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adamlarý için methiyeler yazdý. Devrin pek
çok sanat ve ilim adamýyla temas kura-
rak kendileriyle mektuplaþtý. Bunlar ara-
sýnda Evhadüddîn-i Enverî, Hâkanî-i Þir-
vânî, Muizzî, Cemâleddîn-i Ýsfahânî, Sû-
zenî, Hasan-ý Gaznevî ve Edîb Sâbir gibi
þairler bulunmaktadýr. Saraydaki üstün ko-
numu, kendini aþýrý derecede beðenme-
si ve bazý çaðdaþlarýnýn þiirlerine aðýr eleþ-
tiriler yöneltmesi sebebiyle birçok düþ-
man kazandý ve zaman zaman bunlar ta-
rafýndan hicvedildi. Vatvât Hârizm’de ve-
fat etti.

Dindar kiþiliðiyle tanýnan Vatvât’ýn eser-
lerinden Sünnî olduðu anlaþýlmakta, Sel-
çuklu Sultaný Sencer ile Karahýtaylar ara-
sýnda meydana gelen Katavân savaþýn-
da þehid düþen Hanefî âlimi Hüsâmeddin
Ömer b. Abdülazîz el-Buhârî için yazdýðý
bir þiirindeki bazý ifadelerden fýkýhta Ha-
nefî mezhebini benimsediði izlenimi edi-
nilmektedir (ÝA, XIII, 239). Farsça yanýn-
da Arapça da bilen Vatvât, özellikle nesir
alanýnda ortaya koyduðu Arapça ve Fars-
ça eserlerle haklý bir þöhrete ulaþmýþ, çað-
daþlarý ve tezkire müellifleri tarafýndan
övgüyle anýlmýþtýr. Resmî yazýþmalardan
ve þahsî mektuplarýndan teþekkül eden
münþeatý çok deðerlidir ve içerdikleri ta-
rihî bilgiler bakýmýndan büyük önem taþý-
maktadýr. Vatvât’ýn Türk tarihini de yakýn-
dan ilgilendiren mektuplarý ve risâleleri
özellikle Hârizmþahlar’ýn siyasal, sosyal ve
kültürel tarihiyle onlarýn Selçuklular’la si-
yasî mücadelelerinin kronolojik olarak ta-
kip edilebilmesi açýsýndan birinci elden kay-
naklar ve belgeler arasýnda yer almakta-
dýr.

Eserleri. Vatvât’ýn ¥adâßišu’s-si¼r’ini
neþreden Abbas Ýkbâl Âþtiyânî onun yir-
mi bir eserinden bahsetmiþ (¥adâßišu’s-
si¼r, neþredenin giriþi, s. nb-nh), Sahâul-
lah yaptýðý incelemede farklý adlar taþýyan
ayný eserleri müstakil kitap kabul ederek
bu sayýyý otuz ikiye kadar çýkarmýþ, Ahmet
Ateþ de makalesinde on dokuz eserinin
Türkiye kütüphanelerinde bulunan yazma
nüshalarýný tanýtmýþtýr (bk. bibl.). 1. ¥a-
dâßišu’s-si¼r fî dešåßiši’þ-þi£r. Vatvât’ýn
en tanýnmýþ eseri olup Fars edebiyatýnda
Râdûyânî’nin Tercümânü’l-belâ³a’sýn-
dan sonra belâgata dair yazýlan en eski ki-
taptýr (Tahran 1272, 1291, 1302; nþr. Ab-
bas Ýkbâl Âþtiyânî, Tahran 1308 hþ., 1342
hþ., 1360 hþ., 1362 hþ.). Müellifin seksen
kadar edebî sanat hakkýnda bilgi verdiði,
âyet, söz ve þiirlerden örnekler getirdiði
bu çalýþma daha sonra Þems-i Kays’ýn el-
Mu£cem fî me£âyîri eþ£âri’l-£Acem’i ya-
nýnda bu konuda yazýlan hemen bütün
eserlere kaynak teþkil etmiþtir. Ýbrâhim
eþ-Þevâribî tarafýndan Arapça’ya çevrilen
eseri (Kahire 1364/1945), N. Yu. Chalisova
Rusça tercümesiyle birlikte neþretmiþtir
(Moscow 1985). 2. Dîvân. Tezkire müel-
liflerinin 12.000 veya 15.000 beyitten mey-
dana geldiðini kaydettikleri Farsça diva-
nýn Saîd-i Nefîsî tarafýndan yapýlan neþri
(Tahran 1339 hþ.) 8563 beyitten ibaret-
tir; 6799 beyti kasideler, kalaný diðer na-
zým þekilleri teþkil eder. Kasidelerinin bü-
yük kýsmýný Sultan Atsýz için kaleme al-
mýþ, Bâvendîler’den I. Þah Gazî Rüstem b.
Ali, Batý Karahanlýlarý’ndan Ebü’l-Kasým
II. Mahmûd, Þirvanþahlar’dan Fahreddin
Ebü’l-Heycâ (III. Menûçihr) gibi hükümdar-
larla birçok devlet adamý için de kaside-
ler yazmýþtýr. Lafzî sanatlarý iyi kullanan
Fars þairleri arasýnda yer alan Vatvât, ayný
zamanda Fars edebiyatýnda birinci bey-
tinden son beytine kadar musarra‘ olan
kasideleri ilk defa yazan kiþi olarak bilin-
mektedir. Onun çeþitli kitaplarýnda yer alan
Arapça þiirlerinin ayrý bir divanda tesbit
edildiði belirtilmektedir. 3. Nâmehâ-yi
Reþîdüddîn Va¹vâ¹. Müellif, devlet adam-
larýna ve tanýnmýþ kiþilere yazdýðý Farsça
mektup ve resmî yazýlarýný Ebkârü’l-ef-
kâr fi’r-resâßil ve’l-eþ£âr ile £Arâßisü’l-
Åavâ¹ýr ve nefâßisü’n-nevâdir adlý iki ki-
tapta toplamýþtýr. Bu eserler ayrýca Vat-
vât’ýn Arapça ve Farsça kaside ve kýtalarý-
ný da ihtiva etmektedir. Ýki eserdeki Fars-
ça mektuplarý Kasým Tûyserkânî uzun bir
mukaddimeyle birlikte Nâmehâ-yî Reþî-
düddîn Va¹vâ¹ adýyla yayýmlamýþ (Tahran
1338 hþ.), resmî yazýlarýn en güzel örnek-
leri arasýnda yer alan Arapça mektupla-
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481-487 (1088-1094) yýllarý arasýnda
Belh’te doðduðu tahmin edilmektedir.
Tezkirelerde soyu Hz. Ömer’e kadar ulaþ-
týrýlýr. Bazý kaynaklar kýsa boylu, cýlýz ve
kel olduðu için, Devletþah ise keskin / belið
üslûbundan dolayý “Vatvât” (yarasa, iri dað
kýrlangýcý; ahmak) lakabýyla þöhret buldu-
ðunu kaydeder. Hayatýna dair fazla bilgi
yoktur. Belh’teki Nizâmiye Medresesi’nde
Ebû Sa‘d (Saîd) el-Herevî ve Ziyâeddin Sad-
rüleimme’den ders alýp temel eðitimini
tamamladý; daha sonra Hârizm’e giderek
ünlü dilci Zemahþerî’nin derslerine katýl-
dý. Kýsa sürede Arap, Fars dili ve edebi-
yatýnda kendi zamanýnýn önde gelen þair
ve münþîlerinden biri olarak þöhrete ka-
vuþtu. Ýnþâ konusundaki yeteneði saye-
sinde Hârizmþah Sultaný Atsýz b. Muham-
med’in (1128-1156) sarayýnda Dîvân-ý Ýn-
þâ reisliðine kadar yükseldi ve hayatýnýn
sonuna kadar Hârizmþah sultanlarýnýn hiz-
metinde bulundu. Bir ara hasýmlarý yü-
zünden Sultan Atsýz’ýn gözünden düþtüy-
se de sultana yazdýðý þiirlerle kendini affet-
tirip yeniden eski itibarýna kavuþtu. Atsýz’ýn
ölümünün ardýndan oðlu Sultan Ýlarslan’a
(1156-1172) hizmet etti. Onun zamanýn-
da da divandaki görevini yaklaþýk on yedi
yýl sürdürdü. Atsýz ve halefleriyle dönemin
diðer bazý hükümdarlarý ve önemli devlet
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der Ta½¼îfât, Münþeßât, Nuš†dü’z-ze-
vâhir ve £uš†dü’l-cevâhir (Arapça-Fars-
ça sözlük), £Umdetü’l-büle³åß ve £udde-
tü’l-fu½a¼âß (eserlerin yazma nüshalarý
için bk. Þerîfî, I, 454-455; Ateþ, X [1959],
s. 1-24; Mu£cemü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcûde, II,
1349-1350).
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Arap alfabesinin yirmi yedinci harfi.
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Osmanlý alfabesinin yirmi dokuzuncu,
ebced tertibinin ve Fenike alfabesinin al-
týncý harfi olup ebced hesabýnda sayý de-
ðeri 6’dýr. Fenike alfabesinden gelen vâv
adý deðiþmeden Ârâmîce, Ýbrânîce ve
Arapça’ya geçmiþtir. Fenike dilinde vav
“çivi, kama, gemi direði, desteði” demek-
tir. Harfin biçim evrimi daha çok son an-
lamla ilgili olduðunu göstermektedir. Ha-
lîl b. Ahmed’e göre Arapça’da vav “büyük
hörgüçlü deve” (ve “zayýf adam”) anlamýn-
dadýr (el-¥urûf, s. 31).

Arapça’da vav sesi, iki dudaðýn birbiri
üzerine kapanmadan bir miktar aralýk kal-

masý (infitâh sýfatý) ve iki yanlarýnýn biraz yu-
mularak oval bir biçim almasýyla çýkarýlýr.
Bu sebeple çift dudaksýl bir sese sahip bu-
lunduðu gibi dudaklarýn kapanmayýp ha-
vanýn sýzmasýna imkân saðlamasýyla da
sýzýcý bir ses niteliði taþýr. Sâmîce’de vav
çift dudaksýl bir sýzýcýdýr. Ayný mahreçten
çýkan “m” ve “b”de ise dudaklar birbiri
üzerine kapanýr (intibak) ve hava sýzmasý
olmaz. Ýbn Sînâ’ya göre vav “fâ”nýn mah-
recinden çýkar, ancak “fâ”ya nisbetle daha
hafif bir hava basýncýna sahiptir ve daha
yumuþak (rihvet) bir ses özelliði taþýr (Me-
Åâricü’l-¼urûf, s. 20). Bu durumda “vâv”ýn
mahreç sahasý dudaklardan dil ucuna doð-
ru bir yayýlma gösterir. Uzatýcý ünlü (med
harfi) görevi yapan “vâv”ýn mahrecinin aðýz
boþluðu olduðu fikri genel kabul görmüþ-
se de Sîbeveyhi ile Ca‘berî bunun da ha-
rekeli “vâv”ýn mahrecinden çýktýðýný belir-
tir. Özellikle Kur’an kýraatinde önü üstün
olan sâkin vav yumuþak bir sesle telaffuz
edildiðinden “lîn harfi” adý verilir. Kendi-
sinden sonra sâkin bir harf gelince bu vav,
uzun-yumuþak bir sesle çýkarýldýðýndan
“lîn meddi” diye anýlýr; “����� ,lîn harfine ”א��
“�� ��� .ise lîn meddine örnek teþkil eder ”א���
Modern fonetikçiler “vâv”ýn telaffuzunda
dil kökünün art damaða yaklaþtýðýný, bu
sebeple onun dudaksýl-art damaksýl bir ses
olduðunu kabul eder (Ganim Kaddûrî el-
Hamed, s. 217). Günümüz Türkçe’sinde
vâv sesi, söyleniþi ön diþlerle de ilgili gö-
rülerek “yarým vokal çift dudaksýl, daraltý-
cý, ötümlü diþ dudaksýl ünsüz” biçiminde
tanýmlanmýþtýr.

Vav Arapça kelimelerin bünyesinde asýl
harf (vecd, cevz, adv), ayrýca ikinci, üçün-
cü, dördüncü ve beþinci zâit harf (kevþer,
cedvel, cürmûk, hayzebûn) þeklinde bu-
lunabilir. Bir kelimeyi daha üst bir kalýba
aktarma iþlevi gören ilhak “vâv”ý da zâit-
tir; “���” nin “ ����” þeklinde üçlü kalýptan
dörtlüye aktarýlmasý gibi. Üçüncü tekil þa-
hýs zamirinde “�” okunuþta var olan, bazan
da “�� ،�� ،� ” zamirlerinin sonuna eklene-
rek uzatma iþlevi gören “vav”lar da zâit-
tir: “�!� ،�!� ،�! ”��gibi. Kesre ve tenvin ka-
bul etmeyen (gayr-i munsarif) Ömer (�!") is-
miyle karýþmasýný önlemek için Amr (�!")
isminin sonuna ref‘ ve cer halinde zâit bir
vav eklenir. Nasb halinde ise -Ömer ismi
tenvin alamayacaðýndan- buna ihtiyaç du-
yulmaz. Yine ayný grafik yapýya sahip “#�$”
grubunu “%�&” harf-i cerrinden ayýrmak için
“'($ ،)($ ،#�$ ،��$” ve “*+�$”yi “*	�&”den
ayýrmak amacýyla eklenen vavlar (vâv-ý fâ-
rika) ziyade olup uzatma vazifesi görmez.
Hemzenin ötreli olduðunun göstergesi bi-
çiminde altýna destek öðesi olarak konu-

rýný da Muhammed Fehmî neþretmiþtir
(Mecmû£atü Resâßili Reþîdiddîn el-Va¹vâ¹,
I-II, Kahire 1315). H. Horst on mektubu
Almanca’ya tercüme etmiþ (ZDMG, CXVI
[1966], s. 23-43), Zemahþerî’ye yazdýðý mek-
tup da ayrýca neþredilmiþtir (Resâßilü’l-
büle³åß, nþr. Muhammed Kürd Ali, Ka-
hire 1954, s. 378-381). 4. Le¹âßifü’l-em¦âl
ve ¹arâßifü’l-ašvâl. Arapça 281 meselin
Farsça tercüme ve þerhi olup mukaddi-
meden sonra Fars alfabesine göre yirmi
sekiz bölüme (bab) ayrýlmýþ, mesellerin ilk
harfine göre alfabetik düzenlenmiþtir (nþr.
Seyyid Muhammed Bâkýr Sebzevârî, Tah-
ran 1358 hþ.; nþr. Habîbe Dâniþâmuz, Tah-
ran 1376 hþ.). 5. Ma¹lûbü külli ¹âlib min
kelâmi emîri’l-müßminîn £Alî b. Ebî ªâ-
lib (Terceme-yi Øad Kelime). Eserde Hz.
Ali’nin Câhiz tarafýndan derlenen 100 hik-
metli sözünün Farsça tercüme ve açýkla-
masý, ayrýca ikiþer beyit halinde manzum
çevirisi yer almaktadýr (Tebriz 1259, 1312;
Tahran 1304; nþr. Mîr Celâleddin Muhad-
dis Urmevî, Tahran 1348 hþ.; Lat. tercü-
mesiyle, nþr. Stickel, Jena 1834; Alm. ter-
cümesiyle nþr. M. H. L. Fleischer, Leipzig
1837; Ýng. tercümesiyle, nþr. Harley, Cal-
cutta 1927). Vatvât, Ne¦rü’l-leßâlî min
kelâmi emîri’l-müßminîn £Alî’de ise Hz.
Ali’nin özlü sözlerini açýklama ve yorum
yapmadan bir araya getirmiþtir. Hulefâ-yi
Râþidîn’den diðer üçünün 100 hikmetli sö-
zünü de ayrý ayrý derleyerek Farsça’ya çe-
virip þerhetmiþ, ikiþer beyit halinde man-
zum çevirilerini de yapmýþtýr. Bunlar Tu¼-
fetü’½-½adîš ile’½-½adîš min kelâmi
emîri’l-müßminîn Ebî Bekri’½-Øýddîš,
Fa½lü’l-Åi¹âb min kelâmi emîri’l-müß-
minîn £Ömer b. el-ƒa¹¹âb ve Ünsü’l-
lehfân min kelâmi emîri’l-müßminîn
£O¦mân b. £Affân adýný taþýmaktadýr. Vat-
vât, kendisinin Arapça hikmetli sözlerin-
den 100’er tanesini de øarâßibü’l-kilem
fî re³åßibi’l-¼ikem, øurerü’l-ašvâl ve
dürerü’l-em¦âl, el-Kilemü’n-nâ½i¼a
ve’l-¼ikemü’½-½âli¼a, Mefâtî¼u’l-¼ikem
ve me½âbî¼u’¾-¾ulem, Münyetü(Bu³-
yetü)’l-mütekellimîn ve ³unyetü’l-mü-
te£allimîn, £Uš†dü’l-leßâlî ve su£ûdü’l-
leyâlî, Cevâhirü’l-šalâßid ve zevâhirü’l-
ferâßid adýyla yedi risâlesinde toplamýþ-
týr. 6. Bedâyi£u’t-tar½î£ât ve revâyi£u’t-
tescî£ât (nþr. Muhsin Zâkir el-Hüseynî, el-
Ma£ârif, XX/1 [Tahran 1382/2003], s. 3-49).
Vatvât’ýn diðer bazý eserleri de þunlardýr;
Risâle-i £Arû² (Arap ve Fars þiirindeki as-
lî ve fer‘î yirmi dokuz bahir hakkýndadýr,
nþr. Ahmed Ateþ – Abdülvehhâb Tarzî, Fars-
ça Grameri içinde, Ýstanbul 1962, s. 252-
262), el-Fevâßidü’l-£alâßiyye, MuÅta½ar


