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pýþýk olan yumuþak cisimlerin birden ay-
rýlýrken çýkardýðý sese eþdeðerdir (MeÅâ-
ricü’l-¼urûf, s. 20, 27). Med harfi iþlevi gö-
ren yâ ünlüsünün mahreci ise aðýz boþlu-
ðudur. Bundan dolayý hurûf-ý cevfiyyeden,
mahreç sahasý geniþ bir boþluk teþkil et-
tiðinden hurûf-ý hevâiyyeden, daðýlan ses
zayýf ve gizli çýktýðý için hurûf-ý hafiyyeden
kabul edilmiþtir (Sîbeveyhi, IV, 436). Türk
dilinde yâ fonemi daraltýcý, ötümsüz, dil
üstü ve ön damaksýl ünsüzdür. Ancak açýk-
lýk ve duyulurluk bakýmýndan ünlülerden
hemen sonra geldiðinden yarý ünlü bir ses
niteliðine sahiptir. Arapça’da kelime son-
larýndaki “yâ”dan önce yer alan harfin ha-
rekesi üstün ise (� –� ) bu, yâ þeklinde ya-
zýlan elif-i maksûre olup noktasýz yazýlýr
ve bu harfe “noktasýz yâ” (yâ-i mühmele)
da denir. Sondaki “yâ”dan önce gelen har-
fin harekesi esre ise (� –� ) bu uzatýcý ister
yâ-ý menkûsa (����	א gibi) olsun, ister baþ-
ka harfe destek iþlevi gören bir harf (�� ��א	
gibi) olsun yâ þeklindeki elif-i maksûreden
ayrýlabilmesi için altýna iki nokta konur. Bu-
na da noktalý yâ (yâ-i mu‘ceme), iki noktalý yâ
(yâ-i müsennât) ve altýnda iki nokta bulunan
yâ (yâ-i tahtâniyye) gibi isimler verilmiþtir.

Arap dilinde üçlü köke dahil “yâ”lar asýl
harftir (��� ،��� gibi). Asýllarý üç harfli olan
“��” ve “��” kelimelerinde ise sondaki asýl
harf yâ düþmüþtür (asýllarý: ��� ،���). Üç-
lü kök dýþýndaki kelimelerde yer alan “yâ”-
larýn asýl yahut ziyade harfi olmasý ihtimal
dahilindedir. Dörtlü kelimelerde yâ dýþýnda
baþka ziyade harflerden mîm veya hemze
varsa yâ asýl, bunlar ziyade harftir: א����”
“���� gibi. Baþtaki yâ dýþýnda ziyade harf
sayýlabilecek bir harf daha varsa yâ ziyade
harftir. “����” kelimesinde yâ ziyade, mîm
asýldýr. Muzâri kipinde gaibin tekil, ikil ve
çoðulu ile gaibenin çoðulundaki yâ muzâri
harfi olarak ziyade harftir. Fiil olsun isim
olsun dörtlü, beþli ve altýlý yapýlarda görü-
len yâ çoðunlukla ziyade harftir: ،�����”
“��� !" ،���#$% ،&�'�( ،���% ،)��" ،�À�* ،+,�-

gibi. Küçültme isimlerinde ziyade edilen
“yâ”ya tasgýr “yâ”sý denir: “)�.� ،/�0"” gi-
bi. Yâ tesniye ve müzekker sâlim cemi‘ sî-
galarýnda nasb ve cer alâmeti olarak da
ziyadedir: “&�!0�� ،&�*�#"” gibi. Muzâri fii-
lin müfred muhatabasýnda merfû zamir
olarak yâ ziyade edilir: “&��#12” gibi. Ahfeþ
el-Evsat ve Ebû Osman el-Mâzinî bunu
müennes alâmeti bir harf sayar. Ýsim asýl-
lý kelimeleri aitlik (mensubiyet) bildiren is-
me dönüþtürmek üzere kelimenin sonu-
na nisbet “yâ”sý adý verilen þeddeli yâ ge-
tirilir: “���3 * 5��3” (köy ^ köylü), 5$���”
“�6��778* (þehir ^ þehirli) gibi. Ýsim ve sý-
fatlarýn sonuna eklenen þeddeli yâ ve tâ
bunlarý masdara (masdar-ý ca‘lî) dönüþ-
türme iþlevi görür: “5 �6��69 * :��69” (in-
san-insanlýk), “5 �0;�' * +;�'” (cahil-ca-
hillik) gibi. Bu ek asýl itibariyle masdar ol-
duðu halde özel isim haline gelmiþ isimle-
re de eklenebilmektedir: “5 ��<(9 * �<(9”
(Ýslâm ^ Ýslâmlýk) gibi. Ekin sonunda bu-
lunan tâ ism-i mensub þeklindeki tekille-
ri çoðula dönüþtürme iþlevi görür: �=>�?”
“5 �=>�? *778(bir Þâfiî, Þâfiîler), “5 �@$A * �@$A”
(bir Hanefî, Hanefîler) gibi. Söz konusu ek
masdar anlamýyla bazý mezhep, meþrep,
akým ve sistemlerin ismi veya karþýlýðý
olan terimlere de gelir: “5 B�"א?#�א” (her þe-
yin ortaklýðý sistemi, komünizm), “5 B�	�!(�.”
(kapitalizm) gibi. Bilhassa Kur’an kýraatin-
de kendisi sâkin, önceki harf üstün olan
“yâ”ya yumuþak biçimde telaffuz edildiði
için “lîn harfi” denilmiþtir: “�C�” gibi. Lîn
harfinden sonra sükûn bulunmasý duru-
munda hem yumuþaktýr hem de uzatýla-
rak telaffuz edilir ve “lîn meddi” diye aný-
lýr: “ ��� ” gibi. Bir kelimeyi bir üst köke
yükseltme iþleviyle ziyade edilen “yâ”ya il-
hak “yâ”sý adý verilmiþtir: ��#2 ،D,0% ،DE.�”8
“���% ،F��- gibi örneklerdeki “yâ”lar üçlü
kökü dörtlüye yükselten, “��� !"،��=*�” gi-
bi kelimelerde yer alan “yâ”lar ise dörtlü
kökleri beþliye yükselten ilhak “yâ”larýdýr.

Ýfadenin içeriðini reddetmeyi bildiren in-
kâr sorulu cümlede, inkârý pekiþtirmek üze-
re vakýf “hâ”sýndan önce getirilen ve esre-
yi uzatma iþlevi gören “yâ”ya inkâr “yâ”sý
denilir: “G�6����– ٠��� ��'” (Zeyd geldi. –Zeyd
miii?), “G�����– ٠��� IJ'” (Dün geldim.
–Dün müüü?) gibi. Burada kelimenin son
harekesi üstün olsaydý inkâr harfi elif, öt-
re olsaydý vav olurdu. Yine “kim” (&�) soru-
suna vakýf halinde mecrur-nekre bir þahýs-
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Arap alfabesinin
yirmi dokuzuncu harfi.˜ ™

Ebced tertibinin onuncu harfi olup sayý
deðeri ondur ve Arap alfabesinin yirmi do-
kuzuncu, Türk alfabesinin yirmi sekizinci,
Osmanlý ve Fars alfabelerinin otuz birin-
ci harfidir. Fenike alfabesinde “yâ”nýn adý
“yod”dur. Ârâmî ve Ýbrânî alfabelerinde de
bu ad korunmuþ, Yunan alfabesine “iota”
diye geçmiþtir. Kelime “el” anlamýna gel-
diðinden Arapça “yed”in (el) karþýlýðýdýr.
Mýsýr resim yazýsý hiyeroglif alfabesinde yâ
el þekliyle temsil edilmiþtir (bk. HARF). Ha-
lîl b. Ahmed’e göre Arapça’da yâ kelimesi
“yan, taraf, cihet”, yine ondan nakledilen
bir baþka rivayete göre ise “memede ka-
lan süt fazlasý” demektir (el-¥urûf, s. 32,
46). Arap dilinde yâ köklerin baþýna en az
gelen harftir; yâ ile baþlayan kelimelerin
birçoðu da Arapça’ya baþka dillerden geç-
miþtir. Azlýðýyla birlikte diðer Sâmî dillerde
de muhafaza edilmiþ, Asurca’da düþmüþ
ve hemze fonenime çevrilmiþtir (Onat, I,
329). Yunan alfabesinin yirminci harfi olan
yalýn “yâ”nýn (ypsilon) Fenike “vâv”ýndan
(Y) türediði kabul edilir. Eski Yunan leh-
çeleri arasýnda Y, U, I dönüþümleri mey-
dana gelmiþtir. Yunan alfabesindeki yalýn
U (upsilon) Latin alfabesine önce v þeklin-
de girmiþ ve milâttan önce I. yüzyýlýn orta-
larýnda “yâ”ya dönüþmüþtür. Arap dilinde
sâkin veya hareke ile telaffuz edilen “yâ”-
nýn cîm ve þîn harfleriyle birlikte mahreci
Halîl b. Ahmed ve Sîbeveyhi’ye göre dil or-
tasý ile üst çene ortasýdýr (el-¥urûf ve’l-
edevât, s. 13; el-Kitâb, IV, 433). Cîm, þîn ve
dâd ile birlikte “yâ”ya çene ortasý harfleri
de denir. Çaðdaþ bir yazar “yâ”nýn mahre-
cini dilin ön kýsmý ile üst çene ortasý diye
kaydeder (Emîl Bedî‘ Ya‘kub, s. 527).

Yâ sesinin belirleyici sýfatý açýklýk ve be-
lirginliktir (cehr). Bu sebeple telaffuz sýra-
sýnda dil yüzeyinin üst damaða tam ka-
paklanmasý ve soluk akýþýnýn kesilmesinin
ardýndan kapaklanmanýn sona ermesiyle
açýk-belirgin bir ses saðlanýr. Ýbn Sînâ’ya
göre ünsüz (sâmit) olan “yâ”nýn mahreci
cîm ve tâ gibi bazý harflerin çýktýðý mahal-
dir, ancak yâ sesinde soluk hapsi az ve ses
çýkýþý zayýftýr. Ona göre yâ sesi birbirine ya-
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“yâ”ya dönüþmüþtür. Hemzenin “yâ”ya dö-
nüþmesi özellikle iki hemzenin çakýþma-
sý durumunda söyleniþ kolaylýðý saðlama
amacýna yöneliktir: * /KL ،:�!�9 * :���9”
“5!��8*5!K� ،  ��6 * ���6 ،/�L gibi. “Bâ”nýn
“yâ”ya dönüþmesi “M���� * M�*�” da gerek-
lidir; “�6א.� * �.א6/ ،�	�=N * /	�=N” örnekle-
rinde ise þiir zaruretidir (a.g.e., II, 273).
“Bâ”nýn “yâ”ya dönüþtüðü yerler de bulun-
maktadýr. Meselâ “lebbebe / lebbâ, yüleb-
bibü / yülebbî, telbibe / telbiye” örneklerin-
de görüldüðü üzere kelimenin sonunda
ayný cinsten üç, hatta iki harfin bir araya
toplanmasý söyleniþ zorluðu doðurduðun-
dan son harfleri “yâ”ya dönüþür. Bunun
birçok örneði bulunmaktadýr: “teçanne-
ne / teçannâ, teþaddede / teþaddâ, te-
sennene / tesennâ, emleltü / emleytü” gi-
bi (Kur’an’da iki varyantý da geçer: el-Ba-
kara 2/282; el-Furkan 25/5). Baþlangýcý yâ
olan fiilin bu harfi iftiâl kalýbýna aktarýlýnca
“tâ”ya dönüþür: “ ��א2 * ���” gibi. “Þâlis ^
sâlî (salý, üçüncü gün) örneðinde görüldü-
ðü gibi sondaki sâ, söyleniþi daha kolay
olan “yâ”ya dönüþmüþtür. Þiirde görülen
“pâmis ̂ pâmî, sâdis ̂  sâdî”deki “s ̂  y”
dönüþümü de böyledir. Sondaki “yâ”larýn
“cîm”e dönüþümü özellikle vakýf halinde
görülür: Sa‘dî ^ sa‘dic gibi (a.g.e., II, 422).

Arap dilinde vâv ile yâ en çok deðiþim ve
dönüþüme uðrayan fonemler olarak dahil
olduklarý yapýyý deðiþken, dönüþken ve dü-
zensiz bir konuma soktuklarý için “illet harf-
leri” diye anýlmýþtýr. Harekeli veya sâkin
“vâv”ýn önü esre olmasý halinde söyleniþ
hafifliði saðlamak için “yâ”ya dönüþmesi
yaygýndýr: “kuvile ^ kîle, puvife ^ pîfe,
rivâc ^ riyâc, kývâm ^ kýyâm, mivzân ^
mîzân” gibi. Önceki harfi ötre olan yâ da
“vâv”a dönüþür: “müykýn ^ mûkýn, müy-
sir ^ mûsir, tuybâ ^ tûbâ” gibi. Birin-
cisi sâkin olarak vav ile “yâ”nýn bir ara-
ya gelmesi halinde söyleniþ hafifliði için
vav “yâ”ya dönüþür ve þeddelenir: “mer-
dûy ̂ merdýyy, meyvit ̂ meyyit, seyvid ̂
seyyid, levy/leyy, tavy / tayy” gibi. Sonuna
elif-i maksûre eklenmiþ son kök harfi yâ
olan “D0=>” veznindeki isimlerde yâ “vâv”a
dönüþmüþtür: “fetyâ ^ fetvâ, takyâ ^
takvâ” gibi. Ayný vezindeki sýfatlar ise aslý
üzere kalýr: “reyyâ, þadyâ, pazyâ” gibi. Arap
dilinde vâv-yâ dönüþümünden kaynakla-
nan çok sayýda anlamdaþ kelime mevcut-
tur: “sevg / seyg, beyn / bevn, levt / leyt,
mevs / meys; kýnve / kýnye” gibi (Lugavî, II,
446-534).
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Yâsîn sûresinin baþýnda bulunan
ve kendi adlarýyla okunan harfler

(bk. HURÛF-ý MUKATTAA).˜ ™
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Asya Hunlarý’ndan
Büyük Selçuklular’a kadar

Türk devlet ve topluluklarýnda
görülen idarî bir unvan.˜ ™

Kelimenin kökeniyle ilgili farklý görüþ-
ler ileri sürülmüþtür. H. W. Bailey, P. Pel-
liot ve R. N. Frye gibi araþtýrmacýlar tara-
fýndan eski Ýran dillerine baðlanmak isten-
se de bu konuda kesin bir kanaate ulaþýla-
mamýþtýr. V. Thomsen, G. J. Ramstedt ve
N. N. Poppe gibi filologlar ise Türkçe’deki
yap-mak fiil köküne -tayangu, baþlagu ve
yargu gibi- +gu ekinin getirilmesiyle oluþ-
turulduðunu ileri sürer. Eski Çin kaynak-
larýnda “hiep-ho” þeklinde kaydedilen un-
vanýn Asya Hun Ýmparatorluðu’nda milât-
tan önce II. yüzyýldan beri kullanýldýðý an-
laþýlmaktadýr (de Groot, s. 116-117).

Yabgu ve yabgu kaðan, Göktürk Devle-
ti’nde de yüksek bir idarî unvandý. Devle-
tin kurucusu Bumin Kaðan’ýn kardeþi Ýs-
temi Yabgu-Kaðan’ýn (552-576) idaresine
býrakýlan Batý Göktürk halký kaynaklarda
“Yabgu’nun Türkleri” þeklinde anýlmýþtýr
(Chavannes, Documents, s. 95). Yabgu un-

tan hikâye olarak ve ona iþaret etmek üze-
re eklenen “yâ”ya vakýf “yâ”sý adý verilir ve
bu tekil-ikil-çoðul, eril-diþil durumuna gö-
re deðiþiklik gösterir: / &�0'�* / +'�*8O.��”
“&�$� / &�$� / �$� * P�'�* (Bir/iki/çok ada-
ma uðradým. -Kime, kimlere [ikil], kimle-
re?) gibi; / G$� * ���$* / &�2����* / Q����*8O.��”
“O�$� / &�#$� gibi. Mecrur tenvinli kelime-
de vakýf sonucu ortaya çýkan “yâ”ya da
vakýf “yâ”sý denilir: “���R* * ��R*8O.��” gi-
bi. Sözün devamýný hatýrlayabilmek için
sonu sâkin veya esreli kelimeye eklenen
uzatma “yâ”sý hatýrlama “yâ”sý diye anýlýr;
“��38 �3”8cümlesinde unutulmuþ olan ��3 ke-
limesini hatýrlayabilmek için “�3”in “��3”
þeklinde uzatýlmasý gibi. Hatýrlama harfi
kelimenin son harekesine göre elif ya da
vav olabilir. Þiirde vezne uydurmak için ke-
limenin esresini uzatan “yâ”ya iþbâ‘ “yâ”sý
adý verilir: “/��2 * S�2” gibi. Ayný amaçla
kafiye esresini uzatan “yâ”ya itlak “yâ”sý adý
verilir: “�0 !T#!	א * + !T#!	א” gibi.

Kur’ân-ý Kerîm’de münâdâda tamlayan
konumundaki birinci þahýs zamiri olan yâ
“���%�� ،�B3�� ،S.��” gibi örneklerde düþmüþ
olup esre bu düþen “yâ”ya delâlet etmek
üzere býrakýlmýþtýr (Sîbeveyhi, II, 209). Yi-
ne münâdâda “ ��<U8�� ،I*�8��” gibi örnek-
lerde düþen yâ zamiri yerine tâ ile elif ge-
tirilmiþtir (a.g.e., II, 210-211). Kur’an’da
“P�=#!	א א	#$��، ،V�6 ،���” gibi örneklerde fâsý-
la uyumu için kelimenin sonunda bulun-
masý gereken “yâ”lar düþmüþtür. Sonun-
da yâ bulunan (menkus) nekre isimlerde
vakýf konumu ile ref‘ ve cer konumlarýn-
da “yâ”lar düþer: “W�,* ،W�3 ،W�3 * �X�3”
gibi (a.g.e., IV, 183). Mebnî kelimelere bi-
rinci tekil þahýs zamiri “yâ”nýn bitiþmesi
halinde, mebnînin son harekesini esreye
dönüþmekten korumak üzere araya nûn-ý
vikaye girer: “�$#�	 ،�$� ،�6�Y6” gibi (a.g.e.,
II, 359, 369, 370). Sâkin bir uzatýcý olan yâ
zamiri sonu yâ veya elif-i maksûre olan
kelimeye bitiþtiðinde üstünle harekelenir:
“  �!0��،  �X�3،�ZB�،  ��<U” gibi (a.g.e., III, 414).

Arap dilinde deðiþken, dönüþken ve kay-
pak bir yapýya sahip bulunan yâ fonemi
،[ ،� ،\ ،W ،] ،^ ،. ،� ،] ،M ،� ،O ،S7 ،� ”א،
“ � ،; ،: ،� ،P ،` harfleriyle deðiþim ve dö-
nüþüme uðrar. Bir önceki harfi üstün olan
yâ elife dönüþür: “D�. ،:�*� ،:�*” gibi. א���;”
“ ���ÀC ،���À�8gibi örneklerde de önü üstün
olan ikinci “yâ”lar elife dönüþmüþtür. Nüd-
be elifi tamlayan konumundaki birinci kiþi
zamiri “yâ”dan dönüþmedir: “a��<U�� ،��<U8��”
gibi. Önceki harfi esre olan elif ise “yâ”ya dö-
nüþür: “P�#�3 * +2�3 ،/�#" * S�#"” gibi. Za-
mire bitiþen elif-i maksûreler de “yâ”ya
dönüþür: “b��	 ،b�	9 ،b�0%” gibi. “G�1�<U8א�”
örneðinde esreden sonra gelen nüdbe elifi

 


