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ARAPÇAYA GİRİŞ - 3 

3. DERS     –  ُْرُس الثَّالِث الدَّ    ٣ 

MED/UZATMA HARFLERİ   ُالَْمد   ُحُروف   

* Kendisinden önceki harfi bir harf kadar uzatan harflere Med Harfleri denir.     

*  Med harfleri; Elif  ( ا ),    Vav  (و ) ve Ye  (ي )  harfleridir. Bu harflere “İllet Harfleri” 

denmektedir.  

 * Bu harflerin med harfi olabilmesi için, Elif ( ا )’ten önceki harfin harekesinin fetha, Vav (و )’ 

dan önceki harfin harekesinin damme, Ya ( ي )’den önceki harfin harekesinin ise kesra olması 

gerekir: 

 Büyük   ِر  يَكب          Bir mektup   ُب  وَمْكت                Korkuyor      فُ اَيخَ   

Nil   ِل  ين                  Aydınlık     ُر  ون                  Ateş   َر  ان  

* Elif ( ا ) Fethayı,  Vav (و )  Dammeyi,  Ya ( ي )   Kesrayı uzatır.  

 Elif harfinin med harfi olabilmesi için kendisinin sukûn, kendisinden önceki harfin ( ا ) *

harekesinin Fetha olması gerekir. 

Örnekler     َ ْمثَِلةُ الأ  

Korktu     َفَ اخ  Mal-mülk     َلَ ام  Vakit     َاإِذ    İkisi de oldu    انَ اكَ 

Yiyin َلا   كُ     Kalktı        َمَ اق  Gelin    َوالُ اَتع  Hayır     َالَّ ك  

Komşu       َر  اج  Ev          َر  اد  Bir kitap    َب  اِكت  Dedi        َلَ اق  

O ikisi       اُهم  Arkadaşlar    َب  اأَْصح  Öldü        َتَ ام  Azap    َب  اَعذ  

* Med harfi olan Elif ( ا ) bazen Vav (و )  ve Ya ( ي )  şeklinde yazılır:    َىُموسَ      ة  وَصلَ       لَ اق   

* Med harfleri kelimenin başında bulunmaz. Ortasında veya sonunda bulunurlar.      

* Bazı kelimelerin sonlarında noktasız ye ) ى ( şeklinde bir harf bulunmaktadır. Bu harf, 

kendisinden önceki harfin fetha olan harekesini “â” olarak uzatmaya yaramaktadır. Elif-i 

Memdûde ile aynı işleve sahip olan bu harfe Elif-i Maksûra (Kısa Elif) denir.  
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ىَمتَ    ى َجرَ      ىَرمَ     ىإِلَ     ىَبلَ    ىَعلَ   
                        

          

 

 

 Vav harfinin med harfi olabilmesi için kendisinin sukûn, kendisinden önceki harfin  ( و) *

harekesinin damme olması gerekir: 

Dut     ُت  وت  Elçi        ُل  وَرس  Bir mektup     ُب  وَمْكت      Cahil       ُل  وَجه             

Çarşı    ُق  وس     Yalanladılar  ُب اوَكَفرُ       Kâfirler         اوَقامُ    Kalktılar         اوَكذَّ  

İçtiler  ُاوَشِرب         Olursun   ُنَ وَتك           Vurdular    ُاوَضَرب              Ölür            تُ وَيمُ   

Kendi başına       ما  وَمْذمُ   Kınanmış         نِ ودُ     Başka       وَهادُ     Yahudi    ا  ولَمْحذُ  

 

 Ya harfinin med harfi olabilmesi için kendisinin sukûn, kendisinden önceki harfin ( ي ) *

harekesinin kesra olması gerekir. 

Nil:  ِل  ين  Güzel       ِل  يَجم         Açık        ِن  يُمب           Orada     َِهايف           

Çok büyük    ِم  يَعظ       Doktor      ِب  يَطب    Hepsini    ِايَجم          ل  يَسبِ       Yol     ع 

Din        ِن  يد    İstiyor      ِدُ يُير            Bizim dinimiz   َِنَنايد        Yanında   ِيِعْند            

Ziynet/Süs    َِنتَ يز          Çok doğru    قَ يِصد           Ölümüm    ِيَمَمات         Yaratan     ِنَ يَخالِق  

 

Uzatma İşareti ة           َمدَّ

* Hemzeden sonra med harfi olan elif olursa ( أا)  tek harf olarak yazılır; harfin uzun okunacağını 

göstermek için üzerine uzatma işareti ( آ ) konur. 

İman etti :    َمنَ أَا <   َمنَ آ                 Bildirdi َذنَ أَا  <    نَ ذَ آ       


