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5. DERS   –        ْرُس الَْحاِمُس الدَّ   ٥ 

TÂU MEBSÛT / AÇIK TÂ          (ت)    ُالتَّاُء الَْمْبُسوَطة 

TÂU MERBÛTA /KAPALI TÂ    (ـ ـة ة)       ُالتَّاُء الَْمْرُبوَطة 

ELİF  (ا) 
 

Sonda Yazılan Tâ ve Elif 

Gerek yazılışı, gerekse bulunduğu sözcükte yaptığı görev bakımından bir birinden farklı iki çeşit  

(التَّاءُ )  Tâ harfi (ت)  vardır:   Açık Tâ (ت) ve Kapalı Tâ ( ـة -ة  )   

 

1 -  AÇIK TÂ      (ت)   ُالتَّاُء الَْمْبُسوَطة 
* İçinde yer aldığı sözcüğün asli harfidir:  

Vakit  َت  قْ و       Susmak   ُت  وكُ س        Yiyecek   ت  قُو           Sıfat/Nitelik     ت  نَعْ    

*  Mazi fillerde merfû muttasıl zamîr olarak gelir:  

 Gittin (Muennes)        ْتِ َذَهب            Vurdun     ْتَ َضَرب              Geldim   ْتُ ِجئ  

*  Mazi fiillerin “mufred gaibe”lerinde muenneslik (dişil) harfidir: 

Aldı (Muennes)    َتْ اََخذَ  <     اََخذ                   Çıktı (Muennes)  َتْ َخَرجَ <      َخَرج    

 

2 - Kapalı/Yuvarlak Tâ    ( ة - ـة   التَّاُء الَْمْرُبوَطةُ   (
* İçinde yer aldığı sözcüğün asli harfi olmayıp muennes veya cins bir ismi mufred yapmak için 

isimlerin sonuna eklenir. 

* Muzekker isimleri muennes yapmak için isimlerin sonuna eklenir. Buna Tâu’t-tânîs  ( َتاُء  
 .denir  ( التَّانِيسُ 

   Kız çocuğu  ِة  ْفلَ ط   >   Çocuk     ِطْفل                İnanmış kadın      ُمؤِمين     İnanmış   ة  ُمؤِمينَ   <   
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 Bayan öğretmen    ُة  مَ ل  عَ م   >   Öğretmen   ُم  ل  عَ م  

* Cins ismi mufred yapmak için, cins ismin (ismu’l-cinsin) sonuna eklenir: Bu Tâ’ya Tâu’l-vahde 

(ةِ دَ حْ اء الوَ تَ )  denilir. 

 Bir ağaç    َة  َشَجر   > Ağaç cinsi, ağaçlar   َشَجر         Bir meyve   َة  َثَمر   >  Meyve cinsi, meyveler     َثَمر        

* Yuvarlak Te (ة)   kelimenin ortasına geldiği zaman açık Te  (ت) şeklinde yazılır. 

  Gülümüz    ُغْرَفة    Bir oda    <   ُغْرَفُتك  Senin odan            َوْرَدة     Bir gül   َوْرَدتَُنا   <   

 

 

ELİF  (ا) 

* Elifler, sözcüklerin sonlarında üç şekilde yazılmaktadır: (ا), (ى) ve (اء).   

1. Sözcüğün son harfi Elif   (ا) veya Yâ (ى)  olup, son harften önceki harfin harekesi de fetha 

olursa, bu elife  (ى  , ا) Elif-i Maksûra   ُالَْمْقُصوَرةُ  الأَلِف   (kısa elif) denir.   

Susuz           َىَعْطش Rüyâ    َْؤي االرُّ  

2. İsimlerin sonunda zâid/ek olarak bulunan “Elif Hemze” (اء) şeklindeki Elif’e, Elif-i Memdûde  

َمْمُدوَدةُ  الأَلِفُ   (uzun elif) denir. 

Sarı  َاءُ رَ فْ صَّ أ         Dilsiz (Muennes)  َاءُ َبْكم          Kırmızı     َاءُ الَحْمر          Çöl  َْحر   اءُ الصَّ

a. Üç harften fazla olan sözcüklerin sonlarındaki illet harfi ne olursa olsun elifler yâ  (ى) 

şeklinde yazılır:  

En iyi        َىُحْسنَ لْ ا    Susamış  َىَعْطشَ لْ ا                Seçilmiş ْعوَ    Dava        ىلُْمْصَطفَ اَ        ىاَلدَّ  

 

b. Üç harfli sözcüklerde aslı yâ (ى) olan elif yâ (ى) şeklinde, aslı vav (و)  olan elif ise elif (ا)  

şeklinde yazılır: 

İşkence       َلْ ا َ ىذَ أ  Ense   َاالَْقف  
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c. Yâ (ى) şeklindeki Elif-i Maksûra ile biten bir sözcüğe, zamir bitiştiği zaman yâ (ى) şeklindeki 

elif, “elif” (ا) şeklinde yazılır.  

Senin zararın   كَ اأَذَ  <  ىأَذ    Onları unutur.   َُهمْ اَيْنسَ   <  ىَيْنس  

d. Elif-i Maksûradan önceki harf Yâ  (ى) olup,  yâ’dan önceki harf sâkin olursa, Elif-i Maksûra 

elif (ا) şeklinde yazılır: 

Dünya   ُاُدنْيَ  < ىيَ نْ د  Yaşıyor, yaşar   َاَيْحيَ   <  ىيَ حْ ي  

 

* Elif (ا): Sonuna geldiği harfi (a) sesi ile okutur.   

* Elif (ا): Hemze ( ء ) için destek görevi yapar:   Yedi:    ََكلَ أ      Sordu:    َلَ أَ س        

 

 


