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6. DERS     ِدُس ْرُس السَّ  ٦ ـ  الدَّ
MARİFE VE NEKRE İSİM    لِاْسُم النَِّكَرُة و الِاْسُم الَمْعِرَفُة ا  

 

 

NEKRE    َِرةُ النَّك  

Arapçada isimler Nekre (Belirsiz) ve Marife (Belirli) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

Nekre, Belirsiz isim demektir. Belirsiz olan bir nesneyi ifade eden isimdir.  

 

Nekre İsimler Şunlardır: 

1.  Başında Harf-i Tarif ( ال ) takısı olmayan isimler nekredir:  

Adam       َرُجل           Bahçe     َحِديَقة            Kitap     ِكَتان          Ev   َبْيت   

O, iyi bir adamdır.  َطيِّب   َرُجل  ُهَو.     Bir mektup okudum.   رَِسالَة  َقَرأُْت.   
Yarın bir arkadaşla yolculuk yapacağım.  ا َسأَُسافُِر .َصِديق  َمَع َغد   

Halid, bir adama yardım etti.    .  َرُجلا  َساَعَد َخالُِد  

 

2.  Nekre bir ismin son harfi (genellikle) tenvinli  )ن ا  :olur )ُمَنؤَّ

Bir mektup   َة  رَِسال       Bir arkadaş  ق  َصِدي       Bir çocuk   َد  َول       Bir elbise  س  لَِبا  Bir dağ  َل  َجب  

 

3. Tenvin, aynı zamanda sayı olarak “bir adet” anlamına gelmektedir:  

Bir ev    ْت  َبي          Bir kitap: ن  ِكَتا  

 

 

MARİFE    ُالَمْعِرَفة 
 

Marife, belirli isim demektir; diğer bir ifade ile belirli, bilinen bir şeyi ifade eden isimdir. 

 

Marife İsimler Şunlardır: 

1. Başında Harf-i Tarif    ) ِ(ال ) > )َحْرُف  التَّْعِريف  bulunan isimler.  ( ال)    ِالُمَعرَّفُ  بِلاَمِ  التَّْعِريف 
2. Özel İsimler   (  ُإِْسُم الَعلَم )  
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3. Zamîr   ( ُِمير  ( الضًّ

4. İsm-i Mevsûl  (  ُالِإْسمُ  الَمْوُصول )     
5. İsim-i İşaret  (  ِإْسمُ  الِإَشاَرة ) 

6. Marife İsme Muzâf Olan İsimler   . ِالُمَضافُ  إِلَى الِإْسمُ  الَمْعِرَفة 
7. Munâdâ (الُمَناَدى )  

 

 

1. Başında Harf-i Tarif  ( ال)  bulunan isimler. ( ال)   ِالُمَعرَّفُ  بِلاَمِ  التَّْعِريف 
a.  Nekre bir isim, başına ( ال) takısı getirilerek, Marife yapılır. 

Doktor ب  َطبِي  <  بُ طَّبِيال      Mühendis  ِسُ ُمَهْندِ لْ اَ  < س  ُمَهْند      Öğretmen    ِمُ ُمَعلِ لْ اَ   <  م  ُمَعل  

 

b.  Marife takısı olan ( ال ), Nekre bir ismin başına geldiği zaman ismin sonundaki tenvin tek 

harekeye dönüşür.  

 Bilinen ev:     َتُ َبيْ لْ ا  >     Bir ev:     ْت  َبي          Bilinen kitap.  َبُ ِكَتالْ ا   > Bir kitap.  ب  ِكَتا        

 

 

2.  Özel isim (  ُإِْسُم الَعَلم ) 

Mekke   َُمكَّة      Muhammed     د  تُْرِكَيا  Türkiye     َخالِد     Halid      َعائَِشةُ   Aişe       ُمَحمَّ
 

 

3. Zamir ( ُالضَّ ِمير ) 

  Biz, bu filimi izledik.    ََشاَهدْ نَا َهَذا الِفيْلم       Ben  أَنَا    Sen   َأَنْت    O   َُهو           

 

4. İsm-i Mevsûl (  ُالِإْسمُ  الَمْوُصول ) 

Annemiz bizi eğitendir.   َنا ِهَي اتَُربِّينَ الَّتِي أُمُّ      O kimseler    َاَلَِّذين     O ki  اَلَّتِي     O ki اَلَِّذي       
 

5. İsim-i İşaret  (  ِإْسمُ  الِإَشاَرة ) 

Bu medrese güzeldir.  . َهِذهِ  الَمْدَرَسةُ  َجِميَلة   Şu   ََذلشك   İşte onlar   َِهُؤلاء    Bu   َِهِذه    Bu  َهَذا      
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Bu iki bayan öğretmen aktiftirler.    َالُْمَعلَّمتاِن نَِشيَطتانِ ِن تاَ ها.  

 

6. Marife İsme Muzâf Olan İsimler   ). ِالُمَضافُ  إِلَى الِإْسمُ  الَمْعِرَفة( 
Evin kapısı açıktır.     َباُب الَْبْيِت َمْفُتوح     Öğrencinin kitabı   ِِكَتابُ  الطَّالِب   

Halil’in arkadaşı    َصَديقُ  َخَليل    Diş doktoru   َِطبِيبُ  الأَْسَنان   Benim oğlum َولَدِ ي 
 

7. Munâdâ (الُمَناَدى ) 

     Dur ey hırsız.   ُقِفْ  َيا َسارِق  

*  Bazı erkek isimlerinin başına ( ال ) takısı gelebilir. Bu semaî bir durumdur: 

  َعابَّسُ لْ اَ   <  َعابَّس           َحَسنُ لْ اَ   <  َحَسن  
*  Bazı ülke ve şehirlerin başında ( ال) takısı bulunmaktadır. Hangi ülke ve şehrin bu takıyı 

alacağına dair bir kural yoktur.  

 

*  Bayan isimleri kural gereği sonlarına tenvin ve kesre almazlar.      َُحِدجَ ة 

 .ı okunmaz’ )ل(  ın ’)ال(  Takısı, şemsi harflerle başlayan bir ismin önüne geldiğinde ( ال )  *

Ve ismin ilk harfi şeddeli okunur.  

Tüccar    ُاَ لتَّاِجر         Din     ُين ْمسُ    Güneş           اَ لنَّارُ   Ateş             اَ لدِّ   اَ لشَّ
 

  .ı okunur’)ل( ın’)ال( Takısı, kameri harfle başlayan bir ismin önüne geldiğinde (ال)  *

  Âlim    ُاَ لْ َعلِم       İp     ُاَ لْ َحْبل          Dağ      ُاَ لْ َجَبل        Ay    ُاَ لْ َقَمر 
 

 ,la başlayan bir kelime’(ال)  :( َهْمَزةُ  الَْوْصلِ ) kavuşturma hemzesidir  ,(اَ ) Takısındaki (ال)  *

kendisinden önce herhangi bir kelime veya harf yoksa fetha (ـَـ  ile okunur. Kendisinden önce (ـ

bir kelime veya harf varsa yazıldığı halde okunmaz.  

 

Kameri harflerde:       

       Evin kapısı    ِبَاب   الَْبْيت    >       Kapı   ُاَ لَْباب            Ve ev    ُوَ  الَْبْيت  >        Ev    ُاَ لَْبْيت 

Şemsi harflerde:           

   Ve ateş    ُوَ  النَّار     >   Ateş   ُاَ لنَّار        Evin kapısı     ِار ارُ    Ev       <    َبابُ  الدَّ   اَ لدَّ
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*  Lam ( ِل ) Harf-i Cerrinden sonra gelen harf-i ta’rifin elifi (ال ) düşer: 

 لِالْ َحقِّ  < لِلْ َحقِّ          لِالرَُّجِل  <  لِلرَُّجلِ   
 

* Te’kid Lamı ( َل)’ ndan sonra gelen harf-i ta’rifin elifi (ال)’ düşer: 

 Gerçekten hak   :    َُلالْ َحقُّ   < لَلْ َحق    


