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س ال َّربِع عشر
ُ ـ ال َّد ْر١٤
İŞÂRET İSİMLERİ اء ا ْل ِإشار ِة
ُ ا ْسم

14. DERS

İşaret isimleri, bir şeye işaret etmek için kullanılan isimlerdir. Türkçede bunlara İşaret Zamirleri
denmektedir. Yakın ve Uzak İşaret İsimleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yakın İşaret İsimleri

الْج ْم ُع

الْ ُمث َّنى

Bu ikisi
Bunlar

ه ُؤلا ِء

Bu ikisi

ِهذ ِان > هذ ْين
ِهات ِان > هات ْين

Uzak İşaret İsimleri

الْج ْم ُع

الْ ُمث َّنى
Şu/O ikisi ذانِك > ذ ْينِك

أُولئِك
Şunlar/ Onlar

Şu/O ikisi

تانِك > ت ْينِك

الْ ُم ْفر ُد

هذا
ه ِذ ِه

Bu
Bu

الْ ُم ْفر ُد
Şu /O
Şu/O

ذلِك
تِلْك

الْ ُمذك َُّر
ا ْل ُمؤن َُّث

الْ ُمذك َُّر
الْ ُمؤن َُّث

* Musenna işaret isimleri murab, diğer işaret isimleri mebnidir
* İrâbları mahallendir: Mahallen merfû, mahallen mansûb, mahallen mecrûr olurlar.
* İşâret isimleri, marifedir. Zira bir şeye işaret ediliyorsa, o tanınıyor demektir.

ه ِذ ِه

Yakın İşaret İsimleri
Bu - Muennes
 هذاBu - Muzekker

.ه ِذ ِه مجلَّ ٌة
Bu kadın mühendistir. .ه ِذ ِه ُمه ْن ِدس ٌة
Bu Zeynep’tir. .ب
ُ ه ِذ ِه ز ْين
Bu bir dergidir.

.اب
ٌ هذا ِكت
Bu mühendistir. .س
ٌ هذا ُمه ْن ِد
Bu öğrencidir. .ب
ٌ ِهذا طال
Bu oğlan geldi. (Fail)
جاء هذا الْول ُد
Bu oğlanı gördüm. (Mefûl)
رأ ْي ُت هذا الْولد
Bu oğlana baktım. (Cer)
نظ ْر ُت إِلى هذا الْول ِد
Bu kız geldi. (Fail)
جاء ْت ه ِذ ِه الْبِ ْن ُت
Bu kızı gördüm. (Mefûl)
رأ ْي ُت ه ِذ ِه الْبِ ْنت
Bu kitaptır.
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Bu kıza selam verdim. (Cer)

ِ هات ِان > هات ْينBu ikisi -Muennes

.هات ِان ن َّظارت ِان
Bu ikisi kız öğrencidir. . ِهات ْينِ تِ ْل ِميذت ْين
ِ هات ِان ُمه ْن ِدست
Bu ikisi kadın mühendistir. ان
Bu ikisi kadın mühendistir.
ِهات ْينِ ُمه ْن ِدست ْين
Bu iki gözlüktür.

ِهذ ِان > هذ ْين

سلَّ ْم ُت على ه ِذ ِه الْبِ ْن ِت

Bu ikisi -Muzekker

.هذ ِان ِكتاب ِان
Bu ikisi talebedir. . ِهذ ْينِ طالِب ْين
ِ هذ ِان ُمهن ِدس
Bu ikisi mühendistir. ان
Bu ikisi mühendistir. ِهذ ْينِ ُمه ْن ِدس ْين
Bu iki kitaptır.

جاء هذ ِان الْولدا ِن
Bu iki oğlanı gördüm. (Mefûl)
ِرأ ْي ُت هذ ْينِ الْولد ْين
Paraları bu iki oğlandan aldım. (Cer) ِت الْ ُفلُوس ِم ْن هذ ْينِ الْولد ْين
ُ أخ ْذ
Bu iki kız geldi. (Fâil)
جاء ْت هاتا ِن ا ْل ِب ْنت ِان
Bu iki kızı gördüm. (Mefûl)
ِرأ ْي ُت هات ْينِ الْبِ ْنت ْين
Paraları bu iki kızdan aldım. (Cer) ِت الْ ُفلُوس ِم ْن هات ْينِ الْبِ ْنت ْين
ُ أخ ْذ
ِ ِقرأْ ُت هذ ْين
Bu iki kitabı okudum. . ِالكتاب ْين
Bu iki şehre gittim. . ِت إلى هات ْينِ الم ِدينت ْين
ُ ذه ْب
Bu iki oğlan geldi. (Fâil)

ه ُؤلا ِء

Bunlar kadın mühendistir.

Bunlar - Muzekker + Muennes

ات
ٌ ه ُؤلا ِء ُمه ْن ِدس

Bunlar mühendistir.

ه ُؤلا ِء ُمه ْن ِد ُسون

.جاء ه ُؤلا ِء الأ ْولا ُد
Bu çocukları gördüm. (Mefûl)
.رأ ْي ُت ه ُؤلا ِء الأ ْولاد
Bu çocuklara baktım. (Cer)
.نظ ْر ُت على ه ُؤلا ِء الأ ْولا ِد
Bunlar erkek kardeşlerim ve bunlar kız kardeşlerimdir. .ه ُؤلا ِء إخْ وتِي وه ُؤلا ِء أخاواتِي
Bu Müslümanlar namaz kılıyorlar. .سلِ ُمون ُيصلُّون
ْ ه ُؤلا ِء ال ُم
Bu Müslümanlar namaz kılıyorlar. .ات ُيصلِّين
ُ ه ُؤلا ِء ال ُم ْسلِم
Bu çocuklar geldi. (Fâil)
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Uzak İşaret İsimleri

الْج ْم ُع

الْ ُمث َّنى
Şu/O ikisi ذانِك > ذ ْي ِنك

أُولئِك
Şunlar/ Onlar

Şu/O ikisi

تانِك > ت ْينِك

 تِ ْلكŞu/O – Muennes

الْ ُم ْفر ُد
Şu /O
Şu/O

ذلِك
تِلْك

الْ ُمذك َُّر
الْ ُمؤن َُّث

 ذلِكŞu/O - Muzekker

س
ٌ ذلِك ُمه ْن ِد
ِ جاء ذلِك ال َّت
Şu/O tüccar geldi. (Fâil) .ج ُر
Şu/O çocuğu gördüm. (Mefûl)
. رأ ْي ُت ذلِك الْولد
Şu/O çocuğa baktım. ( Cer) .ت إِلى ذلِك الْول ِد
ُ نظ ْر
Şu/O kız geldi (Fâil)
جاء ْت تِ ْلك الْبِ ْن ُت
Şu/O kızı gördüm. (Mefûl)
.رأ ْي ُت تِلْك الْبِ ْنت
.ت على تِلْك الْبِ ْن ِت
Şu/O kız çocuğuna selam verdim. (Cer)
ُ سلَّ ْم

ŞU/O kadın mühendistir.

تِ ْلك ُمه ْن ِدس ٌة

Şu/O mühendistir.

Bu (kadın) doktordur, şu da (kadın) hemşiredir
* Not: Bazen

 ذلِكyerine  ذاكde kullanılmaktadır.

 ت ْينِك+  تانِكŞu/O ikisi -Muennes
ِ تانِك ُمه ْن ِدست
Şu/O ikisi kadın mühendistir. ان
ِ ت ْينِك ُمه ْن
Şu/O ikisi kadın mühendistir. ِدست ْين

. ه ِذ ِه طبِ ْيب ٌة وتِ ْلك ُمم ِّرض ٌة

 ذاك ال َّر ُج ُلŞu adam.

 ذ ْينِك+  ذانِكŞu/O ikisi Muzekker
ِ ذانِك ُمهن ِدس
Şu/O ikisi mühendistir. ان
ِ ذ ْينِك ُمه ْن
Şu/O ikisi mühendistir. ِدس ْين
Şu/O iki çocuk geldi. (Fâil)
جاء ذانِك الْولد ِان
Şu/O iki çocuğu gördüm. (Mefûl)
ِرأ ْي ُت ذ ْينِك الْولد ْين
Paraları Şu/O iki çocuktan aldım. (Cer) ِن ذ ْينِك الْولد ْين
ْ أخ ْذ ُت الْ ُفلُوس ِم
Şu/O iki kız geldi. (Fâil)
جاء ْت تانِك الْبِ ْنت ِان
Şu/O iki kızı gördüm. (Mefûl)
ِرأ ْي ُت ت ْينِك الْبِ ْنت ْين
Paraları Şu/O iki kızdan aldım (Cer) ِن ت ْينِك الْبِ ْنت ْين
ْ أخ ْذ ُت الْ ُفلُوس ِم
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 أُولئِكŞunlar/ Onlar – Muzekker ve Muennes
Şunlar/Onlar kadın mühendistir.

ات
ٌ أُولئِك ُمه ْن ِدس

Şunlar/Onlar Mühendistir.

أُولئِك ُمه ْن ِد ُسون

جاء أُولئِك الأ ْولا ُد
Şu/O çocukları gördüm. (Mefûl)
.رأ ْي ُت أُولئِك الأ ْولاد
Şu/O çocuklara baktım. (Cer) .ت على أُولئِك الأ ْولا ِد
ُ نظ ْر
Şu/O çocuklar geldi. (Fâil)

.أُولئِك ال ُم ْسلِ ُمون ُيصلُّون
Şu kadın Müslümanlar namaz kılıyorlar. .ات ُيصلِّين
ُ أُولئِك ال ُم ْسلِم
Şu Müslümanlar namaz kılıyorlar.

* Not

 اُولئِكKelimesindeki vâv yazıldığı halde okunmaz.

* İnsan dışındaki çoğul varlıklar, tekil müennes sayılmaktadırlar. Onun için, “çoğul işaret ismi”

 ه ِذ ِهve  تِ ْلكişaret isimleri kullanılır.
Şu kitaplar ب
ُ  تِلْك الْ ُك ُتBu kalemler ه ِذ ِه الأ ْقلا ُم
Bunlar köpeklerdir. لاب
ٌ  > ه ِذ ِه ِكBu bir köpektir. هذا ك ْل ٌب
Bunlar yeni kitaplardır. ب ج ِديد ٌة
ٌ  > ه ِذ ِه كُ ُتBu yeni bir kitaptır. اب ج ِدي ٌد
ٌ هذا ِكت

yerine “mufred muennes işaret isimleri olan

* İşâret isimi, normal olarak isimlerden önce gelir. Sayı ve cinsiyet yönünden, önüne geldiği
isimle tam bir uyum halindedir:
* İşâret ismi, özel isimden önce gelirse; işaret ismi mubteda, özel isim ise haber olur:
O Ahmet’tir.

ذلِك أ ْحم ُد

O Ayşe’dir.

* İşâret ismi, özel isimden sonra gelirse; özel isim mevsuf, işret isimi ise sıfat olur:
O Ahmet

أ ْحم ُد ذلِك

O Ayşe

*İşâret ismine harf-i cer birleştiğinde, harf-i cer ismin önünde yazılır:
Bu kitapta
Önemli not:
* İşaret isminin işaret ettiği
* Muşârun İleyhlere,

yani İşaret isimlerinden sonra gelen

ال

في هذا الْ ِكتا ِب
ِ

takılı isimlere “Bedel.”

Bu gelen öğrencidir.
Fiil,  هذاFail, ب
ٌ ِ طالBedel
Bu öğrenci çalışkandır.

 ه ِذاMubteda, ال َّطالِ ُب

عائِش ُة تِ ْلك

 الtakısı almış isimlere ( ُمشا ٌر اِل ْي ِهmuşârun ileyh) denmektedir.

denmektedir. Bedel, irab olarak işaret isminin irabına tabidir.

جاء

تِ ْلك عائِش ُة

Bedel, د
ٌ  ُم ْجت ِهHaber

.جاء هذا ال َّطالِ ُب

.ه ِذا ال َّطالِ ُب ُم ْجت ِه ٌد
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* İşaret isminden sonra gelen isimde

 هذا الْول ُدmubteda. تِ ْل ِمي ٌذ

 الtakısı yoksa, bu muşârun ileyh olmaz, haber olur.
Bu çocuktur. د
ٌ هذا ول
ٌ هذا الْول ُد تِ ْل ِمي
Bu çocuk öğrencidir. ذ

Haber
Bu iki çocuk öğrencidir.

 هاذ ِان الولد ِانMubteda

الولد ِان

هاذ ِان الولد ِان تِ ْل ِميذ ِان

 تِ ْل ِميذ ِانHaber

Muşârun ileyh.

* İşâret ismi ile Muşârun İleyh olan isim; irab, cinsiyet ve sayı bakımından birbirlerine uyumlu
olmak zorundadır. Ancak insan dışındaki varlıkların çoğulunda muşârun ileyh için mufred
muennes işâret ismi kullanılır.

هذا ُهو
 ال َّن ِافيذ ُةMuşârun ileyhtir. عائِش ُة
Bu, odur.

Bu, Aişe’dir.
ve

ُهو

ه ِذ ِه عائِش ُة

ه ِذ ِه ال َّن ِافيذ ُة

Bu pencere

Haberdir.

Mekân İşaret İsimleri

ُهنا

ُهنالِك

ُهناك

ُهنا

Yakın bir yeri işaret etmek için: (Burada, burası, buraya)
Burası evimizdir

ُهناك

. .ُهنا ب ْي ُتنا

Burada kim oturdu?

Uzak bir yeri göstermek için: (Orası, orada, oraya, şurada, şurası)
Orası okulumuzdur

ُهنالِك

م ْن جلس ُهنا؟

.

ُهناك م ْدرس ُتنا

Çok uzak bir yeri göstermek için: (Taa orada)
Onu taa orada gördüm

. .رأ ْي ُت ُه ُهنالِك

Onu nerede gördün?

ا ْين رأ ْيت ُه؟

