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DERS 13
Bu dersimizde bitişik zamirler şeklinde adlandırılan benim kalemim, senin kalemim diye
adlandırabileceğimiz konuyu göreceğiz. Basit ve bir o kadar da zevkli olan bu konu ile Kur-an’ı
Kerim’den pek çok ayeti anlamamız biraz daha kolaylaşacak ve Kur-an’ Kerim’i anlama yolunda çok
büyük bir adım atmış olacağız.
ْ
İlk dersimizde görmüş olduğumuz isimlerin sonlarına ke  كharfini ekleyim. Okul ٌَمد َر َسة
medresetun kelimesinin sonuna ke harfini eklediğimizde, senin okulun manasını kazandırmış olacağız.
Yukarıdaki okul medresetun isminin sonuna ke harfini eklediğimizde medresetun
medresetuke ye dönüşmekte. Medresetun’un sonundaki iki kurdela ٌٌٌ un artık ke bitişik zamirinin
gelmesi ile birlikte bir kurdelayaٌ ٌ dönüşmekte. Diğer örneklerimizde de hep bu şekilde olacak.ٌ
Ayrıca dişi isimlerin sonunda bulunan  ةkapalı te diye de adlandırdığımız harfimiz açık te  تolarak
adlandırdığımız teٌ ٌٌتye dönüşmekte.
ْ
َْ
Mektebetun kütüphane ٌ َمكت َبة, mektebetuke ٌ َمد َر َستكsenin kütüphanen, ev beytun ٌَب ْيت
beytuke ٌ َب ْيتكsenin evin,
َ
َ َ
َ
ْ
َ
َْ
ٌ.ينة
ٌ  َم ِد,ٌ سوق, َم َحطٌة,ٌح ِديقة,
ٌ َصف,ٌ ش ِارع,ٌ َج ِام ٌَعة,ٌغ ْرٌفة,ٌ َب ٌْيت,ٌ َمكت َبة,ٌسة
ٌ َ َمد َر
َ َ
َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ
َ َ
َ
َ َْ
َ َ َْ َ
ٌ.ينتك
ٌ  م ِد, سوقٌك, َم َحطٌتك,ٌح ِديقتك,
 صفٌك, ش ِارعٌك,ٌ َج ِام ٌَعتك,ٌغ ْرٌفتك,ٌ َب ْيتٌك,ٌ َمكت َبتك,ك
ٌ ست
ٌ مدر

Senin okulun.
Senin kütüphanen.
Senin evin.
Senin odan.
Üniversiten.
Senin cadden.
Senin sınıfın.
Senin bahçen.
Senin istasyonun.
Senin çarşın.
Senin şehrin.

.ك
ََ َُم ْد َر َست
.ك
ََ َُمكْتَ بَ ت
.ك
ََ ُبَْيَت

.ك
ََ ُُغ ْرفَت
.ك
ََ َُج ِام َعت
.ك
ََ َشا ِر ُع
.ك
ََ َصف
َ
.ك
ََ َُح ِدي َقت
.ك
ََ ََُمَطَّت
.ك
ََ ُُسوق
.ك
ََ َُم ِدينَ ت

Okul.
Kütüphane.
Ev.
Oda.
Üniversite.
Cadde.
Sınıf.
Bahçe.
İstasyon.
Çarşı.
Şehir.

.ََم ْد َر َسة
.َمكْتََبَة
.َبَْيت

.َُغ ْرفَة
.ََج ِام َعة
.ََشا ِرع
.َصف
َ
.ََح ِدي َقة
.َََمَطَّة
.َُسوق
.ََم ِدينَة

Bir sonraki dersimizde bitişik zamirlerin tamamını tablolar halinde göreceğz.

