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İSİM TAMLAMASI

Burada
öncelikle
bol
örneklerle
isim
tamlamalarını göreceğiz ardından da Kur-an’ı
Kerim’den isim tamlaması örneklerine değineceğiz.

ف
َ ت َخ ْل
َ أ ََم َام بَ ْع َد ََْت
ِأ
.املس ِج ِد
ام
م
ْ َُ

İmamın mescidi.

.َشا ِرعُ املطَ ِر

Havaalannı caddesi.

.وت النِ َسا ِء
ُ ُبُي

Kadınların evleri.

.األستَا ِذ
ُ بِْن
ْ ت

Üstadın kızı.

ُّ ص ِحب
.الد َّكا ِن
ُ َ

Dükanın sahibi.

.َولَ ُد َج ْغال ٍر

Çağlar’ın oğlu.

hizliogreniyorum.com

.ِ ِْم َفظَةُ املعلِ ِم

Öğretmenin çantası.

ِطَال
.ب َج ِام َع ٍة
ُ

Üniversite öğrencisi.

ِطَال
.ب اجلَ ِام َع ِة
ُ

Üniversitenin öğrencisi.

ِ طُالب
.اجلام َع ِة
ُ

Üniversitenin öğrencileri.

ٍ
.مدرسة
تِلمي ُذ

Okul öğrencisi.

ٍ
.مدرسة
تَالمي ُذ

Okul öğrencileri.

ِ
.املدرسة
تَالمي ُذ

Okulun öğrencileri.

.الدفْ ََِت
َ َُوَرقَة

Defterin yaprağı.

.الولَ ِد
َ أ ُُّم

Çocuğun annesi.

ِ أ ُُّم البِْن
.ت

Kızın annesi.
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ِ الص
.ف
َّ ب
ُ ََب

Sınıfın kapısı.

ِ ََنفِزةُ الب ي
.ت
َْ َ

Evin penceresi.

ِم
.املدر َس ِة
ير
د
َ ُ ُ

Okulun müdürü.

ِ َ ُم ُدر
.س
ُ
ُ املدار

Okulların müdürleri.

.السبُّ َورِة
َّ أ ََم َام

Yazı tahtasının önü.

.الر ُج ِل
َّ َُسيَّ َارة

Adamın arabası.

ِ م ْكتب
.املدي ِر
َُ َ

Müdürün bürosu.

ِ َق
.الر ُج ِل
م
َّ يص
ُ

Adamın gömleği.

ِ نَظَّارةُ التِْل ِم
.يذ
َ

Öğrencinin gözlüğü.

ِ ح ِدي َقةُ الب ي
.ت
َْ
َ

Evin bahçesi.
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.ُغ ْرفَةُ الن َّْوِم

Yatak odası.

ِ ُُغ ْرفَةُ اجلُل
.وس

Oturma odası.

ِ ُُغرفَة
.القَرأ َِة
ْ

Okuma odası.

ِ ُِغ ْرفَةُ املالب
.س

Elbise odası.

.ُغ ْرفَةُ الطَّ َع ِم

Yemek odası.

ِ ُُغرفَة
ِ االع
.ب
ْ

Oyuncu odası.

ِ س ْقف الب ي
.ت
َْ ُ َ

Evin tavanı.

ِ َو ْجهُ امل ِر
.يض

Hastanın yüzü.

.الولَ ِد
َ ُقَا ََل

Çocuğun kalemi.

.الر ُج ِل
َّ َُزْو َجة

Adamın karısı.
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.ورقةُ األسئِلَ ِة

Soruların kâğıdı.

ِ
.املدرسة
َُسيَّارة

Öğretmenin arabası.

.يق النَادي
ُ ال َفر

Kulübün takımı.

.َح ِدي َقةُ احلَيَ َو ِان
.يق ال َكشَّافَ ِة
ُ فَ ِر

Hayvanat bahçesi.

İzci takımı.

ِ
.املدرسة
يق
ُ فَ ِر

Okulun takımı.

.املطَِّة
َ َُشا ِرع

İstasyon caddesi.

.الرابِ ِع
َّ َّور
ُ الد

Dördüncü kat.

ِ الساعةُ الو
.اح َد ِة
َ َّ

Saat bir.

ِ
.املدرسة
َُح ِقيبة

Okul çantası.
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.َح ِقيبةُ مدرسيت

Öğretmenimin çantası.

.قلم أخي
ُ

Kardeşimin kalemi.

.قلم أخيت
ُ

Kız kardeşimin kalemi.

.نَظَّارةُ أ ُِمي

Annemin gözlüğü.

.نَظَّ َارةُ االُِم

Anne gözlüğü.

.نَظَّارةُ َع ِمي

Amcamın gözlüğü.

.َزْو َجةُ َع ِمي

Amcamın karısı.

.ُسَرةُ َح ِام ٍد
ْأ

Hamit’in ailesi.

.ُح ْجَرةُ َح ِام ٍد

ِ حجرةُ التِلِ ِف ِزي
.ون
ُ
َْ ُ

Hamit’in odası.

Talevizyon odası.
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.َمْن ِزُل االُ ْسَرِة

Ailenin evi.

.َمْن ِزُل اُ ْسَرِِت

Ailemin evi.

ِ م ِدير
.الش ْرَك ِة
ُ ُ

Şirketin müdürü.

ِ وق الطَّب
.اش ِر
ُ
َ ُ صْن ُد

Tebeşir kutusu.

.الولَ ِد
َ َحْب ُل

Çocuğun ipi.

ِ دفْ ت ر التِْل ِم
.يذ
َُ َ

ِ دفْ ت ر التالَِم
.يذ
َُ َ

Öğrencinin defteri.

Öğrencilerin derteri.

ِ دفْاتِر التالَِم
.يذ
ُ َ

Öğrencilerin defterleri.

.ت االَلْ َو ِان
ُ َُع ْلب

Boya kutusu.

ِ الص
.ف
َّ َُخ ِريطَة

Sınıfın haritası.
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.َس ِر ُير الغُْرفَ ِة

Odanın yatağı.

ِ ُُكرة
.الط ْف ِل
َ

Çocuğun topu.

.قَلَ ُم َر ِاش ٍد

.َوالِ ُد َح َس ٍن
.الولَ ِد
ُ تُ َّف
َ اح

Raşit’in kalemi.

Hasan’ın babası.

Çocuğu elması.

.ص َو ُار االَْوالَ ِد
ُ

Çocukların resimleri.

ِ خالَةُ البِْن
.ت
َ

Kızın teyzesi.

ِو
.ب التَا ِرِخ
اج
ُ َ

Tarih ödevi.

ِ شوا ِرع
.املدينَ ِة
ُ ََ

.الص ِد ِيق
َّ ت
ْأ
ُ ُخ

Şehrin caddeleri.

Arkadışın kızkardeşi.
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.ص ِد ِيقي
َّ ت
ْأ
ُ ُخ

Arkadaşımın kızkardeşi.

.ت اجلَا ِر
ُ بَْي

Komşunun evi.

ِ
.ب املطْ َع ِم
َ
ُ صح

Lokantanın sahibi.

.ِخ َذاءُ األَ ِب

Baba ayakkabısı.

.ِخ َذاءُ اَِِب

Babamın ayakkabısı.

.َم ْزَر َعةُ ال َق ْريَِة

Köyün mezrası.

.إِ َم ُام ال َق ْريَِة

Köyün imamı.

.ُم َعلِ ُم ال َق ْريَِة

Köyün öğretmeni.

.َم ْس ِج ُد ال َق ْريَِة

Köyün camisi.

.َم ْد َر َسةُ ال َق ْريَِة

Köyün okulu.
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.فَ ْو َق اجلِبَ ِال

Dağların üstünde.

.فَ ْو َق اجلِبَ ِل

Dağın üstünde.

.ت اجلِبَ ِال
َ ََْت

Dağların altında.

.ت اجلِبَ ِل
َ ََْت

Dağın altında.

.املرأ َِة
ُ بِْن
ْ ت

Kadının evi.

.املرأ َِة
ْ َولَ ُد

Kadının çocuğu.

ِوال
.املرأ َِة
د
ُ
ْ َ

Kadının babası.

.املرأ َِة
ْ أ ُُّم

Kadının annesi.

.املرأ َِة
ْ َُسيَّ َارة

Kadının arabası.

.املس ِج ِد
ْ َر ْس ُم

Mescidin resmi.
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ِ
.الولَ ِد
اء
ذ
ح
َ
َ ُ

Çocuğun ayakkabısı.

.َِمَطَّةُ احلَافِلَ ِة

Otobüs durağı.

.َش َج َارةُ احلَ ِدي َق ِة

Bahçenin ağacı.

.أَ ْش َج ُار احلَ ِدي َق ِة

Bahçenin ağaçları.

.أ َْوالَ ُد ال ِر َج ِال

Adamların çocukları.

.صالَةُ الظُ ْه ِر
َ

Öğlen namazı.

ِ
.الولَ ِد
َ إ ْس ُم

Çocuğun ismi.

ِ إِسم البِْن
.ت
ُْ

Kızın ismi.

ِع
.املصنَ ِع
ل
ام
ْ ُ َ

Fabrikanın işçisi.

.املصنَ ِع
ُ ُع َّم
ْ ال

Fabrikanın işçileri.
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.املصنَ ِع
ْ َُسيَّ َارة

Fabrikanın arabası.

.املصنَ ِع
ُ َسيَّ َار
ْ ات

Fabrikanın arabaları.

ِ
.املصنَ ِع
ْ يب
ُ طَب

Fabrikanın doktoru.

.املدر َس ِة
َ ُُمَِر
َ ُيضة

Okulun hemşiresi.

ِ
.يب امل ْد ِر َس ِة
ُ طَب

Okulun doktoru.

.املدر َس ِة
َ ُُمَِر
َ ُيضة

Okulun hemşiresi.

.املستَ ْش َفي
َ ُُمَِر
ْ ُيضة

Hastanenin hemşiresi.

ِ وجه
.الط ْف ِل
ُْ َ

Çocuğun yüzü.

.الر ُج ِل
َّ يَ ُد

Adamın eli.

.يَ ُد ال ِر َج ِال

Adamların eli.
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.الر ُج ِل
َّ أَيْ ُد

Adamın elleri.

.أَيْ ُد ال ِر َج ِال

Adamların elleri.

.أ َْوالَ ُد النِ َس ِاء

Kadınların çocukları.

.ات النِ َس ِاء
ُ َبَن

Kadınların kızları.

ِ الص
.ف
َّ ُتَالَِمي َذة

Sınıfın öğrencileri.

.ُعلبَةَ األَلْ ِو ِان

Boya kutusu.

ِ طَب
.َْحٌَر
ْ اشريٌ أ
َ
ِ طَب
.َْحَُر
ْ اشريُ أ
َ

Bu son iki örnek sıfat
tamlamasına girmektedir.
Lütfen sıfat tamlamaları
bölümüne bakınız.

ِ الطَب
.َْحٌَر
ْ اشريُ أ
َ

Bu bir kırmızı tebeşirdir.

ِ الطَب
.َْحٌَر
ْ اشريُ أ
َ

Bu örneğimiz isim cümlesine
girmektedir. İlerleyen
konularımızda göreceğiz.
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.لَ ْو ُن الطَّ َاَب ِش ِري

Tebeşirin rengi.

.اجمللَّ ِة
َ إِ ْس ُم

Derginin ismi.

.اجةَ ِح ٍْْب
َ ُز َج

Mürekkep şişesi.

ِ ََي أ َْهل الْ ِكت
.اب
َ َ

Ali İmran Suresi 3/70. Ayet

ِ َأ َْهل الْ ِكت
.اب
ُ

Kitap ehli.

.يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة

Ali İmran Suresi 3/77. Ayet

.يَ ْوُم الْ ِقيَ َام ِة

Kıyamet günü.

Bir sonraki bölümümüzde isim tamlaması örneklerimizin
tamamını Kur-an’ı Kerim’den alacağız.

.اح اخلَ ِري
َ
ُ َصب
.ُكَرةُ ال َق َدِم

Ayağın topu. Futbol.
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ِ إِسم التَّ لَ ِم
.يذ
ُْ

Öğrencinin ismi.

.وع
ٍ ُُسب
ْ قَ ْب َل أ

Haftanın önü. Bir hafta önce.

.قَ ْب َل يَ ْوٍم

.اع ٍة
َ قَ ْب َل َس

Bir gün önce.

Bir saat önce.

.قَ ْب َل َسنَ ٍة

Bir yıl önce.

.قَ ْب َل َش ْه ٍر

Bir ay önce.

.إِ ْس ُم ُم َد ِر ٍس

Bir öğretmenin ismi.

.إِ ْس ُم امل َد ِر ِس

Öğretmenin ismi.

ِمالَب
.اإلح ِرِام
ْ س
ُ َ

İhram elbisesi.

.َحافِلَةُ ال َق ِاد َم ِة

Gelecek otobüs.
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.َْحَ ُد
ْأ

Ahmed.

.َْحَ َد
ْ َج ُّد أ

Ahmedin dedesi.

.َْحَ َد
ْ َج ُّدةُ أ

Ahmedin ninesi.

.َوالِ ُد أَْحَ َد

Ahmedin babası.

.َوالِ َدةُ أَْحَ َد

Ahmedin annesi.

.َْحَ َد
ْ َعائِلَةُ أ

Ahmedin ailesi.

.طَ َع ُام الغَ َد ِاء

Öğlen yeemği.

.طَ َع ُام َع َشا ِء

Akşam yemeği.

.َح ْوَل املائِ َد ِة
.ف املائِ َد ِة
َ َخ ْل

Yer zarfları kurdela ile
bitmez. Oldukları şekilde isim
tamlaması oluştururlar.
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.َح ْوَل املائِ َد ِة

Sofranın etrafında.

.ف املائِ َد ِة
َ َخ ْل

Sofranın arkasında.

.أ ََم َام املائِ َد ِة

Sofranın önünde.

.َْحَ َد
ْتأ
ْأ
ُ ُخ

Ahmedin kızkardeşi.

.ُغ ْرفَةُ الطَّ َع ِام

Yemek odası.

ِ ُُغ ْرفَةُ اجلُل
.وس

Oturma odası.

ِص
.َْحَ َد
د
ْ يق أ
ُ َ

Ahmedin arkadaşı.

ِ أَمام التِلِ ِف ِزي
.ون
ََ
ُ

Televizyonun önü.

.ُغ ْرفَةُ النَ ْوِم

Yatak odası.

.ت ُع َمَر
ُ بَْي

Ömer’in evi.
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.أَ ْش َج ُار البُ ْرتُ َق ِال

Portakal ağaçları.

.اح
ِ أَ ْش َج ُار التُّ َف

Elma ağaçları.

ِ ح ِقيبةُ التِْل ِم
.يذ
َ َ

Öğrencinin çantası.

ِ ُُغ ِرفَة
.املدي ِر

Müdürün odası.

.َشا ِرءُ اجلَا ِمعِ ِة

Üniversitenin caddesi.

.إِ ْس ُم العِ َم َارِة

Binanın ismi.

ِ خرِج
.املدينَ ِة
ُ َ

Şehrin dışı.

.َم َكا ُن احلَِقيبَ ِة

Çantanın yeri.

ِ قَلَم التَّ لَ ِم
.يذ
ُ

Öğrencinin kalemi.

ِ
.َيسى ابْ َن َم ْرََي
ع
َ

Meryem oğlu İsa. (as)
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ِ أ
ِ الرس
.ول
ُ َحاد
َ
ُ َّ يث

Resulün hadisleri.

ِ املد ِرس
.ات
َ َ ُُغرفَة

Bayan öğretmenlerin odası.

.َح ِدي َقةُ احلَيَ َو َاَن ِت

Hayvanat bahçesi.

ٍ م ْدرسةُ أ
.َوالد
ََ َ

Çocukların okulu.

ٍ َم ْدرسةُ ب ن
.ات
َ ََ َ

Kızların okulu.

.السلَّ ِة
َّ ُُكَرة

Basketbol topu.

.ُك ُّل األَلْ َو ِان

Bütün renkler.

.الرس ِم
َّ ض
ُ َم ْع ِر

Resim sergisi.

.ك
َ ِِرْز ُق َرب
.الر ِب
َّ ِرْز ُق

Tâ-Hâ Suresi 20/131. Ayet
Rabbinin rızkı.
Ayette el takısı ke bitişik
zamirinden dolayı
bulunmamaktadır.
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.املدرسةُ املتَ َو َّسطَِة

Orta okul.

.ٌَع َشاء

Akşam yemeği.

.ٌِع َشاء

Yatsı namazı.

.صالَةُ العِ َش ِاء
َ

Yatsı namazı.

.صالَةُ ال َعصر
َ

İkindi namazı.

.صالَةُ امل ْغ ِر ِب
َ

Akşam namazı.

.املدر َس ِة
َ س
ُ َجَر

Okulun zili.

ِ الم
ِ َِجيع الت
َِ
.يذ
ُ

Öğrencilerin tamamı.

ِ َجيع األ
َِ
.َوالد
ُ

Çocukların tamamı.

ِ ُك ُّل األ
.َوالد

Çocukların hepsi.
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ِ الم
ِ َُك ُّل الت
.يذ

Öğrencilerin hepsi.

ِمالب
.س امل ْد َر َس ِة
ُ َ

Okulun elbiseleri.

.يَ ْوُم اخلُ ُم َع ِة

Cuma günü.

.ص ِر
ْ الع
َ بَ ْع َد

İkindiden sonra.

.صالةُ امل ْغ ِر ِب
َ

Akşam namazı.

.صالةُ العِ َش ِاء
َ

Yatsı namazı.

.الع َش ِاء
َ طَ َع ُام

Akşam yemeği.

.طَ َع ُام الغَ َد ِاء

Öğlen yemeği.

ِ ج ِامعةُ ال ُكو
.يت
َ َ َ

Kuveyt Üniversitesi.

ِ
.س امل ْد ِر َس ِة
ُ َمالب

Школьная одежда
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ِ مالبس الب ي
.ت
َْ ُ َ َ
ِمالب
.س الن َّْوِم
ُ َ

ِ ِعاقِبةُ الظَّال
.ي
م
َ
َ َ
.الش ْرطَِة
ُ َم ْرَكُز
ِ
.الوالِ ِد
َ ُُغرفَة
.ُغ ِرفَةُ َوالِ ِد ِه

.ُغ ِرفَةُ َوالِ ِد َها

Домашняя одежда.

Gecelik.

Kasas Suresi 28/40. Ayet
Zalimlerin sonu.

Polisin merkezi. Karakol.

Babanın odası.

Babasının odası.

Bayanın oğlunun odası.
Kısaca. Oğlunun odası.

.َح ِقيبَةُ م ْد َر َس ٍة

Okul çantası.

ِ أَ ْكب ر األ
.َوالد
َُ

Çocukların büyüğü.

.َعائِلَةُ َعْب ِد ال َك ِرَِي

Abdul Kerim’in ailesi.
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.َم ْو ِس ُم احلَ ِج

Hac mevsimi.

.املدا ِر ِس
َ ُُعطْلَة

Okulların tatili.

.َع َد ُد قَلِ ِيل

Az miktarda.

.َعاقِبَةُ َم ْك ِرِه ْم

Neml Suresi 27/51. Ayet
Tuzaklarının Sonu.

.َْحد
َ َحالَةُ أ

Ahmet’in teyzesi.

ِ سيَّارةُ ا ِإلسع
.ف
َْ َ َ

Ambulans.

ِ ِموقِف احلاف
.الت
َ ُ َْ

Otobüs durağı.

.َو َس ِط الشَّا ِرِع

Caddenin ortası.

.السيَّ َارِة
َّ ت
َ ََْت

Arabanın altı.

.املد ِر َس ِة
َ ُُغ ْرفَة

Öğretmenin odası.
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.املد ِر َس ِة
َ أ ََم َام ُغ ْرفَ ِة

Mekân zarfı ile harekesinin
değişimine dikkat ediniz. Konuyla
ilgili harfi cerler bölümüne bakınız
lütfen.

ِ الد َّراج
.ات
ْ َم
َ َ صنَ ُع

Bisiklet fabrikası.

.السيَّ َارِة
َّ صنَ ُع
ْ َم

Araba fabrikası.

ِ مصنَع النَّظَّار
.ات
َ ُ ْ َ

Gözlük Fabrikası.

ِ ِصنَ ُع املالب
.س
ْ َم

Giyim Fabrikası

.صنَ ُع احلَافِلَ ِة
ْ َم

Otobüs Fabrikası.

ِ الساع
.ت
َ َّ صنَ ُع
ْ َم

Al Saat Fabrikası.

.اعةُاليَ ِد
َ َس

Kol saati.

َِّ ثَواب
.اّلل
ُ َ
ِ ََي أ َْهل الْ ِكت
اب
َ َ

Kasas Suresi 28/80
Allah’ın sevabı.
Ali İmran 3/70. Ayet
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إِلَْي ِه ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة

Ali İmran 3/77. Ayet

َِّ ثَواب
.اّلل
ُ َ

Kasas Suresi 28/80. Ayet

ِ ربَّةُ الب ي
.ت
َْ َ

Evin yöneticisi. Evin hanımı.

ِ ب الب ي
.ت
ْ َ ُّ َر

Evin yöneticisi.

.َربَّةُ البَ لَ ِد

Ülkenin yöneticisi. Bayan.

.ب البَ لَ ِد
ُّ َر

Ülkenin yöneticisi.

ِ خ ِدميَةُ الب ي
.ت
َ
َْ

Evin hizmetçisi. Bayan.

ِ خ ِدَي الب ي
.ت
َْ ُ َ

Evin hizmetçisi.

.املصنَ ِع
ُّ َر
ْ ب

Fabrikanın yöneticisi.

.العالَ ِمي
ُّ َر
َ ب

Tekvîr Suresi 81/29. Ayet
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.اع ِة
َ صالةُ اجلَ َم
َ

Topluluk namazı.

ِ فَوائِ ُد الص
.الة
َ
َ

Namazın faydaları.

.لَْي لَةُ ال َق ْد ِر

Kadir gecesi.

ِض
.ان
َ َش ْهُر َرَم

Ramazan ayı.

.بح
ِ الص
ُّ أَ َذا ُن

Sabah ezanı.

.صةَ اهلِ ْجَرِة
َّ ِق

Hicret kıssası.

ِ ول
.هللا
ُ َر ُس
َِّ ََُنقَة
.اّلل

Münafikun Suresi 63/5. Ayet

Hud Suresi 11/64. Ayet
Allah’ın devesi.

.يح
ِ صالةُ التَ َرا ِو
َ

Teravih namazı.

ِ ضا َن
.املاضي
َ َرَم

Geçen ramazan.
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َِّ نَصر
.اّلل
ُْ
.ِاّلل
َّ ض ُل
ْ َف

Nasr Suresi 110/1. Ayet
Allah’ın yardımı.
Maide Suresi 5/54. Ayet
Allah’ın lütfu.

.الع َم ِل
َ ب
ُ تَ َع

İş yorgunluğu.

ِ ا ِإلجازةُ األُسب
.وعيِ ِة
ُْ َ َ

Haftalık izin.

ِٰ ع َذاب
.اّلل
ُ َ
ِ َم َفاتِح الْغَْي
.ب
ُ

En’am Suresi 40/7. Ayet
Allah’ın azabı.
En’am Suresi 40/59. Ayet
Gaybın anahtarları.
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