
Sekizinci Ders – Όγδοο Μάθημα

Bugün boş vakt-in var mı? => Bugün boş vaktin var mı?
Σήμερα άδειος χρόνος σου υπάρχει; => Έχεις ελεύθερο χρόνο σήμερα;

Στην τουρκική γλώσσα δεν υπάρχει το ρήμα “έχω – δεν έχω”. 
Χρησιμοποιούμε τις κτητικές καταλήξεις μαζί με τις λέξεις “var – yok” 
(υπάρχει – δεν υπάρχει).

Παραδείγματα:
Para-m var. => Param var. (Παράμ βαρ) Λεφτά μου υπάρχουν. => Έχω λεφτά.
Para-m yok. => Param yok. (Παράμ γιόκ) Λεφτά μου δεν υπάρχουν. => Δεν έχω λεφτά.

Ders-im var. => Dersim var. (Ντερσίμ βαρ) 
Μάθημα μου υπάρχει. => Έχω μάθημα.
Ders-im yok. => Dersim yok. (Ντερσίμ γιόκ) 
Μάθημα μου δεν υπάρχει. => Δεν έχω μάθημα.

Bugün boş vakt-in var mı? => Bugün boş vaktin var mı? 
(Μπούγκιουν μπόςς βακτίν βαρ μι;) 
Άδειος χρόνος σου υπάρχει; => Έχεις ελεύθερο χρόνο;
Evet, bugün boş vakt-im var. => Evet, bugün boş vaktim var. 
('Εβετ, μπούγκιουν μπόςς βακτίμ βάρ)
Ναι, σήμερα άδειος χρόνος μου υπάρχει => Ναι, έχω ελεύθερο χρόνο σήμερα. 
(ή)
Evet, var. = Ναι, υπάρχει => Ναι, έχω.
Hayır, bugün boş vakt-im yok. => Hayır, bugün boş vaktim yok. 
(Χάγιρ, μπούγκιουν μπόςς βακτίμ γιόκ)
Όχι, σήμερα άδειος χρόνος μου δεν υπάρχει => Όχι, δεν έχω ελεύθερο χρόνο σήμερα. 
(ή)
Hayır, yok. = Όχι, δεν υπάρχει => Όχι, δεν έχω.
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-Merhaba. (Γεια)
-Boş vaktin var mı? (Έχεις ελεύθερο χρόνο;)
-Sinemaya gidelim mi? (Να πάμε σινεμά;)

-Merhaba.(Γεια)
-Evet, var. (Ναι, έχω.)
-Gidelim. (Πάμε)

-Merhaba. (Γεια)
-Boş vaktin var mı? (Έχεις ελεύθερο χρόνο;)
-İyi dersler! (Καλό μάθημα!)

-Merhaba.(Γεια)
-Maalesef, yok. Dersim var. (Δυστυχώς, όχι. 
Έχω μάθημα.)
-Teşekkürler. (Ευχαριστώ)
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Siz boş vakt-iniz-de ne yapıyorsunuz? =>
Siz boş vaktinizde ne yapıyorsunuz?
Εσείς άδειος χρόνος σας στο τί κάνετε; =>
Εσείς τί κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο;

Ben boş vakt-im-de yürüyorum. =>
Ben boş vaktimde yürüyorum.
Εγώ άδειος χρόνος μου στο περπατώ. =>
Εγώ στον ελεύθερο μου χρόνο περπατώ.

Ben boş vakt-im-de dinleniyorum. =>
Ben boş vaktimde dinleniyorum.
Εγώ άδειος χρόνος μου στο ξεκουράζομαι. =>
Εγώ στον ελεύθερο μου χρόνο ξεκουράζομαι.

Bizim boş vakt-imiz yok. =>
Bizim boş vaktimiz yok.
Δικός μας άδειος χρόνος μας δεν 
υπάρχει. =>
Δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο.

O boş vakt-i-n-de gitar çalıyor. =>
O boş vaktinde gitar çalıyor.
Αυτός άδειος χρόνος του στο κιθάρα παίζει. =>
Αυτός στον ελεύθερο του χρόνο παίζει κιθάρα.


