
İkinci Ders – Δεύτερο Μάθημα

Nerelisin? – Από πού είσαι;

Nereli – (Νέρελι) Από πού; Από ποιο μέρος;
Η κατάληξη -lı, -li, -lu, -lü δηλώνει τόπο καταγωγής και τον 

κάτοικο μιας περιοχής.

Nerelisin? = Από πού είσαι; 
Από ποιο μέρος κατάγεσαι;
Atinalıyım = (Ατίναλιγιμ) Είμαι Αθηναίος.
Atinalı = (Ατίναλι) Αθηναίος
İzmirli = (Ίσμιρλι) Σμυρνιός
İstanbullu = (Ιστάνμπουλλου) Κωνσταντινουπολίτης

Η κατάληξη -lı στην λέξη Atinalı (Αθηναίος) έχει δύο έννοιες, όπως και στα 
Ελληνικά.
1. Atinalı = Ο Αθηναίος (Ο κάτοικος της Αθήνας).
2. Atinalı = Atina'dan geliyorum = Κατάγομαι από την Αθήνα.

Εάν θέλουμε να μάθουμε σε ποιο τόπο μένει κάποιος ή από πού κατάγεται θα 
ρωτήσουμε:
1. Nerede oturuyorsun? Πού κάθεσαι;
2. Nereden geliyorsun? Από πού κατάγεσαι;

Στο πιο κάτω παράδειγμα ένας Κρητικός αναφέρει  ότι,  μένει  στην Αθήνα 
αλλά κατάγεται από την Κρήτη.
Ben Giritliyim. Atina'da oturuyorum ama Girit'ten geliyorum.
Εγώ είμαι Κρητικός. Μένω στην Αθήνα αλλά κατάγομαι από την Κρήτη.
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Nereli?
(Νέρελι;)
Από πού; Από ποιο μέρος;
Nerede?
(Νέρεντε;)
Πού;
Nereden?
(Νέρεντεν;)
Από πού;

Στην ερώτηση  nerelisin? θα απαντήσουμε λέγοντας την περιοχή, το χωριό, την πόλη ή 
την χώρα, όπου καταγόμαστε ή όπου είμαστε κάτοικοι μαζί με την κατάληξη -lı, -li, -lu, -lü 
(βλ. Φωνηεντική αρμονία – Γενικά χαρακτηριστικά).

Παραδείγματα:
Nerelisin? (Νέρελισιν;) Από πού είσαι;
Kıbrıslıyım. (Κίπρισλίγιμ) Είμαι Κύπριος. (Είμαι από την Κύπρο.)
Giritliyim. (Γκιριτλίγιμ) Είμαι Κρητικός. (Είμαι από την Κρήτη.)
Selanikliyim. (Σελιανικλίγιμ) Είμαι Θεσσαλονικιός. (Είμαι από την Θεσσαλονίκη.)
Patralıyım. (Πάτραλίγιμ) Είμαι Πατρινός. (Είμαι από την Πάτρα.)
Limasolluyum. (Λίμασολλούγουμ) Είμαι Λεμεσιανός. (Είμαι από την Λεμεσό.)

Προσέξτε το πιο κάτω παράδειγμα:
İzmirliler temiz bir dünya için yürüdü.
Οι Σμυρνιοί (οι κάτοικοι της Σμύρνης) περπάτησαν για ένα καθαρό κόσμο.
İzmirliler Atina'da buluşacak.
Οι Σμυρνιοί (άτομα με Σμυρναίικη καταγωγή) θα βρεθούν στην Αθήνα.
Στο  πρώτο  παράδειγμα  η  κατάληξη  -lı,  -li,  -lu,  -lü  δηλώνει  τόπο  διαμονής ενώ  στο 
δεύτερο δηλώνει τόπο καταγωγής.

   
Στην ερώτηση  nerede oturuyorsun? θα απαντήσουμε λέγοντας την περιοχή, το χωριό, 
την πόλη ή την χώρα, όπου  μένουμε μαζί με την τοπική πτώση:  -da, -de, -ta, -te (βλ. 
Φωνηεντική αρμονία – Γενικά χαρακτηριστικά).

Παραδείγματα:
Nerede oturuyorsun? (Νέρεντε οτουρούγιορσουν;) Πού κάθεσαι;
Selanik'te oturuyorum. (Σελιανικτέ οτουρούγιορουμ) Κάθομαι στην Θεσσαλονίκη.
Patra'da oturuyorum. (Πάτραντά οτουρούγιορουμ) Κάθομαι στην Πάτρα.
Limasol'da oturuyorum. (Λίμασολντά οτουρούγιορουμ) Κάθομαι στην Λεμεσό.
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Στην ερώτηση  nereden geliyorsun1? θα απαντήσουμε λέγοντας την περιοχή, το χωριό, 
την πόλη ή την χώρα, όπου καταγόμαστε μαζί με την αφαιρετική πτώση: -dan, -den, -tan, 
-ten (βλ. Φωνηεντική αρμονία – Γενικά χαρακτηριστικά).

Παραδείγματα:
Nereden geliyorsun? (Νέρεντε γκελίγιορσουν;) Από πού κατάγεσαι;
Kıbrıs'tan geliyorum. (Κίπρισταν γκελίγιορουμ) Κατάγομαι από την Κύπρο.
Girit'ten geliyorum. (Γκιριττέν γκελίγιορουμ) Κατάγομαι από την Κρήτη.
Selanik'ten geliyorum. (Σελιανικτέν γκελίγιορουμ) Κατάγομαι από την Θεσσαλονίκη.

1. Το ρήμα geliyorsun σημαίνει και “έρχεσαι”.
Η πρόταση nereden geliyorsun? Έχει δύο έννοιες:
α) Από πού κατάγεσαι;
β) Από πού έρχεσαι;
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