
Yedinci Ders – Έβδομο Μάθημα

Evin nasıl? – Πώς είναι το σπίτι σου;
Ev-in nasıl? => Evin nasıl? => Σπίτι σου πως; => Πώς είναι το σπίτι σου;

Ev-im iki katlı. => Evim iki katlı. => (Εβίμ ικί κατλί)
Σπίτι μου διώροφο => Το σπίτι μου είναι διώροφο.
iki kat-lı => iki katlı = δύο όροφος με => διώροφος

Birinci katta salon, oturma odası, tuvalet ve mutfak var. 
Πρώτο όροφο στο σαλόνι, καθιστικό, τουαλέτα και κουζίνα υπάρχει. =>
Στον πρώτο όροφο υπάρχει σαλόνι, καθιστικό, τουαλέτα και κουζίνα.

oturma odası =  καθιστικό  mutfak = κουζίνα

İkinci katta üç yatak odası ve bir banyo var. 
Δεύτερο όροφο στο τρία υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο υπάρχει. =>
Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν τρία υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο.

yatak = κρεβάτι, oda = δωμάτιο
yatak odası = υπνοδωμάτιο
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Η κατάληξη -sı είναι κτητική κατάληξη και δηλώνει: ιδιότητα, για ποιο σκοπό έγινε.
yatak odası = υπνοδωμάτιο (Βλ. Προσδιορισμός ουσιαστικών)
yatak odam = το υπνοδωμάτιο μου1

1Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο ίδιες (στην προκειμένη περίπτωση - κτητικές) 
καταλήξεις πάνω σε μια λέξη γι' αυτό υπερισχύει η μία. 

Η λέξη var σημαίνει “υπάρχει” και η λέξη yok σημαίνει “δεν υπάρχει”. Και οι δύο λέξεις 
συντάσσονται ως επί το πλείστον με τοπική πτώση.

Yatak odamda bir yatak, bir komodin ve bir şifoniyer var. 
Υπνοδωμάτιο μου στο ένα κρεβάτι, ένα κομοδίνο και μία 
σιφονιέρα υπάρχει. =>
Στο υπνοδωμάτιο μου υπάρχει ένα κρεβάτι, ένα κομοδίνο και 
μία σιφονιέρα.

Yatak oda-nız balkon-lu mu? => Yatak odanız balkonlu mu?
Υπνοδωμάτιο σας μπαλκόνι με; => Το υπνοδωμάτιο σας έχει 
μπαλκόνι;
Evet, yatak oda-mız balkon-lu. => Evet, yatak odamız balkonlu.
Ναι, υπνοδωμάτιο μας μπαλκόνι με. => Ναι, το υπνοδωμάτιο μας 
έχει μπαλκόνι.

Balkon-da ne-ler var? => Balkonda neler var?
Μπαλκόνι στο τι υπάρχει; => Τι υπάρχει στο μπαλκόνι;
Balkonda bir masa ve iki sandalye var.
Μπαλκόνι στο ένα τραπέζι και δύο καρέκλα2 υπάρχει. =>
Στο μπαλκόνι υπάρχει ένα τραπέζι και δύο καρέκλες.
2 Όταν πριν το ουσιαστικό υπάρχει αριθμός τότε το 

ουσιαστικό τίθεται στον ενικό αριθμό.
iki sandalye = (Ικί σαντάλιε) δύο καρέκλα => δύο καρέκλες.

Ev-i bahçe-li mi? => Evi bahçeli mi?
Σπίτι του (της) κήπο με; => Το σπίτι του (της) έχει κήπο;
Evet, evi bahçeli.
Ναι, το σπίτι του (της) έχει κήπο.
Benim evim de bahçeli.
Δικό σπίτι μου και (επίσης) κήπο με. =>
Και το δικό μου σπίτι επίσης έχει κήπο.
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Onların evi eski. = Δικό σπίτι τους παλιό. =>
Το δικό τους σπίτι είναι παλιό.
Onların evine gidiyorum. = Δικό σπίτι τους στο πηγαίνω. 
Πηγαίνω στο δικό τους σπίτι.
Onların evinde bekliyorlar. = Δικό σπίτι τους στο 
περιμένουν. => Περιμένουν στο δικό τους σπίτι.

Ev-im yeni. => Evim yeni. = Σπίτι μου καινούργιο.
Το σπίτι μου είναι καινούργιο.
Ev-im-i çok seviyorum. => Evimi çok seviyorum.
Σπίτι μου το πολύ αγαπώ. => Αγαπώ πολύ το σπίτι μου.

Ayşe'nin ev-i büyük. => Ayşe'nin evi büyük.
Της Αϊσιέ σπίτι της μεγάλο. => Το σπίτι της Αϊσιέ είναι μεγάλο.
Pazar günü Ayşe'nin ev-i-n-e gidiyorum. =>
Pazar günü Ayşe'nin evine gidiyorum.
Κυριακή ημέρα της Αϊσιέ σπίτι της στο πηγαίνω. =>
Την Κυριακή πηγαίνω στο σπίτι της Αϊσιέ.

Ev-i nasıl? => Evi nasıl?
Σπίτι του πώς; => Πώς είναι το σπίτι του;
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