
 Τονισμός – Vurgu 

Στις τουρκικές λέξεις δεν χρησιμοποιούνται σημεία τονισμού όπως στα Ελληνικά. 

Οι δισύλλαβες και οι πολυσύλλαβες λέξεις συνήθως τονίζονται στην τελευταία συλλαβή της λέξης 

(στην λήγουσα) και όταν η λέξη πάρει κατάληξη (επίθεμα) τότε ο τονισμός μεταφέρεται στην 

τελευταία συλλαβή (στην λήγουσα).

Παραδείγματα: 

Okul (οκούλ) σχολείο

Okul-lar => Okullar (οκουλλάρ) σχολεία

Okul-lar-ı => Okulları (οκουλλαρί) τα σχολεία τους

Okul-lar-ı-n-a => Okullarına (οκουλλαρινά) στα σχολεία τους

Öğrenci-ler okul-lar-ı-n-a git-ti-ler. => Öğrenciler okullarına gittiler.

(Ογρεντζιλέρ οκουλλαρινά γκιττιλέρ) 

Οι μαθητές σχολεία τους στα πήγαν. => Οι μαθητές πήγαν στα σχολεία τους.

Sınıf (σινίφ) τάξη

Sınıf-lar => Sınıflar (σινιφλάρ) τάξεις

Sınıf-lar-ı => Sınıfları (σινιφλαρί) οι τάξεις τους

Sınıf-lar-ı-n-dan => Sınıflarından (σινιφλαριντάν) από τις τάξεις τους

Öğrenci-ler sınıf-lar-ı-n-dan çık-tı-lar. => Öğrenciler sınıflarından çıktılar

(Ογρεντζιλέρ σινιφλαριντάν τσικτιλάρ)

Μαθητές τις τάξεις τους από βγήκαν. => Οι μαθητές βγήκαν από τις τάξεις τους.

Εξαιρούνται και δεν τονίζονται στην λήγουσα: 

● Τα τοπωνύμια, εκτός αυτών που έχουν κατάληξη (-istan):  Ankara (Άγκαρα) Άγκυρα, Atina 

(Ατίνα)  Αθήνα,  Londra (Λόντρα)  Λονδίνο,  Kıbrıs (Κίμπρις)  Κύπρος,  Mısır (Μίσιρ) 

Αίγυπτος,  Selânik (Σελιάνικ)  Θεσσαλονίκη,  İzmir (Ίσμιρ)  Σμύρνη,  Avrupa (Αβρούπα) 

Ευρώπη, İspanya (Ισπάνια) Ισπανία κλπ 

[ Yunanistan (Γιουνανιστάν) Ελλάδα, Afganistan (Αφγκανιστάν) Αφγανιστάν, κλπ]

● Το ρήμα “είμαι” στον ενεστώτα. Το ρήμα “είμαι” στον ενεστώτα είναι κατάληξη και δεν 

τονίζεται ποτέ. Αν το τονίσουμε θα αλλάξουμε την έννοια της πρότασης:

Ben doktorum. (Μπεν ντοκτόρουμ) Εγώ γιατρός είμαι => Εγώ είμαι γιατρός.

[Doktorum neyim var? (Ντοκτορούμ νεγίμ βαρ) Γιατρέ μου τι έχω;

Doktorum Atina'dadır (Ντοκτορούμ Ατίναντάντιρ) Ο γιατρός μου είναι στην Αθήνα]
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● Το ερωτηματικό μόριο mı, mi, mu, mü δεν τονίζεται ποτέ. Το ερωτηματικό μόριο δέχεται 

καταλήξεις αλλά το ίδιο δεν μπαίνει ποτέ ως κατάληξη σε λέξη.  

Gel-i-yor mu-sun? => Geliyor musun?(Γκελίγιορ μουσουν) Έρχεσαι;

Bu ev mi? (Μπου έβ μι) Αυτό σπίτι; => Αυτό είναι σπίτι;

● Τα ξένα ονόματα διατηρούν τον τονισμό τους στην συλλαβή, που είναι (όπως προφέρονται 

στην ξένη γλώσσα) Obama (Ομπάμα), Clinton (Κλίντον) Silvio (Σίλβιο) κλπ

● Τα ρήματα στην καταφατική μορφή του ενεστώτα οριστικής τονίζονται στην συλλαβή πριν 

την κατάληξη -yor. 

Ev-e gel-i-yor-um. => Eve geliyorum. (Εβέ γκελίγιορουμ) 

Σπίτι στο έρχομαι => Έρχομαι στο σπίτι.

Tahta-y-a yaz-ı-yor-lar. => Tahtaya yazıyorlar. (Ταχταγιά γιαζίγιορλαρ)

Πίνακα στον γράφουν => Γράφουν στον πίνακα.

● Τα ρήματα στην αρνητική μορφή τονίζονται στην συλλαβή πριν το αρνητικό μόριο -mı, -mi, 

-mu, -mü, -ma, -me. Το αρνητικό μόριο δέχεται καταλήξεις όπως το ερωτηματικό μόριο και 

επιπλέον το ίδιο είναι κατάληξη (επίθεμα) πάνω στην λέξη. Εξαιρούνται τα ρήματα που 

βρίσκονται σε χρόνο διαρκείας εκτός το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού.

Çocuk oku-mu-yor. => Çocuk okumuyor. (Τσοτζούκ οκούμουγιορ) Το παιδί δεν διαβάζει.

Yola çıkma! => Yola çıkma! (Γιολά τσίκμα) Δρόμο στον μην βγεις => Μην βγεις στο δρόμο.

Okul-a gel-me-di-n. => Okula gelmedin. (Οκουλά κέλμεντιν) Δεν ήλθες στο σχολείο..

[Para iste-me-m. => Para istemem. (Παρά ιστεμέμ) Λεφτά δεν θέλω => Δεν θέλω λεφτά 

Bana cevap vermezsin. => Bana cevap vermezsin. (Μπανά τζεβάπ βερμέζσιν)

Σ' εμένα απάντηση δεν δίνεις => Δεν μου απαντάς. 

Γ΄ πρόσωπο πληθυντικού => Oku-maz-lar, hep oyna-r-lar => Okumazlar, hep oynarlar.

(Οκουμαζλάρ χεπ οϊναρλάρ) Δεν διαβάζουν, συνέχεια παίζουν].

● Ξένες λέξεις – δάνεια: radyo (ράντιο) ραδιόφωνο,  banka (μπάνκα) τράπεζα, masa (μάσα) 

τραπέζι, posta (πόστα) ταχυδρομείο κλπ

● Σύνθετες λέξεις: ana (κύριος) - yasa (νόμος) => anayasa (ανάγιασα) σύνταγμα, kaba (αγε-

νής) - dayı (θείος) => kabadayı (καμπάνταγι) ο νταής / ο παλικαράς κλπ

● Ο σύνδεσμος de, da (και, επίσης) δεν τονίζεται ποτέ ούτε είναι κατάληξη. Τονίζουμε την 

προηγούμενη συλλαβή:

Ben de gelmek istiyorum. (μπέν ντε γκελμέκ ιστίγιορουμ) Και εγώ (επίσης) θέλω να έλθω. 

Μοιάζει με την τοπική πτώση de, da (στον, στην, στο) η οποία όμως τονίζεται.

Ben-de para yok. => Bende para yok. (Μπεντέ παρά γιοκ) 

Σ' εμένα λεφτά δεν υπάρχουν. => Δεν έχω λεφτά.
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● Τα ενισχυτικά επίθετα τονίζονται στην πρώτη συλλαβή: 

kırmızı (κιρμιζί) κόκκινος => kıpkırmızı (κίπκιρμιζι) κατακόκκινος, temiz (τεμίζ) καθαρός 

=> tertemiz (τέρτεμιζ) πεντακάθαρος κλπ

● Μερικά υποκοριστικά επίθετα: küçük (κιουτσιούκ) μικρός => küçücük (κιούτσιουτζιουκ) 

μικρούλικος, dar (νταρ) στενός => daracık (ντάρατζικ) στενούτσικος κλπ

● Η κατάληξη -ca -ce -ça -çe, η οποία δηλώνει γλώσσα δεν τονίζεται ποτέ. Τονίζεται η προ-

ηγούμενη συλλαβή: Türkçe (τιούρκτσιε) Τουρκικά, Yunanca (γιουνάντζα) Ελληνικά, Rusça 

(ρούστσια) Ρωσικά, İngilizce (ινγκιλίζτζε) Αγγλικά κλπ

● Μερικά επιρρήματα: ansızın (άνσιζιν) ξαφνικά, belki (μπέλκι) ίσως, artık (άρτικ) πλέον, 

önce (όντζε) πριν, sonra (σόνρα) μετά, şimdi (σιήμντι) τώρα, yarın (γιάριν) αύριο κλπ

● Η κατάληξη -leyin, η οποία δηλώνει χρονική διάρκεια δεν τονίζεται: Sabah (σαμπάχ) πρωί 

=> sabahleyin (σαμπάχλεγιν) το πρωινό, akşam (ακσιάμ) βράδυ => akşamleyin (ακσιάμ-

λεγιν) το βράδυ κλπ

● Οι λέξεις  ile, iken, ise, idi, imiş όταν γίνονται κατάληξη στην προηγούμενη λέξη δεν 

τονίζονται:

ile = με => araba ile (αραμπά ιλέ) => arabayla (αραμπάϊλα) 

αυτοκίνητο με => με το αυτοκίνητο

beklerken (μπεκλέρκεν) περιμένοντας

giderse (γκιτέρσε) εάν πάει

okurdum (οκούρντουμ) διάβαζα

O gidermiş (ο γκιντέρμις) [διηγηματικός χρόνος] αυτός πήγαινε.

● Η κατάληξη -ca -ce -ça -çe, δεν τονίζεται. Τονίζεται η προηγούμενη συλλαβή:

Bence. (Μπέντζε) κατά την άποψή μου

Ahmet'çe (Αχμέττσε) σύμφωνα με τον Αχμέτ

● Τα ρήματα στην καταφατική μορφή του μέλλοντα, παρακείμενου και υπερσυντέλικου 

οριστικής τονίζονται πριν την κατάληξη προσώπου, εκτός από το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού: 

Ev-e gel-ecek-sin. => Eve geleceksin. (Εβέ γκελετζέκσιν) 

Σπίτι στο θα έλθεις => Θα έλθεις στο σπίτι.
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