
ŞİMDİKİ ZAMAN - ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Ενεστώτας είναι ο χρόνος, που φανερώνει μια πράξη, που γίνεται την στιγμή που αναφέρεται.

Ο ενεστώτας σχηματίζεται με την κατάληξη: -yor ως εξής:

Olumlu biçimi   – Καταφατικός τύπος  

1. Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη: - mak ή – mek

2. Εάν το τελευταίο γράμμα της ρίζας είναι φωνήεν αφαιρείται και αυτό.

3. Προσθέτουμε ένα από τα τέσσερα φωνήεντα (-ı, -i, -u ή -ü) τετραπλής παραλλαγής, αφού 

λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν της ρίζας. (βλ. Φωνητική αρμονία) (Δεν λαμβάνεται 

υπόψη το φωνήεν, που διαγράφηκε. Λαμβάνεται υπόψη το φωνήεν, που διαγράφηκε μόνο 

για τα ρήματα yemek και demek).

4. Προσθέτουμε την κατάληξη ενεστώτα -yor και μετά τις καταλήξεις προσώπου: 

Ενικός: 1. -um, 2. -sun, 3. (δεν έχει) 

Πληθυντικός: 1. -uz, 2. -sunuz, 3. -lar

Τα ρήματα στον καταφατικό τύπο του ενεστώτα τονίζονται πάντοτε στην συλλαβή πριν από την 

κατάληξη -yor.

Σημείωση: Το τελευταίο σύμφωνο  t στην ρίζα των ρημάτων  gitmek,  etmek,  tatmak και  gütmek 

γίνεται d όταν ακολουθεί κατάληξη, που αρχίζει από φωνήεν. Τα πιο πάνω ρήματα στον ενεστώτα 

σχηματίζονται ως εξής: gidiyorum, ediyorum, tadıyorum, güdüyorum.

Παραδείγματα:

gelmek = έρχομαι

gel-mek => gel + i => gel + i + yor =>  gel + i + yor + um

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. geliyorum 1. geliyoruz

2. geliyorsun 2. geliyorsunuz

3. geliyor 3. geliyorlar
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oynamak = παίζω

oyna-mak => oyna// => oyn + u => oyn + u + yor =>  oyn + u + yor + um

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. oynuyorum 1. oynuyoruz

2. oynuyorsun 2. oynuyorsunuz

3. oynuyor 3. oynuyorlar

Olumsuz biçimi   – Αρνητικός τύπος  

1. Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη: - mak ή – mek

2. Προσθέτουμε μια από τις τέσσερις καταλήξεις άρνησης (-mı, -mi, -mu  ή -mü) τετραπλής 

παραλλαγής, αφού λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν της ρίζας. (βλ. Φωνητική αρμονία) 

3. Προσθέτουμε την κατάληξη ενεστώτα -yor και μετά τις καταλήξεις προσώπου: 

Ενικός: 1. -um, 2. -sun, 3. (δεν έχει) 

Πληθυντικός: 1. -uz, 2. -sunuz, 3. -lar

Τα ρήματα στον αρνητικό  τύπο του ενεστώτα τονίζονται  πάντοτε  στην συλλαβή πριν  από την 

κατάληξη άρνησης.

Παραδείγματα:

gelmek = έρχομαι

gel-mek => gel + mi => gel + mi + yor =>  gel + mi + yor + um

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. gelmiyorum 1. gelmiyoruz

2. gelmiyorsun 2. gelmiyorsunuz

3. gelmiyor 3. gelmiyorlar

oynamak = παίζω

oyna-mak => oyna + mı => oyna + mı + yor =>  oyna + mı + yor + um

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. oynamıyorum 1. oynamıyoruz

2. oynamıyorsun 2. oynamıyorsunuz

3. oynamıyor 3. oynamıyorlar
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Olumlu – soru biçimi   – Καταφατικός ερωτηματικός τύπος  

1. Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη: - mak ή – mek

2. Εάν το τελευταίο γράμμα της ρίζας είναι φωνήεν αφαιρείται και αυτό.

3. Προσθέτουμε ένα από τα τέσσερα φωνήεντα (-ı, -i, -u ή -ü) τετραπλής παραλλαγής, αφού 

λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν της ρίζας. (βλ. Φωνητική αρμονία) (Δεν λαμβάνεται 

υπόψη το φωνήεν, που διαγράφηκε. Λαμβάνεται υπόψη το φωνήεν, που διαγράφηκε μόνο 

για τα ρήματα yemek και demek).

4. Προσθέτουμε την κατάληξη ενεστώτα -yor. 

5. Γράφουμε  χωριστά  το  ερωτηματικό  μόριο  mı, mi, mu, mü και  μετά  τις  καταλήξεις 

προσώπου (Στο γ'  πρόσωπο πληθυντικού πρώτα γράφουμε την κατάληξη προσώπου και 

μετά το ερωτηματικό μόριο): 

Ενικός: 1. -um, 2. -sun, 3. (δεν έχει) 

Πληθυντικός: 1. -uz, 2. -sunuz, 3. -lar

Τα ρήματα στον καταφατικό ερωτηματικό τύπο του ενεστώτα τονίζονται πάντοτε στην συλλαβή 

πριν από την κατάληξη -yor.

Παραδείγματα:

gelmek = έρχομαι

gel-mek => gel + i => gel + i + yor =>  gel + i + yor  mu =>  gel + i + yor  mu + y + um

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. geliyor muyum? 1. geliyor muyuz?

2. geliyor musun? 2. geliyor musunuz?

3. geliyor mu? 3. geliyorlar mı?

oynamak = παίζω

oyna-mak => oyna// => oyn + u => oyn + u + yor => oyn + u + yor mu => oyn + u + yor mu + y + 
um

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. oynuyor muyum? 1. oynuyor muuz?

2. oynuyor musun? 2. oynuyor musunuz?

3. oynuyor mu? 3. oynuyorlar mı?
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Olumsuz – soru biçimi   – Αρνητικός ερωτηματικός τύπος  

1. Αφαιρούμε από το απαρέμφατο την κατάληξη: - mak ή – mek

2. Προσθέτουμε μια από τις τέσσερις καταλήξεις άρνησης (-mı, -mi, -mu  ή -mü) τετραπλής 

παραλλαγής, αφού λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν της ρίζας. (βλ. Φωνητική αρμονία) 

3. Προσθέτουμε την κατάληξη ενεστώτα -yor. 

4. Γράφουμε  χωριστά  το  ερωτηματικό  μόριο  mı, mi, mu, mü και  μετά  τις  καταλήξεις 

προσώπου (Στο γ'  πρόσωπο πληθυντικού πρώτα γράφουμε την κατάληξη προσώπου και 

μετά το ερωτηματικό μόριο): 

Ενικός: 1. -um, 2. -sun, 3. (δεν έχει) 

Πληθυντικός: 1. -uz, 2. -sunuz, 3. -lar

Τα ρήματα στον αρνητικό ερωτηματικό τύπο του ενεστώτα τονίζονται πάντοτε στην συλλαβή πριν 

από την κατάληξη άρνησης.

Παραδείγματα:

gelmek = έρχομαι

gel-mek => gel + mi => gel + mi + yor => gel + mi + yor mu => gel + mi + yor mu + y + um?

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. gelmiyor muyum? 1. gelmiyor muyuz?

2. gelmiyor musun? 2. gelmiyor musunuz?

3. gelmiyor mu? 3. gelmiyorlar mı?

oynamak = παίζω

oyna-mak => oyna + mı => oyna + mı + yor =>  oyna + mı + yor mu =>  oyna + mı + yor mu + y + 
um?

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. oynamıyor muyum? 1. oynamıyor muyuz?

2. oynamıyor musun? 2. oynamıyor musunuz?

3. oynamıyor mu? 3. oynamıyorlar mı?
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