
Dİ'LI GEÇMİŞ ZAMAN - ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Αόριστος είναι ο χρόνος, που φανερώνει μια πράξη, που άρχισε και τελείωσε στο παρελθόν.

Ο αόριστος σχηματίζεται με τις καταλήξεις: -dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü ως εξής:

Olumlu biçimi   – Καταφατικός τύπος  

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

2. Προσθέτουμε μια από τις καταλήξεις οκταπλής παραλλαγής (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, 

-tü), αφού λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν της ρίζας (βλ. Φωνητική αρμονία) και το 

τελευταίο γράμμα της ρίζας αν αυτό είναι σκληρό σύμφωνο. (Εάν το τελευταίο γράμμα της 

ρίζας είναι  σκληρό σύμφωνο –  F,  P,  Ş,  Ç, K, H, S,  T -  τότε προσθέτουμε μια από τις 

τέσσερις τελευταίες καταλήξεις δηλαδή αυτές, που αρχίζουν με το σύμφωνο -t).

3. Μετά προσθέτουμε τις καταλήξεις προσώπου: 

Ενικός: 1. -m, 2. -n, 3. (δεν έχει) 

Πληθυντικός: 1. -k 2. -nız, -niz, -nuz, -nüz  3. -lar ή -ler

Τα ρήματα στον καταφατικό τύπο του αορίστου τονίζονται πάντοτε στην τελευταία συλλαβή.

Παραδείγματα:

gelmek = έρχομαι

gel-mek => gel + di => gel + di + m (γκελντίμ) ήλθα

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. geldim 1. geldik

2. geldin 2. geldiniz

3. geldi 3. geldiler

oynamak = παίζω

oyna-mak => oyna + dı => oyna + dı + m (οϊναντίμ) έπαιξα
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Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. oynadım 1. oynadık

2. oynadın 2. oynadınız

3. oynadı 3. oynadılar

açmak = ανοίγω

aç-mak => aç + tı => aç + tı + m (ατστίμ) άνοιξα

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. açtım 1. açtık

2. açtın 2. açtınız

3. açtı 3. açtılar

Olumsuz biçimi   – Αρνητικός τύπος  

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

2. Προσθέτουμε μια από τις δύο καταλήξεις άρνησης (-ma, -me) διπλής παραλλαγής, αφού 

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

3. Προσθέτουμε  μία  από  τις  καταλήξεις  αορίστου  (  -dı,  -di )  και  μετά  τις  καταλήξεις 

προσώπου: 

Ενικός: 1. -m, 2. -n, 3. (δεν έχει) 

Πληθυντικός: 1. -k 2. -nız, -niz  3. -lar ή -ler

Τα ρήματα στον αρνητικό τύπο του αορίστου τονίζονται πάντοτε στην συλλαβή πριν την κατάληξη 

άρνησης.

Παραδείγματα:

gelmek = έρχομαι

gel-mek => gel + me => gel + me + di => gel + me + di + m (γκέλμεντιμ) δεν ήλθα

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. gelmedim 1. gelmedik

2. gelmedin 2. gelmediniz

3. gelmedi 3. gelmediler
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oynamak = παίζω

oyna-mak => oyna + ma => oyna + ma + dım  (οϊνάμαντιμ) δεν έπαιξα

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. oynamadım 1. oynamadık

2. oynamadın 2. oynamadınız

3. oynamadı 3. oynamadılar

açmak = ανοίγω

aç-mak => aç + ma => aç + ma + dım (άτσμαντιμ) δεν άνοιξα

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. açmadım 1. açmadık

2. açmadın 2. açmadınız

3. açmadı 3. açmadılar

Olumlu – soru biçimi   – Καταφατικός ερωτηματικός τύπος  

1. Σχηματίζεται όπως τον καταφατικό τύπο του αορίστου και μετά βάζουμε το ερωτηματικό 

μόριο (mı, mi, mu, mü) χωριστά.

Τα ρήματα στον καταφατικό ερωτηματικό τύπο του αορίστου τονίζονται πάντοτε στην τελευταία 

συλλαβή του ρήματος (όχι στο ερωτηματικό μόριο).

Παραδείγματα:

gelmek = έρχομαι

gel-mek => gel + di => gel + di + m + (χωριστά)  mi (γκελτίμ μι;) ήλθα;

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. geldim mi? 1. geldik mi?

2. geldin mi? 2. geldiniz mi?

3. geldi mi? 3. geldiler mi?
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oynamak = παίζω

oyna-mak => oyna + dı => oyna + dı + m (χωριστά)  mı (οϊναντίμ μι;) έπαιξα;

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. oynadım mı? 1. oynadık mı?

2. oynadın mı? 2. oynadınız mı?

3. oynadı mı? 3. oynadılar mı?

açmak = ανοίγω

aç-mak => aç + tı => aç + tı + m (χωριστά)  mı (ατστίμ μι;) άνοιξα;

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. açtım mı? 1. açtık mı?

2. açtın mı? 2. açtınız mı?

3. açtı mı? 3. açtılar mı?

Olumsuz – soru biçimi   – Αρνητικός ερωτηματικός τύπος  

1. Σχηματίζεται  όπως  τον  αρνητικό  τύπο του αορίστου και  μετά βάζουμε το  ερωτηματικό 

μόριο (mı, mi, mu, mü) χωριστά.

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

την κατάληξη άρνησης.

Παραδείγματα:

gelmek = έρχομαι

gel-mek => gel + me => gel + me + di + m  (χωριστά)  mi (γκέλμετιμ μι) δεν ήλθα;

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. gelmedim mi? 1. gelmedik mi?

2. gelmedin mi? 2. gelmediniz mi?

3. gelmedi mi? 3. gelmediler mi?
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oynamak = παίζω

oyna-mak => oyna + ma => oyna + ma + dı + m (χωριστά)  mı (οϊνάμαντιμ μι;) δεν έπαιξα;

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. oynamadım mı? 1. oynamadık mı?

2. oynamadın mı? 2. oynamadınız mı?

3. oynamadı mı? 3. oynamadılar mı?

açmak = ανοίγω

aç-mak => aç + ma => aç + ma + dı + m (χωριστά)  mı (άτσματιμ μι;) δεν άνοιξα;

Tekil   - Ενικός  Çoğul   - Πληθυντικός  

1. açmadım mı? 1. açmadık mı?

2. açmadın mı? 2. açmadınız mı?

3. açmadı mı? 3. açmadılar mı?
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