
Dokuzuncu Ders – Ένατο Μάθημα

Hangi renk-i seviyorsun? => Hangi rengi seviyorsun?
Ποιο χρώμα το αγαπάς; => Ποιο χρώμα σου αρέσει;

Hangi? = (Χάνγκι) Ποιος; (Ποια, ποιο)
Kırmızı-y-ı seviyorum. => Kırmızıyı seviyorum. (Κιρμιζιγί σεβίγιορουμ) 

Κόκκινο το αγαπώ (μου αρέσει). => Μου αρέσει το κόκκινο.
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Ben kırmızıyı seviyorum.
Εγώ κόκκινο το αγαπώ. =>
Εμένα μου αρέσει το κόκκινο.

Ben sarıyı seviyorum.
Εγώ κίτρινο το αγαπώ. =>
Εμένα μου αρέσει το κίτρινο.

Ben yeşili seviyorum.
Εγώ πράσινο το αγαπώ. =>
Εμένα μου αρέσει το πράσινο.

Ben sarı-y-ı sev-mi-yorum. =>
Ben sarıyı sevmiyorum.
Εγώ κίτρινο το δεν αγαπώ. =>
Εμένα δεν μου αρέσει το κίτρινο.
Ben turuncu-y-u seviyorum. =>
Ben turuncuyu seviyorum.
Εγώ πορτοκαλί το αγαπώ. =>
Εμένα μου αρέσει το πορτοκαλί.

En güzel renk mavi-dir. =>
En güzel renk mavidir.
Πιο ωραίο χρώμα μπλε είναι. =>
Το πιο ωραίο χρώμα είναι το μπλε.



Το ρήμα seviyorum σημαίνει “αγαπώ”, αλλά χρησιμοποιείται και για την φράση: “μου 
αρέσει”. Συντάσσεται πάντοτε με αιτιατική πτώση (-ı,-i,-u,-ü).
Άλλα ρήματα, που χρησιμοποιούνται για να πούμε την φράση “μου αρέσει” είναι τα ρήματα: 
beğeniyorum, hoşlanıyorum και hoşuma gidiyor. Με αιτιατική συντάσσεται και το ρήμα 
beğeniyorum, όπως το ρήμα  seviyorum. Το ρήμα  hoşlanıyorum συντάσσεται με 
αφαιρετική (-dan,-den,-tan,-ten), ενώ το ρήμα  hoşuma gidiyor με ονομαστική.

Παραδείγματα:
Ας δούμε την φράση “μου αρέσει το κόκκινο” και με τα τέσσερα ρήματα.
Kırmızıyı seviyorum. (Κιρμιζιγί σεβίγιορουμ)
Kırmızıyı beğeniyorum. (Κιρμιζιγί μπεενίγιορουμ)
Kırmızıdan hoşlanıyorum. (Κιρμιζιντάν χοσσλανίγιορουμ)
Kırmızı hoşuma gidiyor. (Κιρμιζί χοσσιουμά γκιντίγιορ)

Το ”y“ είναι συνδετικό σύμφωνο. Συνδέει την λέξη με την κατάληξη όταν η κατάληξη 
αρχίζει με φωνήεν.

Saçlar-ı siyah renk-li. => Saçları siyah renkli. (σατσλαρί σιγιάχ ρενκλί)
Μαλλιά της μαύρο χρώμα με => Τα μαλλιά της είναι μαύρα.
Siyah renk-li saçlar-ı çok seviyor. => Siyah renkli saçları çok seviyor.
(Σιγιάχ ρενκλί σατσλαρί τσιόκ σεβίγιορ)
Μαύρο χρώμα με μαλλιά τα πολύ αγαπά. =>
Της αρέσουν πολύ τα μαύρα μαλλιά.

Προσοχή: Στην πρώτη πρόταση το -i είναι κτητική κατάληξη (του,της,του) και στην 
δεύτερη πρόταση το -i είναι η αιτιατική της λέξης saçlar (τα μαλλιά).

Bu kadının saçlar-ı sarı renk-li. => Bu kadının saçları sarı renkli.
Αυτής της γυναίκας τα μαλλιά κίτρινο χρώμα με. =>
Αυτή η γυναίκα έχει ξανθιά μαλλιά.
Bu kadın siyah saçlar-ı hiç beğen-mi-yor. =>
Bu kadın siyah saçları hiç beğenmiyor. 
Αυτή γυναίκα μαύρα μαλλιά τα καθόλου δεν αρέσει. =>
Αυτής της γυναίκας δεν αρέσουν καθόλου τα μαύρα μαλλιά.
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Bayraklar-da hangi renkler var? => 
Bayraklarda hangi renkler var?
Σημαίες στις ποιά χρώματα υπάρχουν; =>
Ποιά χρώματα έχουν οι σημαίες;

İngiliz bayrağı-n-da kırmızı, mavi ve beyaz var. => 
İngiliz bayrağında kırmızı, mavi ve beyaz var.
Αγγλική σημαία στην κόκκινο, μπλε και άσπρο υπάρχει. =>
Η αγγλική σημαία έχει κόκκινο, μπλε και άσπρο.

Yunan bayrağı-n-da mavi ve beyaz var. => 
Yunan bayrağında mavi ve beyaz var.
Ελληνική σημαία στην μπλε και άσπρο υπάρχει. =>
Η ελληνική σημαία έχει μπλε και άσπρο.

İtalyan bayrağı-n-da yeşil, beyaz ve kırmızı var. => 
İtalyan bayrağında yeşil, beyaz ve kırmızı var.
Ιταλική σημαία στην πράσινο, άσπρο και κόκκινο υπάρχει. =>
Η ιταλική σημαία έχει πράσινο, άσπρο και κόκκινο.

Alman bayrağı-n-da siyah, kırmızı ve sarı var. => 
Alman bayrağında siyah, kırmızı ve sarı var.
Γερμανική σημαία στην μαύρο, κόκκινο και κίτρινο υπάρχει. =>
Η γερμανική σημαία έχει μαύρο, κόκκινο και κίτρινο.
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