
Η σελίδα αυτή περιέχει τις καταλήξεις της Τουρκικής με απλά παραδείγματα.

Οι  καταλήξεις  χωρίζονται  σε  δύο  κατηγορίες.  Στις  “takı”  και  στις  “ek“.  Και  οι  δύο  λέξεις 

σημαίνουν “κατάληξη“.  Οι  καταλήξεις  “takı”  δεν  αλλοιώνουν την σημασία της  λέξης,  ενώ οι 

καταλήξεις “ek” την αλλοιώνουν. Πχ

Yol  =  δρόμος.  Η  κατάληξη  -lar  σχηματίζει  τον  πληθυντικό,  ενώ  η  κατάληξη  -cu  σχηματίζει 

ουσιαστικά από ουσιαστικά, άρα:

Yol + lar = yollar = δρόμοι

Yol + cu = yolcu = ταξιδιώτης.

Η κατάληξη -lar ονομάζεται “takı“, ενώ η κατάληξη -cu ονομάζεται “ek“.

Kαταλήξεις, που χρησιμοποιούνται στην τουρκική γλώσσα με παραδείγματα.

1. -lar, -ler = Καταλήξεις πληθυντικού - Çoğul takıları

Παραδείγματα:

yol = δρόμος => yollar = δρόμοι

öğrenci = μαθητής => öğrenciler = μαθητές

dağ = βουνό => dağlar = βουνά

okul = σχολείο => okullar = σχολεία

Kitap = βιβλίο => kitaplar = βιβλία 

2. -ı, -i, -u, -ü = Καταλήξεις αιτιατικής - i hali

Παραδείγματα:

Defter-i bana ver. =>

Defteri bana ver.

Τετράδιο το σ’ εμένα δώσε. =>

Δώσε μου το τετράδιο.

Sandalye-y-i al. => 

Sandalyeyi al.

Καρέκλα την πάρε. =>

Πάρε την καρέκλα.

Ahmet’-in kalem-i-n-i al. =>

Ahmet’in kalemini al.

Αχμέτ του στυλό το πάρε. =>

Πάρε το στυλό του Αχμέτ. 
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3. -ın, -in, -un, -ün = Καταλήξεις γενικής - in hali

Παραδείγματα:

Ev Ahmet-in-dir. =>

Ev Ahmet’indir.

Σπίτι Αχμέτ του είναι =>

Το σπίτι είναι του Αχμέτ.

Bu kitap kim-in? =>

Bu kitap kimin?

Αυτό βιβλίο ποιανού; (ποιός του;) =>

Ποιανού είναι αυτό το βιβλίο;

Ahmet’-in kalem-i-n-i al. =>

Ahmet’in kalemini al.

Αχμέτ του στυλό το πάρε. =>

Πάρε το στυλό του Αχμέτ. 

4. -a, -e = Καταλήξεις δοτικής - e hali

Παραδείγματα:

Avlu-y-a koşuyorum =>

Avluya koşuyorum.

Αυλή στην τρέχω. =>

Τρέχω προς την αυλή.

Ev-im-e gel. =>

Evime gel.

Σπίτι μου στο έλα. =>

Έλα στο σπίτι μου.

Sınıf-ın iç-i-n-e gir. =>

Sınıfın içine gir.

Τάξης της μέσα στην μπες. =>

Μπες μέσα στην τάξη. 

5. -da, -de, -ta, -te = Καταλήξεις τοπικής - de hali

Παραδείγματα:

Ev-im-de-y-im =>

Evimdeyim

Σπίτι μου στο είμαι. =>

Είμαι στο σπίτι μου.
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Okul-um Lefkoşa’-da bulunuyor. =>

Okulum Lefkoşa’da bulunuyor.

Σχολείο μου Λευκωσία στην βρίσκεται. =>

Το σχολείο μου βρίσκεται στην Λευκωσία.

Öğrenciler sınıf-ta-dır. =>

Öğrenciler sınıftadır.

Μαθητές τάξη στην είναι =>

Οι μαθητές είναι στην τάξη. 

6. -dan, -den, -tan, -ten = Καταλήξεις αφαιρετικής -den hali

Παραδείγματα:

Okul-um-dan geliyorum=>

Okulumdan geliyorum

Σχολείο μου από έρχομαι=>

Έρχομαι από το σχολείο μου.

Yarın senin köy-ün-den geçeceğim. =>

Yarın senin köyünden geçeceğim.

Αύριο δικό (σου) χωριό σου από θα περάσω. =>

Αύριο θα περάσω από το χωριό σου.

Öğrenciler sınıf-lar-ı-n-dan çıktılar. =>

Öğrenciler sınıflarından çıktılar.

Μαθητές τάξεις τους από βγήκαν. =>

Οι μαθητές βγήκαν από τις τάξεις τους. 
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