
Dördüncü Ders – Τέταρτο Μάθημα

Nerede kalıyorsun? – Που μένεις;

Paris'te kalıyorum. 
Παρίσι στο μένω. => Μένω στο Παρίσι.

Τα ρήματα, που χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε τον τόπο διαμονής μας 
είναι τα εξής:

Kalıyorum – (καλίγιορουμ) μένω
Yaşıyorum – (γιασσίγιορουμ) ζω
Oturuyorum – (οτουρούγιορουμ) κάθομαι
İkâmet ediyorum – (ικιαμέτ εντίγιορουμ) κατοικώ

Όλα τα πιο πάνω ρήματα συντάσσονται με τοπική πτώση.
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Nerede kalıyorsun? – (Νέρεντε καλίγιορσουν;) Πού μένεις => Πού μένεις;
Atina'da kalıyorum. (Ατίναντά καλίγιορουμ) Αθήνα στην μένω => Μένω στην Αθήνα.

Baban ve annen nerede kalıyor? 
Πατέρας σου και μητέρα σου που μένει; =>
Ο πατέρας σου και η μητέρα σου που μένουν;
Babam ve annem köyde kalıyor. 
Πατέρας μου και μητέρα μου χωριό στο μένει. =>
Ο πατέρας μου και η μητέρα μου μένουν στο χωριό.

Nerede yaşıyorsunuz? – (Νέρεντε γιασσίγιορσουνουζ) Που ζείτε; => Που ζείτε; (μένετε;)
Yunanistan'da yaşıyoruz. (Γιουνανιστάνντά  γιασσίγιορουζ) Ελλάδα στην ζούμε. => 
Ζούμε στην Ελλάδα. 

Ali İngiltere'de yaşıyor. 
Αλί Αγγλία στην ζει => 
Ο Αλί ζει στην Αγγλία.
Mehmet ve Ayşe İngiltere'de yaşıyor. 
Μεχμέτ και Αϊσιέ Αγγλία στην ζει. => 
Ο Αχμέτ και η Αϊσιέ ζουν στην Αγγλία.
Kardeşim şehirde yaşıyor.
Αδελφός μου πόλη στην (σε) ζει. =>
Ο αδελφός μου ζει στην (σε) πόλη.

Nerede oturuyorsun? – (Νέρεντε οτουρούγιορσουν;) Πού κάθεσαι; => Που (μένεις);

Karşı = απέναντι
Sinemanın karşısında oturuyorum. (Σινεμανίν καρσσισιντά οτουρούγιορουμ)
Του σινεμά απέναντι στο κάθομαι => Κάθομαι απέναντι από το σινεμά.
Yan = πλευρά
Kilisenin yanında oturuyorum. (Κιλίσενίν γιανιντά οτουρούγιορουμ)
Της εκκλησίας δίπλα στο κάθομαι => Κάθομαι δίπλα από την εκκλησία.
Arka = πίσω
İstasyonnun arkasında oturuyorum. (Ιστασιονούν αρκασιντά οτουρούγιορουμ)
Του σταθμού πίσω στο κάθομαι => Κάθομαι πίσω από τον σταθμό.
Ön = μπροστά
Tiyatronun önünde oturuyorum. (Τιγιάτρονουν ονιουντέ οτουρούγιορουμ)
Του θεάτρου μπροστά στο κάθομαι => Κάθομαι μπροστά από το θέατρο.
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Nerede ikâmet   ediyorsun?   – (Νέρεντε ικιαμέτ εντίγιορσουν;) Που κατοικείς; 

İzmir'de ikâmet ediyorum. 
Σμύρνη στην κατοικώ => Κατοικώ στην Σμύρνη.

Almanya'da ikâmet ediyorsun.
Γερμανία στην κατοικείς. => Κατοικείς στην Γερμανία.

Burada ikâmet ediyor.
Εδώ στο κατοικεί. => Κατοικεί εδώ.

Büyük bir dairede ikâmet ediyoruz.
Μεγάλο ένα διαμέρισμα σε κατοικούμε. => Κατοικούμε σε ένα μεγάλο διαμέρισμα.

Siz köyde ikâmet ediyorsunuz.
Εσείς χωριό στο (σε) κατοικείτε. => Εσείς κατοικείτε στο (σε) χωριό.

Onlar şehirde ikâmet ediyorlar.
Αυτοί πόλη στη (σε) κατοικούν. => Αυτοί κατοικούν στην (σε) πόλη.
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