
Beşinci Ders – Πέμπτο Μάθημα

Bu ne? (ή) Bu nedir? – Τι είναι αυτό;
Şu ne? (ή) Şu nedir? – Τι είναι αυτό/εκείνο;

Ο ne? (ή) Ο nedir? – Τι είναι εκείνο;
Bu = αυτό

Şu = αυτό ή εκείνο
O = εκείνο

ne = τι
dir = είναι

Οι λέξεις bu, şu, o είναι δεικτικές αντωνυμίες.
Το ρήμα “dir = είναι” στον ενεστώτα είναι πάντοτε 

κατάληξη, δεν τονίζεται ποτέ και στον προφορικό λόγο 
δεν λέγεται.

Bu ne? (Μπου νε) Αυτό τι; => Τι είναι αυτό;
Bu nedir? (Μπου νέντιρ) Αυτό τι-είναι; =>Τι είναι αυτό;

Bu ne? Αυτό τί => Τι είναι αυτό; ή
Bu nedir? Αυτό τί-είναι => Τι είναι αυτό;
Bu bir araba. Αυτό ένα αυτοκίνητο => Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο. ή
Bu bir arabadır. Αυτό ένα αυτοκίνητο-είναι. => Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο.
Araba nerede? Αυτοκίνητο που; => Το αυτοκίνητο πού είναι; ή
Araba nerededir? Αυτοκίνητο που-είναι; => Το αυτοκίνητο πού είναι;
Araba yolda. Αυτοκίνητο δρόμο-στο => Το αυτοκίνητο είναι στον δρόμο. ή
Araba yoldadır. Αυτοκίνητο δρόμο-στο-είναι => Το αυτοκίνητο είναι στον δρόμο.
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Bu kim? Αυτός ποιος; => Ποιος είναι αυτός; 
Bu Ahmet. Αυτός Αχμέτ. => Αυτός είναι ο Αχμέτ.

Ahmet nerede? Αχμέτ που; => Που είναι ο Αχμέτ;
Ahmet araba-nın ön-ü-n-de-dir. =>
Ahmet arabanın önündedir.
Αχμέτ του αυτοκινήτου μπροστά στο είναι. =>
Ο Αχμέτ είναι μπροστά από το αυτοκίνητο.

----------------------------

Bu ne? Αυτό τι; => Τι είναι αυτό; 
Bu bir köpek-tir. =>
Bu bir köpektir. => 
Αυτός ένας σκύλος είναι. => Αυτό είναι ένας σκύλος.

Köpek nerede? Σκύλος που; => Που είναι ο σκύλος;
köpek valiz-in yan-ı-n-da-dır. =>
köpek valizin yanındadır.
Σκύλος της βαλίτσας δίπλα στο είναι. =>
Ο σκύλος είναι δίπλα από την βαλίτσα.

----------------------------

Bu kim? Αυτός ποιος; => Ποιος είναι αυτός; 
Bu Ali. Αυτός Αλί. => Αυτός είναι ο Αλί.

Ali nerede? Αλί που; => Που είναι ο Αλί;
Ali sandalye-nin üst-ü-n-de-dir. =>
Ali sandalyenin üstündedir.
Αλί της καρέκλας πάνω στην είναι. =>
Ο Αλί είναι πάνω στην καρέκλα.
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Değil ή değildir = (ντείλ ή ντείλντιρ) = δεν είναι

Bu ne? Αυτό τι; => Τι είναι αυτό; 
Bu bir elma-dir. =>
Bu bir elmadir. => 
Αυτό ένα μήλο είναι. => Αυτό είναι ένα μήλο.

Elma nerede? Μήλο που; => Που είναι το μήλο;
Elma tabak-ta-dır. => Elma tabaktadır.
Μήλο πιάτο στο είναι. =>Το μήλο είναι στο πιάτο.
Elma ağaç-ta mı? => Elma ağaçta mı?
Μήλο δένδρο στο; => Το μήλο είναι στο δένδρο;

Hayır, elma ağaç-ta değil, tabak-ta-dır. =>
Hayır, elma ağaçta değil, tabaktadır.
Όχι, μήλο δένδρο στο δεν, πιάτο στο είναι =>
Όχι, το μήλο δεν είναι στο δένδρο, είναι στο πιάτο.

Το mı, που είδαμε στο πιο πάνω παράδειγμα λέγεται ερωτηματικό μόριο και 
χρησιμοποιείται μόνο όταν κάνουμε ερώτηση και στην πρόταση μας δεν 
υπάρχουν λέξεις, που δηλώνουν ερώτηση όπως: που, ποιος, πότε, γιατί κλπ.
Το ερωτηματικό μόριο mı έχει 4 παραλλαγές:  mı, mi, mu, mü
Το ερωτηματικό μόριο δεν μπαίνει το ίδιο κατάληξη όμως λαμβάνεται υπόψη 
το τελευταίο φωνήεν της προηγούμενης λέξης (βλ. Φων. Αρμονία)

Bu araba mı? Αυτό αυτοκίνητο; => Αυτό είναι αυτοκίνητο;
Bu kalem mi? Αυτό μολύβι; => Αυτό είναι μολύβι;
Bu kutu mu? Αυτό κουτί; => Αυτό είναι κουτί;
Bu gül mü? Αυτό τριαντάφυλλο; => Αυτό είναι τριαντάφυλλο;
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