
Altıncı Ders – Έκτο Μάθημα

Nasılsın? – Πως είσαι;
Nasılsınız? – Πως είστε;

Το ρήμα “είμαι” στον ενεστώτα είναι πάντοτε κατάληξη και 
δεν τονίζεται ποτέ. Το γ΄ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού 

στον προφορικό λόγο δεν λέγεται.

Nasılsın? – (Νάσιλσιν;) Πως είσαι;
Nasılsınız? – (Νάσιλσινιζ) Πως είστε;
İyiyim. - (Ιγίγιμ) Είμαι καλά.

Yorgun-um => Yorgunum (Γιοργκούνουμ) => Κουρασμένος είμαι. => Είμαι κουρασμένος.
Zeki-y-im => Zekiyim (Ζεκίγιμ) => Έξυπνος είμαι. => Είμαι έξυπνος.
Hasta-y-ım => Hastayım (Χαστάγιμ) => Άρρωστος είμαι. => Είμαι άρρωστος.
Güçlü-y-üm => Güçlüyüm (Γκιουτσλιούγιουμ) => Δυνατός είμαι. => Είμαι δυνατός.

Στα πιο πάνω παραδείγματα βλέπουμε ότι το ρήμα “είμαι” όχι μόνο είναι κατάληξη αλλά οι 
τέσσερις καταλήξεις διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στον κανόνα αρμονίας (Βλ. 
Γενικά χαρακτηριστικά). Ισχύει για όλα τα πρόσωπα ενικού και πληθυντικού.

Εάν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν τότε για να ενώσουμε τα δύο φωνήεντα (της λέξης και 
της κατάληξης) βάζουμε ενδιάμεσα το συνδετικό σύμφωνο (y).

Το ρήμα “είμαι” έχει τέσσερις παραλλαγές ανάλογα με το τελευταίο φωνήεν της λέξης:

Μετά από τα φωνήεντα a και ı βάζουμε την κατάληξη: -ım
Μετά από τα φωνήεντα e και i βάζουμε την κατάληξη: -im
Μετά από τα φωνήεντα o και u βάζουμε την κατάληξη: -um
Μετά από τα φωνήεντα ö και ü βάζουμε την κατάληξη: -üm

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 http://tourkika.wordpress.com



Το α΄πρόσωπο ενικού έχει την κατάληξη -im
Το β΄ πρόσωπο ενικού έχει την κατάληξη -sin
Το γ΄ πρόσωπο ενικού έχει την κατάληξη -dir
Το α΄πρόσωπο πληθυντικού έχει την κατάληξη -iz
Το β΄πρόσωπο πληθυντικού έχει την κατάληξη -siniz
Το γ΄πρόσωπο πληθυντικού έχει την κατάληξη -dir

Değil-im => Değilim (ντείλιμ) Δεν είμαι.
İyi değil-im => İyi değilim. (Ιγί ντείλιμ) Καλά δεν είμαι. => Δεν είμαι καλά.

Παραδείγματα:
Ayşe: Nasılsın Ahmet? (Πως είσαι Αχμέτ;)
Ahmet: İyiyim. Ya sen nasılsın? (Είμαι καλά. Α, εσύ πως είσαι;)
Ayşe: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. (Και εγώ είμαι καλά. Ευχαριστώ)

Merhaba. Adım Süleyman. Çok güçlüyüm. 
Γεια σας. Ονομάζομαι Σουλεϊμάν. Είμαι πολύ δυνατός.
Çok = πολύ
Güçlü = δυνατός.

Merhaba. Adım Kemal. Ben de çok güçlüyüm ama şimdi 
çok yorgunum.
Γεια σας. Ονομάζομαι Κεμάλ. Και εγώ είμαι πολύ δυνατός αλλά 
τώρα είμαι πολύ κουρασμένος.
ama = αλλά
şimdi = τώρα
yorgun = κουρασμένος

Merhaba. Adım Hasan. Güçlü değilim.
Γεια σας. Ονομάζομαι Χασάν. Δεν είμαι δυνατός.
Ne güçlüyüm ne de yorgunum.
Ούτε δυνατός είμαι, ούτε κουρασμένος είμαι.
(Δεν είμαι ούτε δυνατός, ούτε κουρασμένος).
Ne ... ne de .... = Ούτε ... ούτε ...
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Biz şimdi evliyiz. Biz evli değiliz.
Εμείς τώρα είμαστε παντρεμένοι. Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι.

Siz evli misiniz? Evet, evliyiz.
Εσείς είστε παντρεμένοι; Ναι, είμαστε παντρεμένοι.

Hırsız benim. (Χιρσίζ μπένιμ)
Κλέφτης εγώ είμαι. =>
Εγώ είμαι ο κλέφτης.

Ben hırsız değilim
Εγώ δεν είμαι κλέφτης.
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Sen hırsız mısın?
Εσύ είσαι κλέφτης;


