
Αρμονία φωνηέντων και συμφώνων.

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της τουρκικής γραμματικής είναι η αρμονία φωνηέντων και 

συμφώνων.  Οι  κανόνες  της  αρμονίας  των  φωνηέντων  και  των  συμφώνων  ισχύουν  σε  όλα  τα 

κεφάλαια  της  τουρκικής  γραμματικής,  γι’ αυτό  ο  σπουδαστής  πρέπει  να  γνωρίζει  καλά  τους 

κανόνες αυτούς πριν μελετήσει τα κεφάλαια της τουρκικής γραμματικής.

Εδώ δεν πρόκειται να καταπιαστώ με λεπτομέρειες αλλά θα παραθέσω τους κανόνες με απλά λόγια  

και παραδείγματα.

Για να προσθέσουμε μια κατάληξη πάνω σε μία λέξη πρέπει πρώτα να “επιλέξουμε” την κατάλληλη 

σύμφωνα με τους κανόνες αρμονίας κατάληξη από μια σειρά καταλήξεων (διπλής, τετραπλής ή 

οκταπλής  παραλλαγής).  Η  “επιλογή”  αυτή  στηρίζεται  στους  κανόνες  αρμονίας  με  βάση  το 

τελαιταίο φωνήεν και το τελευταίο σύμφωνο (*) της λέξης. Πχ. οι καταλήξεις -lar  και -ler  (διπλή 

παραλλαγή) σχηματίζουν τον πληθυντικό αριθμό. Εάν θα βάλουμε την κατάληξη  -lar  ή έαν θα 

βάλουμε την κατάληξη  -ler  σε μια λέξη η “επιλογή” αυτή στηρίζεται στο τελευταίο φωνήεν της 

λέξης.  Ακόμη  ένα  παράδειγμα.  Οι  καταλήξεις  -cı,  -ci,  -cu,  -cü,  -çı,  -çi,  -çu  και  -çü  (οκταπλή 

παραλλαγή) σχηματίζουν ουσιαστικά από ουσιαστικά (δηλώνουν επάγγελμα, χόμπυ ή ιδιότητα). 

Πότε θα βάλουμε την κάθε μία από τις πιο πάνω καταλήξεις καθορίζεται από το τελευταίο φωνήεν 

και το τελευταίο σύμφωνο (*) της λέξης.

Για το πρώτο παράδειγμα η σωστή κατάληξη για την λέξη  kitap  = βιβλίο είναι η κατάληξη  -lar 

(kitaplar  = βιβλία) και για το δεύτερο παράδειγμα η σωστή κατάληξη για την ίδια λέξη είναι η  

κατάληξη -çı (kitapçı = βιβλιοπώλης).

Προσοχή: Πάντα λαμβάνεται υπόψη το τελευταίο φωνήεν και το τελευταίο σύμφωνο (*) της λέξης. 

Εάν προσθέσουμε μια κατάληξη πάνω σε μια λέξη και μετά θέλουμε να προσθέσουμε και δεύτερη 

κατάληξη τότε λαμβάνονται υπόψη το φωνήεν και το σύμφωνο (*) της κατάληξης, που ήδη βάλαμε 

κ.ο.κ.

(*) Το σύμφωνο λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν είναι το τελευταίο γράμμα της λέξης. 

Αρμονία φωνηέντων:

Οι  καταλήξεις  για  την  αρμονία  φωνηένων  χωρίζονται  σε  δύο  ομάδες.  Στην  ομάδα  με  δύο 

παραλλαγές,  όπου υπάρχουν τα φωνήεντα  a,  e  και  στην ομάδα με  τέσσερις  παραλλαγές,  όπου 

υπάρχουν τα φωνήεντα ı, i,  u, ü. Ο πληθυντικός αριθμός σχηματίζεται με τις καταλήξεις: -lar, -ler 

και έχει μόνο δύο παραλλαγές, ενώ η γενική πτώση σχηματίζεται με τις καταλήξεις  -ın, -in,  -un, 
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-ün και έχει τέσσερις παραλλαγές.

Τα φωνήεντα είναι 8 και είναι τα εξής: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

Χωρίζονται σε δύο ομάδες:

Τα χοντρά: ( a, ı, o, u ) Kalın ünlüler

και τα λεπτά: ( e, i, ö, ü ) İnce ünlüler

Για να μάθουμε τις δύο ομάδες σε μικρό χρονικό διάστημα και για να μην τις ξεχάσουμε ποτέ, για  

πρακτικούς λόγους, τις ονομάζουμε ως εξής:

Τα χοντρά φωνήεντα τα ονομάζουμε “Ομάδα του  Α” (είναι όλα τα φωνήεντα  χωρίς τελείες από 

πάνω, εκτός του e) και τα λεπτά φωνήεντα τα ονομάζουμε “Ομάδα του Ε” (είναι όλα τα φωνήεντα 

με τελείες από πάνω και το e).

1ος κανόνας: Εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα της ομάδας Α ( a, ı, o, 

u ) τότε στις καταλήξεις διπλής παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν a  και εάν το 

τελευταίο φωνήεν της  λέξης είναι  ένα από τα φωνήεντα της  ομάδας Ε (  e,  i,  ö,  ü )  τότε στις 

καταλήξεις διπλής παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν e.

Συνοπτικά ο πιο πάνω κανόνας:

Στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής μετά από a, ı, o, u βάζουμε a και

στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής μετά από e, i, ö, ü βάζουμε e.

Για να μάθουμε τον δεύτερο κανόνα (τετραπλής παραλλαγής) χωρίζουμε τις πιο πάνω ομάδες σε 

τέσσερις: (a, ı) (e, i) (o, u) (ö, ü)

2ος κανόνας:

Εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα a, ı τότε στις καταλήξεις τετραπλής 

παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν ı,

εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα e, i τότε στις καταλήξεις τετραπλής 

παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν i,

εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι ένα από τα φωνήεντα o, u τότε στις καταλήξεις τετραπλής 

παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν u 

και  εάν το τελευταίο φωνήεν της λέξης είναι  ένα από τα φωνήεντα  ö,  ü τότε στις  καταλήξεις 

τετραπλής παραλλαγής γράφουμε την κατάληξη με το φωνήεν ü.
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Συνοπτικά ο πιο πάνω κανόνας:

Στις καταλήξεις 4Χ παραλλαγής μετά από a, ı βάζουμε ı,

στις καταλήξεις 4Χ παραλλαγής μετά από e, i βάζουμε i,

στις καταλήξεις 4Χ παραλλαγής μετά από ο, u βάζουμε u και

στις καταλήξεις 4Χ παραλλαγής μετά από ö, ü βάζουμε ü.

Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται  των  πιο  πάνω  κανόνων  αρκετές  ξένες  λέξεις  κυρίως  αραβικής  και 

αγγλικής προέλευσης, οι οποίες αν και το τελευταίο τους φωνήεν είναι χοντρό θεωρείται ότι αυτό 

είναι το αντίστοιχο λεπτό. Παραθέτω μερικές από τις λέξεις αυτές.  Saat, gol, hal, rol.  Οι λέξεις 

αυτές σημειώνονται στο λεξικό ως εξής:

Saat, -i. Δηλαδή στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής θα βάλουμε το φωνήεν e και στις 4Χ το φωνήεν i.

Saatler, saati, saatin, saate, saatte, saatten.

Gol, -ü. Δηλαδή στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής θα βάλουμε το φωνήεν e και στις 4Χ το φωνήεν 

ü. 

Goller, golü, golün, gole, golde, golden.

Hal, -i. Δηλαδή στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής θα βάλουμε το φωνήεν e και στις 4Χ το φωνήεν i.

Haller, hali, halin, hale, halde, halden.

Rol, -ü. Δηλαδή στις καταλήξεις 2Χ παραλλαγής θα βάλουμε το φωνήεν e και στις 4Χ το φωνήεν 

ü.

Roller, rolü, rolün, role, rolde, rolden.

Αρμονία συμφώνων:

Τα σύμφωνα είναι 21 και είναι τα εξής: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y και z.

Χωρίζονται σε δύο ομάδες:

Τα μαλακά: ( b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z ) Yumuşak ünsüzler

και τα σκληρά: ( ç, f, h, k, p, s, ş, t ) Sert ünsüzler

Για να μάθουμε τα σκληρά σύμφωνα (διότι σ’ αυτά αναφέρονται οι κανόνες) σε μικρό χρονικό 

διάστημα  και  για  να  μην  τα  ξεχάσουμε  ποτέ  τα  τοποθετούμε  σε  μια  δική  μας  σειρά  μαζί  με 

φωνήεντα ούτως ώστε να σχηματισεί μια πρόταση.
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Fe  paşa  çok hasta. (Ο  πασάς  Φε  είναι  πολύ  άρρωστος).  Τώρα,  που  γνωρίζουμε  τα  8  σκληρά 

σύμφωνα ας προχωρήσουμε στους κανόνες:

1ος κανόνας: Εάν το τελευταίο γράμμα μιας λέξης είναι ένα από τα 8 σκληρά σύμφωνα και η λέξη 

παίρνει κατάληξη, που αρχίζει με το σύμφωνο d τότε το d γίνεται t. Παραδείγματα:

Bu Ahmet‘dir =>

Bu Ahmet’tir

Αυτός Αχμέτ είναι =>

Αυτός είναι ο Αχμέτ.

O zaman çocuk-dum =>

O zaman çocukdum =>

O zaman çocuktum.

Τότε παιδί ήμουνα =>

Τότε ήμουνα παιδί.

Ο επόμενος κανόνας σχετίζεται με τα τέσσερα σκληρά σύμφωνα ç, k, p, t.  Για να τα μάθουμε σε 

μικρό χρονικό διάστημα και για να μην τα ξεχάσουμε ποτέ τα τοποθετούμε σε μια δική μας σειρά 

μαζί με φωνήεντα ούτως ώστε να σχηματισεί μια λέξη.

Peçetaki. (Πετσετάκι).  Τώρα,  που  γνωρίζουμε  τα 4  σκληρά  σύμφωνα  ας  προχωρήσουμε  στον 

κανόνα:

2ος κανόνας: Εάν το τελευταίο γράμμα μιας λέξης είναι ένα από τα τέσσερα σκληρά σύμφωνα ç, k, 

p,  t  και  η  λέξη  παίρνει  κατάληξη,  που  αρχίζει  με  φωνήεν  τότε  τα  πιο  πάνω  σκληρά 

σύμφωνα μετατρέπονται στα αντίστοιχά τους μαλακά, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Το p γίνεται b

Το ç γίνεται c

Το t γίνεται d 

Το k γίνεται ğ

• Εάν πριν από το k υπάρχει το σύμφωνο n τότε το k γίνεται g
Το nk γίνεται ng

Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται από τον πιο πάνω κανόνα οι πλείστες μονοσύλλαβες τουρκικές λέξεις και 
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οι λέξεις ξένης προέλευσης. Το k στην λέξη Türk θα παραμείνει k όταν βάλουμε κατάληξη, που 

αρχίζει από φωνήεν (πχ αιτιατική) (Είναι μονοσύλλαβη λέξη). Türk- ü => Türkü => τον Τούρκο. 

Το  t  στην  λέξη  tişört  θα  παραμείνει  t  όταν  βάλουμε  κατάληξη,  που  αρχίζει  από  φωνήεν  (πχ  

αιτιατική) (Είναι λέξη ξένης προέλευσης). Tişört -ü => Tişörtü => την φανέλα.

Παραδείγματα:

Meslek-im-i çok seviyorum. =>

Meslekimi çok seviyorum. =>

Mesleğimi çok seviyorum.

Επάγγελμά μου το πολύ αγαπώ. =>

Αγαπώ πολύ το επάγγελμά μου.

Ümit-imiz-i kaybetmeyelim. =>

Ümitimizi kaybetmeyelim. =>

Ümidimizi kaybetmeyelim.

Ελπίδα μας την να μην χάσουμε. =>

Να μην χάσουμε την ελπίδα μας.
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