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Ders

1 はるさんハウスはどこですか

タム
Tam

： すみません。
Sumimase⎤n.

Affedersiniz.

はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.

Haru-san Evi nerede?

海
かい

斗
と

Kaito
： はるさんハウス？

Haru-san-Ha⎤usu?
Haru-san Evi mi?

あれ？ ぼくたちのうちだよね。
Are? Bo⎤kutachi no uchi⎤ da yo ne.

Aa? Biz de o evde yaşıyoruz.

ミーヤー
Mi Ya

： すぐ近
ちか

くです。
Su⎤gu chi⎤kaku de⎤su.

Buraya çok yakın. 

一
いっ

緒
しょ

に行
い

きましょう。
Issho ni ikimasho⎤o.

Birlikte gidebiliriz.

海
かい

斗
と

Kaito
： こっちだよ。

Kocchi⎤ da yo.
Bu tarafta.

タム
Tam

： はい。ありがとうございます。
Ha⎤i. Ari⎤gatoo gozaima⎤su.

Tamam. 
Çok teşekkür ederim.

Kelimeler

すみません　affedersiniz
sumimase⎤n

どこ　nerede
do⎤ko

ぼくたち　biz
bo⎤kutachi

うち　ev
uchi

すぐ近
ちか

く　çok yakın
su⎤gu chi⎤kaku

一
いっ

緒
しょ

に　birlikte
issho ni

行
い

く　gitmek
iku

こっち　bu taraf
kocchi⎤

はい　tamam
ha⎤i

Günün Diyaloğu

Haru-san-Hausu wa doko desu ka
Haru-san Evi nerede?
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Anahtar Cümle

はるさんハウスはどこですか。
Haru-san-Ha⎤usu wa do⎤ko de⎤su ka.
Haru-san Evi nerede?

Yer-yön sormak için “[yerin adı] wa doko desu ka” diyebilirsiniz. “Wa” 
isimlerden sonra gelen ve konuyu belirten bir edattır. Hiragana alfabesiyle 
“は（ha）” olarak yazılsa da, telaffuzu “wa” şeklindedir. Soru sormak için, soru 
sözcüğü “doko” veya “nerede” den sonra “desu ka” ekleyip, ses tonlamanızı 
yükseltmeniz yeterlidir. 

Alıştırma yapın!

すみません。トイレはどこですか。
Sumimase⎤n. To⎤ire wa do⎤ko de⎤su ka.

あそこです。
Asoko de⎤su.

Affedersiniz. Tuvalet nerede?
Şu tarafta.

Deneyin!

すみません。～はどこですか。
Sumimase⎤n. ~wa do⎤ko de⎤su ka.

Affedersiniz. ... nerede?

① 駅
え き

e⎤ki
 istasyon

② コンビニ
konbini

 market

Ekstra Cümle
ありがとうございます。
Ari⎤gatoo gozaima⎤su.
Çok teşekkür ederim.

Minnet bildiren kalıptır. Aile veya arkadaş gibi size yakın birine teşekkür 
ederken kısaca “arigatou” da diyebilirsiniz.

Can-do! Yer-yön sormak
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Japonca'da sesler

Cevaplar ① すみません。駅
えき

はどこですか。 Sumimase⎤n. E⎤ki wa do⎤ko de⎤su ka.
② すみません。コンビニはどこですか。 Sumimase⎤n. Konbini wa do⎤ko de⎤su ka.

Japonca'daki çoğu hece bir ünlü ve bir ünsüz harften oluşur.

Japonca'da vurgu, güçlü veya zayıf seslerden ziyade, tonlamayla yapılır. Her 
kelimenin belli bir vurgu düzeni vardır; bazı kelimeler düz bir tonlamaya 
sahipken, bazılarında belli bir yerden sonra ton alçalır, bu yerler ⎤ işaretiyle 
belirtilmiştir.

ka

k a
ünsüz harf ünlü harf

Yağmur yağdı.

yağmur şeker

Şeker yağdı.


