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G ‹ R ‹ fi

Eski Japonca Kanji Sözlü¤ü ile Japonca'y› ve Kanjiyi size sevdirmeye

çal›flm›flt›m. O günün flartlar›nda baz› hatalarda olsa sizlere en iyisini sunmaya

gayret ettim. Fakat k›sa zaman içerisinde herfley o kadar çabuk de¤ifliyordu ki,

buna ayak uydurmak gerekiyordu. Art›k 21. yüzy›la girerken ça¤›m›z bilgi ça¤›na

do¤ru ilerliyordu. Internet'ten, elektronik postaya kadar herfley, dijital teknolojinin

geliflmesi sayesinde büyük bir h›z kazanm›flt›. Her alanda eski klasik yöntemler

yerini yeni modern yöntemlere b›rak›yordu. Bu modern yöntemler dil ö¤renimi

içinde geçerliydi. fiimdiye kadar Japonca ögreniminde kullan›lan klasik

yöntemlerin yerini yeni modern yöntemler almaya bafllam›flt›. Art›k günümüzün

sözlüklerinin yerini dijital teknoloji ile çal›flan elektronik sözlüklerin, CD ROM'lar›n

alaca¤›na flüphesiz bir gözle bak›lmaktayd›. Bu ani teknolojik geliflmeler ve

de¤iflikler birçok araflt›rmac›y› oldu¤u gibi beni de yeni araflt›rmalara yöneltti ve,

Fark 1. Yeni Radikal Sistemi 117 

Eski Kanji Sözlü¤ünde klasik Japonca Kanji Sözlüklerinde bulunan Kanji

arama yöntemlerini kullanm›flt›m. Fakat bu eski klasik yöntemlerin birçok yabanc›

Yeni Sözlü¤ün Eski Sözlükten Fark›
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araflt›rmac› gibi benim ve biz yabanc›lar için  çok zor ve karmafl›k oldu¤unu

düflündüm. Belki Japonlar için do¤ru olabilecek bu Kanji arama ve bulma

yöntemlerinin Japonca ö¤renenler için farkl›l›¤›ndan hareket ederek 1990' larda

bafllad›¤›m çal›flmalar›m›n bir ürünü olan "Yeni Radikal Sistemi 117" ve "K a n j i

Aile A¤ac›" sistemlerini gelifltirdim. Bu yeni sistemler sayesinde art›k bir Kanjiyi

aray›p, bulman›n ve ö¤renmenin hiç zor olmad›¤›n› göreceksiniz. Bu Y e n i

Japonca Türkçe Kanji Sözlü¤ü ve Almanca Çevirisi için gelifltirdi¤im sistem

sayesinde, ilk defa gördü¤ünüz bir Kanjiyi, bulunabilmesi gereken en k›sa

sürede, maksimum 1 dakikada bulabilmeniz sa¤lanm›flt›r. Sistemi tam olarak

ö¤rendikten sonra, sürenin daha da azald›¤›n› gördü¤ünüzde bu Yeni Radikal

sistemi 117'nin size kazand›rd›¤› zaman beni oldu¤u gibi sizleri de flafl›rtacakt›r

.

Fark 2. Kanji Aile A¤ac›

Kanjileri teker teker analiz ederek  gelifltirdi¤im "Kanji Aile A¤ac›" s i s t e m i

flimdiye kadar yay›nlanm›fl bütün Kanji sözlükleri içerisinde "Yeni Radikal

Sistemi 117" ile bir ilke  daha imzas›n›  at›yor. Bu yeni sistemde tamamen

görsel olarak haz›rlanm›fl halkalar, bir ailenin fertleri veya bir atomun

çekirdekleri gibi sürekli bir zincir oluflturdu¤undan sizlere sadece bu halkalar›

birlefltirerek  ö¤renmek kal›yor. Halkalar yanyana getirilerek oluflturulan Kanji

Aile A¤ac› sayesinde art›k Kanjileri birbirleriyle karfl›laflt›rarak ve yeni halkalar

oluflturarak ö¤renece¤inizden, Kanji ö¤renirken s›k›lmayacak, hatta Lego oynar

gibi büyük bir zevk duyacaks›n›z. Halkalar büyüyüp zincir uzad›kça ve

ö¤rendiklerinizin ak›lda kald›¤›n› gördükçe, art›k Kanji sizin için bir kabus de¤il,
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bir hobi veya bir tutku olacakt›r. Sizde Kanji sevenler kulubüne kat›lmak

isterseniz hemen halkalar› birlefltirmeye bafllayabilirsiniz. Haydi art›k

h a j i m e m a s h o o . . .

Fark 3. Rômaji (latin harfleri ile okunufllar)

Yeni Kanji Sozlü¤ü'nün haz›rlanmas›nda mümkün olan bütün görsel

özellikler dikkate al›narak haz›rlanm›flt›r. Örne¤in kelimelerin Hiragana

okunufllar›na ilâveten Rômaji okunufllar›nada yer verilmifltir. Her bir Kanjiyle ilgili

kelimeler ço¤alt›l›p Kanjilerin daha iyi anlafl›lmas›na katk›da bulunulmufltur.

Kanjilerin s›ralamas› okunufllar›na göre de¤il Pozisyonlar›na göre s›ralanarak

Kanji arama ve bulman›n h›zlanmas› sa¤lanm›flt›r. 

Fark 4. Yeni Radikal ‹ndeksi 117

Kitab›n indeksindeki eski eski 214 Radikal ‹ndekse ilâveten Yeni Radikal

‹ndeksi 117 ve arka kapaktaki Yeni Radikal Sistemi 117 Tablosu ile, indekste

birçok Kanjinin farkl› pozisyonlarda bulunmas› sayesinde Kanjileri en h›zl›

flekilde bulmak mümkün olmufltur. 

Fark 5. Alfabetik Japonca Türkçe Sözlük

Yeni Kanji Sözlü¤ü'nü al›rken, ayn› zamanda flimdiye kadarki Japonca-
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Türkçe sözlükler içerisinde en kapsaml›s› olan ve yaklafl›k 15.000 kelimelik Rômaji

okunufllu Alfabetik Japonca Türkçe Sözlü¤ü'nede sahip olmufl olacaks›n›z. 

Fark 6. Bilgisayarda Haz›rlanm›fl Çizgi S›ras›

Yeni Kanji sözlü¤ünün haz›rlanmas›nda tamamen bilgisayar teknolojisi

kullan›larak Japonca ve Türkçe harflerin okunakl› bir flekilde ç›kmas›  sa¤lanm›flt›r.

Eski Kanji sözlü¤ünde Kaligrafik olarak f›rçayla yaz›lan Kanjiler, yeni sözlükte

bilgisayarla yaz›lm›flt›r. Çizgi s›ras› (Kakijun) yeni sözlükte Kanjiler teker teker

parçalanarak haz›rlanm›flt›r.

Fark 7. Sözlü¤ün Boyutlar›

Eski Kanji Sözlü¤ü'ne oranla kapsam›n›n geniflletilmesine ra¤men, kitab›n

boyutlar› A-4  dosya ka¤›d›n›n yar›s› büyüklü¤ünde ve ince kapl› yap›larak, sözlük

daha kullan›fll› hale getirilmifltir.

Fark 8. Radikal Pozisyonlar›

Yeni Kanji Sözlü¤ünde Kanjilerin s›ralamas› radikal pozisyonlar›na göre

yap›larak Kanjilerin piktografik özelli¤i ön plana ç›kar›lm›flt›r. Kanjilerin R a d i k a l

Pozisyonlar› sol, sa¤, üst, alt, çerçeve, sol-üst, sa¤-alt ve eks diye 8 guruba

ayr›larak, her bir pozisyonun bafl›nda radikal pozisyonlar›n›n bafllang›ç sayfalar›n›

gösteren ara kapaklar konmufltur. Ayr›ca Sözlü¤ün sayfa kenarlar›ndaki radikaller

ve çizgi say›lar›, sizleri indekslere bakmadanda en k›sa zamanda ve süratle direkt

olarak Kanjilere ulaflt›racakt›r.

Eski klasik sistemelere ilâveten yeni gelifltirilen sistemler sayesinde ve

yukar›daki di¤er farkl›l›klar sayesinde art›k Kanji ö¤renmekten korkmayacaks›n›z

aksine zevk alacaks›n›z. Ve sizde bizim gibi ayn› slogan› söyleyeceksiniz. "Kim

Korkar Kanjiden".

Baflar›lar dilerim.

Bkz. sayfa 1-28
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K A N J I

Japon dilinin temelini teflkil eden Kanjiyi tan›mlarken Türkçeye hep karakter

diye çevirdik. Kanji (Han, Çin hanl›¤›), (harf, yaz›) anlam›na gelen iki

karakterden oluflan bir kelimedir. Kanjiyi ayn› zamanda ideogram diye de

tan›mlayabiliriz. Bu karakter veya ideogramlar›n Kore yoluyla Çin'den

Japonya'ya gelmesinden önce (M.S. 4. yüzy›l) iki bin y›ldan fazla bir geçmifli

oldu¤u tarihçiler taraf›ndan söyleniyor. Bu karakterlerin ortaya ç›k›fl›, M›s›r

Hiyeroglif'leri (resimyaz›) gibi ilkel resimlerin çizilmesinden kaynaklan›r. Çeflitli

nesne ve cisimleri ifade eden bu ilkel resim ve flekillerden oluflan ideogramlar,

aradan geçen yüzy›llar içerisinde birçok geliflme göstererek hepsi soyut birer

kavram niteli¤i kazanm›flt›r. Japonlar›n M.S. 3. yüzy›la kadar kendi yaz›lar›

olmad›¤›ndan, Kore yoluyla Çin'den Japonya'ya gelen Çince karakterleri, ilk

kez bu yüzy›lda tan›m›fllar. Yamato (Japonya'n›n eski ad›) imparatorlu¤u

saray›n›n Koreli ö¤retmenleri, klasik Çince yaz›larla birlikte çok k›sa bir süre

sonra Budist Çince yaz›lar›da Japonya'ya getirmifller. Rivayete göre Japon

saray›n›n ilk ö¤retmenleri, Paekche (eski Güneybat› Kore devleti) Kökenli

göçmen aristokratlar olan Wani ve Achiki'dir. Çince kelimelerin tek heceli

olmalar›, çok heceli bir Japonca  kelimeyi yazarken birçok güçlüklere yol

açt›¤›ndan, Japonlar Kana "hece alfabesini" gelifltirmek zorunda kalm›fllar. En

sonunda bütün Japonca hecelere karfl›l›k gelen fonetikler (sesçil), manyôshû'

da (8. yy. en eski fli ir ler antolojisi) kullan›ld›¤› için Manyôgana diye

adland›r›lm›fl. (Kana<Kari-na, ödünç isim, yani, fonetik olarak  bir heceye

karfl›l›k gelen ödünç al›nm›fl Çince karakter anlam›na gelir.) 9. yüzy›lda tam

fonetiklerin  zor ve karmafl›k olmas›ndan ve çok s›k kullan›m›ndan dolay›,

k›salt›lm›fl italik yaz› (Sôgana, italik ödünç yaz› karakteri) meydana ç›kt›. Bu yaz›

özellikle soylu kad›nlar aras›ndaki  yaz›flmalarda, Çince Kanjiler yerine

kullan›lmaya baflland›. Bu yaz›ya "kad›n yaz›s›" anlam›na gelen Onnade; Onnaji

veya Onnamoji ad› veriliyordu. Bu hece alfabesi Edo- Devri'nden bafllayarak

Hiragana (elyaz›s›) ad›n› ald›. Hiragana hece alfabesinin bulunmas›ndan k›sa

bir süre sonra, bilhassa rahipler taraf›ndan Budist vecizeleri tefsir etmek için

Katakana (kutu, blok yaz›)  hece alfabesi oluflturuldu. Hiragana' n›n italik yaz›

fleklinde ve tam fonetiklerden oluflmufl olmas›na karfl›l›k, Katakana, kutu yaz›s›,

çok nadir olarak bir karakterin tümünden, genellikle ise Çince bir karakterin bir

parças› al›narak oluflturulmufl. Katakana, Hiragana'dan farkl› olarak uzun bir

süre erkekler taraf›ndan kullan›lm›fl. (Bkz. Hiragana ve Katakana türev Tablosu)

JAPONCA YAZININ KISA TAR‹HÇES‹ 
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Bugünkü Katakana'n›n kullan›m sahas› 1955 Temmuz' unda Ulusal Dil Kurul

Toplant›s›nda (kokugo shingikai) al›nan kararla tespit edilmifl. Katakana,

genellikle yabanc› özel isimlerde, yabanc› ve yans›ma (onomatopoeia)

sözcüklerde, telgraf metinlerinde; pratik kullan›mda ise zor ve nadir kullan›lan

Kanjilerin yerine, sözcükleri vurgulamada, reklam afifllerinde, Japonca özel

isimlerin yaz›m›nda, teleks yaz›flmalar›nda, bilgisayar bask›lar›nda kullan›l›yor.

Japonlar Kore yoluyla ald›klar› Çince karakterleri, Japonca metinlerde

kullanmaya bafllad›lar. K'ang-hsi-tzu-tien (1716) adl› Çince Standart- Sözlük'te

bir araya toplanan 40.000'den fazla karakterin, en büyük Japonca karakter

sözlüklerinde, ancak yaklafl›k dörtte biri bulunuyor. Bu kadar çok karakter

olmas›na ra¤men, Japonlar'›n bile bütün bu karakteri kullanamad›klar›

söyleniyor. ortalama olarak yüksek ö¤renim görmüfl bir Japon takriben 3000

kadar Kanjiyi Kavrayabiliyor. Modern Japon literatüründe yaklafl›k 4000 kadar

Kanji kullanm›fl olabilir. yeteri kadar Çince karakterin olmas›na ra¤men

Japonlar geçen yaz›-tarihi içerisinde Çince Kanjileri örnek alarak yeni Kanjiler

(kokuji) oluflturmufllard›r. Bu Kanjilerin sadece Kun (Japonca) okunufllar› vard›r. 

Y A Z I R E F O R M U

Japon dili di¤er dillerle karfl›laflt›r›ld›¤› zaman çok karmafl›k bir dildir. Bu

dilde üç ayr› ayr› yaz› çeflidi vard›r. Ayr›ca buna birde Rômaji'yi (Latince harfler)

eklersek iflin içinden ç›kmak iyice zorlafl›r. bu yüzden Japonlar defalarca yaz›

sistemlerini basitlefltirmeye veya de¤ifltirmeye teflebbüs etmifllerse de her

defas›nda vazgeçmifllerdir. ‹kinci Dünya savafl›'ndan sonra 1946 y›l›nda

Kokugo shingikai 1850 Tôyô Kanjiyi (Çince karakterlerin güncel kullan›m›)

yay›nlad›. 1948 tarihinden itibaren toplam 1850 Tôyô Kanjiden 881 Kanjinin,

Japon ilkö¤retiminde ö¤renilmesi mecbur tutuldu (Kyôiku Kanji).1981'de

yap›lan yeni bir yaz› reformu ile Kanji say›s› Jôyô Kanji (Çince karakterlerinin

genel kullan›m›) ad› alt›nda 1945'e ç›kart›ld›. ‹lkö¤retimde mecbur tutulan Kanji

say›s›da 881'den 996'ya yükseltildi. Ayr›ca iki hece alfabesi Hiragana ve

Katakana, 46'flar heceden oluflmaktad›r (bkz. Hiragana ve Katakana hece

tablosu). Bugün Jôyô Kanjinin tüm Japon bas›n ve yay›n organlar›nda (gazete,

dergi vb.) kullan›lmas› s›n›rland›r›ld›. Böylece bu kitaptaki 1945 Kanjiyi ö¤renen

herkesin, bir Japon gibi Japonca dergi ve gazeteleri okumas› mümkün

o l a c a k t › r .
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SÖZLÜ⁄ÜN KULLANMA K L A V U Z U

SÖZLÜ⁄ÜN KULLANMA KLAVUZU
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AÇIKLAYICI TABLO

国
国
国家
国土
国境
国王

コク
くに
こっか
こくど
こっきょう
こくおう

KOKU
kuni
kokka
kokudo
kokkyô
kokuô

ülke, memleket, vatan, yurt
devlet, ülke
ülke, ülke topraklar›
devlet s›n›rlar›
kral

国

宝
1168

国
1733

玉
1588

S›ra numaras›

Kanji s›ras› Yeni Radikal Sistemi 117'ye göre Kanjinin pozisyonu

Eski Kanjiler

Kun okunuflu

Kelimeler

On okunuflu

Çizgi s›ras›

Türkçe anlamlar›

Radikal ve Kanji çizgi say›lar›

Katakana, Hiragana ve

Rômaji okunufllar›

●sözlükteki radikal s›ras›

1.  Kanjilerin Sözlükteki S›ralan›fl›

Sözlükteki 1945 Kanji (Jôyô Kanji) yeni gelifltirilen "YEN‹ RAD‹KAL
S‹STEM‹ 117" ye göre s›ralanm›flt›r. S›ralamada Kanjilerin zorluk derecesi

dikkate al›nmam›flt›r. Kanjiler bulunduklar› pozisyonlara göre çizgi say›s›

en az olan Kanjiden bafllanm›flt›r. 
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Ö¤renim y›l›

Çizgi say›s›

Eski Sözlük

‹ngilizce "Nelson" Kanji sözlü¤ündeki s›ras› 

Klasik radikaller ve ilâve çizgi say›lar›

Kanjilerin Japon Endüstri Standard› Nr.

Kanjinin benzer k›sm›

S›ralamadaki temel Kanji

Kanji Aile A¤ac› Kanjileri

а早1897

速

Okunufllar› ayn› Kanjiler

Yeni Radikal Sistemi 117'ye göre Radikal Pozisyonlar›

El yazs›

速

2.  Örnek Kelimeler

Sözlük, yaklafl›k 11.000 Kelime (jukugo), 2.187 On (Çince kökenli)

okunuflu,1.900 Kun (Japonca kökenli) okunuflu ve anlamlar› ile birlikte

15.000 kelimeden oluflmaktad›r. Kanjinin ve kelimelerin okunufllar›;

Hiragana-Katakana (Japonca hece alfabeleri) ve Rômaji (Latin harfleri) ile

verilmifltir. Kanjilerin daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layan örnek kelimeler, her

Kanjinin kullan›m ve zorluk derecesine göre ayarlanm›flt›r. Kelimelerin ve

Okunufllar›n s›ralamas› en s›k kullan›landan en az kullan›lana do¤ru

Kendisi radikal olup Yeni Radikal Sistemi 117'de kullan›lan radikaller

Kendisi radikal olup Yeni Radikal Sistemi 117'de iptal olan radikaller
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yap›lm›flt›r. ilk s›rada On-Okunuflu büyük harf Rômaji ve Katakana ile,

ikinci s›rada Kun-Okunuflu küçük harf Rômaji ve Hiragana ile, kelimeler

(jukugo) ise  Hiragana ve Rômaji okunufllar› ile birlikte verilmifltir. 

3.  Kelimelerin Kullan›l›fl›

Kanjilerle ilgili Kelimeler seçilirken Kanjilerin az kullan›lan On-Kun

okunufllar› ile de örnek kelimeler verilmifltir. Kelimelerin birden fazla

okunuflu oldu¤u durumlarda di¤er okunufllar›da kelimenin ilk okunuflunun

yan›na / iflareti ile ayr›larak yaz›lm›flt›r. Baz› durumlarda kelimenin

okunuflunun uzun olmas›ndan dolay› ayn› kelime bir alt s›rada di¤er

okunuflu ile ikinci defa yaz›lm›flt›r. Kelimelerin ön ek veya son ek almas›

halinde bu kelimenin ön veya arkas›na ... iflareti ile belirtilmifltir. Baz›

kelimelerin anlamlar›n›n karfl›s›nda bak ....... yaz›s›n›n bulunmas› o

kelimenin alt›ndaki kelimenin en çok kullan›lan hali tercüme edilerek

hemen kelimenin alt›nda yaz›lm›flt›r.

4.  Kelimelerin Anlamlar›

Kanji ve kelimelerin anlamlar›n›n daha iyi anlafl›labilmesi için mümkün

oldu¤u kadar anlamlar›na genifl yer verilmifltir. Ayr›ca kelimeler seçilirken

Kanjin in anlam›n› iyi ifade eden kelimelerin seçi lmesine özen

gösterilmifltir. Baz› durumlarda kelimenin yanl›fl anlafl›lmas›n› önlemek için

parantez {  } içerisinde aç›klamalar yap›lm›flt›r. 

5.  On-Kun Okunufllar

Kanjilerin On ve Kun diye iki türlü okunuflu vard›r. On okunuflu (On-

yomi) Çince kökenli okunufllar olup Kanjilerin fonetik seslerini verirler. Kun

okunuflu (Kun-yomi) ise Japonca okunufllar olup Kanjilerin anlamlar›n›

ifade ederler. 

Jôyô Kanji sözlü¤ündeki 1945 Kanjinin toplam 4.087 okunuflu olup

bunlardan 2.187 tanesi On ve 1.900 tanesi Kun okunufludur. Parantez ( )

içindeki On ve Kun okunufllar kullan›m› s›n›rl› olan okunufllard›r.



6.  On-Kun ‹ndeksi

Sözlükteki Kanjiler On ve Kun okunufllar›na göre alfabetik s›raya göre

indekste dizilmifltir. Kanjinin okunufllar›ndan birini biliyorsan›z, on-kun

indeksinde Kanjileri kolayca bulabilirsiniz.

On ve Kun okunufl grafikleri; her Kanjinin ço¤unlukla kaç okunuflu

oldu¤unu gösteriyor. On okunuflu en fazla olan Kanji say›s› 1 ve 2

okunufllu Kanjilerdir.

Kun okunuflu en fazla olan Kanji say›s› ise 0,1 ve 2 okunuflu olan

K a n j i l e r d i r .

7.  Jikujikun - Jûbako-yomi ve Jutô-yomi

a) Jikujikun: ‹ki veya üç Kanjiden oluflmufl kelimeler olup okunufllar› fonetiktir

時雨 ( s h i g u r e ) 五月雨 ( s a m i d a r e )

b) Jûbako-yomi ve Yutô-yomi
Baz› durumlarda Kanjilerin okunufllar› kar›fl›kta olabilir.

c) Jûbako-yomi; on+kun veya Y u t ô - y o m i; kun+on

台所 ( D A I d o k o r o ) 荷物 ( n i M O T S U )

Ö r n e k l e r

Ö r n e k l e r
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1-Okunufl

2-Okunufl

0-Okunufl 3-Okunufl

5-Okunufl

0-Okunufl

1-Okunufl

2-Okunufl

3-Okunufl
4-Okunufl

5~10 Okunufl

On Okunuflu Kun Okunuflu



8 . Rômaji (Latin harfleri) 

Japonca yazmak için üç yaz› sistemi; Kanji, Hiragana ve Katakana

vard›r. Bu üç yaz› formununda karakterleri yabanc›lar için oldukça zordur.

Japonca kelimelerin transkipsiyonu, ülkenin d›flar›ya (yabanc›lara)

aç›lmas›ndan önce sadece portekizli Cizvitler, Hollandal› tüccarlar ve

bilim adamlar›n›n dil tarihine olan ilgilerinden, ve ilk olarak Meiji

Restorasyon'undan sonra Japonlar›n i lgilerinden dolay›, Latince

transkipsiyon (Rômaji) ile de¤ifltirilmek istenmifltir. Bu nedenle Rômaji

diye bilinen iki de¤iflik transkipsiyon sistemi gelifltirilmifltir. Bunlardan ilki

Amerikal› misyoner ve dil araflt›rmac›s› J.C. Hepburn (1815-1911)

taraf›ndan bulunup Meiji döneminde kullan›lmaya bafllanan Hepburn-

Sistemi'dir (Hebon-shiki rômaji). Hepburn bu sistemi kullanarak ilk

Japonca-‹ngilizce Sözlü¤ü (A Japanese and English Dictionary, 1987)

y a y › n l a d › .

‹kinci sistem ise Japonlar taraf›ndan üzerinde çal›fl›l›p gelifltirilen Yaz›

Tüzü¤ü (Kunrei-shiki rômaji) veya Resmi Sistem (Kokutei-shiki rômaji)

olup 1937 y›l›nda Japon hükümeti taraf›ndan resmi kullan›m için yürürlü¤e

konulmufltur. Bu iki sistemden yabanc›lar aras›nda en fazla kullan›lan

Hepburn Sistemi ayn› zamanda bu sözlüktede kelimelerin transkripsi-

yonunda kullan›lm›flt›r.

Bu sistemde kullan›lan baz› hecelerin Türkçe telaffuz karfl›l›klar›:

9.  Ateji

Kanjin in anlamlar › dikkate al›nmaks›z›n, belir lenen On-Kun

okunufllardan farkl› fonetik okunufllard›r. 

しゃ　しゅ　しょ

sha     shu     sho

fla       flu,      flo
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し　ち　わ

shi  chi  wa

fli    çi    va

じ　ぢ

ji ji 

ci    ci 

じゃ　じゅ　じょ

ja        ju        jo

ca       cu      co  

ちゃ　ちゅ　ちょ

cha     chu     cho

ça       çu       ço
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風呂　( f u r o ) 時計 (tokei) 

10.  Kokuji

Japonca'da yeterince Çince yaz› karakterleri (Kanji) olmas›na ra¤men

Japon yaz› tarihi süresince birkaç yüz Kokuji, Waji Çince Kanjiler örnek

al›narak oluflturulmufltur. Bu Kanjilerin ço¤unun On-okunuflu yoktur.

畑 (hatake, hata) 込 (komu, komeru)

崎 ( s a k i ) 咲 ( s a k u )

11.  Radikaller

Kanjiler, Kanjiye anlamlar›n›  veren (ço¤unlukla) semantik ve sesini

veren piktografik  elementlerden oluflmaktad›r.

Eski Çin sözlük bilimcileri Kanjileri ilk olarak 540, 542 ard›ndan 320 ve

son olarakta 214 radikal alt›nda gurupland›rm›fllard›r. Radikaller ‹ngilizce

significs, Japonca Bushu veya Jibu, sadece modern Çince Sözlük ve

Japonca Sözlük yaz›m› için belirlenmifl olmay›p, ayr›ca burdan hareket

ederek Kanjilerin grafik elementlerinden oluflan yap› analizlerinde de

radikallerin semantik de¤erlerini koruduklar› görülmüfltür. 

Bununla ilgili olarak dikkat çekilmesi gereken bir nokta; Kanjilerin 

bal›k  魚,  b ö c e k 虫,  bitki 艸 gibi radikal özelliklerindeki belirgin

Semantik de¤erlerini, di¤er Kanjilerle radikal olarak oluflturduklar›

kombinasyonlarda da sürdürdükleri görülüyor. 

Örne¤in  鯨 鮪 bal›k türleri, 蚊 蚕 蛍 böcek türleri, 花 茶 菜 b i t k i

türlerinde görüldü¤ü gibi.

Senkronik olarak durumu izah etmek biraz zor olmakla beraber

bununla ilgili; 

鮮 taze, canl›; parlak, aç›k,   鰥 d u l , 虹 gökkufla¤›,  芸 sanat,  夢 r ü y a

gibi örneklerden anlafl›laca¤› üzere 214 radikalin aç›k bir anlam

tafl›mad›¤›n› gösteriyor. 

Ayr›ca 主　冊　年　並 gibi baz› Kanjilerin radikallerinin hangisi

Ö r n e k l e r

Ö r n e k l e r



oldu¤unu anlaman›n çok zor oldu¤unu çok az Kanji ile ilgilenen

ö¤rencide  rahatl›kla anlayabilir. 

12.  Radikaller ve Anlamlar›

Sözlü¤ün arkas›ndaki indekste "Radikaller ve Anlamlar›" k›sm›nda Yeni

Radikal ‹ndeksi117 ve Eski Radikal ‹ndeksi 214'ün anlamlar›, okunufllar›,

de¤iflik varyasyonlar› ve pozisyonlar› ile aç›klanm›flt›r.  

13. Yeni Radikaller

‹lk gördü¤ünüz baz› Kanjilerin hangisinin radikal oldu¤unu anlamak

oldukça zordur. Bazan kendiside bir radikal olabilece¤i gibi farkl› radikal

elementlerindende oluflabilir.

Örne¤in; 高 Kendisi radikal olmas›na ra¤men ilk Kanji ö¤renen biri için

ilk akla gelebilecek pozisyon  亠 olmakla birlikte çok nadir durumlarda 冂

ve 口de radikal olarak düflünülebilir. Baflka bir örnek vermek gerekirse; 酒

Kanjisinin radikali  酉 olmas›na ra¤men s›k kullan›lan 水 radikal de¤ildir.

Bundan dolay› Yeni 117 Radikal Tablosu Eski klasik 214Radikal

tablosuna göre kullan›m› daha basit olup, Kanjileri düflündü¤ünüzden

daha k›sa bir sürede bulman›za yard›mc› olacakt›r. Eski kullan›lmayan

radikaller  tablodan ç›kar›l ›p say› lar› azalt› larak yeni radikaller

oluflturulurken, Kanji ögrenenlerin bir Kanjiyi dakikalarca aray›p zaman

kaybetmesi önlenmifltir.

行　街　　（彳）

斗　料　　（米）

言　謄　 （月）

刀　初　 （ネ ）
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Yeni Radikaller

Ö r n e k l e r
Radikalleri ip tal edilen ve
pozisyonalar› zor anlafl›lan
Kanjilerin Yeni Radikal ‹ndeksi
117 'deki pozisyonlar›.
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14. Yeni Radikal Sistemi 117 Tablosunun Kullan›l›fl›

Sözlü¤ün arka kapa¤›n›n içindeki 117 radikal sol taraf›ndaki çizgi

say›s› ve üst taraftaki pozisyonlar›na göre s›ralanm›flt›r. Radikalin alt›nda

p a rantez içine yaz›l› olan ise Kanjinin de¤iflik bir fleklini gösteriyor.

＊iflaretli radikaller pozisyon olarak indekste kullan›lmakla beraber

sözlükteki s›ralan›fl› yeni radikalleri alt›ndad›r. 

15. Klasik 214 Radikal ‹ndeksi ve 214 Radikal Tablosu

Klasik Radikal Sistemine göre düzenlenmifl Eski Kanji Sözlü¤ünü

kullanan veya baflka ayn› sistemle haz›rlanm›fl bir sözlü¤ünü kullanarak

Kanji ö¤renmekte veya ö¤renmifl ö¤rencileri dikkate alarak bu eski

sistemde yeni sözlükte yer almaktad›r. 

Radikalleri bulunmas› zor olan Kanjiler, Sözlükte Kanji aramay›

kolaylaflt›rmak için bu tür Kanjiler, Eks Kanjiler gurubu alt›nda topland›. Bu

gurupta bulunan baz› Kanjiler ayn› zamanda baflka pozisyonlardada yer

a l m a k t a d › r .

16. Çizgi Say›s› ‹ndeksi

Belli say›larda çizgilerden oluflan Kanjileri ö¤renirken çizgi s›ras›

kurallar›na uyulursa, Kanjilerin kaç çizgiden meydana geldi¤i rahatl›kla

say›labilir ve indeksteki çizgi say›lar› alt›nda kolayl›kla bulunabilir. 

17. Alfabetik Japonca-Türkçe Sözlük

Latin harfleriyle s›ralanm›fl kelimelerdeki uzun sesler için; oo → ô, 

uu → û fleklinde k›saltma yap›lm›flt›r, On okunufllar›nda ise k›saltma

yap›lmam›flt›r. Kelimelerin yan›ndaki Kanji s›ra numaras›yla  sözlükteki

kelimeleri bulmak kolaylaflt›r›lm›flt›r.
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YENi S‹STEMLER‹N AÇIKLAMASI

KANJ‹ A‹LE A⁄ACI fiEMASININ AÇIKLAMASI

- KON Kanjisinin benzer Kanjileri taral› halkalardaki GO, RE‹ ve KAI Kanjileridir.

- KON, GÔ,RE‹ ve KAI Kanjilerinin  direkt alt›ndakiler Kanji Ailesini oluflturuyor.

- Her Kanjinin sa¤ ve solundakiler benzer Kanjilerdir.

- Aç›k renkli k›s›mlar Kanjilerin fonetik elementleridir.

- Koyu k›s›mlar semantik elementleri olup ço¤unlukla Kanjinin radikalleridir.

- Kanji Aile A¤ac›n› oluflturan halkalar KOKU örne¤indeki gibi yukardan afla¤› ve

yanlanmas›na zincirler oluflturuyorlar.

KANJI A‹LE A⁄ACI fiEMASI-1

1.Kanji Aile A¤ac›
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Kanjiler oluflturulurken Kanjilere anlamlar›n ve seslerin verilmesiyle

binlerce hatta onbinlerce Kanjinin konbinasyonu mümkün olmufltur. Ve

her bir Kanjinin bir Kanji sözlü¤ünde bulunmas›n› sa¤layan radikal listeleri

yap›lm›flt›r. Fakat Kanjilerin say›s›n›n bu kadar çok olmas› ve  bazen

birbirine çok benzemesi Kanjileri ögrenirken ve ö¤rendikten sonra

birbirleriyle kar›flt›r›lmas›na neden olmufltur ve olmaktad›r. Ayn› zamanda

On-okunufllar› SHOO ve KOO olan 64  Kanjinin olmas›, Kanjilerin On

okunufllar›n›n ezberlenmesini zorlaflt›r›yor. Bu ve buna benzer sebepler

göz önüne al›narak ilk defa bir Kanji sözlü¤ünde tamamen kendi

akademik araflt›rma ve çal›flmalar›m›n sonunda Kanji Aile A¤ac› s i s t e m i

gelifltirilmifltir. Kanji Aile A¤ac› sayesinde her Kanjiyi kendi ailesi

içerisindeki benzerlikleri ve bununla birlikte akrabalar›yla olan iliflkisi ve

benzerlikleriyle karfl›laflt›rarak ö¤renme yöntemi hedeflenmifltir. 

Kanjiler ideogramlardan (resim) olufltu¤u için bir resim dilidir. Kanjiye

anlam veren radikal k›s›m olup radikali tamamlayan k›s›mda, Kanjinin

fonetik özelli¤ine sahiptir. Bazen bir Kanji iki ayn› veya farkl› k›s›mdan,

hatta üç, dört ayn› veya farkl› k›s›mdan oluflabilir. (bak Radikaller) Böyle

bir durumda Kanjinin radikalinin hangisi oldu¤unu anlamak çok güçtür.

Kanji Aile A¤ac›nda afla¤›daki örneklerden de anlafl›laca¤› üzere, Kanji

Aile A¤ac›n› oluflturan Kanjilerin kendisinin radikal olmamas›na dikkat

edilmifltir. Sadece fonetik k›s›mlar› Kanji Aile A¤ac› olarak

de¤erlendirilmifltir. Buda Kanji ö¤renenlere Kanjinin radikalinin kendisi

o l m a y › p baflka bir radikalden olufltu¤u konusunda bilgi vermektedir..

Böylelikle Kanji ö¤renirken Kanjinin çok önemli bir bölümünü oluflturan

radikallerde kar›flt›r›lmadan ö¤renilebilecektir. Kanji Aile A¤ac›, Kanjilerin

fonetik k›s›mlar›ndan olufltu¤undan Kanji ö¤renenler, benzer okunufllu

Kanjileride birlikte ö¤renerek Kanji ögrenimlerini kolaylaflt›racaklard›r.

Kanji ögrenmek bu yepyeni "Kanji Aile A¤ac›" sistemiyle ilk defa zor

olmaktan kurtulacakt›r. 

Kanji Aile A¤ac›'nda Kanjilerin halkalardan olufltu¤unu düflünürsek,

zincirin halkalar›n› bu sistem sayesinde yanyana getirerek çok k›sa

zamanda yüzlerce Kanji ö¤renebilmeniz hiçte o kadar zor olmayacakt›r.



a ) Tek bafl›na kendisi Radikal (Aile reisi)

b ) Kendisi Radikal olmay›p sol tarafta, sa¤ tarafta veya alt tarafta

(Kanji Aile'sini oluflturan bireyler) 

c ) Radikal olarak sol tarafta veya herhangi bir yerde (Akrabalar)

d ) Kendisi Radikal olmay›p herhangi bir yerde (Yak›n  akrabalalar) 

Bu örnekteki 方 Kanjisinden oluflan toplam 19 adet Kanji vard›r. K a n j i
Aile A¤ac› 'nda sadece (b) gurubundaki Kanjiler akraba olarak

de¤erlendirilmifltir. E¤er Kanjinin radikali kendisiyse (c)(akraba) Kanji Aile

A¤ac›'na dahil edilmemifltir. (akraba evlil i¤i yap› lmam›flt›r.)  (d)

gurubundaki Kanjiler yak›n akraba olmakla birlikte radikal harici farkl›

elementlere sahip olduklar›ndan aile d›fl›nda tutulup, baflka Kanji Aile

A¤açlar›yla akrabal›klar› oldu¤undan zincirin yan halkalar › gibi

de¤erlendirilmifltir. Sadece gerekli oldu¤u durumlarda Kanji Aile A¤ac›'na

dahil edilmifltir. Aile reisini oluflturan Kanji (a) her zaman ailenin bafl›nda

olamamaktad›r. 
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方
583

妨
360

肪
518

紡
669

放
968

坊
333

訪
746

防
274

房
1819

方
583

施
584

旅
585

族
587

旗
588

旋
586

c

KANJI A‹LE A⁄ACI fiEMASI-2

芳
1201

敷
982

遊
1878

傍
70

倣
58

激
190

方
583

a

b

d

kendisi radikal olan Kanjiler kendisi radikal olmayan Kanjiler

kendisi radikal olmayan Kanjiler

2. Kanji Aile A¤ac›n›n  Aç›klamas›
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3. Benzer Kanjiler

Kanji Aile A¤ac› ile komfluluk iliflkisi içerisinde olan benzer Kanjiler Aile

fertlerine sadece baz› durumlarda yak›nl›k gösterebiliyorlar. Bu  yak›nl›kta

ço¤unlukla akraba evlilliklerinden oluflan Kanjilerle ortaya ç›kabiliyor. Ayn›

zamanda akrabalar ve yak›n akrabalarda benzer Kanjiler gurubuna dahil

edilebilir. Bazen aile, akraba, yak›n akraba ve komfluluk iliflkilerinde

ihtilaflardan do¤an kar›fl›kl›klarda söz konusu olabilir. Çünkü aralar›ndaki

iliflkileri belirleyen kesin yasalar yoktur. Bu yüzden ortaya ç›kacak ihtilaflar

kurallar› koyan kifliler ve oyuncular taraf›ndan önlenerk iyilefltirilir. Ayn›

ihtilaflar Kanji Aile A¤ac› içinde geçerlidir.

S H U ve K Ô Kanji örneklerinde K O N

(bkz.sayfa 1-24) örne¤inde oldu¤u gibi

atom çekirde¤ine benzeyen grafik,

merkezde aile reisi ve etraf›nda aile

fertlerini oluflturan Kanjilerdir.

Noktal› çizgiyle ba¤lanm›fl ve taral›

halkalar›n içindeki Kanjiler ise akraba

veya yak›n akraba olan benzer

Kanjilerdir.

Kanji Aile A¤ac›n› oluflturan Kanjiler,

ço¤unlukla fonetik olarak birbirlerine

çok benzediklerinden bu gelifltirilen

yeni ö¤renme sistemi sayesinde

Kanjileri flimdiye kadarkinden daha h›zl›

ö¤renebileceksiniz.

BENZER KANJILER TABLOSUNUN AÇIKLAMASI

S H U
S U

J U U

C H U U

C H U U

G Y O K U

O O

C H U U

O O

K O O

K O OK A K U

F U

M O N

K O O

K O O

K O O
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4. POZ‹SYONLARINA GÖRE "YEN‹ RAD‹KAL S‹STEM‹ 117"

Kanjilerin ö¤renilmesinde çok büyük önem tafl›yan radikallerin

ö¤renilmesi ve bunlar›n 214 radikalden "Yeni 117 Radikal sistemi" e

indirgenerek pozisyonlar›na göre gurupland›r›lmas› sayesinde art›k Kanji

aray›p-bulmak ve ö¤renmek zor olmayacak. Gelifltirilen Yeni Radikal

Sistemi'nde art›k Jôyô Kanji Sözlü¤ü için gerekli olmayan radikaller

at›lm›fl onun yerine tamamen piktografik (resim) olarak birkaç önemli

radikal türetilmifltir ve zor olan Kanjilerin baz›lar› tamam› bu yeni

radikaller alt›nda toplanm›flt›r. (Radikallerin Anlamlar k›sm›nda ele al›nan

214 radikalden hangisinin at›l›p yerine hangisinin geldi¤ini görebilirsiniz.)

Sözlükte Kanjiler Yeni Radikal Sistemi 117'ye göre s›raland›r›lmas›

yap›l›rken sol, sa¤, üst, alt, sol-üst, sol-alt, çerçeve ve eks K a n j i

pozisyonunda çizgi say›s›na göre yap›lm›flt›r. Sözlükteki Kanjilerin

s›ralamas›nda listedeki klasik radikalindeki bulundu¤u pozisyon dikkate

al›nm›flt›r. Fakat sadece 穴 v e マ Radikalleri Yeni Radikal Sistemi 117
tablosunda olmas›na ra¤men, sözlükteki Kanji s›ralamas›nda bu Kanji ile

yaz›l› Kanjileri ancak yeni radikali olan 宀 ve 力 キ alt›nda bulmak

mümkündür. Fakat Yeni Radikal ‹ndeksi 117 tablosunda Kanjiler kendi

pozisyon ve radikallerinde bulunduklar› gibi farkl› pozisyon ve

Ö r n e k l e r

宮
235官

210

忠
235患

210

連
1865運

1870

捜
235押

210

抽
220



radikallerin alt›nda da bulmak mümkündür. Sözlü¤ün kenar›ndaki

¹radikallerin pozisyon s›ralamas› tamamen indeksteki s›ralama ile ayn›

olmakla birlikte Kanji indeksindeki 1945 Kanji farkl› pozisyonlarda

de¤erlendirildi¤inden indeksteki toplam Kanji say›s› 2.628 Kanjiye

ç›km›flt›r. Bu sayede bir Kanjiyi bazen dört de¤iflik pozisyonda bulma

kolayl›¤› sa¤lanm›flt ›r. Bundan dolay› sözlü¤ü ilk  kullanmaya

bafllad›¤›n›zda sözlü¤ün arkas›ndaki Yeni 117 Radikal ‹ndeks tablosunu

kullanarak radikalleri ve bulunabilecekleri pozisyonlar›› ö¤remenizi tavsiye

ederiz. Böylelikle ilk gördü¤ünüz bir Kanjinin radikalinin hangisi oldu¤unu

düflünmeden Yeni Radikal ‹ndeksi 117 tablosunda süratli bir flekilde

bulabilirsiniz. Belli bir al›flkanl›k kazand›ktan sonra sözlü¤ün kenar›ndaki

radikaller, sizin Kanjileri çok daha k›sa bir sürede bulman›za yard›mc›

o l a c a k t › r .

飲

危

昔
寸

干

食

卩

日

穀 禾

Radikallerin bu sözlükteki pozisyonlar›

聞

軟
和

耳

車

口

季 子

Gerçek Radikaller

Yeni Radikal Indeksi117'deki Kanji Radikal Pozisyonlar›

専

年
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117 ‹ndeks' teki 2.628 Kanjinin radikal 
pozisyonlar›na göre oranlar›

Eks Kanjiler

瓶七
鼓

鳥

鹿

瓦一

鼓

母 毋

及

非
帰

又

非

刀

骨

Radikallerinin bulundu¤u pozisyonlar itibariyle gurupland›r›lmas› zor olan
yukar›daki örnek Kanjiler Eks Kanji gurubunda toplanm›fllard›r. 

Yukar›daki girafikte net olarak görüldü¤ü üzere 2.628 Kanjinin pozisyonlara göre
da¤›l›m›ndan en fazla Kanjinin bulundu¤u pozisyon sol, üst, alt ve sa¤ oldu¤u
g ö r ü l m e k t e d i r .
Sözlü¤ün girifl bölümünden itibaren aç›klamaya çal›flt›¤›m›z Yeni Radikal Sistemi
117'deki Radikal Pozisyonlar›n›n Kanji aray›p bulmada  ne kadar önemli oldu¤u
anlafl›l›yor. Art›k bundan sonra Kanji arayarak vakit kaybetmeyip, o zaman› Kanji
ö¤renmeye ay›rabileceksiniz. 

鶏
髄
麗



●

過激派
激しさ

濁
濁る
濁す
濁流
濁音
清濁
濁り

濃
濃い
濃厚
濃淡
濃紺
濃霧
濃さ

濯
洗濯
洗濯機

濫
濫用

かげきは
はげしさ

ダク
にごる
にごす
だくりゅう
だくおん
せいだく
にごり

ノウ
こい
のうこう
のうたん
のうこん
のうむ
こさ

タク
せんたく
せんたくき

ラン
らんよう

kagekiha
hageshisa

DAKU
nigoru
nigosu
dakuryû
dakuon
seidaku
nigori

NOO
koi
nôkô
nôtan
nôkon
nômu
kosa

TAKU
sentaku
sentakuki

RAN
ranyô

r a d i k a l l e r
fliddetlilik, sertlik, kuvvetlilik

bulanmak {su}, soluk olmak {renk}
buland›rmak; müphem ve kaçamakl› dil kullanmak        
bulan›k ak›nt›                           
yumuflak ses
temizlik ve pislik, aç›kl›k ve bulan›kl›k; iyi ve kötü
bulan›k, puslu, soluk, çamurlu, kirli 

koyu {renk}; sert, a¤›r, koyu, demli {içecek} 
koyu; ya¤l›, a¤›r                    
aç›k ve koyu, gölgeli, dalgal› {renk} 
koyu mavi, lacivert
yo¤un sis 
koyuluk, sertlik, s›kl›k, gürlük, yo¤unluk

y›kamak, durlamak {çamafl›r}
çamafl›r y›kama
çamafl›r makinas›

taflmak {su}; çok bol olmak
suistimal, kötüye kullanma

66

音

訓

熟

1 9 1

濁
濁

濁

8
16
1211
2710
85⑬
4279

学年

画数

旧辞

英辞

部首

JIS

音

訓

熟

1 9 2

濃
濃

濃

7
16
1459
2711
85⑬
473B

学年

画数

旧辞

英辞

部首

JIS

音

熟

1 9 3

濯
濯

濯

9
17
1209
2718
85⑭
4275

学年

画数

旧辞

英辞

部首

JIS

音

熟

1 9 4

濫
濫

濫

9
18
1853
2724
85⑮
4D73

学年

画数

旧辞

英辞

部首

JIS

濁
191

濃
192

辱
1457

農
1926

唇
1414

娠
368

振
234

震
1345

濯
193

躍
832

曜
554

濫
194

艦
728

監
1614

臨
1940

覧
1681

鑑
864

濁

濃

濯

濫
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ACROBAT READER DÜ⁄MELERIN‹N AÇIKLAMASI

Kumanda Menüsü

Dü¤mesine bas›ld›¤›nda ileri sayfaya gider.

Dü¤mesine bas›ld›¤›nda geri sayfaya gider.

Dü¤mesine bas›ld›¤›nda ilk sayfaya gider.

Dü¤mesine bas›ld›¤›nda son sayfaya gider.

Dü¤mesine bas›ld›¤›nda en son gidilen ileri sayfaya gider.

Dü¤mesine bas›ld›¤›nda en son gidilen geri sayfaya gider.

Arama dü¤mesidir.

Büyüteç dü¤mesidir.

El iflaretidir (sayfay› afla¤›-yukar› çekebilirsiniz)

Linkli (ba¤lant›l›) bölgeye geldi¤inde parmak iflaretli flekle dönüflür.

Üzerinde ok iflareti bulunan el iflareti, sayfadaki artikelleri gösterir.

Dügmesine bas›ld›¤›nda Sözlü¤un ‹çindekileri gösterir.

Movie (hareketli görüntü) dü¤mesidir. 

Pencere büyüklü¤ü ayarlar›

Fit in Window: Pencere büyüklü¤ü kadar büyütür.

Fit Width: Eni kadar büyütür

Actual Size: 100 % ayarlar.

CD KULLANMA KLAVUZU



DÜ⁄MELER‹N ANLAMLARI

A. Navigation Pane button 

Bu dü¤meyi kullanarak Bookmarks ve Thumbnails'i görebilirsiniz.

Bookmarks'›n içindeki içindekileri kullanarak sözlü¤ü rahatça 

kullanabilirsiniz

B. Magnification level 

Büyütme oranlar›.

C. Magnification pop-up menu 

Büyütme oranlar›n› kullanarak azami 1600% kadar büyültebilirsiniz.

D. Previous Page button 

Bu dü¤meye bas›ld›¤› zaman ilk sayfaya gider.

E. First Page button 

Bu dü¤meye bas›ld›¤› zaman önceki sayfaya gider.

F. Current page 

Hangi sayfada oldu¤unu gösterir

G. Next Page button 

Bu dü¤meye bas›ld›¤› zaman bir sonraki sayfaya gider.

H. Last Page button

Bu dü¤meye bas›ld›¤› zaman son sayfaya gider.

I. Page size

Sayfa büyüklü¤ünü gösterir.

J. Page Layout pop-up menu

Single Page layout

Tek sayfa tasar›m›d›r

Continuous layout

Altalta gelen sayfalar tasar›m›d›r.

Continuous - Facing layout

Yanyana gelen sayfalar tasar›m›d›r.

A B C D E F G H  I J



KANJI CD'S‹N‹N KULLANIM KLAVUZU

Bu Kanji CD'si Yeni Japonca Türkçe Kanji Sözlü¤ün Adobe 
Acrobat'ta PDF format›nda haz›rlanm›fl fleklidir.

Yeni Japonca Türkçe Kanji Sözlük'te bulunmay›p CD'de bulunan 

ÖZELL‹KLER

1. 1945 Kanjiden 1021 Kanjinin hareketli (Movie) görüntüleri.
2. Tablodaki Hiragana ve Katakana'lar›n hareketli (Movie) 

görüntüleri.
3. Kanji Aile A¤ac›'ndaki Kanjilerden direkt bulunduklar› sayfalara 

linkler.
4. Yeni Radikal Sistemi 117 tablosundan direkt Yeni Radikal ‹ndeks 

117'ye linkler.
5. Yeni Radikal ‹ndeks 117'deki kanjilerden bulunduklar› sayflara 

linkler.
6. Kanjilerin On (mavi) ve Kun (k›rm›z›) okunufllar›n›n renklerle daha 

h›zl› farkedilmesi.
7. Articles Menüsü içerisinde pozisyonlara göre s›raland›r›lm›fl 

radikaller.
8. Kanji Ö¤renelim sayfalar›ndaki Kanjilerin zorluk derecelerini 

gösteren Ad›mlar.
1., 2. ve 3. Ad›m Kanjilerden direkt Kanjilerin bulunduklar› sayfalara 
linkler.

9. Hiragana ve Katakana Ö¤renelim tablolar›ndaki kutucuklara basarak
hecelerin Katakana's›n› ve Hiragana's›n› görebilirsiniz. Sa¤daki 
boncuk dü¤mesine basarak karakteri oynatabilir, alttaki mavi   
kutucu¤a ö¤rendi¤inizi belirten çek atabilirsiniz.

Not:
E¤er önceden Acrobat Reader kullanm›flsan›z CD'yi kullanmak hiç 
zor de¤il. Fakat ilk defa defa kullan›yorsan›z, önceki sayfadaki 
Acrobat Reader hakk›ndaki genel bilgileri okuyarak kullanabilirsiniz. 
E¤er daha fazla bilgi isterseniz Acrobat Reader Help'ten 
yararlanabilirsiniz.


