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1984 senesinde Viyana üniversitesi'nde bafllayan Japonya

ve Japonca maceras› ve ard›ndan kanji'ye olan özel bir ilgimle

1989 senesinde ilk defa yay›mlad›¤›m Japonca-Türkçe Kanji

Sözlü¤ü (ABC kitabevi), bügün benim ismimle özdeflleflen bir

misyonu bana yükleyece¤ini hiç düflünmemifltim. O günden

bügüne kadar geçen zaman zarf›nda, haz›rlad›¤›m Yeni

Japonca-Türkçe Kanji Sözlü¤ü (CD'li), Japonca-Türkçe Sözlük,

Türkçe-Japonca Sözlük, Japonca Türkçe Fii l  Sözlü¤ü,

Japonca-Türkçe Yaflam Sözlü¤ü (bask›da) ve nihayet J-T veT-J

Cep Sözlü¤ü ile sizlerle tekrar beraberim. 

Sözlük bir sanatt›r. Sözlük bir ekip iflidir. Fakat ben bu ve

bundan önceki sözlüklerimi haz›rlarken, geceli gündüzlü

çal›flmalar sonucunda eflim Akiko KUNITA DEM‹RC‹ ve Japon

Kültür ve Enformasyon Merkezi çal›flanlar›n›n katk›lar›yla

bilgilerimi sözlüklefltirme imkan› buldum. Yanl›fllar› ve do¤rular›

ile sizlere en iyisini haz›rlamaya çal›flt›m ve çal›flmaya devam

edece¤im. Siz, Japonca ö¤renenlerin, baflar›lar›n›za katk›da

bulunmak, ben ve Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi'nin

her zaman hedefi olmufltur ve olacakt›r.

Size art›k her zamankinden daha yak›n, ceplerinizdeyiz.

Cepinizi unutsan›zda cep sözlü¤ünüzü unutmay›n›z!

Muharrem DEM‹RC‹

fiubat 2003

ÖNSÖZ





ABC kitabevi



1. KULLANMA KLAVUZU

1) Bu sözlük Hebon-shiki-roomaji (latin harfleri) transkripsiyon
sistemine göre afabetik olarak haz›rlanm›flt›r. 
Bak›n›z: Hiragana Katakana Hece tablosu

2) Transkripsiyon sistemindeki baz› hecelerin Türkçe karfl›l›klar›
aflag›daki gibidir.

shi sha shu sho chi cha chu cho

fli fla flu flo çi ça çu ço

ji ji ja ju jo wa

ci ci ca cu co va

3) Uzun okunufllu hecelerin yaz›l›fl ve s›ralan›fl›

oo uu ii aa ee

4) Gairaigo (yabanc› kökenli) kelimelerin yaz›l›m kurallar›

fa fo di fi ti wi we wo  

5) Sözlükte k›sa ve uzun  heceli kelimelerin s›ralan›fl›

oi (önce) ooi (sonra)

6) Heceleri ay›ran (-) tire ve (’) apostrof iflaretlerinin kullan›mlar›

o-kaasan on’in an’i a'ni

SÖZLÜ⁄ÜN AÇIKLAMASI



2. JAPONCA-TÜRKÇE

1) Yabanc› kökenli kelimeler (gairaigo) Japonca’da kullan›lan
yabanc› kökenli kelimeler, Katakana okunuflu ile yaz›lm›flt›r.
zoon kuflak, yöre, bölge (‹ngilizce)
pan ekmek (Portekizce)
arubaito part-time ifl, geçici ifl (Almanca)

2)  Türkçe K›saltmalar
b-ne biri(si)ne b-ni biri(i)ni
b-nin biri(si)nin bfl birfley
bflden birfleyden bfle birfleye
bfli birfleyi bflin birfleyin
bflle birfleyle v.b. ve benzeri
v.s. vesaire / veya 

3) Di¤erleri 
** Sözlükte yerden kazanmak için kanjilerin kana okunufllar›

kullan›lmam›flt›r.
** Örnek tabi seyahat, yolculuk, gezi ~bito turist

* " ~ "  iflaretinden sonraki kelimeler, öndeki ana kelimelerle
kullan›l›r. 

** Örnek tii çay ~baggu poflet çay
~kappu çay fincan› ~potto 
çaydanl›k
* " tii ~baggu, ~kappu, ~potto " kelimesi, " tii "  kelimesine
eklenece¤ini gösterir. Anlamsal gurupland›rmas› olan baz›
kelimelerde alfabetik s›ralama dikkate al›nmam›flt›r.

** Örnek taiboku büyük / koskacaman a¤aç
* " / " iflaretinin kullan›ld›¤› Türkçe çeviriler, efl anlaml›
kelimeleri ifade eder.

** Örnek tamago yumurta Örnek toshi 
* " / " iflaretinin kullan›ld›¤› kana ve kanjili kelimeler, efl
anlaml› kelime ve kanjileri ifade eder.



** Örnek taisoo jimnastik ~s
* " ~s " taisoo (suru) " jimnastik yapmak " anlam›na gelir.
‹smin fiil olarak kullan›m›n› ifade eder. Yerden kazanmak için
kelimenin fiil karfl›l›¤›n›n Türkçesi verilmemifltir.

** Örnek tetsudai yard›m ~o s
* " ~ o s (o suru) " anlam›ndaki kullan›m›n k›saltmas›d›r. 
Not: baz› suru fiilleri o al›r,  baz›lar› almaz.

** Örnek toojoo sahneye ç›kma, ortaya ç›kma ~s /
~jinbutsu karakter oyuncu / binme (vas›ta)
~s / ~ken bilet, uçufl / binifl kart› / saray›
ziyaret (tarih) 
* "/ binme (vas›ta) ~s / ~ken " kelimenin "~s "
ile fiil yap›labilece¤ini gösterir. (binmek)
* Okunufllar› ayn›, anlamlar› farkl› olan kanjiler aras›nda " / "
iflareti kullan›lm›flt›r. 

** Örnek tama küre, yuvarlak, top k›ymetli tafl,
mücevher ; küre, yuvarlak, top, bilye
* " ; " çevirisi farkl› oldu¤u durumlarda kullan›lm›flt›r. 

** Örnek toshi y›l, sene; yafl ~o toru
yafllanmak, ihtiyarlamak ~o totta yafll› ~koshi

y›l›n son gününü aflma, yeni y›la girme ~yori   
yafll›, ihtiyar / flehir, kent ~ginkoo flehir

bankas› ~kokka flehir devleti
* " toshi y›l, sene; yafl " den sonraki "~koshi 
~yori " gibi kelime ekleri, ayn› kanji ile yaz›ld›¤›
zaman alfabetik s›ralama kullan›lm›flt›r. Fakat " / flehir,
kent " gibi farkl› kanji ile yaz›l› olanlar " / " iflaretinden sonra
yeni bir alfabetik s›ralama kullan›lm›flt›r.

** Örnek tan'i birim, ünite (credit) 
* " ' " iflareti " tan'i " kelimenin telefuzunu yanl›fl yapmamak
için kullan›lm›flt›r. Kelimenin okunuflunun " ta-ni " de¤il " tan'i "
oldu¤unu gösterir.

** Örnek haishaku suru ödünç almak (kibarca)
* " haishaku suru " gibi tek fiil olan kelimelerde " suru " yaz›l›p
fiilin anlam› yaz›lm›flt›r.



3333....    TTTTÜÜÜÜRRRRKKKKÇÇÇÇEEEE    ----    JJJJAAAAPPPPOOOONNNNCCCCAAAA

** Örnek tafl ishi ~bebek ningyoo ~duvar ishigaki
~fener ishidooroo ~kitabe sekihi ~kömür

sekitan ~oca¤› ishigama
* " ~bebek,~duvar,~fener " gibi kelimelerin s›ralamas›
alfabetik s›raya  göre  yap›lm›flt›r.

** Örnek tartma sokutei keiryoo - k hakaru

* " tartma " gibi isimlerin sonuna, "-k " harfi ilave edilerek fiil
yap›labilen isimler, "-k " harfi ile gösterilip, fiil karfl›l›klar›
yaz›lm›flt›r.

** Örnek tasarruf setsuyaku kenyaku chokin 
* Kelimenin birden fazla Japonca karfl›l›¤› oldu¤u
durumlarda, kullan›m önceli¤i dikkate al›nm›flt›r.
* Kelimelerin Japonca çevirilerinde, de¤iflik anlam karfl›l›klar›
verilmesine ra¤men herhangi bir iflaretle belirtilmemifltir. 

** Örnek tamir shuuri shuufuku teire kaishuu
~etmek naosu shuuri suru (kumafl)

tsukurou ~ücreti shuuridai
* ‹sim fiillerde,  ismin çevirisinde kullan›lan karfl›l›k ile fiilin
çevirisinde kullan›lan karfl›l›klar, bazen birebir olmayabilir.
Burada kullan›m önceli¤i dikkate al›nm›flt›r.
* Sadece baz› durumlarda  "(kumafl) " aç›klamalarla hangi
anlamda kullan›ld›¤› belirtilmifltir.



1

2

shi sha shu sho chi cha chu cho

fli fla flu flo çi ça çu ço

ji ji ja ju jo wa

ci ci ca cu co va

3

oo uu ii aa ee

4

fa fo di fi ti wi we wo  

5

(1) oi (2) ooi



6 -

o-kaasan on’in an’i a'ni

1

zoon < > kuflak, yöre, bölge
pan < > ekmek
arubaito < > part-time ifl, geçici ifl

2

b-ne biri(si)ne
b-ni biri(i)ni
b-nin biri(si)nin
bfl birfley
bflden birfleyden
bfle birfleye
bfli birfleyi
bflin birfleyin
bflle birfleyle
v.b. ve benzeri
v.s. vesaire
/ veya



3

**

** tabi seyahat, yolculuk, gezi ~bito turist ~ji

seyahat, yolculuk, gezi güzergâh› ~saki 

seyahat esnas›nda konaklan›lan yer / defa, sefer, kere

~tabi s›k s›k Tabi, k›sa Japon çorab›

* ~bito turist ~ 

tabi 

*

** tii çay ~baggu poflet çay

~kappu çay fincan› ~potto 

çaydanl›k

* ~baggu ~kappu ~potto tiibaggu tiikappu

tiipotto tii 

** taiboku büyük / koskacaman a¤aç

/ 

** tamago yumurta toshi 

/ 

** taisoo jimnastik ~s

~s 

( jimnastik yapmak )  (~etmek)

** tetsudai yard›m ~o s

~ o s (o suru) ~ o s

** toojoo sahneye ç›kma, ortaya ç›kma ~s /



~jinbutsu karakter oyuncu / binme (vas›ta)

~s / ~ken bilet, uçufl / binifl kart› / saray›

ziyaret (tarih) 

* toojoo

/ ~s / ~s /

* ~s / ~ken ~ken 

** tama küre, yuvarlak, top k›ymetli tafl, mücevher

; küre, yuvarlak, top, bilye  

;

** toshi y›l, sene; yafl ~o toru

yafllanmak, ihtiyarlamak ~o totta yafll› ~koshi

y›l›n son gününü aflma, yeni y›la girme  ~yori 

yafll›, ihtiyar / flehir, kent ~ginkoo flehir

bankas› ~kokka flehir devleti

* toshi / 

~ginkoo ~kokka 

** tan'i birim, ünite (credit) 

' 

** haishaku suru ödünç almak (kibarca)

*



** tafl ishi ~bebek ningyoo ~duvar ishigaki

~fener ishidooroo ~kitabe sekihi ~kömür

sekitan ~oca¤› ishigama

* ~bebek ~duvar ~fener 

* tartma sokutei keiryoo - k hakaru

* - k tartmak 

* tasarruf setsuyaku kenyaku chokin 

*

* tamir shuuri shuufuku teire kaishuu

~etmek naosu shuuri suru (kumafl) tsukurou

~ücreti shuuridai

*

*


