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1. Giriş

Çince ise alfabesi olmayan, çeşitli anlamlı ka-
rakterlerden oluşan bir dildir[2][3]. Şu anda 
kullanılmakta olan Internet tarayıcıları ile dün-
yanın her hangi bir yerinde Çince yazılmış ka-
rakterlerin görünmesi sağlana bilmektedir. Gü-
nümüzde Çince yazmak için, özel yazı yazma 
programlar yada Çince geliştirilmiş işletim sis-
temleri kullanılmaktadır. Fakat her yerde Çince 
işletim sistemi kurulmuş bilgisayarların bulun-
ması zordur. Internet ise sınırsız erişim gücüne 
sahiptir. Böylece bir WWW tabanlı Çince yazı 

sistemi geliştirilirse, herhangi bir bilgisayardan 
Çince yazma imkanı sağlanabilecektir.

1.1 Çin’ce Karakterler Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
Çince karakterler bundan 4000 sene önce kul-
lanılmaya başlanmıştır. Bazı arkeolojik araştır-
malara göre eski Çinlilerin bundan 8000 sene 
önce karakter kullanmaya başladığını gösteren 
delillere rastlanmıştır. Çin karakterlerinin tam 
olarak kullanım dilini karşılayabilmesi bundan 
önce 3500 sene önce tamamlanmıştır. Bundan 
dolayı Çin’e komşu olan milletlerin dili Çin 
dilinin etkisi altında kalmıştır. Mesela Kore 
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yazı yazılabilir. Ama alfabesi desteklenmeyen diller için durum farklıdır. Internet aracılığıyla, 
bu diller ile yazılan yazılar okunmasına rağmen, klavyeden yazı yazılması imkânsızdır. Bu 
nedenle, bu dillerde yazı yazmak için, özel yazı yazma programlarının geliştirilmesi ya da 
bu diller ile geliştirilen işletim sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Bu makalede Internet 
teknolojisinden yararlanarak Çince yazı yazma sisteminin geliştirilmesi anlatılmıştır ve geliş-
tirilen sistem gösterilmiştir.

Abstract: With developing Internet technology, it becomes a part of our everyday life. For ex-
ample, it used in communication very popularly. In this way, there is a necessity to write and read 
in every language through Internet. For an alphabetical language, for example: English, Turkish 
and Arabic … It is not a problem to write with a common keyboard. In case not found a specially 
designed keyboard for those languages, it is possible to write understandable letters with a Latin 
alphabetic keyboard. For non- alphabetic languages, it is a big problem though those languages 
could be read on the internet. It is impossible to write non- alphabetical languages with a com-
mon keyboard. For this reason, there is a necessity to develop a writing program or setup those 
languages’ system. In this paper, the implementations of the Chinese writing system is explained 
and given some examples.
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ve Japon dillerinde günümüzde kullanmakta 
olan Çin karakterleri yoğundur. Bugün kulla-
nılmakta olan tüm karakterler eski zamanlarda 
icad edilen karakterlerin değişik yöntemlerle 
geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Eski Çinliler 
karakter icad ederken, karakterlerini belli bir 
şekle benzetmiştir. Şekil.1 ve Şekil.2 de güneş 
ve ay anlamı veren karakterlerin oluşturulması 
gösterilmiştir. Bugün kullanılan karakterlerde 
çemberler ise kareye, noktalar ise çizgiye  

      
  Şekil 1. Ay             Şekil 2. Güneş  

Dönüştürülmüştür[2]. Bazı karakterler ise, 
ilk icat edilen karakterlerin birleşme sonucu 
farklı anlam veren karakterlerde elde edilmiş-
tir. Şekil 3’de gösterilen  1. karakter “ tek bir  
ağaç”,2. karakter ise “ orman ”  3. karakter ise 
“ ormanlar , ağaçlar “ anlamı veriyor. Çince ka-
rakterler genel olarak iki türe  ayrılmaktadır[9].  

Şekil 3.  Ağaçlar

Geleneksel Çin’ce karakterler (Traiditional): 1. 
Bu tür karakterler normal olarak Tai Wan  ve  
Hong Kong’da  resmen kullanılıyor. 

Basitleştirilmiş Çince karakterler (Simp-2. 
lified): Bu çeşit karakterler “Pu tong hua 
,Mandarin ” adları ile karşımıza çıkmakta-
dır.Bu tür karakterler 1949 yılından itiba-
ren  Çin’de kullanılmaya başlanmıştır.

Çin karakterlerinin toplam sayısı  50,000’in  üze-
rindedir. Normal  eğitimli bir  insanın öğrenmesi 
gereken  karakter sayısı 6,000’nin üzerindedir. 
Hong Kong ve Tai Wan bilgisayar sistemlerinde 
kullanılan karakter sayısı 13,000 civarındadır. 
Çin’in bilgisayar sistemlerinde ise standart ola-
rak 6,500 karakter kullanılanmaktadır.

Tablo 1. Geleneksel Karakterle ile 
basitleştirilmiş karakterlin karşılaştırılması

1.2 Çin’ce Sözcüklerin Oluşturulması
Çince sözcükler anlatılacak anlamlarına  göre, 
o anlamları taşıyan karakterlerden oluşuyor. 
Şekil 4’de her bir karakterlerin ifade ettiği ve 
o karakterlerin birleşerek nasıl bir kelime oluş-
turduğu gösterilmiştir.

 Bilgisayar ise   karakterler ile gösterilmiş, 
kelime anlamı olarak “elektik beyin ”  anlamı var. 

Şekil 4. Çin’ce Sözcüklerin Oluşturulması 

1.3 Çin’ce Karakterlerin Yazılması 
Çince karakterler değişik çizgilerden ve nok-
talardan oluşmaktadır. Tablo 2.’de gösterilen 
tablonun birinci sütunu karakterleri oluşturan 
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çizgiyi, ikinci sütun çizginin çizme yönünü, 
üçüncü sütun çizginin adını, son sütun ise bu 
çizgiyle oluşturulan   karakterleri temsil et-
mektedir. Çizgilerden karakterler oluşturulur-
ken, belli bir sıra ile çizilir. Böyle bir sıra ile 
yazılmasının  nedeni ise  yazma alışkanlığını 
geliştirmek ve yanlış yazmayı önlemektir. Çin-
ce yazı  bir kaç tarzda yazılabilir.Yazı,sağdan 
sola doğru yazılmak istendiğinde sütunlar ha-
linde yazılır.Taiwan ve Hongkong’da bu tip 
yazı yazma çok yaygındır. Yazı, soldan sağa 
doğru yazılmak  istendiğindeyse, satırlar halin-
de yazılır.  Çin dili karakterlerden oluştuğun-
dan, yazıların soldan , sağdan veya yukarıdan 
başlanıp yazılması anlatım bozukluğuna neden 
olmaz. Bilgisayar üzerindeki yazı yazma tarzı 
soldan sağa doğru yazı yazma tarzıdır. 

Şeki 4. Çince kelimelerin oluşturulması 
.

1.4 Çin’ce Karakterlerin Okunması 
Çin dili alfabesiz olduğundan ,  karakterlere 
bakarak o karakterlerin nasıl okunacağını veya 
nasıl bir anlama geleceğini  tahmin etmek çok 
zordur. Yani bir yabancı için Çince öğrenmek 
çok zordur. Bu nedenle Çince  karakterleri  
okumak için , tüm Çin karakterlerinin okunma 
sesine göre , Latin harflerinden oluşan kelime-
ler geliştirilmiştir.Bu aynı anda Çince’yi  Ro-
mancılaştırma anlamına gelir.

Tablo 2. Karakterleri oluşturan temel çizgiler[9]

Bu amaçla, Çince karakterleri Latin harfler ile 
okumak içi geliştirilen sistem- lerden en yaygın 
olanlar Wade-Giles, Yale we Pinyin sistemleri-
dir.Bu sistemler iki kısımdan oluşmuştur. Biri 
Latin harflerinden oluşan okuma sesi ikincisi 
ise , bu seslerin nasıl okunmasını gösteren dört 
çeşit ses dengesidir (tone).Ses dengeleri Wade-
Giles sisteminde 1-4 arasında olan sayılar ile 
belirtilmiştir.

Yale we Pinyin sisteminde ise 4 çeşit şap-
ka ile belirtilmiştir.Wade-Giles, Yale Çince 
öğrenmek isteyen yabancılar tarafından  ge-
liştirilmiştir. Pinyin  ise 1950 yılında Çin 
hükümeti tarafından , ilköğretim okullarında  
öğrencilerin Çince öğrenmesi için gelişti-
rilmiştir. “ Pinyin ” Çince’de  “ okuma sesi 
” anlamına gelir. Tablo 3 da , bu üç farılı 
okuma  sistemi  aynı  karakterleri okurken 
karşılaştırılmıştır.
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Tablo 3. Wade-Giles,Yale ve Pinyin sistemleri[9]

Geliştirdiğimiz sistemde Çince karakterlerin 
okunması için Pinyin sistemi kullanılmıştır. 

Pinyin ise başlangıç sesler , tamamlayıcı sesler 
ve ses dengelerinin(tone) birleşmesinden oluş-
muştur. Tablo 3 de  ilk sütünde verilen “bei ” 
sözcüğü ise bir okuma sesidir. Tablo 3. de ise 
“bei jing” olarak bitişik yazılmış. Genelde hep 
ayrı yazılır. Burada  “ b ” ise başlangıç ses, “ei 
” ise tamamlayıcı sestir. Pinyin  sistemi toplam 
21 başlangıç ses , 37 tamamlayıcı sesten oluş-
muştur. Ve bu sesler ile tüm Çin karakterleri-
nin okunmasına imkan sağlamıştır. Tablo 4 ise 
başlangıç ve tamamlayıcı sesten oluşturulan 
tabludur. Tabloda boş bırakılan alanlar ise bu 
başlangıç sesi ile tamamlayıcı sesin bağlana-
mayacağı anlamına gelir.

1.5 Çince karakterlerin Okunma                                   
Ses Dengesi (Tone) 
Çince  karakterleri okurken ses dengesi çok 
önemlidir. Ses dengesinin değişmesi ile oku-
nan yada konuşulan karakterin anlamı tamamı 
ile değişebilir Ses dengeleri Wade-Giles siste-
minde 1-4 arsında olan sayılar ile belirtilmiştir.
Yale we Pinyin sisteminde ise 4 çeşit şapka ile 
belirtilmiştir. 

ses dengesi  “  --- “ile  belirtilir.Yüksek ve 1. 
düz ses ile okunur. 

ses dengesi “ / “ ile belirtilir.  Düşük ses ile 2. 
başlanır ve sona doğru yükselir.

ses dengesi “  \/  “  ile belirtilir.Orta ses ile 3. 
başlanır,ortada düşük sese dönüşür daha 

sonra tekrar başlandığı orta  ses dengesine 
geri döner.

ses dengesi” \ ”  belirtilir. Yüksek ses ile 4. 
başlanır ve hızlı, düşük sese dönüşür.

 Tablo 4. Pinyin tablosu[9]

Şekil 5 te ise ses dengesinin aynı ses ile okunan 
karakterlere  etkisi gösterilmiştir

Şekil 5. Ses dengesinin(tone)  aynı ses 
ile okunan karakterlere etkisi[9]

Şekil 5’de gösterildiği gibi 4 karakterin hepsi 
“ma ” sesi ile okunuyor. Ve değişik ses den-
gelerine göre değişik anlam kazanmaktadır. 
Çince’de resmi olarak 4 ses dengesi vardır. 
Ama yüzlerce aynı ses ile okunan karakterler 
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bu 4 ses dengesiyle okunmak zorundadır. Bu 
neden ile Çince yazarken ya da okunurken ka-
raktere bakarak nasıl bir anlam taşıdığı anla-
şılır. Konuşurken , konuşulan konu ve ortama 
göre yorum yapılır. Şekil 6’de “ma” sesi  ile  
okunan karakterlerin bir kısmı gösterilmiştir.

Şekil 6.“ma” sesi ile okunan karakterler

1.6 Sonuç

Çin dilini genel olarak şöyle yorumlayabili-1. 
riz
Çince değişik anlam taşıyan , aynı  ses ile 2. 
ve değişik ses dengeleri ile okunan karak-
terlerden oluşuyor. 
Karakterler değişik çizgilerden oluşur.3. 
Her çizginin kendine göre çizim yönü var.  4. 
Karakterler değişik yönlerden başlanarak 5. 
oluşturulur.
Tüm karakterlerin okunması 400’ün üze-6. 
rinde olan okunma sesi ile okunur.

2. Çince Karakterlerin Bilgisayar ile                                  
Yazdırılması

Birinci bölümde anlatıldığı gibi Çince, alfabe 
desteklemeyen, çeşitli çizgilerden oluşan, be-
lirli bir ses dengesi ile okunan anlamlı karak-
terlerden oluşur. Ama  bilgisayar ortamında , 
yazı yazarken o kadar çizgileri tek-tek girmek 
ve sırasıyla yerine koymak ve ses dengelerine 
dikkat etmek oldukça zordur. Görüldüğü gibi 
bilgisayar ortamında doğrudan Çince yazmak 
imkansızdır.Bu nedenle ,Çince yazı yazmak 
için  önceden bu karakterlerin bilgisayara kayıt 
edilmesi ve daha sonra bu karakterlere erişim 
sağlanması gerekir. Böylece daha hızlı ve doğ-
ru yazılır.Ancak  Bilgisayar ortamında Çince 
yazarken her bir Pinyine birden fazla karakter 
karşılık geldiğinden ve aynı anda ses dengeleri-
nin belirlenmesi imkansız olduğundan , istenen 
karakteri yazmak için  karakterler arasından se-
çim yapmak gerekir. Yani  Çince yazı yazmak 

önceden kayıt edilmiş verilerden bilgi almak 
ve onlar arasından seçim yapmaktır. Bundan 
dolayı tüm Çince karakterler başlangıç ve ta-
mamlayıcı seslerinde oluşan,ve bu okunuşuna 
göre veritabanı oluşturulmuştur. Tablo 5’te ise 
“c” başlangıç sesi ile oluşan karakterlerden olu-
şan tablo verilmiştir. Böylece toplam 23 adet 
tablo oluşturulmuştur. Dolaysıyla, bilgisayar 
ortamında Çince yazı yazabilmek iki adımdan 
oluşmaktadır. İlk önce yazılacak karakterin se-
çilmesi, sonradan, anlamına göre seçmek. Veri 
tabanında, sadece, karakterlerin okunmasına 
göre seçe biliyoruz. Dolaysıyla, seçilen karak-
terler üzerinde tekrar seçmek zorundayız.

Tablo 5. Başlangıç sesi “c” ile 
okunan karakterler tablosu

3.  Sistemin Yapısı ve Uygulamalar

3.1 Sistemin Tasarlanması 
Bu çalışmanın amacı ise Internet üzerinden 
kullanıcılara Çince yazma imkanı sağlamaktır. 
Bu nedenle Inernet ortamında çalışacak bir sis-
temin geliştirilmesi söz konusudur. Kullanıcı-
lar kendi bilgisayarlarıyla Çince yazmak ister-
ken, kullanıcılar için hazırladığımız ara yüzden 
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sadece karakterlerin okunuşunu girecekler ve 
bilgi  WEB aracığıyla  sunucuya gönderilecek-
tir. Geliştirdiğimiz sistem  kullanıcının girdiği 
Pinyine göre veritabanından karakter göndere-
cektir. Kullanıcı  gönderilen karakterleri kendi 
bilgisayarında seçtikten sonra ekrana yazdıra-
caktır. Böylece herhangi bir özel kilaviye kul-
lanmadan doğrudan  Çince yazabilecektir. Bu 
yüzden bu sistem iki parçadan oluşulmaktadır. 
Sunucu ve kullanıcı. Sunucu basit bir IIS ve 
veritabanında oluşmaktadır Şekil 6. Kullanıcı 
herhangi bir işletim sistemi seçmeden, internet 
tanıyıcısını çalıştırıp Çince yazı yazabilecektir. 
Kullanıcı tarafında ise, kullanıcılar için, kulla-
nıcıların sorgu yazacağı ve edinen Çince ka-
rakterleri seçe bilmesi isin karakter seçme ara 
yüz tasarlanmıştır Şekil 7.  Bu ara yüz ticari 
yazılım ile aynı ortam sağlamaktadır [1]. 

 3.2 Sistemin Çalıştırılması
Sunucu çalıştırıldıktan sonra , kullanıcı inter-
net bağlantısı bulunan herhangi bir yerden sis-
teme bağlına bilir. Kullanıcı internet tarayıcısı 
ile sisteme sunucuya bağlanırken boş bir sayfa 
gelecektir. Kullanıcı her hangi bir geçerli pin 
yin girerek “enter” tuşuna basarken, Internet 
tarayıcısında, Çinçe fontların yüklemesin iste-
yin bir mesaj görücükler. Bu mesaj ise sistem-
lere göre değişmektedir. Eğer daha önce Çince 
fontlar yüklüyse, hiçbir mesaj gözükmeden, 
Çince karakterler girilen pinyin’lere uygun 
olarak, kullanıcı ara yüzünde bulunan karakter 
seçme düğmeleri üzerinde gözükecektir. Ay-
rıca karakter seçme düğmelerinin solunda ise 
2 adet, sağa ve sola kaydırma düğmesi bulun-
maktadır.   Kullanıcı ara yüzü bir anda en faz-
la 10 adet karakter göstere bilmektedir. Oysa, 
Çincede bazı pinyine ise 50 den fazla karakter 
denk gelmektedir. Bundan dolayı kullanıcı-
lar bu sağ ve sola kaydırma düğmelerine tık-
layarak, tüm karakterleri göre bilirler. Uygun 
karakter bulununca, o karakterin bulunduğu 
düğmenin üzerine tıklayınca, o karakter nor-
mal yazı ortamına aktarılır. Aynı anda, karakter 
seçme bantları sıfırlanır yanı daha önce geli-
nen karakterler silinecektir.  Kullanıcı tekrar 

pin yin girme kutusuna yeni yazı girerek yeni 
karakterler seçebilir. Eğer kullanıcı sayı yada 
Latin yazıları yazmak isterse, doğrudan yazı 
yazma ara yüzüne yaza bilirler.

4. Sonuç 

Bu çalışma sonucunda, Internet desteğiyle Çin-
ce yazma uygulaması hazırlanmıştır. Sistemin 
uygulanmasında WWW kullanılması, sonuçta 
doğal olarak herkese açık olmasını sağlamıştır. 
Veri tabanı en çok kullanılan 4000 karakterden 
oluşmaktadır. Böylece internete bağlı herhan-
gi bir bilgisayarda Çince yazılabilir. Sunucu 
için WWW üzerinden veritabanını güncelleme 
imkânı sağlanmıştır. 

Böylece yeni karakter ekleme ve yanlış karak-
terler eklenmiş ise silme işlemleri yapılabilir. 
Uygulamada verilere erişme ASP[6],[7],8[] ve 
DAO [5],[6] aracılığıyla yapıldığından, siste-
min çalışması hızlıdır. Bu uygulamada kullanı-
lan aynı yöntemleri kullanarak alfabe destekle-
meyen başka diller içinde yazı yazma projeleri 
geliştirilebilecektir.

Şekil 6. Sistemin Yapısı
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