
Japonya, Asya’n�n do�usunda bulunan 
bir adalar ülkesi. Bu ülke, dört büyük 
ada ve pek çok say�da küçük adadan 
olu�uyor. Büyük olan adalar�n adlar� 
Hokkaido, Hon�u, �ikoku ve Kü�ü. 
Hon�u en büyük ada. Ba�kent Tokyo da 
bu adada bulunuyor. 

Ba�kent: Tokyo

Nüfus: Yak
la��k 127 milyon

Yüzölçüm
ü: 378.000 kilometrekare

Para biri
mi: Yen

Konu�ulan
 dil: Japonca
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Japonya’da özellikle T
okyo gibi 

kalabal�k kentlerde “k
apsül 

otel” denen küçücük odal� 

oteller bulunuyor. Bu 
odalar 

o kadar küçük ki içlerinde 

genellikle yaln�zca bir
 yatak, 

mini bir televizyon, çala
r 

saat ve ���k bulunuyor
. Kapsül 

otelleri, daha çok i� a
damlar� 

tercih ediyor. 

Japonya, 
ekonomik aç�dan 

dünyan�n 

en geli�mi� ülkeleri ara
s�nda. Bun

u, 

sanayisini
n çok geli

�mi� olmas�na 

borçlu. Bi
lim ve tekno

loji alanla
r�nda 

da çok ge
li�mi� olan ülke, robot

 

teknolojis
i aç�s�ndan

 dünyada 

bir numara. Dünyan�n en
 ünlü 

robotlar�n
dan biri o

lan ASIMO da 

Japonya’d
a Honda adl� 

bir firma 

taraf�ndan
 geli�tirilm

i�ti. Asimo hem 

yürüyebiliyor h
em de konu�

abiliyor. 

   

Japonya’da ya�ayan insanlar�n 
sürdürdü�ü geleneksel ya�am, 
bugün özellikle Tokyo gibi 
kalabal�k kentlerde yerini bat� 
tarz� ya�ama b�rakm��. Tokyo’da 
çok say�da gökdelen ve kule 
benzeri yap�lar bulunuyor. 

ASIMO, 
Japonya’da 
s�k s�k 
gösterilere 
ç�kar�l�yor.
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Japonlar, günümüzde daha çok apartmanlarda ya 
da villalarda oturuyor. Ancak yine de genellikle 
her evde geleneksel olarak düzenlenmi� bir 
oda bulunuyor. Japonya, bir deprem ülkesi. 
Depremlerden olabildi�ince az zarar görecek 
evler yapabilmek için yeni teknolojilerden 
yararlan�yorlar. 

Geleneksel Japon evleri keresteden 
yap�l�yor. Bu evler, nemden korunmak 
için genellikle yerden yüksekte 
in�a ediliyor. Geleneksel evlerin bir 
özelli�i de odalar�n�n farkl� amaçlarla 
kullan�lmas�. Örne�in, yemek odas� 
olarak kullan�lan bir oda, gece yatak 
odas� olarak da kullan�labiliyor. 
Bu nedenle e�yalar da katlan�p 
ta��nabilir özellikte.

Bu evlerde, odalar�n hemen 
hepsinden d��ar� aç�lan, ayn� 
zamanda odalar aras�nda geçi�i de 
sa�layan “fusuma” ad� verilen kap�lar 
var. I���� daha çok geçirmeleri için 
kâ��ttan yap�lan bu kap�lar yana 
do�ru kayd�r�larak aç�l�p kapan�yor. 

Yemekler “zataku” 
ad� verilen alçak 
masalarda yenir ve 
“zabuton” ad� verilen 
yass� yast�klar�n 
üzerinde oturulur. 

Evlerimizde 
yerlere “tatami” 
ad� verilen yer 
has�rlar� serilir. 

K���n alttan �s�t�lan masalar 
kullan�r�z. Bunlara “kotatsu” 
denir. Kediler k���n bunlar�n 
üzerine oturmay� çok sever. 
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Japonya’da en çok yeti�tirilen 
ürün pirinç. Bu nedenle 
Japonlar’�n en s�k yedikleri 
yemek de pilav. Ayr�ca ülkenin 
dört bir yan�n�n denizlerle 
çevrili olmas� nedeniyle deniz 
ürünlerini de bolca yiyorlar. 
Ö�ünlerini genellikle ya�s�z 
beyaz pilav, bal�k ya da 
etten olu�an bir ana yemek, 
pi�mi� sebze, çorba ve tur�u 
olu�turuyor. Japonlar yemeklerini 
özel çubuklarla yiyor. 

Japonya’da anneler çocuklar�na, 
bu foto�raftaki gibi “bento”lar 
haz�rl�yor. Bento, beslenme çantas� 
anlam�na geliyor. Asl�nda bento, yaln�zca 
çocuklar için haz�rlanm�yor. Yemek 
saatlerinde evinden uzakta olan herkes 
kendine bento haz�rlayabiliyor. Ancak 
annelerin çocuklar�na haz�rlad��� 
bentolar tatl� sürprizlerle dolu oluyor!  

Je
nn

ie
 S

he
re

e 
Ch

en

��te bu da “su�i”. Bu 
yemek, pirinç ve yosun, 
bal�k ve yengeç gibi 
deniz hayvanlar�ndan 

yap�l�yor.

 Soya fasulyesi 
ezmesinden yap�lan “miso” 
çorbas�n� sofram�zdan hiç 

eksik etmeyiz.

Visual Photos
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Kimono, Japonlar’�n geleneksel 
giysisidir. Eskiden günlük ya�amda 
giyilen kimono bugün yaln�zca özel 
günlerde ve bayramlarda giyiliyor. 
Kimono, belirli ölçülerde bir kuma� 
parças�n�n sekiz parçaya bölünüp 
dikilmesiyle haz�rlan�yor. ��in 
en güzel yan�, kimono dikilirken 
kuma��n tümünün kullan�lmas� ve hiç 
kuma� israf edilmemesi.

Yeti�kinler özellikle yemeklerden 
sonra ya da bir araya geldiklerinde 
“oça” ad� verilen çaydan içerler. Oça, 
s�cak ve �ekersiz içilir. Çocuklarsa 
daha çok süt içer. Japoncada sütün 
kar��l��� “miruku”dur.

Çay töreni, Japonya’da 

yüzy�llardan beri devam 

eden bir gelenek. Bu 
törende as�l amaç bir 
araya gelerek, eski 
gelenekleri ya�atmak, 
sakin ve nazik davran��lar 

sergileyerek huzura 
kavu�mak. Ev sahibi, 
çay töreninden önce 
evinin bahçesini ve çay 

odas�n� özenle haz�rl�yor. 

Bu haz�rl�klar aras�nda 

“ikebana” ad� verilen çiçek 

düzenlemeleri yapmak da 

yer al�yor.  

Kimononun alt�na “zori” ad� 
verilen parmak aras� terlikler 
giyiliyor. Bu terliklerle, ayak 
ba�parma�� için ayr� bir bölümü 
olan beyaz çoraplar giyiliyor. 

Kimononun beline 
“obi” ad� verilen 
geni� bir ku�ak 
ba�lan�yor.

Kad�nlar genellikle 
rengârenk, erkeklerse 
siyah kimonolar giyiyor.

Seçil Güvenç Heper
Çizim: P�nar Büyükgüral
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