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ÖZ 

Yazılı dildeki anlatım bozukluklarını ele aldığımız bu tezde taradığımız 

eserlerden hareketle özgün bir anlatım bozukluğu sınıflaması yapmaya özen 

gösterdik. Anlatım bozukluğu bahsine geçmeden önce anlatım kavramı ve anlatım 

çeşitleri; cümlenin tanımı, farklı cümle tiplerinin doğuş sebepleri, cümle çeşitleri, iyi 

bir cümlenin nitelikleri ve anlatım özellikleri üzerinde durulmuştur. Anlatım 

bozukluğu bölümünde ise roman, çocuk romanı, çeviri roman, hikaye, gazete, dergi 

gibi kaynakların yanı sıra iletişim, diksiyon, psikoloji konulu kitaplardan taradığımız 

cümlelerdeki anlatım bozuklukları sebepleriyle birlikte ortaya konmuş; cümlelerdeki 

anlatım bozuklukları düzeltilerek doğru cümle alternatifleri belirtilmiştir. Tezimizde 

toplam 950 cümle ele alınmış, bunlardan 270’indeki anlatım bozukluğu açıklanarak 

düzeltilmiş, her konuyla ilgili en az beş açıklamalı örneğe yer verilmiş, diğer 

cümleler ilgili başlıklar altında sıralanmıştır. Taranan her cümlenin teze aktarılması, 

tezin hacmini gereksiz yere uzatacağı göz önünde bulundurularak 50 cümle teze 

alınmamıştır. 

ABSTRACT 

In this thesis, which I mentioned about the expression defeats in written 

language, It ried to do an original expression defeat classification in all the searched 

works. Before mentioning abaut the expression defeats, expression concept, types of 

expressions, definition of sentences, the appearance reasons of the different sentence 

types, types of sentences, the qualifications of a well-prepared sentence and 

expression characteristic were emphasized. In the expression defeat section, besides 

the saurces such as novels, children novels, translated novels, stories, newspapers 

and magazines, we also searched communication, diction, psychological books. The 

reasons of expression defeats in the searched sentences were explained. In addition, 

the expression defeats were corrected and the correct sentence alternatives were 

presented. In this thesis, totally 950 sentences were examined, within these 

statements, the expression defeats of 270 sentences were explained and corrected. In 

each topic, at least five exemple sentences were presented, the other sentences were 

classified under related topics. Believing that, it is unnecessary to use all the searched 

sentences, some sentences 50  were removed from the thesis.   
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ÖNSÖZ 

 

İnsanlar arasında iletişimi sağlayan en gelişmiş, en karmaşık vasıta dildir. Dil, 

insanoğlunun duygu dünyası kadar karmaşık ve çok boyutludur. Dil birtakım 

seslerden ve şekillerden oluşan bir anlatım aracıdır. İnsan duygu, düşünce, özlem, 

istek ve hayallerini dile getirirken sözlü ve yazılı anlatım vasıtalarını kullanır.  

 

Sözlü anlatım, katı kuralları olmayan, iki kişi, iki topluluk arasındaki iletişimi 

doğrudan sağlayan, vücut dilinden yararlanan daha özgür bir anlatım vasıtasıdır. 

Ancak yazı dili, anlatım vasıtası olarak sadece sözcükleri ve cümleleri 

kullandığından anlatıcı ile anlatan arasındaki iletişimin sağlıklı olarak kurulabilmesi 

için yazı dilinin kurallarına uyulması gerekmektedir. Yazıda verilmek istenen bilgi, 

anlatılmak istenen duygu farklı yorumlara meydan verilmeyecek, okuyucunun 

zihninde soru işareti uyandırılmayacak şekilde aktarılmalıdır. Okuyucunun zihninde 

hiçbir soru işareti oluşmasın demek istemiyoruz. Çünkü, bazı eserler okuyucunun 

zihninde soru işareti oluşturarak onların sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı bir zekaya 

sahip olmalarını amaçlar.  

 

Verilmek istenen bilginin doğru verilmesi, anlatılmak istenen duygunun 

doğru anlatılması, zihinde oluşturulmak istenen soruların amacına uygun olması için 

yazı dilinin kurallarına uymak zorundayız. Yazı dilini, toplumun her bireyinin aynı 

düzeyde, aynı doğruluk ve kalitede kullanması mümkün değildir. Ancak toplumu 

eğitmek, bilgilendirmek; dil, edebiyat, sanat, konularında eser vermek, ekmeğini 

kalemiyle kazanmak durumunda olan kişilerin dil bilgisine, dil bilincine sahip olması 

gerekmektedir. Toplumun her bireyi konuştuğu dilin cümle yapısını, imla kurallarını 

bilmek zorundadır. Topluma dilin kurallarını, imlasını öğretmek durumunda olan kişi 

ve kurumların bu sorumluluklarını yerine getirmemeleri dildeki sorunların ana 

kaynağıdır. Yazı dili ve imla konusunda her yazar, düşünür, sanatçı, edebiyatçı, dilci 

ve aydının kendine özgü bir imla kullanması, dilbilgisi ve anlatım konusunda gerekli 

hassasiyeti göstermemesi dilimizin en önemli sorunlarından biridir. Buna Türk Dil 

Kumunun işlevini istendiği ölçüde yerine getirememesi, Türk dilinin gramerinin 
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yazılmamış olması ya da yazılan gramer kitaplarından hangilerinin eğitim – 

öğretimde esas alınacağının belli olmaması eklenince sorun daha da büyümektedir.  

 

Tezimizde dilin ana kurallarından, genel kabullerden yola çıkarak 

taradığımız yazılı eserlerde tespit ettiğimiz dil bilgisi hatalarına, anlatım 

bozukluklarına ve  imla yanlışlıklarına dikkat çekmeye çalıştık.  

 

Taradığımız eserlerin listesi aşağıda görüldüğü gibidir: 

 

Tür /Konu           Eser Adı    Yazar Adı       Yılı 

 

Hikaye : “Alemdağ’da Var Bir Yılan”, Sait Faik Abasıyanık,   1970   

“Az Şekerli”,               Sait Faik Abasıyanık,    1970   

          

Şiir:  “Şimdi Sevişme Vakti”,  Sait Faik Abasıyanık,    1970  

“Şiirler I”,    Sezai Karakoç,       1998 

 

Çocuk Romanı:   “Kırk Ev Kedisi”,   Kemalettin Tuğcu,         1999           

 

Çeviri Roman: “Toprak Ana” , Cengiz Aytmatov, çev. Refik Özdek, 2001 

 

Gezi Yazısı:   “Abbas Yolcu”,  Attila İlhan,      2004  

 

Psikoloji:   “Küçük Şeyler”,   Üstün Dökmen,              2005 

 

Diğer Eserler:   “Karalı Davranış Doğru İletişim”,  Murat Bulut,       2001 

    “Söz ve Diksiyon Sanatı”, Nüzhet Şenbay,             1993 

     “İyi Davranışın Rolü”,          İsmet Altıkardeş,          2004 

 

Dergiler:   “Aktüel”  Sayı 51, 13-19 Nisan      2005.  

   “Tempo”  Sayı 15/905, 13-19 Nisan     2005. 
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Gazeteler:   “Vatan”  05 Mart 2005 Cumartesi     

   “Milliyet” 05 Haziran 2005 Pazar 

   “Cumhuriyet” 06 Haziran 2005 Pazartesi 

   “Radikal” 09 Haziran 2005 Perşembe 

   “Zaman” 09 Haziran 2005 Perşembe 

   “Takvim” 13 Haziran 2005 Pazartesi 

   “Posta”   15 Haziran 2005 Pazar 

 

Tez; anlatım, cümle, kelime ve anlatım bozukluğu olmak üzere dört ana 

bölümden oluşmaktadır. Anlatım bölümünde anlatımın tanımı ve çeşitleri üzerinde 

durulmuştur. Cümle bölümünde; cümlenin tanımı, kapsamı, cümle çeşitleri ve iyi bir 

cümlenin nitelikleri ve anlatım özellikleri açıklanmıştır. Kelime bölümünde, 

kelimenin tanımı ve kelimenin tanımıyla ilgili görüşlere yer verilmiştir. Tezin asıl 

konusunu teşkil eden “Anlatım Bozukluğu” ise anlamla ilgili bozukluklar, dilbilgisi 

yanlışları, yazım ve noktalama yanlışları ve anlam belirsizliği olmak üzere dört 

bölümde ele alınmıştır. 

 

Anlatım bozukluğu bölümünde, taranan cümlelerden hareketle ana ve yan 

başlıklar oluşturulmuş, her bölümdeki anlatım bozukluğunun tanımından sonra 

açıklamalı örnek cümlelere yer verilmiştir. Her başlık altında, en az beş cümledeki 

anlatım bozukluğunun sebepleri açıklanmış ve doğru cümle alternatifleri verilmiştir. 

Açıklamalı örneklerden sonra diğer cümleler de ilgili konu başlıkları altında 

sıralanmıştır. 

 

Tezin yazımına başlamadan önce anlatım bozukluğu konusunda yazılmış 

eserler titizlikle okunmuş, ÖSYM tarafından “ÖSS” de sorulan dil yanlışları 

incelenmiş, dilbilgisi kitaplarının ilgili bölümlerine göz atılmış, dilde ne gibi anlatım 

kusurlarının yapılabileceği ile ilgili detaylı bir ön hazırlık yapılmıştır.  

 

Taranan eserlerde toplam 950 yanlış cümleye rastlanmış, bunlardan 900’ü 

teze aktarılmış, teze aktarılanların  270’i ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu 

cümlelerdeki anlatım bozukluğu giderilerek doğru cümle alternatifleri verilmiştir. 
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Yazı dilindeki yanlışlara ve keyfi kullanımlara dikkat çekmeyi amaçladığımız 

bu tez anlatım, kelime, cümle ve anlatım bozukluğu ile ilgili mini bir dilbilgisi kitabı 

niteliği kazanmıştır. Milletimizin aynası olan dilimizin doğru yazılması ve doğru 

konuşulmasına yapacağımız en küçük  katkı bizim için büyük bir onur vesilesi 

olacaktır. 

 

Tezin konusunun seçiminde, hazırlanmasında öncülük eden, tezi cümle cümle 

okuyarak yorumlarıyla katkıda bulunan tez danışmanım Prof. Dr. Muhammet Yelten 

Beye saygı ve hürmeti borç bilirim. Ayrıca zaman zaman fikir ve görüşlerine baş 

vurduğum hocalarım Prof. Dr. Mustafa Özkan ve  Doç. Dr. Musa Duman’a teşekkür 

ederim. 
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GİRİŞ 

 

Dil, yüzyılların birikimi ve nesillerin katkısıyla kullanıla kullanıla şekillenen, 

belli yasaları olan bir iletişim sistemidir. Yazılı anlatımı kullanmak isteyen kişilerin 

dilin yasalarına uyması gerekmektedir.  Her yazarın, her kurumun, her aydının kendi 

doğrularının olduğu böyle bir alanda en doğruyu araştırmanın, yanlışı ortaya 

koymanın zorluğu açıktır. Böyle bir alanda kalem oynatmak, cesaret, bilgi, deneyim, 

dile hakimiyet ve yazarlık yeteneği isteyen iddialı bir iştir. Her şeyden önce yanlışı 

ortaya koyarak doğruyu arama ve bulma iddiasında olan böyle bir çalışmanın kendisi 

de yanlış yapma riskiyle karşı karşıyadır. Zira hiçbir yazarın, kurduğu tüm 

cümlelerin doğru olması söz konusu değildir. Kısaca yapmaya çalıştığımız iş 

“kapkaranlık ve ucu bucağı belirsiz bir deryada el yordamıyla inci aramak”tan 

farksızdır.     

 

Her yazı okunması için yazılır. Yazarlar, yazdıklarının herkes tarafından 

okunmasını isterler. Okunmaya değer bir konu bulmak, bir konunun uzmanı olmak, 

ünlü biri olmak yazar olmak için yeterli değildir. Çok iyi bir konuşmacı olmak da iyi 

yazmak için yeterli değildir.  

 

Eserler, sanatçılar dilleri ve anlatımlarıyla çağları aşar, klasikleşir, geleceğe 

kalır. İyi bir yazar, şair, hatip, gazeteci, öğretmen olmanın birinci şartı dile hakim 

olmaktır. Başarının birinci şartı iletişim, iletişimin birinci şartı da dili doğru ve etkili 

kullanmaktır. 

   

Konuşurken, enine boyuna düşünerek en uygun sözü, en uygun cümleyi, 

anlatımı bulmaya zaman yoktur. Buna karşılık yazılı anlatımda, yazdığımız bir yazıyı 

düşünüp taşınarak yazma, yazdıktan sonra defalarca okuma, her okuyuşta yazıdaki, 

dalgınlıktan, dikkatsizlikten doğan yanlışları görüp düzeltme; düşünme, araştırma ve 

bilgi eksikliklerini tamamlama, yanlış ve gereksiz unsurları çıkarma imkanı vardır. 

Bundan dolayı konuşma dilinde mazur görülebilecek dil yanlışlarını, yazılı dilde 

normal görmek söz konusu olmamalıdır. 
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Güzel ve etkili bir yazıya giden yol doğru anlatımdan geçer. Edebiyatçılar, 

yazarlar ne kadar özgür ve özgün yazmaya çalışırsa çalışsın, yazılarını dilin doğal 

yapısı ve yasaları içinde şekillendirmek zorundadırlar. Dilin yasaları da yazarın 

özgünlüğünü ve özgürlünü tamamen elinden almamalıdır. O halde yazar, dilin 

bilinen kurallarını görmezlikten gelmeden bir özgünlük arayışı içinde olmalıdır. 

Yazar, yeni anlatım biçimleri yaratmak için birtakım üslup denemelerine 

başvurabilir; sözcüklerin cümle içindeki sıralanmasıyla ilgili alışılmışın dışında yeni 

cümleler oluşturma yoluna gidebilir. Ancak bu arayışlar dilin yasaları, sınırları 

dahilinde yapılmalıdır. Biz bu tezde dilin sınırlarını zorlayan, dil bilgisi kurallarını 

ihlal eden cümle ve anlatımları konu aldık. 

 

Tezde ayrıca cümlelerin ve yanlış anlatımların yanında sözcüklerin anlam 

kapsamı ve kullanılış biçimlerinden, deyimlerin ve kalıplaşmış sözcük ve söz 

öbeklerinin kullanılış biçimlerinden kaynaklanan dil ve anlatım yanlışlıklarını da ele 

aldık.  

 

Çalışma dört ana bölümden meydana gelmektedir: 

 

 Birinci bölümde “anlatım” kavramının tanımı ve çeşitleri üzerinde durulmuş, 

anlatım çeşitleri Türk klasiklerinden ve çeşitli eserlerden alıntılar yapılarak 

açıklanmıştır.  

 

İkinci bölümde cümlenin tanımı ayrıntılı olarak işlenmiş; cümle tanımıyla 

ilgili farklı görüş ve yaklaşımlar, cümle dediğimiz dil birimlerinin şekil ve anlam 

özellikleri, cümle olabilmenin asgari şartları üzerinde durulmuştur. Bu bölümde 

ayrıca farklı cümle tiplerinin doğuş sebepleri ele alınmış, cümle çeşitleri Türk 

klasiklerinden alınan örneklerle açıklanmıştır. Bölümün sonunda iyi bir cümlenin 

nitelikleri ve anlatım özellikleri doğru ve yanlış cümle örnekleriyle açıklanmıştır. 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde kelimenin tanımına, özelliklerine ve cümlede 

kazandığı farklı anlamlara değinilmiş. Ayrıca dilcilerin kelimenin tanımıyla ilgili 

yaklaşım ve görüşlerine yer verilmiştir. 
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Tezin asıl kısmı olan dördüncü bölüm; anlamla ilgili anlatım bozuklukları, 

dilbilgisi yanlışları, yazım-noktalama yanlışları ve anlam belirsizliği olmak üzere  

dört bölüm halinde işlenmiştir.  

 

Her bölümde ilgili anlatım bozukluğunun nedenleri üzerinde durulmuş, 

anlatım bozukluğunun tanımı ve kapsamı açıklanmıştır. Daha sonra taranan 

eserlerden örnek cümleler alınmış, bu cümlelerdeki anlatım bozukluğunun sebebi 

izah edilmiş ve cümledeki anlatım bozukluğunun nasıl düzeltileceği belirtilerek 

doğru cümle alternatifleri verilmiştir. Her başlık altında beş açıklamalı cümleye yer 

verilmiş, taranan diğer cümleler yine ilgili başlık altında sıralanmış, cümlelerde dil 

yanlışına sebep olan kelime, kelime gurubu veya noktalama işareti koyu harflerle 

yazılmıştır. 

 

Anlamla ilgili anlatım bozuklukları bölümünde aynı anlamlı sözcüklerin, 

anlamca kapsanan sözcüklerin aynı cümlede kullanılması ve aynı sözcüklerin 

tekrarından; anlam – ses – yazılış benzerliği nedeniyle sözcüklerin anlamının ve 

kullanım alanlarının karıştırılmasından; çelişen ve birbirini geçersiz kılan ifadelerin 

bir arada kullanılmasından; sözcüklerin cümlede yerli yerinde kullanılmamasından; 

düşünme ve mantık hataları ile akıl ve bilimle örtüşmeyen kullanımlardan; deyim, 

atasözü ve ikilemelerin anlamına uygun kullanılmamasından veya bunları oluşturan 

kelimelerin değiştirilmesinden kaynaklanan anlatım bozuklukları işlenmiştir. Bu 

bölümdeki anlatım bozukluklarının asıl sebebi, kelimelerin ve kelime guruplarının  

yapı ve anlamlarının, kullanım alanlarının bilinmemesidir. 

 

Dilbilgisi yanlışları bölümünde tamlama yanlışları ayrıntılı olarak işlenmiş, 

taranan eserlerden hareketle on iki çeşit tamlama yanlışı tespit edilmiştir. Öğe 

yanlışlıkları, özne- yüklem uyumsuzluğu, çatı ve ek yanlışlıkları örneklerle 

açıklanmıştır. 

 

Yazım ve noktalama yanlışlıkları bölümünde, yazım kuralları ve noktalama 

işaretleriyle ilgili yanlışlıklar ayrı ayrı ele alınmış, Türkçenin en çok tartışılan dil 

konularından biri olan imla hatalarından yaygın olanlarına yer vermekle yetinilmiştir. 
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Bunlar; büyük harflerin yazılışı, bitişik – ayrı yazılan bazı sözcükler, “de” ve “ki” nin 

yazılışı ve virgülün yanlış kullanılması ile ilgili yanlışlıklardır. 

 

Anlam belirsizliği bölümünde ise okunduğunda: “Acaba yazar ne demek 

istedi?” sorusunu akla getiren anlam bulanıklıkları, anlam çelişkileri ve ikilemler 

üzerinde durulmuştur.  

 

Taranan eserlerin çoğu, tez çalışması esnasında yaptığımız günlük okumalar 

sırasında karşılaştığımız eserlerden seçilmiştir. Tez konusu gereği içinde dil ve 

anlatım yanlışları bulunan eserlerdeki cümleler tek tek fişlenmiş ve teze aktarılmıştır.  

 

Taranan eserler ve süreli yayınlar aşağıda ele alınmıştır: 

 

Abasıyanık, Sait Faik: Alemdağda Var Bir Yılan / Az Şekerli / Şimdi 

Sevişme Vakti, İstanbul, Bilgi Yayınevi, 1976. : Bilgi Yayınevi tarafından “Bütün 

Eserleri” serisi olarak yayınlanan eserde yazarın üç eseri bir araya getirilmiş. 

Bunlardan “Alemdağda Var Bir Yılan” ve  “Az Şekerli”de yazarın hikayeleri basılış 

sırasına göre yayınlanmıştır. “Şimdi Sevişme Vakti” ise yazarın şiir kitabıdır. 

Yazarın üç eserini bir araya getiren kitap 244 sayfadan oluşuyor. Eserden alınan ve 

eleştirilen cümleler bugünkü Türkçe esas alınarak eleştirilmiştir. 70’li yılların yazı 

dili ile bugünkü yazı dili arasında önemli farklılıkların olabileceği göz ardı 

edilmemiştir. 

 

Karakoç, Sezai: Şiirler I Hızırla Kırk Saat, İstanbul, Diriliş Yay., 1998.: 

Sezai Karakoç’un şiirler serisinin birinci kitabı olan eser 127 sayfadan oluşmaktadır. 

Şiir cümlelerinden alınan yanlışlıklarda yazım yanlışlarına ve dilbilgisi hatalarına yer 

verilmiştir. Şiirde çok anlamlılık esastır ve şiir yoruma açık bir edebi türdür. Bundan 

dolayı taranan şiirlerdeki anlam yanlışlarına yer verilmemiştir. 

     

Tuğcu, Kemalettin: Kırk Ev Kedisi, İstanbul, Damla Yayınevi, 1999. : Eser, 

Kemalettin Tuğcu’nun çocuk romanları serisinin kırk yedincisidir. 80 sayfadan 

oluşan eserde yüzden fazla yanlış cümle tespit ettik. Roman bu yönüyle tezimize 



 
5 

kaynaklık eden eserlerin başında yer almaktadır. Eserde bir çocuk romanında olması 

gereken dil ve anlatım hassasiyetini göremedik. 

 

 Aytmatov, Cengiz: Toprak Ana, çev. Refik Özdek, İstabul, Ötüken Yay., 

2001. : Toprak Ana, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’’un romanlarından biridir. 

Eserde, savaş meydanında eşini ve üç oğlunu kaybeden bir ananın toprakla 

dertleşmesi konu alınıyor. Roman boyunca insan sevgisinin, çalışkanlığın  ve 

fedakarlığın kutsal bir yüceliğe nasıl ulaştığı çarpıcı örneklerle ortaya konuyor. 

Eserde, yetiştirdiği buğdayı kendisine bir avuç ayıramadan cephedeki asker için 

gönderen Kırgız köylüsünün ikinci Dünya Savaşı sırasında çektiği sıkıntıları, acıları 

da film seyder gibi görüyoruz. Eser 143 sayfadan oluşuyor.  

 

  İlhan, Attila: Abbas Yolcu, İstanbul, Kültür Yay., 2004. : Eser, Attila 

İlhan’ın 1949 – 1952 yılları arasında, o dönem için yeni olan bir uslupla kaleme 

aldığı ve Varlık dergisinde bölüm bölüm yayınlanmış gezi yazılarından oluşuyor. 

Attila ilhan, eserdeki üslup arayışını şöyle anlatıyor: “Abas Yolcu metinleri, şairin 

yeni bir Türkçe nesir üslubu çıkarma teşebbüsüdür; ilk romanlarında da – özellikle 

Zenciler Birbirine Benzemez’e – sıçrayacak olan bu çalışma, 40’lı yıllarda epeyce 

taraftar bulacak; 60’lı yıllardan itibaren, artık bilinen ve imzasız da tanınabilen Attila 

İlhan üslubunu oluşturacaktır.” Eser, bu niteliklerinden dolayı özellikle yazım ve 

imla konusunda kendine özgü ve alışılmış dil kurallarını zorlayan bir niteliğe sahip. 

Eser 182 sayfadan oluşuyor.  

 

   Dökmen, Üstün: Küçük Şeyler, İstanbul,  Sistem Yayınları, 2005.: Yazarın 

TRT 1’de yaptığı pragramlarından derlenen eser, kişisel gelişim, sosyal ilişkiler ve 

psikoloji konularını ele alıyor. Eserde yer yer dil yanlışlarına rastlansa da taranan 

diğer eserlerle kıyaslandığında eserdeki dil yanlışlarının daha az olduğu görülmüştür. 

Eser 178 sayfadan oluşmaktadır.  

 

 Bulut, Murat: Kararlı Davranış Doğru İletişim, Ankara, Kesif Yay., 2001.: 

Eserde iletişimin tanımı ve kapsamı, sözlü, yazılı, görsel iletişim çeşitleri işlenmekte, 

iletişimi sağlayan etkenler ve doğru iletişimin nitelikleri üzerinde durulmaktadır. 140 
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sayfadan oluşan eserin dili adına yakışmayacak ölçüde hatalarla dolu. Doğru iletişimi 

tanımlamaya ve anlatmaya çalışan bu eserin, iletişim kusurlarıyla dolu olması 

ysptığımız çalışma bakımından kayda değer bulunmuştur.  

 

 Şenbay, Nüzhet: Söz ve Diksiyon Sanatı, İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2004.: 

Tiyatro ve konservatuvar kökenli bir yazar olan Nüzhet Şenbay ses eğitimi 

konusunda bilgi edinmek için, Milli Eğitim Bakanlığının izniyle Fransa’ya 

gönderilmiş, Paris konservatuvarında Prof. Georges Roys ile çalışmış, iki yıl sonra 

da yurda dönmüştür.Uzun bir süre sahne çalışmalarıyla diksiyon öğretmenliğini 

birlikte yürütmüştür. Ankara Devlet Konservatuvarında diksiyon öğretmeni olarak 

görev yaptı. Misafir olarak bazı oyunlarda rol aldı. Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Bölümünde, radyo ve televizyon spikerlik kurslarında, çeşitli kuruluşların, 

konusuyla ilgili çalışma programlarında ders verdi. Diksiyon sanatı ve tiyatro 

çalışmalarıyla ilgili yazıları ve yayınlanmış beş kitabı vardır. Sanat ve dille bu derece 

iç içe olan bir yazarın bu derece savruk bir dil kullanması doğrusu bizi çok şaşırttı. 

147 sayfadan oluşan eser, iyi konuşmanın, iyi yazmak anlamına gelmediğinin bir 

kanıtı niteliğinde. 

 

 Altıkardeş, İsmet: İyi Davranışın Rolü Salih Amel, İstanbul, Rağbet Yay., 

2004.: Yrd. Doç. Dr. İsmet Altıkardeş tarafından yazılan eserde, ayet ve hadislerden 

alıntılar yapılarak iyi davranışın sosyal ilişkilerdeki yeri ve önemi ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 120 sayfadan oluşan çep kitabı boyutundaki eserde doğru cümle bulmak 

neredeyse imkansız. Bir akademisyenin, öğretmenin, araştırmacının dili bu derece 

kötü kullanması bizi şaşırtmış hatta üzmüştür. Tezimize tek başına kaynaklık 

edebilecek kadar yanlış cümle içeren eserin tüm cümlelerini çalışmamıza alamadık. 

 

Tezin hacmini gereksiz yere uzarmamak için süreli yayınlardan iki dergi ve 

yedi gazete taranmıştır: Bunlar: 

 

Dergiler:  “Aktüel”  Sayı 51, 13-19 Nisan 2005.   (116 Sayfa)

   “Tempo”  Sayı 15/905, 13-19 Nisan 2005. (132 Sayfa) 

Gazeteler:  “Vatan”  05 Mart 2005 Cumartesi  (28 Sayfa) 
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  “Milliyet” 05 Haziran 2005 Pazar  (32 Sayfa) 

  “Cumhuriyet” 06 Haziran 2005 Pazartesi  (20 Sayfa) 

  “Radikal” 09 Haziran 2005 Perşembe  (26 Sayfa) 

  “Zaman” 09 Haziran 2005 Perşembe  (34 Sayfa) 

  “Takvim” 13 Haziran 2005 Pazartesi  (24 Sayfa) 

  “Posta”   15 Haziran 2005 Pazar  (30 Sayfa)      

 

Dergi ve gazeteler haber, köşe yazısı, reklam, ilân ayırımı gözetmeksizin satır 

satır okunmuştur. Kitap, dergi ve gazeteler dahil olmak üzere yaklaşık 2000 sayfa 

yazı okunmuş, bu sayfalarda 950 dil ve anlatım yanlışı tespit edilmiştir. Yanlış 

cümleler tek tek fişlere yazılmış, konularına göre tasnif edildikten sonra teze 

aktarılmıştır.  

 

Bu çalışmada dilbilgisi konuları yer yer ayrıntılı olarak işlenmiş, tez mini bir 

dilbilgisi kitabı niteliği kazanmıştır. Bu çalışmanın, dilin doğru ve güzel kullanımıyla 

ilgili yeni eserlere ilham kaynağı olacağı ümidini taşıyor, bu konuda yazılacak yeni 

eserlere kaynaklık edeceğini düşünüyoruz. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. ANLATIM  

 

Anlatım; insanoğlunun duygu, düşünce, istek, bilgi ve hayallerini muhatabına 

iletmesi, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade etmesidir. İnsan, kendisini ifade 

ederken, düşüncelerini anlatırken çeşitli vasıtalar kullanır. Bunlar; jest ve mimikler, 

tebessümler, ağlamalar, üzülmeler, bağırmalar, işaretler, resimler, konuşmalar, ortaya 

konan sanat eserleri ve   yazılardır. Bu anlatım vasıtalarının  en gelişmiş olanları 

sözlü ve yazılı anlatımdır.     

 

Anlatım, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Yazının bulunmasından 

önce insanlar duygu, düşünce ve  ihtiyaçlarını önce belli işaretlerle, seslerle ve 

resimlerle ifade etmişlerdir. Daha sonra bu sesler toplu yaşamanın etkisiyle düzenli 

ve devamlı hale gelerek dili oluşturmuştur. Bu anlaşma ihtiyacı sözlü dilin alt 

yapısını oluşturmuştur. Yazının bulunması ile yazılı anlatım, önemli bir anlatım 

vasıtası olarak ortaya çıkmıştır.    

 

Anlatım, insanoğlunun iletişim ihtiyacının doğal bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır. İnsan, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını gidermek, doğayı keşfetmek, 

sorgulamak, doğanın kendisi için daha anlamlı hale gelmesini sağlamak için 

hemcinsiyle ve diğer varlıklarla iletişim kurmak zorundadır. Doğada sınırsız sayıda 

varlık ve keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir ilim vardır. Bu varlıkları ve ilmi 

keşfetmek için insanlık büyük bir yarış  halindedir. Aya çıkan insanoğlu bununla 

yetinmemekte, yeni gezegenleri keşfetmenin yollarını aramaktadır. Doğadaki bu 

çeşitlilik, insanlığın sürekli yeni keşifler peşinde koşması anlatım imkanlarını da 

geliştirmekte ve farklılaştırmaktadır. 

 

İnsan sosyal bir varlıktır ve tek başına yaşaması neredeyse imkansızdır. 

Sosyal bir varlık olan insanın toplum içinde iletişim kurmadan yaşaması mümkün 

değildir. İşitme, görme, konuşma engelliler bile diğer duyuları, diğer organları ve 

yetileri sayesinde belli işaretler ve sistemler geliştirerek kendilerini ifade 
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edebilmekte, bilim ve tekniğin imkanlarını kullanarak iletişim kurmakta, bilgiye 

ulaşabilmekte ve bilgiye ulaşma ve iletişim kurma yollarını zenginleştirmeye 

çalışmaktadır.      

 

Anlatım insanoğlunun hatta hayvanların en önemli ihtiyaçlarından ve 

davranışlarından biridir. Ancak anlatım, insanın ruh dünyası kadar karmaşık bir 

yapıdadır. Dünyada farklı dillerin teşekkül etmiş olması, bu dillerin farklı kelime ve 

cümle yapılarının olması dilin çok karmaşık bir yapısının olduğunun kanıtıdır. 

Karmaşık yapılı bir sistem olan dilin tanımlanması ne kadar zor ise; dil vasıtasıyla 

iletişim sağlamaya yarayan anlatımın da tanımlanması o derece zordur. 

 

Anlatım kavramı sözlüklerde değişik biçimlerde tarif edilmiştir: 

 

TDK Sözlüğünde: 

 

“Anlatım i. 1. anlatmak işi 2. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz ve 

yazı ile bildirme işi.” şeklinde tarif edilmiştir. 

         (TDK Sözlüğü, 1998, s. 72.) 

 

Bir başka sözlükte: 

 

“Anlatım i. 1. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz ve yazı ile 

bildirme, ifade etme.” şeklinde,  

                                                                  (MEB, Örnekleriyle Türkçe Sözlük, s.126) 

 

Bir diğerinde de: 

 

“Bir konuyu söz veya yazı ile anlatma işi. Her insanın özel bir anlatma tarzı 

vardır, işte bu tarz anlatımdır. Söylemek istediklerimizi kısa cümlelerle anlatmalıyız. 

Böylelikle yanlışlarımızı daha çabuk görür, daha kolay düzeltiriz. Anlatımın iki yolu 

vardır: nesir, nazım.” biçiminde tarif edilmiştir.  

         (Seyit Kemal Karaalioğlu, Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü, 1983, s.52.) 
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Anlatım biçimlerini çeşitli yönlerden ele alabiliriz: 

 

1.1. Gerçeklik – Kanıtlanabilirlik Bakımından   Anlatım Biçimleri 

 

1.1.1. Nesnel Anlatım 

 

Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, kesin doğru veya kesin 

yanlış olan anlatımlardır.  Bu anlatımların doğruluğu ya da yanlışlığı gözlem, 

araştırma ve deneylerle ortaya koyulabilir. Başka bir ifadeyle bir cümle ya da anlatım 

için kesin doğru veya kesin yanlış diyebiliyorsak bu cümleler ya da anlatımlar 

nesneldir. Yukarıdaki özelliklerinden dolayı nesnel anlatımlara bilimsel anlatım 

diyebiliriz. Bilimsel anlatımda kişisel duygu ve düşüncelere, beğenilere, kanı, 

tahmin, varsayım ve inançlara yer verilmez. 

 

Nesnel anlatım akla dayanır, taraf tutmaz, ölçülebilir, ispatlanabilir, herkes 

için geçerlidir, kişiden kişiye değişmez, gerçeğe dayanır, yoruma açık değildir, 

kişisel duygu ve beğeni içermez, tarafsız ve kesindir. Bu niteliklerinden dolayı nesnel 

anlatım kanıtlanabilir bir nitelik taşımaktadır.  

 

Nesnel anlatım; ders kitaplarında, ansiklopedilerde, sözlüklerde,  bilimsel 

yazılarda ve makale, biyografi, otobiyografi, anı, gezi yazısı gibi edebi türlerde 

görülür. Biyografiden aldığımız aşağıdaki paragrafta nesnel anlatıma yer verilmiştir: 

 

“Şinasi 1826’da İstanbul’da doğdu. Babası topçu yüzbaşılarından, 1828 

muharebesinde, Şumnu muhasarası esnasında şehit düşen Bululu Mehmet Ağa idi. 

Annesi ve anne akrabası tarafından büyütüldü. Mahalle mektebinde ve asıl semti 

olan Tophane’deki Fevziye mektebinde okudu; sonra çocuk denecek bir yaşta 

Tophane kalemine girdi; orada İbrahim Efendi adlı bir zattan eski şark ilimlerini 

gördü; ayrıca da Fransız mütehassıs zabitlerinden Chatauneuf’den – ihtida ettikten 

sonra Reşad Bey – Fransızca dersi aldı.”   

                           (A. H. Tanpınar,  19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.183.) 
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1.1.2. Öznel Anlatım 

 

Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen, bazılarına göre doğru, 

bazılarına göre de yanlış olabilen, her insan için farklı bir anlam ve değerde olan 

anlatımlardır. Öznel anlatımların doğruluğu ya da yanlışlığı gözlem, araştırma ve 

deneylerle ortaya konulamaz. Öznel anlatımlar için “kesin doğru veya kesin 

yanlıştır” yargısında bulunulamaz. Bu özelliklerinden dolayı öznel anlatımlara da 

kişisel anlatım diyebiliriz. Öznel anlatım biçiminde kişisel duygu ve düşüncelere, 

kanı ve inanışlara, beğenilere, varsayım ve tahminlere özellikle yer verilir. 

 

Öznel anlatım duygulara ve beğenilere dayalı anlatımdır. Öznel anlatım 

biçimini; sübjektif, enfüsi, izafi, bağımlı, göreli, göreceli sözcükleriyle de 

karşılayabiliriz. Öznel anlatımı doğru ve yanlış olarak nitelendiremeyiz. Öznel 

anlatım kişisel bir anlatım şekli olduğuna göre her insanın kendine özgü bir anlatım 

biçimi vardır. Bununla birlikte bir insanın kendine özgü pek çok öznel anlatım şekli 

de bulunabilir. 

 

Öznel anlatımlar yoruma açıktır, bilimsel değildir, taraf tutar, kişiye özgü bir 

nitelik taşır, kesin değildir ve duygulara yaslanır. Bu niteliklerinden dolayı öznel 

anlatımın kanıtlanması söz konusu değildir. 

 

Duygu ve düşüncelerimizi, hayal ve özlemlerimizi anlatmak istediğimizde 

öznel anlatıma başvururuz. Öznel anlatım; şiir, roman, hikaye, eleştiri, deneme, fıkra, 

anı, hatıra, hitabet gibi edebi türlerde ve günlük konuşmalarda kullanılır. Aynı 

biyografiden aldığımız aşağıdaki paragrafta ise öznel anlatıma yer verilmiştir: 

 

“Hakikat şudur ki, Şinasi’yi çok defa bir muamma çözer gibi okumak 

zaruridir. Onun eseri hiçbir zaman cömert bir kaynayışla bize gelmez. Onu, ancak 

bir hatibi dikkatle dinliyormuş gibi dikkatle üzerinde durulması icap eden bir takım 

kısa işaretlerde yakalamak mümkündür. Bu işaretlerin manası çözülünce Şinasi’nin 

nasıl bir şuurla bir takım çok esaslı şeylerin üzerinde durduğu ve tesadüfi zannedilen 

bu eserin, nasıl bir hesabın neticesi olduğu anlaşılır.” 
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                              (A.H. Tanpınar, 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.190.) 

 

Bir yazıda sadece nesnel anlatım ya da sadece öznel anlatım bulunmaz. Bu 

anlatımların biri, bir yazıda ya da konuşmada diğerine göre daha fazla öne çıkabilir. 

Ancak herhangi bir yazıda, konuşmada ya da paragrafta bu anlatımlar  daha çok iç 

içe ve birlikte  kullanılır. Aynı biyografiden alınan aşağıdaki paragrafı inceleyelim: 

 

“Bütün bunlarla Şinasi’nin çabukça canlı ve rahat bir ifade ve üsluba 

eriştiğini zannetmemelidir. Şinasi, dili canlı ve incelemeğe layık bir madde olarak 

ele almış, İstanbul’a ilk dönüşünden “Tasvir”i çıkarttığı seneye kadar üzerinde 

çalışmıştır. “Tasvir”deki yazıları ise seneden seneye değişmiştir. Veciz söz söylemek 

merakı; Şinasi’yi bazen eski nesrin yapmacılığından, daha az tabii değilse bile, 

daha sevimsiz bir yapmacılığa düşürmüş ve “Fenn-i edeb marifettir ki, insana 

haslet-amuz-ı edeb olduğu gibi edeb ve ehl-i edib tesmiye kılındı” tarzında cümlelere 

yol açmıştır.”  

                      (A.H. Tanpınar, 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s.191-192.) 

 

Bu paragrafta koyu olarak tespit ettiğimiz cümle ve ifadeler yazarın kendi 

yorumu olduğundan özneldir. Diğer ifadeler ise kanıtlanabilir bir nitelik taşıdığı için 

nesneldir.  Görüldüğü gibi bu paragrafta öznel ve nesnel anlatım iç içedir. 

 

1.2. Üslûp (Biçim) Bakımından Anlatım Biçimleri 

 

1.2.1. Açıklayıcı Anlatım 

 

Muhatabı bilgilendirmek, karmaşık bir konuya açıklık getirmek, bir eseri, 

kişiyi tanıtmak vb. amaçlarla yazılan didaktik yazılarda ve konuşmalarda kullanılan 

anlatım tekniğidir. Açıklayıcı anlatımda amaç muhatabın bilmediklerini ona 

öğretmek, unuttuklarını hatırlatmak, onu uyarmak ve bilgilendirmektir. Açıklayıcı 

anlatımda bilgi doğrudan ve düz cümlelerle verilir. Dolaylı anlatıma, sanatlı, süslü 

ifadelere ve devrik cümlelere yer verilmez. 
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Ders kitaplarında, ansiklopedilerde, sözlüklerde, makalelerde, biyografi, 

otobiyografi, bilimsel eser ve çalışmalarda, istatistik bilgilerinde kullanılan anlatım 

tekniğidir. Aşağıdaki paragrafta açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. 

 

“Divan Edebiyatının son büyük şairi olan Şeyh Galip de, keskin şekilde 

Batı’ya dönüş kararı verdiğimiz bir çağ dönümünde Osmanlı hanedanının son büyük 

padişahlarından II. Sultan Selim devrinde yetişmiştir. Şeyh Galip’in 41 (42) yıllık 

kısa bir ömre sığdırılmış ilgi çekici yeniliklerle dolgun bir yaşayışı vardır. Deha 

ölçüsünde üstün şairliğini, henüz 24 yaşlarında herkese kabul ettirmiştir.” 

 (Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı II, s.411.) 

 

1.2.2. Öyküleyici Anlatım 

 

Öyküleyici anlatım, herhangi bir olayın, kişi, zaman ve mekan unsurlarına 

bağlı kalarak anlatıldığı sözlü ve yazılı anlatımlarda kullanılan anlatım tekniğidir. 

Öyküleyici anlatımda olaylar oluş sırasına göre verilir. Bu anlatımda amaç muhatabı 

olay içinde yaşatmaktır. Öykülemede bir olaya bağlı olaylar zinciri anlatılır, sürekli 

bir hareketlilik ve olay akışı söz konusudur. Eski dilde bu anlatım çeşidine tahkiye 

denmiştir.  

 

Öyküleyici anlatım daha çok hikaye ve romanlarda görülen anlatım 

tekniğidir. Bunların yanında; destan, masal, fıkra, anı, sohbet, mülakat, tarih, 

seyahatname gibi edebi türlerde ve yazılarda da öyküleyici anlatım tekniğine 

başvurulur. Bir romandan aldığımız aşağıdaki paragrafta öyküleyici anlatım vardır: 

 

“Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde senelerce 

bekledim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı 

kapıdan içeriye girerdim, dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile 

sıhhatine imrenerek yürürdüm, camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran 

ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim, ve 

yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan 

büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.” 
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                                   (Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, 2000, s.7.) 

  

Bir yazıda ya da paragrafta anlatım tekniklerinden biri ya da birkaçı 

kullanılabilir. Yukarıdaki paragrafta hakim olan anlatım tekniği öyküleme olmakla 

birlikte betimlemeye de başvurulmuştur. 

 

1.2.3. Tasvir Edici Anlatım 

 

Tasvir “sözcüklerle resim çizme sanatı”dır. Herhangi bir manzara, olay,  kişi 

veya nesnenin, muhatabın gözünde canlandırılacak şekilde anlatıldığı yazı ve 

konuşmalarda görülen anlatım tekniğidir. Tasvir edici anlatımda, gözlemlerden ve 

niteleyici sözcüklerden yararlanılarak varlıklar ayırıcı özellikleriyle verilir. 

Varlıkların sadece dış yapıları değil iç yapıları ve karakterleri de tasvir edilebilir. 

Varlıkların, kişilerin karakterlerinin anlatıldığı tasvirlere “karakter tasviri” denir. 

Aşağıdaki paragrafta karakter tasviri yapılmıştır: 

 

“Tevekkül ve durgunluğu silkip atan, geleceğe doğru sert adımlarla yürüyen, 

iyimser ve dürüst bir insan tipini eserleri ve hayatiyle getirmeğe çalışan Kemal, bunu 

başarmıştır. Ona göre ülküsü olmayan kişi hayvandan farksızdır.” 

(Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı II, s. 574.) 

 

 Tasvirde ayrıca, gözlemlenen varlıkların duyularımız, hislerimiz üzerinde 

bıraktığı etki ve izlenimleri de anlatabiliriz. Bu çeşit betimlemelere “izlenimsel 

betimleme” denir. Aşağıdaki betimleme, yazar kişisel kanılarına yer verdiği için 

izlenimsel betimlemedir: 

 

Bütün hayatını dolduran ve kendisine bir an rahat yüzü göstermeyen 

mücadelesine elinden geldiği kadar şahsi hırslarını ve asla menfaat güdülerini 

katmamıştır. Yüzyıldan beri efsaneleşen Namık Kemal ismi karşısında nesiller hala 

göğüslerini düğmelemek lüzumunu duyuyorlarsa, bu, mücadelesinin şahsi değil, milli 

oluşundandır.” 

(Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı II, s. 574.) 
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 Roman ve hikayelerde, portre, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, masal, 

destan vb. edebi türlerde tasvire başvurulur. Aşağıdaki paragrafta tasvir edici bir 

anlatım vardır: 

 

“İkinci geceyi, bozkırı adeta tek başına bekleyen beyaz, kireç sıvalı geniş bir 

handa geçirmişlerdi. Hanın merdiveni dışarıdandı ve odaların pencereleri 

sonbaharda öte beri kurutulan yere açılıyordu. Mümtaz bu odalardan birinde dört 

beş çocuk ve bir o kadar kadınla yatmıştı. Hanın kapısının önünde araba ve ahıra 

sığmayan bir yığın deve ile katır vardı. İç içe girmiş, Dinlenen bu hayvanlardan biri 

silkinince, hepsi birden harekete geçiyor, küçük çan sesleri, nöbetçilerin bağırışları, 

küçük bir rüzgarın ve sessizliğin kim bilir nerelerden, hangi uzak dağların eteğinden, 

ıssız vadilerden, insansız kalmış köylerden toplayıp, odalarını aydınlatan isli 

lambanın etrafına getirip yığdığı bozkır gecesini, onun sessizliğini gurbet duygusu 

bozuyordu.” 

(Tanpınar, A. H.,  Huzur, 1999, s. 24-25.) 

 

1.2.4. Tartışmacı Anlatım 

 

Tartışma fikir çatışmasından doğar. İki zıt görüşün ele alınarak birinin 

savunulup ispatlanmaya, diğerinin de çürütülmeye çalışıldığı konuşma ve yazılarda 

görülür. Yazarın, konuşmacının amacı; okuyucunun fikir, kanı ve inanışlarını 

değiştirmek, ona kendi görüşünü benimsetmektir. Tartışmada yazar, amacına 

ulaşmak için kendi düşüncesini delileriyle ortaya koyarak kanıtlamaya çalışır. Bu 

anlatım biçiminde karşılıklı konuşma üslubu vardır. Yazar konuyu okuyucuyla 

tartışıyormuş gibi vermeye çalıştığından devrik cümlelere ve sorulara başvurur. Bu 

soruları yine yazarın kendisi cevaplandırır. Bu soru - cevapların neticesinde yazar, 

muhatabını kendisi gibi düşünmeye, kendi fikrini veya doğruluğunu savunduğu fikri 

kabul etmeye teşvik eder.   
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Eleştiri, makale gibi edebi türlerde, münazaralarda ve tartışmaya dayalı   her 

çeşit fikir yazılarında  kullanılan anlatım tekniğidir. Aşağıdaki parçada tartışmacı 

anlatım vardır: 

 

“Güzel yazmak için az yazdıklarını söyliyenlere de gülerim Sonra da kalkar, 

Flaubet’i anarlar. Flaubert güzel yazmak için değil, çok yazamadığı için az 

yazmıştır.Fransa’ nın belki en büyük yazarı olan Voltaire çok yazmıştır; dili 

Flaubet’inkinden temiz, üslubu onunkinden güzeldir. Üslubu olan, güzel yazan kimse, 

komşusuna iki satırlık bir yazı yazarken de güzel yazar, kendini gösterir. Ama:” Biz 

güzel yazmak için az yazıyoruz” demek işlerine geliyor, karşılarındakileri 

aldattıklarını sanıyorlar.”  

(Nurullah Ataç, Karalama Defteri, Ararken, s. 53.) 

 

Yukarıdaki parçada yazar bir fikre katılmadığını hatta güldüğünü açıklamış, 

kendi karşı fikrini örneklerle ortaya koyarak ispatlamaya çalışmıştır. Yani paragrafta 

hem teze hem de antiteze yer verilmiş, tartışma tekniğinden yararlanılmıştır. 

Aşağıdaki paragrafta da tartışma tekniğine başvurulmuştur: 

   

“Genç bir yazar, Şahap Sıtkı, Yahya Kemal’in şiirlerinden hoşlanmıyormuş. 

Olur a! Hoşlanmaz, biz ne karışırız? Ama Şahap Sıtkı kendi hoşlanmamakla 

kalmıyor, başkalarına da karışıyor. Yahya Kemal’in şiirlerini kimse beğenmesin 

istiyor. Ben bir yazımda Yahya Kemal için “şiir tanrısı” demişmişim, bu sözlerim 

ona pek dokunmuş o kadar ki bazı kimselerin gençlere pek yakıştırdıkları bir 

sinirlenme, bir titizlenme ile benim için: “Sussun artık, bundan sonra yazmasın” 

buyurdu.” 

(Nurullah Ataç, Günlerin Getirdiği, s.134) 

 

1.3. Duyulanı – Okunanı Aktarma Bakımından Anlatım Biçimleri 

 

Başkasından duyduklarımızı, her çeşit yazılı ve sözlü kaynaktan 

öğrendiklerimizi her zaman aynı biçimde aktarmayız. Duyduklarımızı, 

okuduklarımızı bazen hiç değiştirmeden, bazen de kendi ifadelerimizle ve 



 
17 

değiştirerek anlatırız. Anlatımı, aktarma yani nakil bakımından düz anlatım ve 

dolaylı anlatım olarak ikiye ayırabiliriz. 

 

1.3.1. Düz Anlatım (Alıntı Yapma) 

 

Başkasından işitilen, değişik kaynaklardan okunarak edinilen bilgilerin, hiç 

değiştirilmeden, söylendiği gibi aktarılmasına düz anlatım denir. Alıntılar cümle, 

paragraf ya da paragraflar şeklinde olabilir. Alıntılarda, kendisinden alıntı yapılan 

kişinin adı söylendikten sonra ona ait söz tırnak içine alınır. Alıntı yapılan kişinin ya 

da eserin adı, dipnot yazılarak, bibliyografya verilerek veya eserin adı ve sayfası 

kaynak gösterilerek de belirtilebilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

Cemil Meriç: “Güneş ülkeleri, sözler milletleri aydınlatır.” diyor. 

Güneş ülkeleri, sözler milletleri aydınlatır, diyor Cemil Meriç.  

 

“İstanbul’dan kalkan tren Rumeli ovalarına açıldığı zaman, gökle yerin 

öpüştüğü uzak bir zirveden dört minare ortasında bir gök kurşuni kubbeyi görür. 

Yolcuların gözleri saatlerce o cazibe merkezine bakmaktan kurtulamaz, çok süren bir 

mesafeden sonra, on dört minare ortasındaki kubbenin ayağında, Edirne’ye girilir.” 

(Yahya Kemal Beyatlı, Eğil Dağlar, s. 307.)  

 

1.3.2. Dolaylı Anlatım 

 

Başkasına ait sözün, cümlenin, yazının değiştirilerek, aktaran kişinin 

ifadeleriyle yeniden biçimlendirilerek aktarılmasıyla oluşan anlatım biçimine 

“dolaylı anlatım” denir . Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

Cemil Meriç, güneşin ülkeleri, sözlerin milletleri aydınlattığını söylüyor.   

        (Dolaylı Anlatım) 

Sadi: “Elma ağacı gibi yemişin yoksa, çınar ağacı gibi gölgen olsun.” diyor.                                                                                                 

         (Düz Anlatım) 
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Sadi, elma ağacı gibi yemişi olmayan insanın, en azından çınar ağacı gibi 

gölgesinin olması gerektiğini söylüyor.                                                                          

(Dolaylı Anlatım) 

 

Anlatım konusunda değişik yorum ve yaklaşımlarla da karşılaşmaktayız: 

 

Cevdet Kudret, “Örneklerle Edebiyat Bilgileri 1” isimli kitabında anlatımı 

ikiye ayırmaktadır. 

 

1.4. Kullanılan Vasıta Bakımından Anlatım Biçimleri 

 

İnsanoğlu yaratıldığından beri yaşadığı ortamın ve çevrenin etkisi ile 

duygulanmış, düşünmüş, hayal kurmuş; her zaman kendini ve çevresini anlatma 

ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyacını   resim, müzik, heykel vb. yollarla karşılamaya 

çalışmıştır. Daha sonra insanlar, başlarından geçen maceraları, olayları, olaylar 

karşısındaki duygu ve düşüncelerini, his ve hayallerini özlemlerini söz ve yazı ile 

anlatmışlardır. Anlatımın sözle olanı sözlü ifadeyi, yazı ile olanı da yazılı ifadeyi 

doğurmuştur. 

 

1.4.1. Sözlü Anlatım 

 

İnsanlık tarihinde yazının icadından önce yalnızca sözlü ifade vardı. İnsanlar 

her türlü duygu, düşünce arzu ve hayallerini, edebi ürünlerini yalnızca söz 

aracılığıyla  dile getiriyorlardı. Sözlü ifade yazının icadından sonra da devam etti. 

Yazının ve yazı araçlarının son derece büyük bir gelişme gösterdiği günümüzde bile 

sözlü ifade önemini korumakta; hafızalarda kuşaktan kuşağa aktarılan atasözleri, 

destanlar, masallar menkıbeler, halk hikayeleri, mani, ninni, destan, ağıt gibi halk 

ürünleri yanında; ikili sohbet, gurup sohbeti, açış ve takdim konuşmaları, okunan bir 

eseri tanıtmak için yapılan konuşma, konferans, açık oturum (panel), tartışma 

(münazara), mülakat (röportaj), anket (soruşturma) gibi sözlü anlatım ürünleriyle de 

karşımıza çıkmaktadır. 
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Sözlü ifadede konuşan ile dinleyen arasında iletişim sadece ses ve sözcüklerle 

sağlanmaz. Konuşanın yüz ifadesi, jest ve mimikleri, el hareketleri ve işaretleri, 

ruhsal durumu, sözün söylendiği ortam ve zaman gibi unsurlar iletişimi tamamlar. Bu 

nedenle sözlü ifadede dil yasalarına tam bir uygunluk aranmaz. Yazılı dilinin anlatım 

araçları ise sözcükler ve cümlelerle sınırlı olduğundan konuşma diline göre daha 

düzenli ve daha kuralcı bir yapısı vardır. Yazar bu kuralları yerine getiremiyorsa, 

sağlam bir dil bilgisine ve genel kültüre sahip değilse yazılı iletişimde zorluklarla 

karşılaşacaktır. 

 

1.4.2. Yazılı Anlatım 

 

Duygu ve düşüncelerin yazı ile anlatılması, yazılı ifadeyi doğurmuştur. Yazılı 

ifadede anlatılmak istenen şey, yalnızca kelimeler ve cümleler aracılığıyla muhataba 

iletilmektedir. Yazılı anlatımla düşünceler ebedîleşir, söz çevremizden daha 

dışarılara yayılır.  

 

Yazılı ifade ile ortaya konan eserler nazım (şiir) ve nesir (düzyazı) olmak 

üzere iki gurupta toplanmaktadır.  

 

Nazım, ölçülü ve kafiyeli söz demektir. Nazımda kelimeler hece sayısı, 

hecelerin uzunluğu, kısalığı, hecelerin sıralanış biçimleri gibi birtakım özellikler 

ahenk oluşturacak tarzda düzenlenir. Nazımda esas olan sözü ölçülü, âhenkli, kafiyeli 

bir şekilde söylemektir. 

 

Nazım dışında kalan, söz dizimi kurallarına ve dilin cümle yapısına uygun bir 

biçimde oluşturulan ifade biçimine ise nesir denir. Nesir biçimindeki anlatımlarda 

vezin ve kâfiye bulunmaz. Bu tür anlatımlarda kelimeler ve kelime grupları, dilin 

kurallarına uygun bir şeklide sıralanarak sözcükler ve sözcük gurupları cümleleri, 

cümleler paragrafları, paragraflar da yazıyı, yazılar da sanat eserini oluşturur. 

 

Nesrin de basitçe yazılmış olanı ve üstün söyleyişli olanı vardır. Üstün 

söyleyişli nesir bilgiye, zevke ve ustalığa dayanır. Bunun için yazarın iyi bir bilgi 
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birikimine, zengin bir genel kültüre sahip olması; dil malzemesini ince bir zevkle ve 

ustaca kullanılması gerekir. 

 

Yazılı anlatımda kullanılan edebi türler: özel mektup, edebi mektup, iş 

mektubu, resmi mektup, açık mektup, resmi yazışmalar, dilekçe, ilan, reklam, haber, 

rapor, tutanak, fıkra, makale, deneme, çeviri ve adaptasyonlar, eleştiri (tenkit), anı, 

seyahatname, şehrengiz, şiir, roman, hikaye, tiyatro, masal vb.dir.  

 

Bununla birlikte her türlü kitap, dergi, gazete, broşür, sözlük, ansiklopedi ve 

ders kitapları da yazılı anlatım araçlarıdır.  

 

1.5. Anlam Bakımından Anlatım Biçimleri 

 

Anlam bakımından anlatım biçimleri doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım 

olmak üzere ikiye ayrılır: 

  

1.5.1. Doğrudan Anlatım 

 

Düz anlatım çeşidinde sözcükler ve sözcük kümeleri asıl anlamlarında 

kullanılır, sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarına yer verilmez. 

 

YABAN ORMANI 

“…İç taraflarda ağaçların yüksekliği elli altmış metreyi bulur. (…) Önümüz 

büyük “liyan”larla sımsıkı örülmüştür. Arasıra bu liyan dalları arasında kauçuk, 

zamk, her türlü esans, tıp bitkileri, en kıymetli kereste ağaçları. (…) 

 

Kauçuk toplayıcıların keçiyollarına işte bu iç ormanlarda rastlanır. Kauçuk 

ağaçları; alt tarafta tabanı altmış kadem’e kadar genişleyen “spucayas”lar; 

yaprakları yirmi kadem uzunluğunda ve on kadem genişliğinde “ubussus”lar 

arasında, arasıra bir iki gök parçası görülebilir. (…) 

( Falih Rıfkı Atay, Denizaşırı, 2.bas. 1938.)” 
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Yukarıdaki parçada bütün sözcükler ve sözcük kümeleri asıl anlamlarında 

kullanılmıştır.. 

 

Düz anlatım, genellikle, bilgi veren yazılarda kullanılır. Bir şeyi öğretme ya 

da bildirme amacı güdülen, duyguya ve hayale değil, akla seslenen her çeşit yazı (bir 

bilim eserinden bir gazete haberine kadar her şey) düz anlatım yoluyla yazılır. 

 

Öğretme ve bildirme dışında, sanat amacıyla yazılan eserlerde de pek çok 

sanatçı bu anlatım yolunu seçmiştir. 

(Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri 1, s. 462.) 

  

1.5.2. Mecazlı Anlatım  

 

Mecaz, bir sözcüğün asıl anlamından başka bir anlamda kullanılmasıdır. 

Mecazlı anlatım çeşidinde sözcükler ya da sözcük kümeleri asıl anlamlarından başka 

anlamlarda kullanılır. 

 

KORU 

“Meltem estikçe gümüş direklere dönen salıntılı kavaklar. 

Testere yapraklı aylandozlar. 

İç çeken selviler. 

Kolalanmış gibi katı ve parlak yapraklı manolyalar. 

Yeşil çadırlı cevizler. 

Ey, daha adını bilmediğim, eşlerini her yerde görmediğim ağaçlar! (…)  

Yamacı dolduran ağaç milleti! Ey bibirini boğmadan yan yana türlü 

düşünceler, türlü duygular, türlü sesler gibi, türlü soysoplar gibi aynı toprağın 

üstünde ayrı ayrı serilip serpilen benzerlikler. 

Geriniyor gibi dallar. Omuz omuza tutuşmuş dallar. Uçacak kanatlar gibi 

açık dallar… Bazılarında kuşlar meyvalar gibi görünen dallar!.. (…) 

Altlarında uzun uzun yollar; nerelere vardıklarını yeşilliklerden başka 

kimsenin bilmediği yollar; hatıralar gibi uzayan, duman gibi dalgalı , dalga gibi 

savruk yollar… (…) 
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Koru, ah dışı gündüz, içi akşam koru? 

(Ruşen Eşref Ünaydın, Boğaziçi – Yakından, 1938.) 

 

Daha önce “düz anlatım” bölümünde gördüğümüz Yaban Ormanı başlıklı 

yazı ile aşağı yukarı aynı konuda yazılmış olan bu yazı, anlatım bakımından 

birbirinden çok ayrıdır: Yaban Ormanı’nda bütün sözler gerçek anlamlarında 

kullanıldıkları halde, burada gerçek anlamlarından başka anlamlarda kullanılmıştır. 

“kavaklar” gümüş direkler’e, “aylandoz yaprakları” testere’ye benzetilmiş; 

“cevizler’in yaprak ve dallarının bütünü” için yeşil çadır sözü kullanılmış; insanlara 

özgü birer hareket olan “iç çekmek” ve “gerinmek” sözcükleri ağaçlara (servilere) ve 

dallara mal edilmiştir, vb. 

 

Birçok yazar ve ozan, sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek dilin anlatma 

olanağını zenginleştirmeye çalışır. 

 

Mecazlı anlatım, sadece yazıda değil, günlük konuşmalarda da çok 

başvurulan bir anlatım çeşididir. Birçok deyimler, argo sözler, vb. birer mecazlı 

anlatımdır. Ateşten gömlek (aşk), burnu havada (mağrur, kendini beğenmiş), eli sıkı 

(cimri), eli uzun (hırsız), kalpsiz (acımasız), yüreksiz (korkak), tatlı bela (evlat), vb. 

 

Mecazlı anlatım çeşitlerinin başlıcaları şunlardır: 1. Benzetme (teşbih), 2. 

İstiare 3. Temsili istiare 4. Mecaz-ı mürsel 5. Kinaye 6. Tariz 7. Kişileştirme (Teşhis 

ve İntak).”  

(Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri 1, s. 462.) 

  

Anlatım konusunda çeşitli kaynaklarda farklı görüş ve yaklaşımlara rastlamak 

mümkündür: 

 

Dilin hem duygularımızı hem de düşüncelerimizi anlattığını söyleyen 

Mehmet Hengirmen anlatımı ikiye ayırmaktadır: 
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Duygusal Anlatım 

 

Bazen duygularımızı anlatmak için birkaç sözcük kullanırız: 

 

Ah!, Oh!, Ne güzel!, Çok hoş!, Çok Korktum!, Açlıktan ölüyorum!... gibi. 

 

Genellikle duygularımızı açıklamaya  yarayan bu gibi anlatımlara duygusal 

anlatım denir. 

(Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, s. 322.) 

 

            Hengirmen, duygusal anlatım kavramıyla, ünlemlerin ve ünlem cümlelerinin 

anlatım gücü üzerinde durmuş. Bu sınıflama ünlemlerin ve ünlem cümlelerinin az 

sözle yoğun bir anlatıma ulaşılabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

 

Mantıksal Anlatım 

 

Düşüncelerimizi anlatmak için daha çok sözcükten oluşmuş mantıklı cümleler 

kurarız. Bu gibi anlatımlara da mantıksal anlatım denir. Mantıksal anlatımla ilgili 

cümlelere aşağıdaki örnekleri verebiliriz: 

 

Yarın okula gideceğim. 

Tren saat 9’da hareket ediyor. 

Birlikten kuvvet doğar. 

İki karpuz bir koltuğa sığmaz. (Türk Atasözü.) 

(Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, s. 322.) 

 

Mantıksal anlatım bölümünde ise Hengirmen, belirli bir maksadı 

gerçekleştirmek üzere kurulan her cümlenin bir kuruluş mantığı olduğunu 

belirtmektedir. 

  

Sözlü ve yazılı anlatım konusundaki bir diğer görüş ise şöyledir: 
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Sözlü ve yazılı olarak iletişimde kullanılan ve yalnızca insana özgü olan dil, 

aynı zamanda düşünme ve düşünceleri aktarma sistemidir. Henüz her yönüyle 

aydınlatılamayan bu sistem, genel olarak iki yönden ele alınıp incelenmektedir: 

biçim ve anlam.  

(Mustafa Özkan –Osman Esin- Hatice Tören, Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve 

Sözlü Anlatım, 2001, s.16.)     

 

Yukarıdaki sınıflama anlatımın sentaks-üslûp ve anlam bakımından ele 

alınabileceğini göstermektedir. 

    

Yazılı ve sözlü anlatımda, duygu ve düşünceler gelişigüzel anlatılmaz. Yazıya 

ve söze başlarken belli bir amacımızın olması gerekir. Sözgelimi okuyucuda veya 

dinleyicide heyecan uyandırmak istiyorsak, anlatımımızı bir “olay”a bağlar ve onları 

olayın içine çekmeye çalışırız. Anlattıklarımızın bir tablo gibi gözler önünde 

canlanmasını istediğimizde de tasvir yaparız. Bize yabancı gelen veya anlaşılması 

güç durumlar hakkında bilgi ve haber vermek gerektiğinde, bunları açıklama yoluna 

gideriz. Eğer amacımız karşımızdakini belli bir düşünce ve davranışa yöneltmek ise 

o zaman da konuyu tartışma havası içinde ele alırız.    

 

İşte bu amaçlar, anlatıma bir yön vermenin yanında, aynı zamanda anlatım 

biçimini de belirlemektedir. Buna göre dört anlatım biçiminden söz edebilir: 

Açıklayıcı anlatım, hikaye edici anlatı, tasvir edici anlatım, tartışmacı anlatım. 

   

(Mustafa Özkan –Osman Esin- Hatice Tören, Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve 

Sözlü Anlatım, s. 657.)  

 

             Yukarıdaki sınıflama “Üslûp Bakımından Anlatım Biçimleri” bölümünde 

değindiğimiz tanımlamayla örtüşmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. CÜMLE 

 

2.1. Cümlenin Tanımı 

 

Bir kelimenin, sözün ya da söz öbeğinin cümle sayılması için yargıya ihtiyaç 

vardır. Yargıdan söz edebilmek için, sözcük ya da ifadeler içinde çekimli bir 

sözcüğün bulunması gerekir. Bu çekimli sözcük isim ya da fiil olur.  

 

Bir sözcüğe fiil diyebilmemiz için, o sözcüğün; 

 

Haber kipi : biliyor, bilecek, bilir (bilmez), bildi, bilmiş 

Dilek kipi: bile, bilse, bilmeli, bil 

Birleşik zamanlı kip  : biliyordu, biliyormuş, biliyorsa 

 

gibi çekimli fiil yapılarından birine girmesi ve cümlede yüklem görevini 

üstlenmesi gerekir.  

 

Bu durumda cümle bir yargı bildiren kelime ya da kelime dizisidir. Bir 

duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir haberi, bir hareketi, bir eylemi, bir oluşu, bir 

yargıyı anlatan söz ya da söz dizisidir.  

 

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

“Ayrılmak zorunda kaldığı memleketine yıllar sonra dönmesi …” ifadesinde 

yargı bildiren sözcük bulunmadığından, bu söz öbeği cümle değil, bir isim-fiil 

grubudur.  

 

Beş yetişmiş oğlunun hepsi Yemen’e gitmiş.  

Siz de onların peşinden gidin. 

Bu davranışın sebebini anlayamıyordu. 
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Yukarıdaki cümlelerde; “gitmiş” sözcüğü haber kiplerinden öğrenilen geçmiş 

zamanla, “gidin” sözcüğü dilek kiplerinden emir kipiyle, “anlayamıyordu” sözcüğü 

ise birleşik zamanlı kiplerden hikaye birleşik zamanıyla çekimlenmiş ve yargı 

bildirmiştir. Bu sözcüklerin bulunduğu kelime topluluklarına cümle diyebiliriz. 

 

Yüklem durumundaki yargı bildiren sözcük isim, isim soylu bir sözcük ya da 

kelime gurubu olabilir. İsim soylu sözcükler ek fiille çekimlenerek yüklem olur, yani 

isimler de yargı bildirirler. Başka bir ifadeyle isimler bir oluşu bildirirler. Aşağıdaki 

cümleleri inceleyelim: 

 

Burada eski çağlara tanıklık eden kalıntılar var (-dır). 

Orhan asrımızın en büyük dahisidir.  

Doğduğu kasaba, küçük ve sakin bir Anadolu kasabasıydı.  

Ülkemiz yer altı kaynakları bakımından zenginmiş. 

  

Yukarıdaki cümlelerde; “var (-dır) ” ve “asrımızın en büyük dahisidir” 

yüklemleri ek fiilin geniş zamanıyla, “küçük ve sakin bir Anadolu kasabasıydı” 

yüklemi ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla, “zenginmiş” yüklemi ise ek fiilin 

öğrenilen geçmiş zamanıyla çekimlenerek yargı bildirmiş, oluş ifade etmiştir. Yargı 

bildiren, oluş ifade eden bu sözcükler, kelime topluluklarına cümle niteliği 

kazandırmıştır. 

  

Aşağıdaki ifadeler yargı-oluş bildirdiği için  cümledir. Cümleler; bir isteği, 

bir haberi, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir işi, bir hareketi, bir oluşu ifade eder. 

Aşağıdaki cümleleri yargı ve anlam bakımından inceleyelim:                  

  

*Gel.       (  istek - hareket) 

Sen gel. 

Sen buraya gel. 

Sen buraya onlarla gel. 

Sen  yarın buraya onlarla gel. 
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*İyiyim.     (  haber - oluş) 

Ben iyiyim. 

Ben daha iyiyim. 

Ben bugün daha iyiyim. 

Ben bugün senden daha iyiyim. 

 

*Ben İstanbul’u çok seviyorum.   (duygu - iş) 

İnsan düşünce gücüyle dünyaya gelir.  (düşünce - oluş) 

Damlaya damlaya göl olur.    (yargı - oluş) 

Bu akşam parka gidelim.    (istek - hareket) 

İki saattir kitap okuyor.    (yargı - iş) 

Deniz kıyısında dolaştık.    ( yargı - hareket) 

Ekinler sıcaktan sarardı.    (haber - oluş) 

    

Cümle genellikle yargı bildiren kelime ya da kelimeler topluluğu şeklinde 

tanımlanmaktadır. Ancak cümlenin, üzerinde anlaşılmış belirgin bir tanımı yoktur. 

Bu tanımlardan birkaçını inceleyelim: 

 

“Bir yargı bildirmek üzere tek başına çekimli bir eylem veya çekimli bir 

eylemle birlikte kullanılan kelime dizisi: Gel; Tren geçiyor; Ali sinemaya 

gitmeyecek; Ahmet’in yazdığı kitap birincilik kazanmış; İnsan kendi memleketinden 

uzaklaşıp da böyle başka ırklara mensup ayrı isimli yerlere gitti mi, bilmediği, 

görmediği acayip vakalarla karşılaşmak, birtakım sergüzeştler geçirmek ister vb.” 

( Vecihe Hatiboğlu, Dilbilgisi Terimeleri sözlüğü, s.22.) 

 

Hatiboğlu’nun tanımını ve cümle örneklerini incelediğimizde, yargı bildiren 

sözcüğün tek başına cümle olarak kabul edildiğini, bununla birlikte yargıyı anlam 

bakımından tamamlayan öğelerle birlikte daha uzun cümlelerin de kurulabileceğini, 

cümledeki sözcük sayısının sınırlanamayacağını görmekteyiz. 

 

“Geleneksel dilbilgisi çalışmalarında tümceyi “Bir düşünceyi, bir olayı 

eksiksiz olarak anlatan bağımsız bir sözcük dizisi” biçiminde tanımlama eğilimi 
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Aristoteles’e kadar uzanır. Tümce incelemelerinde de bildiri tümcesi, istek tümcesi, 

bağımsız tümce, temel tümce, yan tümce gibi türler ve tümcenin öğeleri üzerinde 

uzun uzadıya durulmuştur. Burada şu kadarını söyleyelim ki, hiçbir dilde, yalnızca, 

anlam açısından bağımsız sayılabilecek: 

 

Cumhurbaşkanı yurda döndü. 

Yarın güneş tutulacak. 

30 Martta saatler 1 saat ileri alınacak. 

 

gibi tümceler kullanılmaz. Tümceyi sadece dilin bir birimi, biçimsel bir 

kuruluş olarak görmek, dili tümceye indirgemek eksik bir görüş ve inceleme yöntemi 

olmaktadır. Çünkü bir tümce, içinde yer aldığı metne, konuşanla dinleyen (ya da 

yazanla okuyan) arasındaki ilişkilere, içinde bulunulan duruma, iletişimde bulunulan 

kimselerin karşılıklı olarak sahip oldukları ruhsal niteliklere ve onların niyetlerine 

göre değişik anlamlar yansıtır. Örneğin, 

 

Bu projeyi yarına bitirelim.  

 

gibi bir tümce, aynı iş üzerinde çalışan iki arkadaştan birinin ötekine söylemesi 

durumunda bir isteğin bildirilişi, bir öneri niteliği taşır. Ancak aynı tümce bir 

yönetici, işin başında bulunan bir kimse tarafından, yönetilen bir kimseye 

söylendiğinde bir buyruk, bir görevlendirme buyruğu anlamını taşır. 

… 

  …Herhangi bir konuşmada ya da metinde geçen 

1. Öyle olduğunu o da biliyor 

2. O ne oyunlar oynadı. 

3. Doğru olmasına doğru da, gel de bunu uygula bakalım 

gibi tümceler bir bildiriyi yalnız başlarına, eksiksiz olarak aktarabilecek 

nitelikte değildir. Çünkü bir tümce ya da sözce 

a. İçinde yer aldığı metne, 

b. Üzerinde durulan konuya, 
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c. Konuşan ve dinleyen (ya da yazan ve okuyan) kimselerin içinde 

bulundukları durum ve koşullara, 

ç. Konuşan ve dinleyen (ya da yazan ve okuyan) kimselerin dünya bilgileri ve 

birikimlerine bağlı olarak, iletilmek istenen bilgiyi eksiksiz bir biçimde aktarabilir. 

Örneğin, yukarıdaki 1. tümcede öyle ve o gönderimleri, metni, konuyu, içinde 

bulunulan durumu bilmeyen kimselere hiçbir şey anlatmayacaktır. 3. tümcedeki 

uygulamak kavramı da belli bir kültür düzeyine erişmemiş bir kimse için açık, 

aydınlık bir kavram olmayacaktır.” 

(Doğan Aksan, Anlambilim, s. 139-142) 

 

Aksan’ın tanımında ve açıklamalarında cümlenin eksiksiz bir bütün olarak 

tanımlandığını, daha sonraki açıklamalarının ise cümlenin bağlamı ve anlam 

zenginliği üzerinde yoğunlaştığını, cümlenin anlam bakımından sınırlanabilir bir 

tanımının yapılamayacağını  savunduğunu görmekteyiz. 

 

“Cümle, anlamın dilbilgisi içindeki en büyük birimidir. Metin, cümlelerden 

oluştuğundan artık dilbilgisini ilgilendirmez. Cümleden büyük anlatım birimleri 

cümle ötesi (transphrastique) adını alır.” 

                   (Rıza Filizok, Anlam Analizine Giriş, s. 86.) 

 

Filizok, eserinin bir başka bölümünde cümleyle ilgili olarak aşağıdaki 

görüşleri ileri sürer: 

 

“Cümlenin anlamıyla uğraşanlara göre temel ifade birimi cümledir; kelime 

sadece cümle içinde bir anlam kazanır, kelime, cümlenin sadece bir bütünleyenidir, 

ayrıca,  cümlenin anlamı hiç de kelimelerin anlamlarının toplamından ibaret 

değildir.”  

(…) … her cümlenin bir anlamı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü cümle 

kelime gibi kodlanmış değildir. Anlamı olmayan cümleye anlamsız cümle 

(asemantique: gramer kurallarına uyduğu halde anlamı olmayan) denir. Anlamsız 

cümle ve bozuk cümle (la phrase agrammaticale) ile karıştırılmaması gereken bir 

yanlış cümle tipidir. “Ağacın taşı esnedi.” cümlesi anlamsız cümleye, “Ahmet deniz 
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taş attı.” cümlesi bozuk cümleye örnektir. Anlamsız cümleyi olgu-dışı cümleden de 

ayırmak gerekir: “Fatih Sultan Mehmet televizyon seyrediyordu.” yahut “Marslılar 

İstanbul’a geldi.”  gibi.”   

           (Rıza Filizok, Anlam Analizine Giriş, s. 94-95.) 

 

Filizok’un açıklamaları, cümlenin yapı bakımından tanımlanabileceğini, 

ancak anlam bakımından dar kalıplar içine sıkıştırılamayacağını ortaya koymaktadır. 

 

Doğan Aksan’ın “Her Yönüyle Dil” isimli kitabının “Dizinbilim” bölümünde 

cümle: 

 

“Hangi dilde olursa olsun, birden çok düşünce, duygu ve yargıyı içeren, 

birden çok hareketi gösteren karmaşık tümcelere rastlandığı gibi, tek sözcükten 

oluşan ve yine bir düşünce, duygu ya da yargıyı anlatan tümcelere rastlanır. Örneğin 

“Bu konudaki olumsuz davranışınızın, kızınızın o adamla evlenmesine karşı 

olmanızdan ileri geldiğini bilmekle birlikte, adamın övgüye değer yönleri 

bulunduğunu, kızınızın ona, onun da kızınıza karşı belirli bir ilgi duyduğunu göz 

önünde tutarak kendisinden size bir kez daha söz etmek, bu evlenme sorunu üzerinde 

sizinle bir kez daha konuşmak bana gerekli göründü” tümcesi böyle bir çok olay ve 

hareketi dile getirdiği halde sorulan bir soruya karşılık, söyleyebileceğimiz: “yok!” 

ya da “görmedim” sözcükleri de birer tümce niteliği taşırlar. Bu türlü tümcelere de 

tek öğeli tümceler denir.” şeklinde tanımlanmaktadır.  

(Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim) 

 

Aksan’ın cümle tanımı ve cümle ile ilgili açıklamaları, yukarıda “Cümlenin 

Tanımı” bölümünde yaptığımız açıklamalarla ve verdiğimiz örneklerle 

örtüşmektedir. Aksan da cümle için yüklemi yeterli görmekte, ayrıca yüklemi 

tamamlayan öğelerle daha uzun ve daha çok anlam taşıyan, daha ayrıntılı, daha tam 

cümleler kurulabileceğini savunmaktadır. 

    

Banguoğlu ise; 
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“Kendi kendine yeten bir yargı bir cümle sayılır. Demek ki cümlenin temeli 

bir bağıntısız yargıdır. (…) Bu isim yargıları için de böyledir: 

 

İsteyin.  Vereceğim.  Göndermiştik.  Beklemeliydiniz. Memnunum.  

Haklıydınız. gibi. 

 

Bunlara tek üyeli cümle (phrase monoreme) deriz.  

 

Zehra hazırladı.  Komşular toplanacaklarmış.  O düşünsün. Meyve ucuz. 

Babam çocukmuş.  Biz konuşacağız.  Sen bilirsin. gibi. 

 

Buna da iki üyeli cümle (phrase direme) adını veririz. Cümlede yükalanı 

kimse adıyla anarız.   

Bu en basit şekliyle cümlenin tarifi yargı tarifinden ayrılmaz. Aslında bir 

yargının iki esas üyesi dışında üyeler alması ve bunların belirtme öbekleri halinde 

görülmesi de onun niteliğini değiştirmez. Bu sebeple bu iki terimden birinin öbürü 

yerine kullanıldığı olur: 

 

Ali pulluğu onaracak.  Ben yarın ustaya söylerim.  Bahçenin duvarı çökmüş. 

gibi. 

 

Cümle üyeleri her dilin yapısına göre yer alırlar. Buna yapılış deriz. 

 

Ancak cümle konuşan kimsenin kafasındaki bir düşünceyi bütünüyle 

dinleyene aktarma yeterliğinde bir söyleyiş birliği olup bu sebeple genişletilmiş, daha 

başka üyeler almış bir yargı öbeğidir. Bir tek yargıdan ibaret olabileceği gibi iki, üç 

ve daha ziyade yargının birleşmesinden de meydana gelmiş bulunabilir.” 

(Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Ankara, 1990.) 

 

şeklinde bir tanımlama ve açıklama yapmıştır. 
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Banguoğlu’nun açıklamalarında dikkati çeken noktalardan ilki, cümlenin 

sadece yüklemden, yüklemle birlikte bir özneden ya da özne, tümleçler ve 

yüklemden oluştuğudur. Dikkati çeken ikinci nokta ise cümlenin birden çok yargıdan 

oluştuğudur. Bu iki noktadan hareketle Banguoğlu cümleyi basit cümle ve birleşik 

cümle olarak ikiye ayırmaktadır diyebiliriz. 

 

Muharrem Ergin de: 

 

“Cümle bir fikri, bir düşünceyi, bir hareketi, bir duyguyu, bir hadiseyi tam 

olarak bir hüküm halinde ifade eden kelime gurubudur. Bundan önce gördüğümüz 

kelime gurupları belirtme gurupları idi. Cümle ise bir hüküm gurubu’dur. Cümlenin 

temel fonksiyonu hüküm ifade etmektir. Onun için cümle en tam, en geniş kelime 

grubudur.  

 

  Cümlenin varlığı için asgari şart bir çekimli fiildir. Çekimli fiil cümlenin 

varlığı için lazım ve kâfidir. Demek ki çekimli fiil olmak şartiyle tek kelime de bir 

cümle olabilmektedir: geliyorum, güzeldir gibi. Çekimli fiilde, eklerin şahıs da ifade 

etmesi dolayısıyla fiilden başka fâil ifadesi de vardır. Onun için çekimli fiilden ibaret 

tek kelimelik bir cümlede de, biri kapalı olmak üzere, fiil ve fâil olarak iki unsur var 

demektir. Bu iki unsur zaten cümlenin temel unsurlarıdır. Varlıkları tam bir cümlenin 

varlığı için kâfidir.” şeklinde bir cümle tarifi yapmaktadır.  

  (Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi) 

 

Ergin’in tanımı ve açıklamaları yukarıdaki görüşlerin bir bileşkesi ve özeti 

durumundadır. Ergin’in açıklamalarında diğerlerinden farklı olarak cümlenin “en tam 

ve en geniş kelime gurubu” ve “hüküm gurubu” olarak tanımlandığını görmekteyiz. 

Bu tanımlamalarda  Ergin, cümleyi eksiksiz bir bütün olarak ele almakta ve tek 

kelimeyi cümle olarak değerlendirmemektedir. Fakat açıklamasının ikinci 

paragrafında ise cümlenin asgari şartının çekimli fiil olduğunu ifade etmekte, 

yüklemin tek başına cümle niteliği taşıyabileceğini, temel öğeler olan yüklem ve 

özneyi içeren tek bir çekimli sözcüğün de cümle sayılması gerektiğini ifade 

etmektedir.  
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Cümlenin kelime ve öğe sayısı sınırlandırılamayacağına göre temel öğeleri 

içeren yüklem tek başına cümle sayılmalıdır. Bununla birlikte hem temel öğeleri hem 

de yardımcı öğeleri içeren cümlenin daha tam ve daha eksiksiz cümle olduğu gerçeği 

göz ardı edilmemelidir. 

       

2.2. Farklı Cümle Tiplerinin Doğuş Sebepleri   

 

İnsanlar duygu, düşünce, bilgi, yaşayış biçimi ve kültür  bakımından aynı 

özelliklere sahip değildir. Düzenli ve planlı bir eğitimden geçmiş insanın kendisini 

ifade etme biçimi ile eğitimsiz halk topluluklarının kendisini ifade etme biçimi 

birbirinden farklıdır.  

 

Halk toplulukları kendilerini ifade ederken dolaylı yollara başvurmaz; düz ve 

kısa cümlelerle kendini doğrudan ifade etmeye çalışır. Daha çok doğayla iç içe ve 

belirli insan topluluğu içinde yaşayan bu insanlar, bilim dilinden ve edebi dilden 

yeterince faydalanamazlar. Bu nedenle de çok sınırlı bir kelime kadrosuyla konuşup 

yazarlar. Edebi dili ve bilimsel terminolojiyi kullanmazlar.  Bu toplulukların  duygu 

ve düşünce evrenleri karmaşık olmadığı gibi kurdukları cümleler de karmaşık bir 

yapıda değildir. Bu durum onların sınırlı bir coğrafyada, sınırlı sayıda insanla iletişim 

kurmalarından kaynaklanmaktadır.  

 

  Planlı ve düzenli bir eğitim almış insan, pek çok yazılı ve sözlü kaynaktan 

beslenmekte, duygu ve düşünce evreniyle birlikte dil bilgisini ve anlatım gücünü de 

zenginleştirmektedir. Zengin bilgi ve kültür birikimine sahip olan kişilerin dili 

kullanım biçimleri farklılaşmakta, bu farklılaşma daha karmaşık cümle yapıları 

ortaya  çıkarmaktadır. Aydın kişi duygu, düşünce, bilgi ve deneyimlerini aktarırken 

dolaylı yollara başvurmakta, sanatlı bir dile, devrik ve uzun cümlelere yer 

vermektedir. Bu durum farklı cümle tiplerinin ortaya çıkmasını zorunlu hale 

getirmektedir. 

 

Yazılı ve sözlü ifadede nazım ve nesir olmak üzere iki farklı anlatım 

biçiminin kullanılması da cümle yapılarının farklılaşmasında etkili olmuştur.  
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Yaymak, saçmak, dağıtmak anlamlarına gelen nesir; manzum olmayan, ölçü 

ve uyak kaygısı taşımayan, paragraflarla oluşturulan, bir satır bitmeden diğerine 

geçilmeyen anlatım biçimidir. Dizmek, sıralamak anlamlarına gelen nazım ise; 

duygu, düşünce ve hayallerin dizelerden oluşan ölçülü, ahenkli ve kafiyeli anlatım 

biçimidir. 

 

Nesirde dilbilgisi kurallarının bütünüyle kullanılması ve dilin doğal yapısının 

bozulmaması gerekir. Şiir dilinde ise dilin yasalarına tam olarak uyma zorunluluğu 

yoktur. Bu nedenle şiirde kullanılan cümle yapıları ile düzyazıda kullanılan  cümle 

yapıları birbirinden farklıdır. Ayrıca şiirde ve nesirde farklı edebi türlerin ortaya 

çıkışı farklı anlatım yollarının gelişip yaygınlaşmasına neden olmuştur.  

 

Roman ve öykülerde öyküleyici, betimleyici anlatımın; fikir yazılarında ve 

bilgi verme amacıyla yazılan yazılarda  açıklayıcı ve tartışmacı anlatımın 

kullanılması da cümle yapılarının farklılaşmasında etkili olmuştur.   

 

Sözlü ve yazılı dil de cümle yapılarının farklılaşmasındaki önemli 

etkenlerdendir. Sözlü dilde amaç iletişimi sağlamaktır, bu nedenle sözlü dilin yazılı 

dile kıyasla daha özgür bir anlatım yolu olduğunu söyleyebiliriz. Yazılı dilin 

muhatabı daha büyük kitlelerdir ve yazılı dil daha kalıcıdır. Bu nedenle yazılı dilin 

yasaları daha katıdır ve kullanıcısını bu katı yasalara uymaya zorlar. Ancak yazı 

dilinin temelini konuşma dili oluşturduğundan, konuşma dilinin, cümle yapılarını 

belirlemede yazı dilinden daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Yukarıda farklı cümle tiplerinin doğuş sebeplerini açıklamaya çalıştık. Şimdi 

de bu farklı cümle tiplerine bir göz atalım: 
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2.3. Cümle Çeşitleri 

 

2.3.1. Yüklemlerine Göre Cümleler 

 

Sözcükler temelde iki ana gruba ayrılır: isimler ve fiiller. Sözcüklerin kökü ve 

bu köklerden türetilen yeni kelimeler de isim ve fiil olmak üzere iki çeşittir. 

Yüklemler de tür bakımından isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

2.3.1.1. Fiil Cümlesi 

 

Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelere fiil cümlesi denir. Fiiller haber kipi, 

dilek kipi ya da birleşik zamanlı kiplerden biriyle çekimlenerek yüklem olur. Çekimli  

fiil kip-zaman ve şahıs bildirir. Başka bir ifadeyle çekimli fiil, temel öğeler olan 

yüklem ve özneyi bünyesinde taşır. Çekimli fiil iş, oluş, hareket bildirir. Aşağıdaki 

örnekleri inceleyelim:  

  

“Üç günden beri göz ağrısı çekiyorum.” 

(Ahmet Rasim, Şehir Mektupları, s. 22.) 

 

“Bu teklif cana minnet bilinerek kabul olundu.” 

                (Mehmet Rauf, Eylül, s. 54.) 

 

2.3.1.2. İsim Cümlesi 

 

Yüklemi ek fiille çekimli bir isim, isim soylu sözcük ya da kelime grubu olan 

cümlelere isim cümlesi denir. İsim cümlesinde yüklem geniş zaman, görülen geçmiş 

zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve şart kipi ile çekimlenir. Aşağıdaki örnekleri 

inceleyelim: 

 

“Bu yolculukların birincisinde hemen hemen çocuk denecek yaştaydım.” 

(A.H.Tanpınar, Beş Şehir, s. 21.) 
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 “Ben şimdi kendimde değilim.” 

     (Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre, s. 26.) 

 

2.3.1.3. Eksiltili (Kesik) Cümle 

 

Cümlenin en önemli öğesi yüklemdir. Yüklemsiz cümle olmaz. Yüklem 

dışındaki öğelerin görevi yüklemi anlam bakımından tamamlamaktır. Yazar veya 

konuşmacı sözün devamını okuyucunun yorumuna bırakmak istediğinde, tiksindirici, 

utanç verici bir durumu anlatmak istediğinde ya da sır niteliğindeki bir durumu 

açıklamaktan kaçındığında yüklemin yerine üç nokta (…) koyar. Yüklemi çeşitli 

nedenlerle söylenmeyen böyle cümlelere eksiltili ya da kesik  cümle denir. Böyle 

ifadelere cümle demek doğru değildir. Çünkü cümle yargı bildirir, her cümlenin 

yüklemi olmalıdır. Eksiltili cümlelerde ise yargı yoktur ya da okuyucunun yorumuna 

bırakılmıştır. Yüklemsiz kelime guruplarına “cümle değerinde kelime grubu” veya 

“cümle değerinde söz” denmelidir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

“Heyhat, aziz dost, onu öldüren kara bahtın kasırgası…” 

(Y.K.Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 7.) 

 

“Bugün burada, yarın mezarda…” 

  (Şemsettin Sami, Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat, s. 8.)   

 

“_ Aman! Sen! Çıldırtırsın insanı… Seninle hiçbir…” 

  (Peyami Safa, Yalnızız, s. 29.) 

               

“Şimdi önünde ağarmış saçlarınla bu kahve köşesinde okuduğun kitaba 

benzeyen kalın ciltli bir kitap…” 

(R.N.Güntekin, Yaprak Dökümü, s. 35.) 
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2.3.2. Öğe Dizilişine Göre Cümleler 

 

Türkçede, cümlenin en önemli ve olmazsa olmaz öğesi olan yüklem, 

cümlenin sonunda bulunur. Ana unsurun sonda bulunması kuralı, tamlamalar ve 

ekler için de geçerlidir. 

   

2.3.2.1. Kurallı (Düz) Cümle 

 

Yüklemi sonda bulunan cümlelere kurallı ya da düz cümle denir. Düz 

cümleler özellikle nesir tarzındaki yazılarda kullanılır. Nesirlerde de özellikle ders 

kitaplarında, sözlüklerde, ansiklopedilerde ve bilgi verme amacıyla yazılan tüm 

yazılı eserlerde düz cümlelere yer verilir. Aşağıdaki cümlelerde yüklemler Türkçenin 

yapısına uygun bir şekilde sonda bulunmaktadır:  

 

“Kocanızın bir çiftçi karısı olmasından korkarım, diyerek, bahse son vermek 

istedi.” 

(Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt, s. 68.) 

 

“Ne vakit olursa olsun, her gelen yolcuya yemek çıkarmak adetti.” 

    (Ömer Seyfettin, Seçme Hikayeler I, s.102.) 

  

2.3.2.2. Devrik Cümle 

   

Yüklemi sonda bulunmayan, başta ya da ortada bulunan cümlelere devrik 

cümle denir. Devrik cümle daha çok konuşma dilinde, şiir dilinde, tartışma ve 

karşılıklı konuşmaya dayalı edebi türlerde görülür. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

“Bundan tabii ne olabilir bu zamanda?”  

         (R.N. Güntekin, Eski Şarkı, s.184.) 

“Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya.” 

(Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları) 
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2.3.3.  Anlamlarına Göre Cümleler 

 

Her cümle belirli bir maksadı gerçekleştirmek üzere kurulur. Bu maksatlar: 

haber verme, soru sorma, bilgi edinme, istekte bulunma, bir duyguyu iletme, bir 

coşkuyu aktarma, bir emir verme vb. olabilir. Bu farklı amaçları gerçekleştirme 

ihtiyacı farklı cümlelerin doğmasına neden olur. 

 

2.3.3.1. Olumlu Cümle 

 

Fiil  cümlelerinde iş, oluş veya hareketin yapıldığını; isim cümlelerinde söz 

konusu ismin var olduğunu, oluş içerisinde bulunduğunu ifade eden cümlelere 

olumlu cümle denir. Yükleminde olumsuzluk unsuru, olumsuzluk eki bulunmayan 

cümlelere yapıca olumlu cümle denir. Aşağıdaki cümleleri inceleyelim: 

 

“Turhan bunları itiraf ederken ağlamaya başladı.” 

      (A. H. Müftüoğlu, Çağlayanlar, s. 93.) 

 

“Hakan, kendi ilinden bir kadınla evlenmek mecburiyetinde idi.” 

(Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi II, s. 211.)   

 

2.3.3.2. Olumsuz Cümle 

 

Fiil cümlelerinde iş, oluş ve hareketin yapılmadığını; isim cümlelerinde söz 

konusu ismin var olmadığını, oluş içerisinde bulunmadığını ifade eden cümlelere 

olumsuz cümle denir.  

 

2.3.3.2.1. İsim Cümlelerinde Olumsuzluk 

 

İsim cümleleri “değil” edatı, “yok” ismi,  “-sız / -siz” eki ve ne … ne” 

bağlacı ile olumsuz yapılır. İsim-fiil ve sıfat-fiille kurulan isim cümleleri ise “–me / -

ma” olumsuzluk eki ile olumsuz yapılır: 
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“Hafız esasen kambur değildi.” 

      (Mustafa Kutlu, Bu Böyledir, s.12.) 

 

“…zavallı sevdalıya yeryüzünde vatan yoktur.” 

       (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 24.) 

 

“Bu bölge bir yıl öncesine kadar tamamen ormansızdı.”  

“Ortalıkta ne bir insan ne başka bir canlı var.” 

“Amacım sizi bu zevkten mahrum bırakmamaktı.” 

“Bunu söyleyenler bizi tanımayanlardır.” 

 

2.3.3.2.2. Fil Cümlelerinde Olumsuzluk 

 

Fiil cümlelerinde olumsuzluk –me / -ma, -mez / -maz olumsuzluk eki, ne… 

ne bağlacı ve değil edatı ile yapılır: 

 

“Evvela Neriman’ın tramvay bekleyip beklemediğini anlamamıştı.” 

           (Peyami Safa, Fatih – Harbiye, s. 9) 

“Her gerçek, her ağza yakışmaz.” 

                       (Cenap Şehabettin) 

“Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar.”  

       (F. Nafiz Çamlıbel) 

 

2.3.3.3. Soru Cümlesi 

 

Herhangi bir konuda bilgi edinme, şüpheleri giderme, bir düşünceyi 

onaylatma amacıyla soru eki “mi”, soru zamirleri, soru sıfatları ve soru zarfları 

ile kurulan cümlelere soru cümlesi denir. 

 

 

“Sizin hiç babanız öldü mü?    

(Oktay Akbal, Yazmak Yaşamak, s. 7.) 
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“Kimdir bu çamurdan yuvasının önünde çömelen dişleri dökülmüş kuru dut 

yüzlü ihtiyar?”        

       (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 37.) 

 

“Allah, Kahhar ismin ne güne duruyor da, dünyaları birbirine çarpa çarpa 

paralamıyor?” 

     (Namık Kemal, Gülnihal, s.75.) 

 

“Murat çalışarak kazanacak, ama çok para nasıl kazansın Murat?”        

  (Oktay Akbal, Yazmak Yaşamak, s. 7.) 

 

2.3.3.4. Ünlem Cümlesi 

 

Şaşırma, korku, sevinç, acıma, tiksinme, ürperme, beğenme, beğenmeme, 

alay, üzülme vb. ani ve aşırı duyguları ifade etmeye yarayan cümlelere ünlem 

cümlesi denir.  

 

Ünlem cümlelerinde;  Aa!, Hey!, Vay!, Bravo!, İmdat! vb. ünlemler 

bulunabileceği gibi, yukarıda belirttiğimiz ani ve aşırı duyguları ifade eden ve içinde 

ünlem kelimesi bulunmayan cümleler de ünlem cümlesi olabilir. Aynı hikayeden 

aldığımız aşağıdaki örneklerde birinci örnekte “ah” ünlemi bulunmakta, ikinci 

örnekte ise ünlem türünde kelime bulunmamasına karşın cümle “beğenme” ifade 

ettiği için ünlem cümlesidir:      

 

“Keder ve sevinç; ah kelimeler!   Ne müthiş şeysiniz, ne müthiş!” 

    (S. F. Abasıyanık, Az şekerli, s.171.) 

 

Oh! Sahiden rahatmış be! 

    (S. F. Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.13.) 

 

Şu yeşile boyanmış demirlere bak! 
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    (S. F. Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.14.) 

 

Ee bana müsaade! 

    (S. F. Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.18.) 

“Avrupa’da gece maçları olur ya!” 

                (S. F. Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.21.) 

 

2.3.4. Yapılarına Göre Cümleler 

 

2.3.4.1. Basit Cümle 

 

İçinde tek yargı, tek çekimli sözcük, tek yüklem bulunan cümleye basit cümle 

denir. 

 

“Mefharet ağabeyisinin yüzüne baktı.” 

(Peyami Safa, Yalnızız, s.168.) 

 

“En usta ağızlarda bile yalan uzun bir nefesten mahrumdur.” 

(Peyami Safa, Yalnızız, s.4.) 

 

2.3.4.2. Birleşik Cümle 

 

Bir temel cümleye bağlı bir ya da daha çok yan cümleden oluşan cümlelere 

birleşik cümle denir. Birleşik cümlede birden çok yargı vardır.  Bu yargılardan biri 

ana cümle, diğeri ise ana cümlenin bir parçası olan yan yargı (lar)dır.    

 

Temel Cümle: Ana yargıyı taşıyan cümleye temel cümle denir. Temel 

cümlenin yüklemi çekimli bir sözcüktür. Temel cümlenin yüklemi çekimli bir fiil 

veya çekimli bir isimdir. Asıl vurgulanmak istenen mesaj temel cümlede saklıdır. 

Temel cümle, kurallı cümlelerde sonda bulunur ve yan cümleye göre daha tam bir 

cümledir.     
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Yan Cümle: Ana cümleyi anlam bakımından tamamlayan, ayrıntılı olarak 

açıklayan cümleye yan cümle denir. Yan cümle, temel cümlenin bir öğesi, bir 

parçasıdır; bir hükmü kendi başına tam olarak bildirmez, temel cümleye bağlı bir öğe 

olur. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:  

 

“Maarif Müdürü, pencereden uzaklara bakarak gülümsedi.” 

     (R. N. Güntekin, Acımak, s.6.)  

“Zaten elinden gelmeyen iş yok gibidir.” 

     (R. N. Güntekin, Acımak, s.7.)  

 

“Birinin ötekinden büyük ve başka türlü olmasına tahammül edemez.” 

  (R. N. Güntekin, Acımak, s.13.)  

 

Yukarıdaki üç örnekte italik harflerle yazılmış cümleler yan cümle, koyu 

harflerle yazılmış cümleler ise temel cümledir.  

 

Birleşik cümleler, yan cümledeki yargının niteliğine göre  dörde ayrılır: 

 

2.3.4.2.1. Girişik Birleşik Cümle 

 

Yan cümlenin, temel cümleye fiilimsilerle bağlanmasıyla oluşan cümlelere 

girişik birleşik cümle denir. Girişik birleşik cümlelerde yan cümlede isim fiil, sıfat 

fiil, zarf fiil gibi fiilimsilerden biri veya birkaçı bulunur. Bu yapıdaki birleşik 

cümlelerde yan cümle temel cümlenin öznesi, nesnesi, dolaylı tümleci, zarf tümleci, 

edat tümleci olur: 

“Başımda yanan kırmızı gece kandili sönmüştü.”  

(R. N. Güntekin, Çalıkuşu, s.9.) 

  

cümlesindeki italik harflerle yazılmış olan yan cümle “özne” görevinde,  

 

“Mektebe ilk ayak atışımın yine bir kaza, bir yaramazlıkla başladığını 

hatırlıyorum.” 



 
43 

(R. N. Güntekin, Çalıkuşu, s.12.) 

cümlesindeki yan cümle “nesne” görevinde 

 

“Galiba biraz da büyükannem ve teyzelerimle karşılaşmaktan çekinmiş…”  

  (R. N. Güntekin, Çalıkuşu, s.8.)  

cümlesindeki yan cümle “dolaylı tümleç” görevinde,  

 

“Onu kaybettiğim zaman dokuz yaşlarındaydım.” 

(R. N. Güntekin, Çalıkuşu, s.12.) 

cümlesindeki yan cümle “zarf tümleci” görevinde,  

 

“Bahçedeki ağaca saklanmak için tırmandım.” 

(R. N. Güntekin, Çalıkuşu, s.11.) 

cümlesindeki yan cümle “edat tümleci” görevindedir.   

 

2.3.4.2.2. Şartlı Birleşik Cümle 

 

Yan cümlenin temel cümleye şart kipiyle çekimlenen bir yüklemle bağlandığı 

cümlelere şartlı birleşik cümle denir. Başka bir ifadeyle, yan cümlesinin yüklemi şart 

kipiyle çekimlenen birleşik cümlelere şartlı birleşik cümle denir. Şartlı birleşik 

cümlelerde ana yargının gerçekleşmesi, yan yargının gerçekleşmesi koşuluna 

bağlanmıştır. Şartlı birleşik cümlelerde “olursa olur” üslubu vardır. Bu cümlelerde 

yan cümle “koşul” bildirir. Aşağıdaki cümleleri inceleyelim: 

  

Havalar düzelirse kapanan yollar trafiğe açılabilir. 

 

Gideceğiniz yer yakınsa size eşlik edebilirim. 

 

Yukarıdaki cümlelerde italik harflerle yazılan cümleler “koşul” anlamı 

taşıyan yan cümle durumundadır. Koşul anlamı taşıyan cümleler temel cümlenin 

zarfı olur. 
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2.3.4.2.3. İç İçe Birleşik Cümle 

 

İçi içe ve birbirini tamamlayan iki cümlenin oluşturduğu cümleye iç içe 

birleşik cümle denir. İç içe birleşik cümlelerde bir cümle diğer cümlenin içine girer 

ve onun bir öğesi olur. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

Aç doymam, tok acıkmam sanır. 

(Atasözü) 

 

“Parasız hiçbir şey olmaz, deriz.” 

    (R. N. Güntekin, Acımak, s.7.)  

cümlesinde italik harflerle yazılan yan cümle temel cümlenin nesnesi, 

 

“ ‘Türkçe felsefe yapılabilir mi?’ sorusu, içimden yakalıyor beni.” 

(Nermi Uygur, “Türkçe Felsefe yapılabilir mi?”) 

 

cümlesinde italik harflerle yazılan yan cümle temel cümlenin öznesidir. 

 

2.3.4.2.4. Ki’li Birleşik Cümle 

 

Yan cümlenin temel cümleye “ki” bağlacıyla bağlandığı cümlelere ki’li 

birleşik cümle denir. “ki” bağlacı Farsça’dan Türkçeye girmiştir. Bu bakımdan ki’li 

birleşik cümlelerde temel cümle genellikle başta bulunur: 

  

“Yağmur öyle yükleniyordu ki, bu gidişle ahşap konağı eritip çökertecekti.” 

          (K. Tahir, Yorgun Savaşçı, s.188) 

 

“O kadar gayretle çalışmış ki, terakkisine mani olamamışlar.” 

     (R. N. Güntekin, Acımak, s.6.)  

 

“Son günlerde bile istiyordu ki, beni giydirsin, kuşatsın.” 

    (M. Ş. Esendal, Ev Ona, s.48.) 
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Yukarıdaki cümlelerde italik harflerle yazılmış olan cümleler yan cümledir. 

 

Birleşik cümleler yukarıdaki dört cümle ile sınırlı değildir: 

 

“Muş Ovası bitti mi Bingöl Dağları başlar.” cümlesinde yan cümle temel 

cümleye“mi” soru ekiyle bağlanmıştır.  

 

“Söylediklerimi anlıyormuş gibi kafasını sallıyordu.” cümlesinde yan cümle 

temel cümleye“gibi” edatıyla bağlanmıştır.  

   

2.3.4.3. Sıralı Cümle 

 

Yapı bakımından birbirinden bağımsız, anlam bakımından birbiriyle 

bağlantılı cümlelerin virgül veya noktalı virgülle birbirine bağlanmasıyla oluşan 

cümlelere sıralı cümle denir.  

 

Sıralı cümle ile iç içe birleşik cümle karıştırılmaktadır. Oysa; sıralı cümleyi 

oluşturan cümlelerin biri, diğerinin  öğesi olmaz. Sıralı cümleyi oluşturan cümleler 

yapıca birbirinden bağımsızdır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

“Buraya dönmeyeceksin sanmıştık.”  cümlesi iç içe birleşik cümledir. Çünkü; 

bu cümlede yan cümle “ Buraya dönmeyeceksin” , “sanmıştık” temel cümlesinin 

nesnesidir. 

 

“Artık gidiyorum, buraya dönmeyeceğim.” cümlesi ise sıralı cümledir. 

Çünkü; iki cümleden oluşan bu cümlede, cümlelerin biri diğerinin öğesi değildir. 

Başka bir ifadeyle bu cümlede yan cümle – temel cümle şeklinde bir yapılanma 

yoktur. Aşağıdaki cümleler de sıralı cümledir:    

 

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. 
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(Atasözü) 

 

Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır. 

(Atasözü) 

 

Sıralı cümleyi yüklemlerin ortak öğe alıp almamalarına göre ikiye 

ayırabiliriz: 

 

2.3.4.3.1. Bağımlı Sıralı Cümle 

 

Sıralı cümleyi oluşturan cümleler arasında öğe ortaklığı varsa bu cümlelere 

bağımlı sıralı cümle denir.  

 

“Bir elimle kalemimi ağzıma sokuyor, ısıra ısıra dişlerimin arasında 

döndürüyordum.” 

  (R. N. Güntekin, Çalıkuşu, s.5.) 

  

Yukarıdaki sıralı cümlede cümlelerin öznesi “ben” ve nesnesi “kalemimi” her 

iki yükleme de bağlanabildiğinden ortaktır. Bu nedenle yukarıdaki cümleye “öznesi 

ve nesnesi ortak bağımlı sıralı cümle” diyoruz. 

 

“Sonunda, Meşrutiyet ilan edilince ana toprağımdan gizli bir el geldi, 

kalbimi kavradı. 

(Halide Edip Adıvar, Seviye Talip, s.12.) 

cümlesinde özne ve zarf tümleci ortaktır. 

  

“Ağacı kurt, insanı dert yer.” 

(Atasözü) 

cümlesinde ise “yer” yüklemi ortaktır. 
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2.3.4.3.2. Bağımsız Sıralı Cümle 

 

Sıralı cümleyi oluşturan cümleler arasında öğe ortaklığı yoksa bu sıralı 

cümleye bağımsız sıralı cümle denir. Aşağıdaki cümleler bağımsız sıralı cümledir: 

 

“At bulunur, meydan bulunmaz; meydan bulunur, er bulunmaz.” 

(Atasözü) 

“Ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez.” 

(Atasözü) 

 

“Daha doğrusu memur konuşuyor, kahve sahibi sinirli sinirli dinliyordu.” 

(M. C. Anday, Emir, s.8) 

 

Yukarıdaki cümlelerde koyu harflerle yazdığımız yüklemlerin ortak öğesi 

olmadığından bu cümleler bağımsız sıralı cümledir. 

 

2.3.4.4. Bağlı Cümle 

       

Yapıca birbirinden bağımsız, anlamca birbiriyle ilişkili cümlelerin birbirine 

bağlaçla bağlanmasıyla oluşan cümleye bağlı cümle denir. Aşağıdaki cümlelerde 

yüklemler birbirine bağlaçla bağlandığı için bu cümleler bağlı cümledir: 

 

“Her şeye vasıl olmuş, fakat hiçbir şey bulamamıştır.” 

      (Peyami Safa, Fatih – Harbiye, s.94) 

 

“Onlar bütün ümitlerini insanlığın muhteva olarak tekamülüne bağlamışlar 

ve büyük harp misaliyle de aldandıklarını anlamışlardır.” 

      (Peyami Safa, Fatih – Harbiye, s.94) 

 

“Aylardan beri onu iki defa ya gördüm, ya görmedim.”          

      (Peyami Safa, Fatih – Harbiye, s.95) 
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2.4. İyi Bir Cümlenin Nitelikleri ve Anlatım Özellikleri   

 

Yapı ve anlam bakımından dilin en büyük birimi cümledir. Cümleden daha 

büyük bir dil birliği yoktur. Türkçede bir cümlenin kurulabilmesi için bir çekimli fiil 

ya da ek-fiil yardımıyla çekime girmiş isim soylu bir sözcüğün bulunması yeterlidir. 

Bir cümlede kaç fiil, kaç yüklem varsa o kadar da cümle vardır. Ayrıca cümlede 

kelime sayısı da sınırlı değildir. Bu durum anlatılanların uzunluğuna ya da kısalığına 

göre değişir.  

 

Öğeleri tam olan bir basit cümlede beş öğe bulunur: 1. Yüklem, 2. Özne, 3. 

Nesne, 4. Dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı)  5. Zarf tümleci. Cümle öğeleri, cümlede 

genellikle şu sıraya göre dizilir: 

 

        Kurallı Bir Cümlede Öğelerin Sıralanışı 

Özne + Zarf Tümleci + Dolaylı Tümleç + Nesne + Yüklem 

              (Tablo 3 -a) 

 

         Örnekler 

Ali + yarın + evde + seni + bekliyor. 

Şafak şimdi orada ödevlerini yapıyor 

                           (Tablo 3 -b) 

  

Cümle, büyük harfle başlar, nokta (.), üç nokta (…), iki nokta (:), soru işareti 

(?) ya da ünlem işareti (!) ile sona erer. Cümledeki öğe sırası her zaman yukarıdaki 

tablolardaki gibi olmayabilir. Aşağıdaki cümlelerin, öğelerinin sıralanışına ve 

cümlelerin sonundaki noktalama işaretlerine göz atalım:   

 

Türkçenin kendine has kuralları vardır. (Ö-Y) 

İşin içinden nasıl çıkılacağını bir bilsem… (Ö-ZT-Y) 

Şimdi o bahçede kupkuru iki dal kaldı: (ZT-DT-Ö-Y) 

Hala dağları karlı Erzincan’da mısın? (ZT-Y)         

Böyle güzel bir yer hiç görmemiştim! (Ö-ZT-Y) 
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Anlatımda anlam bakımından üç çeşit cümle vardır: 1. Duygu cümlesi, 2. 

Fikir cümlesi, 3. Olay ve durum cümlesi. Şiirlerde duygu cümlesi hakimdir. Fıkra, 

makale, deneme ve eleştiriler fikir cümlelerinden oluşur. Haber, hikaye, roman, 

tiyatro ve senaryo gibi eserlerde ise olay ve durum cümleleri  ağırlıktadır. 

Yazı dilinde, cümlelerin kullanılış yerleri de işlenen konuya göre değişir. Bir 

hareketi anlatacak yazılarda, genellikle basit ve sıralı cümlelerin kullanılmasına özen 

gösterilir. Duyguların anlatımında da, anlatımda açıklık sağlayacağı için, yine basit 

ve sıralı cümleler kullanılır. Fikir cümleleri ise daha çok birleşik yapılıdır. Bununla 

birlikte cümlelerin kullanılış yerlerini esas alan bu sınıflama kesin değildir. 

Doğallıktan ve Türk dilinin cümle yapısından uzaklaşmamak şartıyla, ihtiyaç 

duyulan yerlerde, her çeşit cümle kullanılabilir. Cümlelerin niteliği işlenen konuya, 

edebi türe, konuşan – yazan kişinin kültür seviyesine, muhatabın niteliğine göre 

değişir. Aşağıda iyi ve doğru bir cümlenin nitelikleri ve anlatım özellikleri üzerinde 

durulmuştur. 

 

2.4.1. Açıklık 

 

 Anlatılanın herkes tarafından kolayca ve aynı şekilde anlaşılmasına “açıklık” 

denir. Anlatılanı herkes aynı biçimde ve kolayca anlamıyorsa, o anlatım yerince açık 

değildir. Yazar, iletmek isteği mesajı muhatabının kültür seviyesini dikkate almalı, 

ağır, yabancı kelimelerle dolu, süslü bir dil kullanmamalıdır. Bazı konular süslü ve 

yabancı kelimelerle dolu bir dil kullanmayı gerektirebilir: edebiyat, biyoloji vb. 

Ancak yazı muhatabının anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır.  

 

Aşağıdaki örnekte, Kral Oidipus adlı oyun anlaşılır bir dille değerlendiriliyor: 

 

“İnsanların türlü duygularını anlatma ve somutlama yönünden ilginç 

özellikleri vardır bu yapıtın. Oyunun bitimine doğru, Oidipus’un kendi kirlerinden ve 

günahlarından arınmasını seyrederiz. Kimseden acıma dilemez, kimseye yalvarmaz 

Oidipus. Yazgısının elinde nasıl güçsüz bir oyuncak olduğunun bilincine varmıştır 

artık. …” 
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               (Emin Özdemir, Türk ve Dünya Edebiyatı, s. 265) 

 

Aşağıdaki cümlelerde ise ne anlatıldığını kolayca anlayamıyoruz: 

 

“Tabii ki, insanın olumlu bir hayat sergilemesinde onun iradesi ve kişiliğinin 

oluşmasında ve insanlığını öğrenip yaşamasında; ruhsal, manevi ve ahlaki 

değerlerin desteğini almadan ruhi ve ahlaki oluşun ve hayatın gerçekleştirilmesi 

oldukça zordur.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.11.)  

 

“Papa 2. Jean Paul’ün ölümüyle, yeni Papa seçimi 18 Nisan’da başlayacak.” 

   (Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s.19.) 

 

“Üzüntüm, basın özgürlüğünün geleceği ile kaygılardır.” 

(Vatan gazetesi, 05 Mart 2005, s.3.) 

 

Söz dizimini de yerli yersiz bozmak, kelimeleri, kelime guruplarını, öğeleri 

yanlış yerde kullanmak da yazının anlaşılmasını güçleştirmektedir. Aşağıdaki 

örnekleri inceleyelim: 

 

“Komisyon memurlarının manevra alanını, çünkü üye ülkelerin “siyasi 

iradeleri belirler.” 

(Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.17.)   

 

“Tesadüfen nöral terapi yapan bir doktora gittim.” 

 (Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s.36.) 

 

2.4.2.Duruluk  

 

Gereksiz sözcüklerden, uzatmalardan ya da yinelemelerden arınmış cümlelere 

“duru cümle” denir. Cümleden çıkarıldığı zaman, cümlenin anlamında herhangi bir 

daralma ya da bozulma olmuyorsa, çıkarılan sözcük gereksizdir. Cümlede her 
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sözcüğün anlam ve yapı bakımından bir görevi vardır. Cümlenin anlamına herhangi 

bir katkısı olmayan sözcük gereksizdir ve cümleden atılmalıdır. Çünkü böyle 

sözcükler, mesajın iletilmesini geciktirir ve zorlaştırır.  

 

Cümlede aynı anlamı veren ek ya da sözcüklerin, özellikle de “Örneğin, 

mesela…” örneğinde olduğu gibi eşanlamlı sözcüklerin birlikte kullanılması, 

duruluğu bozar. Anlatımın gereksiz yere uzatılması, belli bir işlevi olmayan 

sözcüklerle, yinelemelerle doldurulması duruluğu zedeler. 

 

Aşağıdaki cümle duru değildir: 

 

“Kur’an’ın hedefi insanların kusurlarını herkese yaymak, insanlar arası 

düşmanlık sokmak değil, toplumu kusur ve hatalardan arıtmaktır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.11.)  

 

Bu  cümlede,  “kusur ve hatalardan” kelimeleri aynı anlamlı olduğu için  bu 

kelimelerden birinin kullanılması yeterlidir. İkisinin bir arada kullanılması cümlenin 

duruluğunu bozmuştur.  Aşağıdaki cümlede de aynı anlamlı sözcükler bir arada 

kullanılmıştır: 

 

 “Bununla da yetinmiyor, ek olarak devlet üniversitelerini ezerek 

biçimlendirmeye öncelik veriyor.” 

(Yakup Kepenek, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.13.)   

 

“Sürekli görüşmeyiz, ama kötü dönemlerimizde de sırlarımızı birlikte 

paylaşırız.” 

(Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s. 87.) 

 

 Yukarıdaki cümlede geçen “birlikte” kelimesi, “paylaşırız” kelimesinin anlam 

kapsamında olduğu için gereksizdir ve cümlenin duruluğunu bozmaktadır. 

 

 “Şehirde, özellikle genç nüfusun futbola karşı ayrı bir ilgisi var.” 
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(Zaman Spor, 09 Haziran 2005, s.2.)  

 

cümlesinde de “karşı” kelimesi, “futbola” kelimesinin anlam kapsamında olduğu için 

gereksizdir ve duruluğu bozmaktadır. 

Uzun cümleler de gereksiz sözcük kullanma riski taşır. Bu nedenle uzun 

cümleler daha dikkatli olmayı gerektirir. Aşağıdaki cümle, uzun olmakla birlikte, 

duru, aynı zamanda açık anlatımlı bir cümledir: 

 

“Karnı, patlayacak kadar taze kanla dolu bir tahtakurusu, odayı bir anda 

dolduran göz kamaştırıcı ışık içinde, ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl 

saklanacağını bilmeyerek, sırtında koca yükle yakalanmış bir hırsız telaşıyla, beyaz 

örtülerin kıvrımları arasında aptal aptal dolaşıyordu.” 

            (Ahmet Haşim, Üç Eser… Bize Göre, s.33) 

 

2.4.3.Yalınlık 

  

Anlatımın süsten, zorlamalardan, gereksiz uzatmalardan uzak olmasıdır. 

Düşüncenin gösterişe kaçmadan, herkesin anlayabileceği bir açıklıkla 

anlatılmasına yalınlık denir. Yalınlıkta esas olan, sözün süssüz, kısa; anlamın da 

güçlü ve kesin olmasıdır.  

 

Yalınlık; maksadı en az sözle, en kısa yoldan anlatmaya çalışmak, ağır 

anlaşılmaz bir dile yer vermemek, gereksiz tekrarlardan kaçınmak demektir.    

 

“Dil ile düşünce arasındaki ilişki yüzyıllardır dilbilimci, felsefeci ve öteki 

bilim adamlarını uğraştırmaktadır.” 

“Öğrenimden kazancımız daha iyi ve daha akıllı olmaktır.” 

“Epik tiyatroda seyirciye olaylar anlatılır.”  

 

Yukarıda örnek olarak verilen cümleler, anlatım açısından yalındır; çünkü bu 

cümlelerde gereksiz, süslü ifadelere yer verilmemiştir. 
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Cümlede yalınlığı bozan nedenlerin başında, cümlenin etkisi ve inandırma 

gücü artsın diye kullanılan yaldızlı, süslü sözlerin kullanılması gelmektedir. Bu süslü 

ifadeler daha çok “sanatlı yazma hevesi”nden doğmaktadır. Doğallıktan uzak olan bu 

yapmacık anlatım, zamanla zararlı bir alışkanlık haline dönüşmektedir. Bunun 

yanında, kurulan uzun cümleler ve birtakım karışık duygu ve düşünceler de yalınlığı 

olumsuz yönde etkileyen unsurlar arasında sayılabilir:  

 

“Vapur şafaktan atik davranarak, güzel İstanbul’u geride bırakarak, ilk 

bakışta bir farenin basit resmini andıran Marmara’ya geçmişti.”  

 

Bu cümle yalın değildir; çünkü burada, anlatılmak istenen düşünceye bir 

anlam derinliği ve inceliği katmayan gereksiz benzetmelere yer verilmiştir. Gereksiz 

ifadeleri çıkararak cümleyi yalın duruma getirebiliriz: 

 

“Vapur, şafaktan önce, İstanbul’u geride bırakarak Marmara’ya geçmişti.” 

 

Bir denemeden  aldığımız aşağıdaki cümle, yalın bir anlatımı 

örneklendirmektedir:  

 

“Şiirinde halk kaynağından yararlanmış coşkulu bir sevgi sıcaklığı, 

açıksözlülük, sırasında argoya yaslanma eğilimi, bazen de batıcı bir yergi vardır.” 

(Ahmet Özer, Sözün Kanatlarında, s.155.) 

 

Aşağıdaki cümle ise yalın bir cümle değildir: 

 

“Huriye Reyhan ile hayatını birleştiren Mustafa Keçeli’yi mutlu gününde 

Yeşil – Siyahlı ve yöneticiler de arkadaşları yalnız bırakmadı.” 

(Takvim gazetesi, 13 Haziran 2005, s.20) 
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2.4.4.Özlülük 

 

Düşünceyi dağıtmadan, gereksiz sözler kullanmadan, dolaylı yollara 

sapmadan açık seçik aktarmaya özlülük denir. Anlatıya dayalı bazı edebi eserlerde 

tasviri gereksiz yere uzatmak, sürekli, gereksiz ayrıntıları yinelemek eseri okunmaz 

hale getirir. Gereksiz sözlerin, uzatmaların yer aldığı anlatımlar okuyucuyu sıkar ve 

okunacak yazıdan uzaklaştırır. Bir hikayeden aldığımız aşağıdaki satırları, özlü 

anlatıma örnek gösterebiliriz: 

 

“Arkasına şöyle bir bakınca epey yol almış olduğunu gördü. Şehir çoktan 

kaybolmuştu. O tarafta pis bir ufuk parçası haraketsiz birikmişti. Bu, bulut değildi, 

Pis bir hava birikintisi idi. Şehir bu esmer tülün içinde idi. Önünde bir yol, dimdik 

bir yokuş uzanıyordu. Ylun dik doruğunda ağaçlar gözüküyordu. Orada, belki de su 

da vardı: Serin bir kaynak. Ama yol, oraya kadar öyle ağaçsızdı ki, öylesine sıcaktan 

demiryolları üstü gibi tütüyordu ki yola düzülmeden evvel bir dinlendi.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Lüzumsuz Adam, s. 31.)  

 

2.4.5. Doğallık 

 

Anlatımın yapaylıktan, yapmacıklıktan, zorlamalardan, süslemelerden uzak 

olmasıdır. Doğallık, inandırıcılığı sağlayan en önemli niteliklerden biridir. Özellikle 

roman, öykü, oyun gibi sanatsal bir yapıtta, anlatım konunun içeriğine uygun bir 

doğallıkta değilse, kişilerin konuşmaları onların kişilik özelliklerini yansıtmıyorsa o 

yapıt, inandırıcılığını büyük ölçüde yitirecektir. Aşağıdaki hikayede doğal bir 

anlatıma başvurulmuştur: 

 

“Fakat vapur, şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak 

memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı. Kalanlar bilmediği bir dilden 

konuşuyorlardı ve ona İstanbul’daki gibi:  

_ Hasan gel! 

_ Hasan git! Demiyorlardı; ismi değişir gibi olmuştu. Hassen şekline 

girmişti: 
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_ Taal hun ya Hassen, diyorlardı, yanlarına gidiyordu. 

_ Ruh ya Hassen… derlerse uzaklaşıyordu.” 

(R. H. Karay, Eskici, Türk Edebiyatından Seçme Öküler, s.171) 

 

2.4.6. Özgünlük 

 

Özgünlük, yazarın başkasına benzememesini, “kendine özgü” lüğünü anlatan 

bir kavramdır. Sanatçının anlatımda getirdiği yeniliğe, farklılığa, orijinalliğe 

özgünlük denir. Özgünlük yazarın, eserine kendi mührünü vurmasıdır. Özgün sanatçı 

kimseyi taklit etmediği gibi, özgün sanatçının başkası tarafından taklit edilmesi de 

zordur. 

  

Özgünlük içerikte, biçimde, ya da her ikisinde olabilir. Örneğin , Sait Faik, 

öykü türünde, hem içerik hem de biçim bakımından özgün bir yazardır. Aşağıdaki 

satırlar onun “Kırlangıç Yuvasındaki Kadın” adlı öyküsünden alınmıştır. Bu satırları 

okuyan kişi, daha önce Sait Faik’e ait bir eseri okumak koşuluyla, yazının Sait Faik’e 

ait olduğunu hemen anlar. 

 

“İstersem kırlangıç yuvasına bir kadın oturtur, saçlarını taratırım. İstersem 

kırlangıç yuvasına ateşböceğinden bir avize takarım. İstersem kırlangıçla 

yuvasındaki kadına, sanki günahmış gibi, günah işletirim bu ışığın altında… Derim 

ki bir kırlangıç, bütün bir yaz ayı boyunca tam iki milyara yakın kumaş, tatarcık, 

sinek avlar. Ne dersem derim. Kimsecikler karışmaz. Birçokları sevinirler de, 

insanoğlunun insanoğluna yaptıklarını görüp de anlatamadığıma…” 

(Sait Faik, Havuz Başı / Son Kuşlar, s.219-220.)  

 

2.4.7. Akıcılık 

 

Anlatımın pürüzsüz olmasını, hiçbir engele uğramadan akıp gitmesini anlatır. 

Yazıda gereksiz yere kullanılan ara cümleler, gereksiz bilgi ve açıklamalar, 

konudan konuya geçmeler, uzun ve sanatlı cümleler, yabancı sözcükler yazının 

akıcılığını bozar. 
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Sözlü ve yazılı anlatımın her türünde, söyleyiş ya da okunuşu çok kolay ve 

rahat sürdürebilme özelliğine akıcılık denir. Konuşurken, yazarken akıcılığı 

sağlamak hem seçilen sözlerin hem fonetik özelliğine hem de cümlelerin özentiye 

kaçmadan kurulmasına dikkat edilmelidir. 

 

Anlatılan düşüncelerin kolayca sezilebilir bir nitelikte oluşu, akıcılığa yardım 

eder. Anlamayı zorlayan birtakım hayaller, çok uzun ve karmaşık cümleler, dile 

takılabilecek kelimelerin kullanımı, akıcılığa aykırı durumlardır. Bunun yanında, 

cümleyi oluşturan kelimeler arasındaki uyumsuzluk, hatta noktalama işaretlerinin 

yerinde kullanılmaması da akıcılığı engelleyen nedenler arasında sayılabilir. 

 

Akıcılık için kelime, cümle ve fikirlerin birbiriyle kaynaşması sağlanmalı, 

akışı bozan söylenişi güç seslerden, kelime tekrarlarından ve aynı anlama gelen 

kelimelerin bir arada kullanılmasından kaçınılmalıdır. Akıcı bir cümle dinleyeni ve 

okuyanı sıkmaz. 

 

“Timur, Anadolu’yu baştan sona yakıp yıktıktan ve yüz binlerce Türk’ü 

kılıçtan geçirip çekildi.” cümlesi, bozuk bir anlatım olduğu için akıcı değildir. Eğer 

bu cümle, “Timur, Anadolu’yu baştan sona yakıp yıktıktan ve yüz binlerce Türk’ü 

kılıçtan geçirdikten sonra çekildi.” şeklinde düzeltilirse akıcılık sağlanmış olur. 

 

“Bir kırtasiyeden defter ve kalem ve silgi aldım.” Cümlesinde de bağlaçların 

gereksiz yere kullanılması cümlenin akıcılığını bozmuştur. 

 

Aşağıdaki cümlelerde akıcılık kusurları bulunmaktadır: 

 

“Yoğurt ve hububatın domates lezzeti ile karıştığı bu çorbaya, yabancılar bile 

ibret ile bakıyor ve onu uzun uzun methediyorlar.” 

 

 “Kaza kurbanları kadın beş çocuk öksüz kaldı.” 
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“Sıcak ana kucağından serin selviler altına gidinceye kadar herkes hayattan 

türlü şekilde nasibini alır; kiminin yolu koyu renklerle bezenir, kiminin rengi bile 

belli olmaz.”  

  

Aşağıdaki satırları akıcı anlatımın bir örneği olarak gösterebiliriz: 

 

“Kepenkleri yarı kaldırılmış loş meyhaneleri, müşterisiz boş dükkanları, 

sessiz uykulu evleriyle gündüzleri hareketsiz, şamatasız duran bu sokak, 

akşamadoğru, meydana balık sergileri kurulduktan, istiridye işportaları dizildikten 

sonra halk ve uğultu ile dolar; satıcıların çığırtkanlıkları, alıcıların kavgacı 

pazarlıkları ve bunların arasında dolaşıp pavurya satan yalınayak Rum çocuklarının 

kulaklarıçınlatan yaygaralarıyla kalabalık, gürültülü, hareketli bir Pazar meydanı 

halini alırdı.” 

(Refik Halit Karay, Memleket Hikayeleri, s.41.) 

 

2.4.8. Etkileyicilik 

 

Etkileyicilik, ele alınan konuyla, konunun içeriğiyle ya da anlatımın 

güzelliğiyle okuyucuyu ya da dinleyiciyi sarsabilmek, okuyucuyu esere 

bağlayabilmek, okuyucunun takdirini ve beğenisini kazanabilmektir. Etkileyici 

eserler okuyucunun dikkatini canlı tutar, kendisini okutur ve uzun süre hafızalardan 

silinmez. Aşağıdaki kısa hikayeye bir göz atalım: 

“Gezginci bir şemsiye tamircisi yol kenarında oturmuş işini yapıyordu. 

Tamirci, işinin gereklerini titizlikle yerine getiriyor; tamir edilecek kısımları dikkatle 

ölçüyor, yama koyuyor, telleri teker teker deneyerek güçlendiriyordu. 

 

Uzaktan kendisini takip eden gencin farkında bile değildi. Bir süre sonra 

genç yanına yaklaştı ve hayranlık dolu bir ifadeyle, “İşinizi çok iyi yapıyorsunuz” 

dedi.  

Şemsiye tamircisi elindeki işi bırakmadan cevapladı:  

“Evet, ben her zaman işimi iyi yapmak için uğraşırım.”  
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“Müşterilerin, yaptığın işin iyi ya da kötü olduğunu ancak sen gittikten sonra 

anlayabilecekler,” diye devam etti delikanlı.  

“Evet, haklısın.” 

“Bu tarafa tekrar gelecek misiniz?” 

“Hayır.” 

“O halde bir şemsiye için neden bu kadar çok uğraşıyorsunuz? Halbuki 

işinizi çabucak halldip ileride yeni müşteriler bulabilirsiniz.” 

Çok fazla konuşmayı sevmeyen şemsiye tamircisi, gence ders niteliğinde şu 

cevabı verdi: “Eğer ben işimi iyi yaparsam benden sonra buradan geçecek öteki 

tamircinin işi kolaylaşacak. Fakat kötü malzeme kullanır ve baştan savma iş 

çıkarırsam, halk bunu er ya da geç anlayacak ve daha sonra buradan geçecek olan 

tamirciye iş vermeyecektir.”  

(Akın Alıcı, Hayata Yön Veren Öyküler, s.47.) 

    

2.4.9. Sürükleyicilik 

 

Okuyucunun, dinleyicinin ilgisini canlı tutan anlatımlar sürükleyicidir. 

Casusluk, eşkıyalık, gangsterlik, dedektiflik, savaşlar, öldürmeler, kaçmalar, 

kovalamalar, masallar, kısa hikayeler, beklenmedik olaylar…  anlatımı sürükleyici 

kılar. Belirli bir olaya ve konuya dayalı bu anlatımların yanı sıra yazarın ya da 

konuşmacının üslûbu da sürükleyiciliği etkiler. Aşağıdaki kısa hikayeyi incleyelim: 

 

“Evvel zaman içinde iki erkek kardeşin bir buğday tarlası ve bir değirmeni 

vardı. Her gün birlikte çalıştıktan sonra tahılı eşit olarak ikiye bölerlerdi. 

Bir gün ailesi olmayan kardeş şöyle düşündü: 

“Bu adil değil! Benim kimsem yok, kardeşimin ise doyurması gereken bir 

ailesi var.” 

Böylece her gece karanlık bastıktan sonra kimse fark etmeden kardeşinin 

deposuna fazladan bir ölçek tahıl koymaya başladı.  

Aradan çok geçmeden öteki kardeş kendi kendine şöyle düşündü:     

“Bu adil değil! Büyüdüklerinde bana bakacak oğullarım var, kardeşimin ise 

hiç kimsesi yok.” 
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Böylece her gece karanlık bastıktan sonra kimse fark etmeden kardeşinin 

deposuna fazladan bir ölçek tahıl koymaya başladı. 

Fakat bir gece aniden karşılaştılar ve birbirlerinin ne yaptığını öğrendiler. 

Birbirlerine duydukları derin sevgi ve bağlılık nedeniyle sevinç gözyaşlarına 

boğuldular.”  

        

(Steven W. Vannoy, Çev. Akın Alıcı, Hayata Yön Veren Öyküler, s.157-158.) 

 

2.4.10. Cümlede Kısalık 

 

Duygu ve düşüncelerimizi kısa cümlelerle anlatmaya çalışmalıyız. Kısa 

cümleler, fikirleri daha açık, daha kolay anlatır. Uzun cümlelerin anlaşılması zordur; 

okuyanları sıkar ve yorar. Başta özne ile yüklem arasındaki uygunluk olmak üzere 

öğeler arasındaki uygunluk ve bağlantı gözden kaçar. Uzun cümle kullanımı ayrıca 

başka dilbilgisi yanlışlarına da yol açabilir.  

 

Uzun cümle kurulmamalıdır demek istemiyoruz. Ancak uzun cümlelerde 

yanlış yapma ihtimali kısa cümleye göre daha fazladır. Bu nedele uzun cümle kuran 

kişilerin tamlamalar, ekler ve öğeler arasındaki uyuma dikkat etmeleri 

gerekmektedir. Uzun cümle, usta edebiyatçıların, dil uzmanlarının, okumayı ve 

yazmayı meslek edinmiş dile hakim kişilerin başvurması gereken cümle tipidir.  Bu 

durumu bir örnekle açıklayalım:  

 

“Bu yazıda Çanakkale’de İngiliz kurşunu ile yaralanmış ve ayağı sakat 

kalmış bir Türk erinin, esir düşen ve hasta olduğu için, hastaneye götürülmek üzere 

kendisine teslim olunan yürümekten aciz bir İngiliz askerini sırtında taşımasıdır.”   

 

Burada uzun cümle kurma hevesi ya da alışkanlığı, özne eksikliğine neden 

olmuştur. Bu yanlışlığın giderilebilmesi için “yazıda” kelimesinden sonra “ele alınan 

konu” ifadesi getirilmelidir.  
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Aşağıdaki cümle çok uzun olmamasına rağmen, cümlenin öğeleri arasında 

uyum sağlanamamıştır: 

 

 “Bu durum, bilmediği istikamette yolculuk yapan insanın haline benzer. Ne 

yapacağım, nelerle ve kimlerle karşılaşacağını bilmemekte ve geleceğe ve kendini 

iyileştirmeye yönelik bir hazırlık yapmamaktadır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.110.) 

 

 Aşağıdaki uzun cümlede ise öğeler ve yüklemler arasında uyum sağlanmıştır: 

 “Ebe, gözü bağlanarak bir köşe koltuğuna oturtulacak; evvela bir kişi, ebenin 

önüne gelecek; sesini gücü yettiği kadar gizliyerek, mesela kısık bir nefesle, birkaç 

kelime söyliyecek, eğer ebe bunu keşfederse kurtulacak ve yerine öteki geçecek, 

keşfedemezse, önünde duranın vücudunu yakalamaya salahiyeti olacak, böylece, her 

ebe, gözleri bağlı, karşısındakinin kim olduğunu, ya kısık sesinden, yahut da 

vücudunun bir hususiyetinden keşfetmeye çalışacak.” 

(Peyami Safa, Sözde Kızlar, s.180.) 

  

2.4.11. Anlatımda Birlik ve Bütünlük 

 

Her yazı bir düşünceyi savunmak, bir bilgiyi iletmek, bir duyguyu dile 

getirmek, bir istekte bulunmak, bir ihtiyacı gidermek için yazılır. Yazacağımız her 

yazıda kuracağımız cümlelerin, oluşturacağımız paragrafların belli bir ana fikir 

etrafında kümelenmesi gerekir. Aksi bir durumda okuyucu söylenenleri anlamakta 

güçlük çeker, yazıda verilmek istenen mesajı algılayamaz. Düşüncelerin dağınık bir 

şekilde sıralanması da düşünce zincirini koparır, okuyucuyu sıkar ve yazıdan 

uzaklaştırır. 

 

 Cümlelerin birbirini destekleyerek, konuyu aynı çerçeve içinde ifade 

etmesine, anlatımda birlik ve bütünlük denmektedir. Anlatımda, paragraf ve 

cümlelerin birbiriyle uyum içinde olması gerekir. Bir konuya bağlı olarak geliştirilen 

paragraf ve cümlelerin, dil ve düşünüş yönünden sağlam bir bütünlük oluşturma 

zorunluluğu vardır. Anlatılmak istenenler, ana düşünceden kopmadan verilmelidir. 
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Birlik – bütünlükten yoksun olan yazılarda karışıklık kendini  gösterir, böyle yazılar 

amacına ulaşamaz.. Anlatımda birliği -  bütünlüğü bozan kelimeler, sözler,  cümleler, 

ve paragraflar yazıdan çıkarılmalıdır. 

 

Yazıda birliği, bütünlüğü sağlayan unsurlardan biri de yazının belli bir plan 

çerçevesinde oluşturulmasıdır. Yazıda konunun niteliğine göre tümevarım, 

tümdengelim gibi yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, hangi ayrıntılara yer 

verileceği, ayrıntıların hangi sıraya göre verileceği önceden tespit edilmelidir. 

 

“Klassikliğe, klassik sözüne düşman olduğum sanılmasın; o sözü ben de hayli 

kullandım. Klassikleri, yani geçmiş yüzyıllardan kalmış eserleri okumayı da severim. 

Bilirim ki her sanat adamında klassik olmak kaygısı bulunmalıdır. Yarına kalmak 

için çalışmıyan, eserinin zamana dayanmasını istemiyen, bugün beğenilip yarın 

unutulmağa razı olan bir sanat adamından ne hayır umulur? Ama klassiklik öteden 

beri alışılmış kalıplara uymakta değildir; ölmiyecek şekiller yaratabilmektedir. 

Bugünün sanat adamı da kendi içinden gelen sese uyarak vereceği eserlerde o 

ölmiyecek, zamana dayanacak şekilleri verebilirse yarının klassiği olacaktır, şimdi 

kendisini beğenmiyenlerin, kötüliyenlerin çocuklarına yarın örnek diye 

gösterilecektir. Klassiklik bir çığır değildir; klassik eskimez, geçmez demektir, her 

zaman klassiklerini yetiştirir.” 

(Nurullah Ataç, Günlerin Getirdiği, s.51.) 
 

Yukarıdaki yazıda, anlatımda birlik ve bütünlük ilkesine uyulmuştur. Çünkü 

bu yazıyı oluşturan bütün cümleler, “klasik eser ve onun niteliği”konusunu 

işlemektedir. 

 

2.4.12. Anlatımda Akıl ve Mantığa Uygunluk 

 

Herhangi bir yazıda, cümlelerin biri diğerini geçersiz kılmamalı, iki cümle ya 

da ifade birbiriyle çelişmemelidir. Cümlede ya da yazıda mantık hatası 

bulunmamalıdır. Bu durum cümlenin yanlış anlaşılmasına, sözün etkisinin 
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azalmasına, yazarın inandırıcılık gücünün kaybolmasına, anlatılmak istenen sözün 

gereği gibi anlaşılmamasına neden olur. Aşağıdaki cümleyi inceleyelim:  

 

“Şoförler bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları kazalar nedeniyle mutlaka 

cezalandırılmalıdır.”  

 

Bu cümle mantık açısından doğru değildir. Kaza bilerek yapılmaz, bu nedenle 

“bilerek ya da bilmeyerek” ifadesi gereksizdir.  

 

“Bu sporcu değil 120 kiloyu 150 kiloyu bile kaldıramaz.” cümlesinde de 

mantık hatası vardır. Cümledeki 150 ve 120 sayıları yer değiştirmelidir.  

 

“Bir anlık dikkatsizlik sirketin iki milyon dolar zarar etmesini sağladı.” 

cümlesindeki “zarar” ve “sağladı” sözcükleri anlamca birbiriyle çeliştiğinden 

cümlede mantık hatası meydana gelmiştir. Cümledeki“sağladı” fiilinin yerine “neden 

oldu” fiili getirilmelidir. Aşağıdaki cümle de buna benzer bir mantık hatası vardır: 

    

“Doktorun verdiği perhizi harfiyen uygulaması kısa sürede iyileşmesine 

neden oldu.”   

 

Yukarıdaki cümle “iyileşmesine neden oldu” yerine, “iyileşmesini sağladı” 

getirilmelidir. 

 

2.4.13. Yazım Kurallarına Uygunluk 

 

Türk dilinin henüz yerleşmiş, sağlam kaidelerle tespit edilmiş bir imlası 

yoktur. Bu durum dilin imlasının öğrenilmesi ve yazım birliğinin sağlanmasının 

önündeki en önemli engeldir. Bu sorun çözülmedikçe bu alandaki keşmekeş de 

devam edecektir. Ancak yazım birliği sağlanmamış diye keyfi uygulamalara yer 

verilmemeli, her aydın ya da yazar kendine göre bir yol belirlememelidir. En azından 

herkesçe kabul edilen ve ihtilaflı olmayan konularda yazım birliği sağlanmalıdır. 
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Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışları herkesin yanlış kabul ettiği türden 

yanlışlıklardır: 

 

“İnsanları sevmeyen, ‘kendisi için istediğini başkaları içinde istemeyen insan, 

gerçek anlamda Müslüman değildir.’ ”   

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.11.)  

 

Bu cümlede “içinde” sözcüğüne bitişik olarak yazılan “de”, hal eki 

olmadığından ayrı yazılmalıdır. 

 

“Ve işin garibi pilotundan teknikerine, patronundan seyircisine herkez dağ, 

tepe servis alanı derken Kemer’in pırıl pırıl denizini, güneşini, kumunu unutmuştu.” 

(Arif Kızılyalın, Cumhuriyet , 06 Haziran 2005, s.7.) 

 

cümlesindeki “herkez” kelimesi “herkes” şeklinde yazılmalıdır. 

 

“Onsekizincisinin Almanya’da düzenleneceği ve sonuncusunu 3. 

kapattığımız Dünya Kupası’na katılabilmek için verdiğimiz mücadelede, dün Almatı 

Stadı’ında dördüncü galibiyetimizi Kazakistan karşısında altı golle alırken, 

puanımızı da 18’e çıkardık.” 

(Zaman Spor, 09 Haziran 2005, s.1.)  

 

cümlesinde “Onsekizincisinin” kelimesinin yazımı yanlıştır; çünkü sayıları oluşturan 

her rakamın ayrı yazılması gerekmektedir. Doğru yazılış “on sekizincisinin” şeklinde 

olmalıdır. 

 

2.4.14. Noktalama İşaretlerinin Kullanımında Doğruluk 

 

Noktalama işaretleri yazı dilimize Tanzimat döneminde Şinasi’nin “Şair 

Evlenmesi” isimli Batılı anlamdaki ilk tiyatro eseriyle girmiştir. Devlet tarafından 

Fransızcasını ilerletmek, maliyecilik eğitimi almak üzere Fransa’ya gönderilen Şinasi 

Fransa’da edebiyatla da ilgilenmiş, yurda dönüşünde 1860’ta ilk özel gazeteyle 
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birlikte pek çok yeniliğe imza atmış ve Tanzimat dönemi edebiyatının fikir babası 

olmuştur. Bu yenilikçi, sanat ve fikir adamının getirdiği yeniliklerden biri de 

“noktalama işaretlerinin kullanılması”dır.  

 

Konuşma ya da yazma , fikri sözcüklerle söylemek demektir. Konuşmalarda 

anlatım, yalnız sözcüklerle olmaz. Sözcüklerin aralarında yapılan kısa veya uzun ses 

duraklamaları, ses değiştirmeler, ses kesmeler, ses yükseltmeler, cümlede bir sözcük 

veya heceye fazlaca basmalar, vurgular anlama yardım ve etki eder. 

 

Bir konuşmayı yazıyla saptamak istediğimiz zaman her sese karşılık bir harf 

kullanırız. Bu arada konuşurken yaptığımız ve anlama çok etki eden o ses 

duraklamalarını, ses ayarlamalarını da yazımızda göstermeliyiz. Böylece yazıya 

aktarılan konuşmanın duygu, coşkunluk ve inceliklerini de aktarma imkanı doğar, 

konuşmamız eksiksiz yazıya geçirilmiş olur, okuyan kişi de yazıyı bizim fikrimize ve 

duygumuza göre okumuş olur. 

 

Noktalama işaretleri, konuşanın konuşmada yaptığı ses duraklamalarını 

göstermeye, yazının doğru ve anlamına uygun olarak anlaşılmasını sağlamaya, yazıyı 

belli bir plan ve düzen içerisinde oluşturmaya yardımcı olur. Noktalama işaretleri, 

yazan kişiye ve okuyucuya sağladığı bu kolaylıklar yanında doğru ve hızlı okuma 

alışkanlığı da kazandırır. Ayrıca noktalama işaretleri yazının monotonluktan 

kurtulmasına ve akıcı hale gelmesine yardım eder. 

 

O halde; ister yazar olalım ister okuyucu olalım, noktalama işaretlerini iyi 

kavramak, bu işaretlerin kullanım şekillerini bilmek, yazarken ve okurken onları 

doğru olarak kullanmak zorundayız. Yazar her zaman ve zeminde yazısıyla birlikte 

bulunamayacağı gibi okuyucu da her an bizimle ve sesimizi duyacak yakınlıkta 

değildir. Bu durumda konuşma dilindeki jest, mimik, ses tonu, vurgu gibi unsurları 

yazımıza kazandırmak için noktalama işaretlerini doğru ve yerli yerinde 

kullanmalıyız. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili 

yanlışlıklar yapılmıştır: 
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“… Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 S.K.’la değişik 10. maddesi uyarınca 

tensiben verilen ara kararı gereğince;” 

(TC Sürmene Asliye Hukuk Mahkemesi’nden, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.15.)  

 

Yukarıdaki cümlede “S.K.” kısaltmasından sonra hem nokta , hem de kesme 

işareti kullanılması doğru değildir. Kısaltmadan sonra nokta konduğu için çekim 

ekinden önce kesme işaretine gerek yoktur.  

 

“… Şefik Öztek’e bir çift lafım olacak. Ticari olarak etik dışı davrandığını 

kabul etmeli.” 

(Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s. 83.) 

 

Yukarıdaki cümlelerden ilkinin sonuna nokta değil iki nokta konmalıdır; 

çünkü ikinci cümle birinci cümlenin açıklamasıdır. 

 

“Parkta bir konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP 

Genel Başkanı Deniz Baykal’ı kastederek “Doğada yaşayan canlıların kalpleri çok 

temiz. İnsanlar gibi koltuk sevdasında değiller, karşılıksız bir sevgi besliyorlar” dedi. 

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s. 8.) 

 

Yukarıdaki cümlede Mustafa Sarıgül’e ait olan cümlelerden birincisinin 

sonuna nokta (.) konmuş, ikincisinin sonuna ise nokta konmamıştır. Oysa 

“kastederek” kelimesinden sonra iki nokta (:), her iki aktarma cümlenin sonuna da 

nokta konmalıdır.    

       

2.4.15. Dilbilgisi Kurallarına Uygunluk 

 

Dilin iletişimi sağlama işlevini yerine getirebilmesi için dili kullanan 

kişilerin, dilin yapısını iyi bilmeleri ve dili yapısına uygun olarak kullanmaları 

gerekir. İyi bir cümlede özne ve yüklem bulunmalı, özne-yüklem uyumu sağlanmalı, 

öğeler dilin kurallarına uygun olarak sıralanmalı, çatı ekleri, yapım ve çekim ekleri, 
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tamlamalar, tümleçler  vb. dilbilgisi kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır. 

Aşağıdaki cümlelerdeki dilbilgisi yanlışlarını inceleyelim: 

 

“Türkiye’de gelir, kurumlar ve servet üzerinden alınan normal  vergi gelirleri 

çok düşük. Daha doğrusu toplayamıyor.” 

(İbrahim Kıbrızlı, Zaman, 09 Haziran 2005, s.9.)  

  

 Yukarıdaki cümlelerden ikinci cümlenin öznesi yoktur. Buradaki anlatım 

bozukluğu, ikinci cümlenin başına “Türkiye” kelimesi getirilerek giderilebilir. 

“Mü’minlerin oluşturduğu bu kardeşlik birliği içerisinde her çeşit sosyal 

farklılıklar kaynaşacaktır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.96.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “her çeşit sosyal farklılıklar” tamlamasındaki “her 

çeşit” ifadesi çokluk bildirdiği için, tamlanan durumundaki “farklılıklar” kelimesi 

tekil olmalıdır. 

 

“Bu ülkede çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanlar fakirdir.” 

(Süleyman Demirel, Milliyet, 05 Hziran 2005, s.11) 

 

“çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanlar” ifadesi iki farklı anlamı karşılayacak 

şekilde yazılmıştır: Birincisi,“çiftçilerle ve hayvancılıkla uğraşanlar”; ikincisi, 

“çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar” şeklindedir. Oysa kastedilen “çiftçiler ve 

hayvancılıkla uğraşanlar”dır. 

 

“Bir kaç eski ölünün kemiğini fosforladım 

  Işıklarını arttırdım bin yıl sonraki çocuklar için” 

(Sezai Karakoç, Şiirler I, s.7.) 

 

 Beyitte geçen “arttırdım” kelimesinde iki ettirgenlik eki “-t” ve “-tır” ın bir 

arada kullanılması gereksizdir; “-tır” ekinin kullanılması yeterlidir. 
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 “EKREM Okutan’a sorduk: 

 “Madem bu kadar araştırdınız, hiç kadın dalkavuğa rastladın mı?” 

 (Hasan Pulur, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.3.) 

 

 Burada sıralı cümlenin yüklemleri kişi bakımından uyum sağlamamış ve 

anlatım bozukluğuna neden olunmuştur. Yüklemlerin birincisi, birinci çoğul şahıs, 

ikincisi ise ikinci çoğul şahıs ile çekimlenmiştir. Oysa her iki yüklemin de aynı şahıs 

ile çekimlenmesi gerekiyordu. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. KELİME 

 

Dilin, hece ya da hecelerden oluşan anlamlı en küçük birimine kelime denir. 

Kelimeler genellikle tek başına bir anlamı olan; bir varlığı, bir kavramı, bir duyguyu, 

bir olayı, bir eylemi karşılayan dil unsurlarıdır: insan, ev, masa, güzellik, nefret, 

patlama, gidiş, konuşmak, tıkırtı, cızırtı …  

 

Bazı kelimelerin tek başlarına belirgin bir anlamları yoktur. Bu kelimeler 

cümle dışında söylenip yazıldıklarında zihinde somut bir anlamı çağrıştırmaz, 

cümledeki kullanımlarına göre anlam ve görev kazanırlar; bu kelimeler edatlar, 

bağlaçlar ve ses taklidi sözcüklerdir: ile, için, gibi, göre, üzere; ise, fakat, zira, çünkü, 

veya; çat pat, güm, vız, tıkırtı, şırıltı … 

 

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan canlı bir varlık olarak tanımlanan dilin 

karmaşık bir yapısı vardır. Bu karmaşıklık insanın zihinsel, duygusal ve kültürel 

zenginliğinden, inançlarından, farklı yaşam biçimlerinden, ihtiyaçlarından, sürekli 

araştıran, kendisini geliştirip aşmaya çalışan bir niteliğe sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Doğada canlı cansız milyarlarca varlığın bulunması, buna karşılık 

insanoğlunun doğadan hareketle evreni araştırma, tanıma ve yorumlama isteği, dilin 

sürekli gelişmesi, değişmesi ve zenginleşmesi sonucunu doğurmuştur. Doğadaki her 

varlığa yeni bir karşılık verilmesi, dili içinden çıkılamaz, öğrenilemez hale 

getireceğinden bir kelimeye yeni anlamlar yükleme zorunluluğu doğmuştur. Bu 

nedenle sözcüğün temel anlamları yanında yan anlamları, mecaz anlamları, deyimsel 

anlamları, terimsel anlamları, somut ve soyut anlamları ortaya çıkmıştır.   

 

Milli Eğitim Bakanlığı yayını olan “Örnekleriyle Türkçe Sözlük,”te, “açmak” 

kelimesinin, deyim anlamları dışında yirmi dört farklı anlamı olduğunu, yine aynı 

sözlükte “geçmek” kelimesinin kırk, “yol” kelimesinin on bir, “baş” kelimesinin on 
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yedi anlamı  olduğunu tespit ettik. Bu sözcüklerle kurulan deyimleri de dikkate 

aldığımızda, sözcüklerin anlam zenginliği daha iyi anlaşılacaktır.     

 

Yeni kavramları her zaman yeni kelimelerle karşılayamayız. Böyle bir yola 

başvurmak, zaten karmaşık bir yapıda olan dili daha da karmaşık bir hale getirir. Bu 

nedenle keşfedilen yeni varlıkları, kavramları isimlendirmek, yeni anlamlar 

oluşturmak için dildeki mevcut kelimelerden yararlanmak zorundayız. Aşağıda 

“açmak” ve “baş” kelimelerinin farklı anlamları ele alınmıştır: 

 

* Pancurları açtı. “Kar yağmış” dedi.        (Kapalı bir şeyi açık hale getirmek) 

           (F.R.Atay, Gezerek Gördüklerim) 

 

Baş açmak.      (Örtülü şeyden örtüyü kaldırmak) 

 

Bohçayı açmak     (Katlı, toplu bir şeyi çözmek) 

 

Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes! (Delmek, kazmak, oymak) 

     (N.F. Kısakürek, Çile, s.194.)  

 

Yolu açmak         (bir şeyin önündeki engelleri kaldırıp serbest bırakmak) …  

 

*Uyusam, göğsüne koyup başımı.  

Ne kadar yorgunum haberin var mı? (İnsan ve hayvan bedenlerinin en yukarı 

kısmı…) 

(O. S. Orhon, Şiirler, s.99.) 

 

Bir de çıkayım dağlar başına 

Dayanamam toprağına taşına. (Bir şeyin en yukarısı, tepesi, en yüksek 

noktası, zirve.) 

  (M. Cunbur, Karacaoğlan, Şiirler, s.58.) 

 

Gözü olanın başı yok 
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Başı olanın gözü yok.   (İğne vb.de toparlak, çıkıntılı uç.) 

         (A. Çelebioğlu, Türk Bilmeceler Hazinesi, s.306)  

 

Bu sonbahar başında bir gün onunla Beykoz çayırına gittik. (Başlangıç.) 

(A. H.Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.131.) 

 

Ocak başına oturmuş bir ihtiyarca kadın. (Bir şeyin, yanı, yakını, kenarı, 

etrafı, çevresi.) … 

      (M. A. Ersoy, Safahat, s.129.) 

 

Bir kelimeye birden çok anlam yüklenmesine çok anlamlılık denir. Sözlü ve 

yazılı dili kullanan kişilerin, kelimenin yan ve mecaz anlamlarını, farklı 

kullanımlarını bilmesi gerekir. Kelimenin farklı anlamları, o kelimenin anlam 

çerçevesini belirler. Buna o kelimenin kapsamı ya da bağlamı denir. Bu anlamların 

iyi bilinmemesi kelime düzeyinde anlatım bozukluklarına yol açmaktadır: 

 

“Kadınların bahşiş cimriliğini yazmam geniş bir garson, barmen ve komi 

kitlesi yaratmış anladığım kadarıyla.” 

(Vatan , 05 Mart 2005, s.6.) 

Burada “geniş” kelimesinin kullanımı yanlıştır, onun yerine “büyük” kelimesi 

kullanılmalıdır. 

 

“Kızımda sürekli olarak çökkün bir duygu durumu var.” 

(Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s. 65.) 

 

Yukarıdaki cümlede “durum” ve “olarak” kelimeleri gereksizdir; bu kelimeler 

cümleye herhangi bir anlam katmadığı için bunların cümleden çıkarılması da 

anlamda herhangi bir daralma ya da bozulmaya neden olmaz. “Çökkün” kelimesinin 

yerine de “çöküntü kelimesi kullanılmalıdır. Bu durumda doğru cümle: 

  

“Kızımda sürekli bir duygusal  çöküntü var.” şeklinde olmalıdır. 
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“Her yerde sahte rakı yakalanıyor.” 

(Vatan, 05 Mart 2005, s.1.) 

 

“Yakalanmak” insanlar ve hareket edebilen canlılar için kullanılan bir fiildir. 

Burada kullanılması gereken fiil “ele geçirmek” tir. 

 

“Kısa sürede olay yerine gelen destek polis otomabilde araştıma yapan polis 

koltuğa yerleştirilmiş, alttan destekli ve namlusu şirkete dönük olan bir düzenekle 

karşılaştı.” 

(Okan Yıldırım, Vatan, 05 Mart 2005, s.5.) 

 

Olay yerine gelen polisin öncelikle yapacağı şey “araştırma” değil 

“arama”dır. Ayrıca cümlede aramayı hangi polisin yaptığı belli değildir: Destek polis 

mi, yoksa olay yerine ilk olarak ulaşan polis mi ? Doğru cümle:  

  

“Kısa sürede olay yerine gelen destek polis otomabilde arama yaptı, koltuğa 

yerleştirilmiş, alttan destekli ve namlusu şirkete dönük bir düzenekle karşılaştı.” 

şeklindedir. 

“… Biz siyasetin merkezindeyiz ve ülkemizin ortalamasını temsil ediyoruz. 

Milletimizin ortalaması gibi yaşıyoruz.” 

(Recep Tayip Erdoğan, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s. 5.) 

 

Yukarıdaki cümlede “ortalama” kelimesi anlamına uygun olarak 

kullanılmamıştır. Bu kelimenin yerine “genel” veya “çoğuluk” kelimesi 

kullanılmalıdır. 

 

Yukarıda tanımını ve kapsamını açıklamaya çalıştığımız kelimenin tanımı ve 

kapsamıyla ilgili bazı görüşlere göz atalım: 

 

“Anlamı olan ses veya ses birliği: O, ev, baş, çocuk, yok, var, değil, gibi, ah 

vb.” 

 (Vecihe Hatiboğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, s.56.) 
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“SÖZCÜK: Anlamı olan ya da tümce kuruluşuna yarayan anlatım aracına 

sözcük denir.” 

   (Tahir Necat Gencan, Dilbilgisi, s.78.) 

 

“Kelime, manası veya gramer vazifesi bulunan ve tek başına kullanılan ses 

veya sesler topluluğudur.” 

 

Yukarıdaki tanımlamalarda sözcüğün anlamlı olma niteliği ile hece (ler)den 

oluşma niteliği vurgulanmıştır. 

 

“Canlı cansız bütün varlıklar, mefhumlar, hareketler, fikirler, dilde bu manalı 

birliklerle karşılanırlar. Kelime gurupları ve cümleler kelimelerden yapıldığına göre, 

demek ki, kelimeler manalı en küçük dil birlikleridir. Fakat hemen ilave edelim ki 

kelimelere manalı en küçük dil birlikleri demek kâfi değildir. Bu tarif bütün 

kelimeleri içine almaz. Çünkü kelimelerin büyük bir kısmı manalı olmakla beraber 

bazılarının tek başlarına manaları yoktur; bunlar ancak diğer kelimelerle birlikte 

kullanılırken manalı bir vazife görür, bir dereceye kadar bir mana kazanırlar. Yani 

bazı kelimelerin sadece gramer vazifeleri vardır: ile, için gibi. Şu halde kelimeler 

manası veya gramer vazifesi olan en küçük dil birlikleridir.” 

         (Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, s.95.)  

 

Ergin’in tanımında sözcüklerin; varlıkları, kavramları, hareketleri ve fikirleri 

karşılayan anlamlı dil birlikleri olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte Ergin, 

anlamlı olmayan dil birliklerinin olduğunu da vurgulamıştır. 

   

“Kelime, anlamı ya da cümlede bir dilbilgisi görevi bulunan bir ya da birkaç 

heceli ses işaretidir. 

 

Kelimede anlam aramak şarttır: O / bugün / geliyor / cümlesinde, O, tek 

fonemli bir hecedir; ama anlamı olduğu için bir kelimedir. Bugün, beş fonemli ve iki 

heceli; geliyor ise yedi fonemli ve üç heceli bir kelimedir. 
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Edatların ya da bağlaçların başlıbaşına anlamları yoktur; ama onların 

anlamları, kelimeler arasında ya da cümleler içindeki dilbilgisi görevlerine göre 

sezilir.: Sırım gibi delikanlı, el kadar yüz… vb.”         

         (Haydar Ediskun, Türk Dilbilgisi, s.87.) 

 

Ediskun’un  kelimeyi, Ergin’in açıklamalarına benzer bir yaklaşımla ve 

örneklerle açıklamıştır: Sözcüğün bir dilbilgisi görevi olduğunu, anlamlı-anlamsız 

sözcüklerin bulunduğunu, bazı sözcüklerin cümlede görev kazandığını ve sözcüğün 

hece ya da hecelerden meydana geldiğini vurgulamıştır. 

   

Sözcüğü “gösterge” olarak tanımlayan Berke Vardar ise: 

 

“Sözcüğün en geniş anlamıyla gösterge, bir başka şeyin yerini alabilmesini 

sağlayan özellikler taşıdığından kendi dışında bir nesne, olgu, varlık belirtebilen 

öğedir. Algılanabilir bir nitelik taşıyan bu öğe bir tür uyarandır: Anlıktaki imgesi bir 

başka uyaranın imgesine bağlı olduğundan onu çağrıştırabilen bir uyaran. Bu 

anlamda örneğin duman, ateşin; çatık kaşlar, kızgınlığın; köpek sözcüğü, bir 

hayvanın göstergesi sayılır.” 

(Berke Vardar,  Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, s.73.) 

 

Vardar’ın tanımında öne çıkan husus ise sözcüğün kendi dışında bir varlığın 

sembolü olduğudur. Yani Vardar’a göre sözcük, temsil ettiği varlığı çağrışım yoluyla 

temsil eden bir uyarandır. 

 

“Kelimeler, genel olarak, anlam taşıyan, hareketleri, duygu, düşünce ve 

izlenimleri ifade eden yahut cümle içi ilişkileri belirten ses ve ses kümeleridir.  

(Rıza Filizok, Anlam Analizine Giriş, s.86.) 

 

Kelime, sadece maddi unsurlara göre yapılan tanımlarda “belli bir manası 

olan sesler topluluğu” olarak kabul edilir. Sözün fonetik tanımı ise “bir vurgu altında 

birleştirilmiş sesler topluluğu” tarzındadır. Bazı kelimeden büyük sentaks 

birimlerinin bir vurgu altında toplanması, bu tanımı yetersiz kılmaktadır. Kelime, 
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objektif dünyaların nesnelerini ve olaylarını adlandıran dil birimidir. Bu tanımın 

mahzuru, edatları ve ünlemleri kelimenin dışında bırakmasıdır. 

 

Semantik açısından kelime “belli bir kavram ifade den sesler topluluğu” dur. 

Bu tanımın zayıf yönü, tek bir kavram ifade eden tamlamaları tanımın dışında 

bırakmasıdır.Bazen bütün bir tanım cümlesi tek bir kavramı ifade eder; bununla 

birlikte kelime sayılmaz. “Kendi Gök Kubbemiz” bir eder adı olarak bir kavram 

bildirir, ama bir kelime değildir. 

 

Bir kelimenin sözlük anlamı,  kelimenin a) nesnel-mantıki anlamını, b) 

duygusal anlamını, c) adlandırma anlamını içine alır. Bu anlamlar toplumun 

tecrübeleriyle elde edilmiş ve “sabitleştirilmiş”tir. Sabitleşmiş bir anlam olan sözlük 

anlamıyla bir metinde ortaya çıkan metin anlamını birbirinden ayırmak gerekir. 

Çünkü bir kelimenin metin anlamı o kelimeyi kullanana bağlı, değişken bir anlamdır. 

Bir kelimenin sözlük anlamı onun anlam yapısını oluşturur; bu yapıya metin anlamı 

dahil değildir.” 

    (Rıza Filizok, Anlam Analizine Giriş, s.89.) 

 

Filizok, kelimenin sözlük anlamından çok cümle içi ilişkilerinin önemli 

olduğunu vurgulamış, semantik ve fonetik anlamının ayrı ayrı değerlendirilmesi 

gereğine işaret etmiştir.  Filizok, kelimenin sözlük anlamı ile metin anlamının ayrı 

ayrı ele alınması gerektiğini öne sürmüştür. Kelimenin metin anlamının kişiye bağlı 

ve değişken olduğunu; sözlük anlamının ise kelimenin nesnel-mantıki anlamını, 

duygusal anlamını ve adlandırma anlamını kapsadığını ifade etmiştir..   

 

“Başlangıçta bir göstergenin mutlaka bir nesneyi, bir duyguyu bir kavramı 

adlandırması söz konusudur. Örneğin göz, başlangıçta yalnızca insanın görme 

organını anlatmak üzere kullanılmış, zamanla, onunla bir yönden ilişkisi, yakınlığı, 

benzerliği bulunan başka kavramlara yaklaştırılarak ‘kaynak’ (su), ‘bölme’, ‘ağacın 

tomurcuklu yeri’ gibi somut, ‘nazar’ gibi soyut yan anlamlar kazanmıştır.” 

          (Doğan Aksan, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, s.46.) 
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Aksan,  kelimeyi “gösterge” olarak ele almış ve başlangıçta her göstergenin 

bir anlamı, varlığı temsil ettiğini vurgulamıştır. Aynı kelimenin farklı anlamlar 

kazanmasında ilk anlamın çıkış noktası olduğunu belirmiştir.  

 

Bir kavramın tanımını yapmak, o kavramı eksiksiz olarak anlatmak anlamına 

gelmez. Yukarıdaki tanım ve açıklamaların her biri kelimenin bir özelliğini öne 

çıkarmakta fakat tam bir kelime tanımının yapılamayacağını ortaya koymaktadır. 

Çünkü sözcüklerin anlamları kişiye, konuya, zamana göre değişebilmektedir. Bundan 

dolayı da sözcükler, şekil ve fonetik bakımından tanımlansa da anlam bakımından 

tanımlanması oldukça zordur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
  

4. ANLATIM BOZUKLUKLARI 

 

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlar. Söz konusu anlaşmanın istenen 

biçimde gerçekleşmesi, iki öğenin varlığını gerektirir: anlatma ve anlama. Bu iki 

öğeden biri eksikse, dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlama işlevini yerine 

getiremeyecektir. Doğru iletişim için yazarlar ve aydınlar başta olmak üzere herkesin 

üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olması gerekmektedir. Bu konuda deneme 

yazarı Nurullah Ataç: 

 

“Kaleminden çıkanı bir yol okumıyan bir iki yerini düzeltmiyen yazarı pek 

sevmem: kendini beğenmiş bir adamdır; yanılabileceğini aklına getirmiyor demektir. 

Öyle yazarların okurlarına da saygıları yoktur.” diyor. 

(Nurullah Ataç, Karalama Defteri / Ararken, s.53.) 

 

Genellikle duygu ve düşüncelerimizi başkalarına aktarırken güçlük çekeriz. 

Bazen anlaşılmamaktan, bazen de iyi anlatamamaktan yakınıp dururuz. Aslında bu 

sıkıntıdan kurtulmanın yolu düzgün cümle kurmaktan geçer.  İyi cümle duygu ve 

düşünceleri eksiksiz anlatan cümledir. Neyi , niçin, nasıl dile getireceğimizi önceden 

tasarlayarak kurduğumuz cümleler, her zaman maksadına ulaşır ve anlatımda etkili 

olur.  

 

Anlaşılamama ya da yanlış anlaşılma muhataptan kaynaklanabileceği gibi; 

anlatımdan, anlatıcıdan da kaynaklanabilir. “Beni kimse anlamıyor.” türünden 

yakınmalarımızın temelinde anlatımımızdaki eksikliğin ya da bozukluğun da payı 

olabilir. Anlatım, anlamanın ön koşuludur; iyi ve doğru bir anlatım söz konusu 

değilse, anlaşma istendiği gibi gerçekleşmeyecek, dolayısıyla sağlıklı bir iletişim - 

etkileşim kurulamayacaktır.  
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İletişim - etkileşim zorluklarının en önemli nedeni anlatım bozuklukları, 

anlatım bozukluklarının en önemli nedeni de yetersiz dil bilgisi, düzenli okuma 

alışkanlığının olmayışıdır.  

 

Anlatım bozukluklarını anlamla ilgili bozukluklar, dilbilgisi yanlışları, yazım 

ve noktalama yanlışları, anlam belirsizliği olmak üzere dört gurupta toplayabiliriz: 

 

 4.1. ANLAMLA İLGİLİ BOZUKLUKLAR 

 

Dilbilgisi yanlışları dışında kalan dil yanlışları anlamla ilgili anlatım 

bozukluklardır. Kelimenin anlam çağrışımlarının bilinmemesi, sözcüklerin anlamına 

uygun kullanılmaması, aynı anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması, anlamı aynı 

cümledeki başka bir sözcükte bulunan sözcüğün gereksiz olarak kullanılması, aynı 

sözcüğün terarı, çelişen ifadelerin bir arada kullanılması, anlam – kök – yazım 

benzerliği nedeniyle birbirine benzeyen ancak aralarında anlam nüansı olan 

sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması, düşüncenin yanlış sıralaması, sözcüklerin 

ve kelime guruplarının yanlış yerde kullanılması, düşünme ve mantık hataları, deyim 

ve atasözü yanlışları anlamla ilgili yanlışlıklardır. Aşağıda, örnek cümlelerden 

hareketle bu tip yanlışlıklar ele alınmış, yanlışlıkların sebepleri açıklanmış ve doğru 

cümle alternatifleri belirtilmiştir.      

 

4.1.1. Gereksiz Sözcükler 

 

Bir sözcük ya da sözcük grubu cümleye herhangi bir anlam katmıyor, 

cümleden çıkarıldığında da cümlenin anlamında bir daralma veya bozulma 

olmuyorsa o sözcük ya da sözcük gurubu gereksizdir.  Bu çeşit anlatım 

bozukluğunun üç çeşidi vardır: 

 

4.1.1.1. Aynı Anlamlı Sözcükler 

 

Eşanlamlılık, daha çok bir dildeki yabancı sözcüklerle ilgilidir. Osmanlı 

toplumundaki hakim kültürler olan Türk, Arap ve Fars kültürlerinin  aynı anlamlı 
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sözcüklerinin bir arada kullanılması bu çeşit anlatım kusurunun temel 

nedenlerindendir: sağlık-sıhhat, ser-baş, yüz-çehre-sima, dinlenmek-istirahat etmek  

vb. Dilimize İslamiyet’in kabulünden sonra Arapça ve Farsça, 19. yy.dan itibaren de 

Batı kaynaklı sözcükler girmeye başladı. Bu durum, Türkçe bir sözcükle onun 

eşanlamlısı yabancı kökenli bir sözcüğün birlikte kullanılması gibi bir garipliğe yol 

açtı. 

 

Cümlede olsun, yazının bütününde olsun ele alınan konu gerektirmedikçe 

eşanlamlı sözcüklerden yalnız birisi kullanılmalıdır. Aynı anlamlı iki sözcük gerek 

aynı dilden gerekse iki farklı dilden olsun bir arada kullanılmamalıdır. İngilizce bir 

sözcüğün Türkçe karşılığı parantez içinde yazılabilir. Burada vurgulanmak istenen 

dil yanlışı kültürümüze, dilimize mal olmuş, anlamları toplumun geneli tarafından 

bilinen Türkçe, Arapça, Farsça eşanlamlı kelimelerin bir arada kullanılması veya iki 

eşanlamlı Türkçe kelimenin aynı cümlede kullanılmasıdır.  

 

Cümlenin, gereksiz ve gösterişli kelimelerden arındırılmasına duruluk denir. 

Eşanlamlı kelimelerin bir arada kullanılması ya da cümlede görevi olmayan bir 

kelimeye yer verilmesi, anlatımın gücünü azaltır, sözü gereksiz yere uzatır. Bu 

nedenle az kelime ile anlatılacak bir düşünceyi, olayı, haberi çok kelime ile 

anlatmamalıyız. Bu durumu örneklerle açıklayalım: 

 

“Fakirlik, fukaralık, yoksulluk ateşten gömlek!” cümlesinde “fakirlik, 

fukaralık, yoksulluk” aynı anlamlı sözcüklerdir. Bu cümlenin duru bir cümle olması 

için eş anlamlı üç kelimeden yalnız birinin kullanılması yeterlidir. Diğer ikisi 

gereksizdir. 

 

“Dükkanları kirli olan 18 iş yeri kapatıldı.” cümlesi de duru bir cümle 

değildir. Çünkü “iş yeri” sözcüğü “dükkan” sözcüğü ile aynı anlama gelmektedir. O 

halde cümle ya “Kirli olan 18 iş yeri kapatıldı.” şeklinde ya da “Kirli olan 18 dükkan 

kapatıldı.” şeklinde olmalıydı. 
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İki demeç arasındaki bazı önemli nüans farkları bulunduğu, dikkatli 

gözlemcilerin gözlerinden kaçmamıştır.” cümlesindeki “nüans” kelimesi Fransızca 

“la nuance” dan gelmektedir ve “küçük fark” anlamındadır. Bu durumda “nüans 

farkları” tamlaması yanlıştır. Ya “nüanslar” ya da “farklar” kelimesi kullanılmalı, her 

ikisi bir arada kullanılmamalıdır.  

 

“Şimdi artık kendimize daha çok güvenebiliriz.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.47.)  

 

Yukarıdaki cümlede “şimdi” ve “artık” sözcükleri kök ve anlam bakımından 

aynı olmasa da  cümlede aynı anlamda ve aynı görevdedir. Bu nedenle bu 

sözcüklerin biri cümleden çıkarılmalıdır. Yani cümle ya “Şimdi kendimize daha çok 

güvenebiliriz.” ya da “Artık kendimize daha çok güvenebiliriz.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Konuşurken de kendiniz olmaya, doğal olmaya çalışın, size ait olmayan 

tonlama ve vurgular yapmayın.” 

 ( Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.97.) 

 

Yukarıdaki cümlede “kendiniz olmaya” ve “doğal olmaya” sözcük grupları 

aynı anlamlı olup bunların her biri cümleye farklı bir anlam katmıyor. Bu nedenle de 

bu sözcük öbeklerinden birinin çıkarılması ve cümlenin daha duru  hale getirilmesi 

gerekmektedir. 

 

“Herhalde hayatımız boyunca bunların her ikisini de denemiş olmamız 

gerek.”  

( Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.5.) 

 

Bu cümledeki “Herhalde”  ve “olmamız gerek” ifadeleri aynı anlama 

geldiğinden bunların biri cümleden çıkarılmalıdır. Cümle ya “Herhalde hayatımız 

boyunca bunların her ikisini de denemiştik.”  ya da “Hayatımız boyunca bunların her 

ikisini de denemiş olmamız gerek.” şeklinde olmalıdır. “Herhalde” sözcüğünün bir 

de “her durumda, mutlaka” şeklinde “kesinlik” anlamı vardır. Cümlenin bu anlamını 
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dikkate aldığımızda cümle: “Herhalde hayatımız boyunca bunların her ikisini de 

denemiş olmalıydık.” şeklinde kurulmalıdır. Bu durumda cümle ihtimal – gereklilik – 

kesinlik gibi üç anlamı çağrıştırmakta; fakat bunların hangisinin kastedildiği 

anlaşılmamaktadır. Bundan dolayı cümle, tek bir anlam ifade edecek şekilde yeniden 

kurulmalı, cümle  her okuyucu tarafından aynı şekilde anlaşılmalıdır.   Aşağıdaki 

cümlede de buna benzer bir yanlışlık yapılmıştır: 

 

“Her halde Saniha Hanım Cemil Bey’e bu durumu da anlatmış olmalı ki Bir 

akşam yemekte bana: …” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.9.) 

 

“Ben sizin gibi kendisini başkalarına adamış, iyilik yapmayı seven bir tek 

insan daha görmedim.” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.5.) 

 

Bu cümlede ise “tek” ve “bir” sözcükleri aynı anlamlıdır. Ayrıca “daha” 

sözcüğü de “bir” sözcüğü tarafından kapsandığı ve cümleye bir anlam nüansı 

katmadığı için gereksizdir. Ayrıca “daha” sözcüğünün kullanılış sebebi tam olarak 

anlaşılmamaktadır. “Henüz” anlamında zaman zarfı mı yoksa “ikinci bir kişi” 

anlamında edat olarak mı kullanıldığı tam olarak belli değildir. Bu açıklamalar 

ışığında doğru cümle alternatifleri şunlardır: 

 

“Ben sizin gibi kendisini başkalarına adamış, iyilik yapmayı seven insan  

görmedim.” 

 

“Ben sizin gibi kendisini başkalarına adamış, iyilik yapmayı seven bir  insan  

görmedim.” 

 

“Ben henüz, sizin gibi kendisini başkalarına adamış, iyilik yapmayı seven bir 

insan görmedim.” 
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 “İnsan, yaratılışı gereği doğal ve hatta içgüdüsel olarak diğer insanlarla 

birlikte yaşama eğilimi gösterir.”  

  

 Yukarıdaki cümledeki “yaratılışı gereği”,  “doğal” ve “ içgüdüsel” kelimeleri 

aynı anlamlı oldukları için birlikte kullanılmaları cümlenin anlatım gücünü 

artırmamış, aksine zayıflatmıştır. Doğru cümle alternatifleri: 

 

 “İnsan, yaratılışı gereği diğer insanlarla birlikte yaşama eğilimi gösterir.”  

 “İnsan, doğal olarak diğer insanlarla birlikte yaşama eğilimi gösterir.”  

 “İnsan, içgüdüsel olarak diğer insanlarla birlikte yaşama eğilimi gösterir.”  

şeklinde olmalıdır. Aşağıdaki cümlede de buna benzer bir dil yanlışı vardır: 

 

 “Bu canlıların fıtri, doğuştan getirdikleri, bir zorunluluktur.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.70.) 

 

 “Görülecektir ki, bu davranış ve tutumlar anında (esnasında) insanlar ağır 

ağır göstermek istedikleri geçici ve sahte kimliklerini terk edecekler ve oldukları gibi 

kendilerini ortaya koyacaklardır. Bununla da daha iyi davranışlar göstermeye 

gayret ederler.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.77.) 

 

 Anlamı herkesçe bilinen sözcükleri eşanlamlısıyla birlikte yazmak doğru 

değildir. Yukarıdaki cümledeki sözcüklerden “anında” sözcüğünün anlamını bilen 

herkes “esnasında” sözcüğünün de anlamını bilmektedir. Kaldı ki herhangi bir yazıyı 

okuyan kişilerin tamamının, yazının her cümlesini, her kelimesini anlaması 

beklenmemelidir. Ayrıca cümlede “oldukları gibi” kelime gurubu yüklemin önüne 

getirimeli, “göstermeye” kelimesi “düzeltmeye” kelimesiyle değiştirilmelidir. 

Koyacaklardır” yüklemi ile “gayret ederler” yüklemi de zaman bakımından uyumlu 

olmalıdır. Doğru cümle: 

 

    “Görülecektir ki, bu davranış ve tutumlar esnasında insanlar ağır ağır 

göstermek istedikleri geçici ve sahte kimliklerini terk edecekler ve kendilerini 
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oldukları gibi ortaya koyacaklardır. Bununla da davranışlarını düzeltmeye gayret 

edeceklerdir.” şeklinde olmalıdır. Aşağıdaki cümlede de aynı türden bir yanlışlık 

yapılmıştır. 

“Aynı şekilde yanlışı doğru bilen ve onun yaygınlaşması için gayret (çaba) 

sarfeden de azımsanmayacak sayıda kimseler vardır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.118.) 

 

 “Hava koşullarından dolayı gecikmeler bu dedikodulara neden oldu.” 

(Vatan, 05 Mart 2005, s.2.) 

 

 Bu cümlede geçen “-den dolayı” ve “neden oldu” kelimelerinin bir arada 

kullanılması anlatım bozukluğununa sebep olmuştur. Çünkü bu kelimeler “sebep, 

neden” anlamı vermekte birbirinin yerine kullanılmaktadır: 

  

Hava koşulları gecikmelere neden oldu. 

 Hava koşullarından dolayı gecikmeler oldu. 

  

 Ancak bu cümlelerde bir neden (hava koşulları), bir sonuca (gecikmeler) 

bağlanmıştır. Yukarıdaki cümlede ise iki ayrı neden ve iki ayrı sonuç vardır: Buna 

göre doğru cümle alternatifleri: 

 

 “Hava koşullarından kaynaklanan gecikmeler bu dedikodulara neden 

oldu.”  

 “Hava koşulları gecikmelere, gecikmeler de  bu dedikodulara neden oldu.” 

şeklindedir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de aynı anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır: 

 

 “Bir arada ve toplu olarak yaşamak zorunda olan insanlar, çoğu kez metod – 

usül – anlayış ve idrak farklılıkları yüzünden birbiriyle çelişmekte ve kavga 

etmektedir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.32.) 
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“Fakat bu roller, beklenen ve arzu edilen davranışlar dizisi halinde 

karşımıza çıkarlar.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.47.) 

 

 “Ohalde insan ahlaki özelliklerini davranışlarına, yapıp etmelerine 

yansıtmalıdır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.75.) 

 

“Ayrıca bu normlar, çeşitli zorlayıcı ögelerle, yani yaptırımlarla 

desteklenerek bireylerin onlara uymasına çalışılır” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.78.) 

 

 “Günümüzde bütün toplumların ortak sorunu haline gelen yalnızlık duygusu, 

kişisel bir nitelik arz etmekte ve kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.92.) 

 

“Peygamber sözü olan “selamlaşma”nın sık sık söylendiği ortamlar medeni 

– uygar olduğuna işaret edilmektedir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.12.) 

 

 “Gördüğü ve tanık olduğu olgulardan, gözlemlediği çevre nesnelerinden 

yola çıkıyor resimlerinde Sali Turan; o nedenle de kurgusal bir içerikle 

yapılandırılmış değil bize sundukları.” 

 (Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.1.) 

 

 “Ancak, henüz daha bu sızlanma aşağıda kendi aralarında sürüyor.” 

(İbrahim Kıbrızlı, Zaman, 09 Haziran 2005, s.9.) 

 

 Bu gibi mal ve hizmetler çağdaş insanın günlük yaşamında vazgeçilmez bir 

şekilde kullanmak durumunda olduğu ürünler.” 

(İbrahim Kıbrızlı, Zaman, 09 Haziran 2005, s.9.) 
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 “Oysa futbol anlayan için çok kolay ve basit bir iştir.” 

  (Zaman Spor, 09 Haziran 2005, s.2.) 

  

“Özellikle dövizde satıcı olanlar için, faizde hala daha inilecek yer var 

demek ki!” 

(Vatan, 05 Mart 2005, s.10.) 

 

 “Çok kısaca özetleyecek olursak, bu alan nüfus hareketlerinin ekonomi 

üzerindeki etkilerini inceler.” 

(Radikal, 09 Haziran 2005, s.14.) 

 

 “E – 5 Karayolu üzerindeki tıkanıklıkların sebeplerinden birinin minibüslerin 

duraklarda yaptığı düzensiz yığılmalardan kaynaklandığını kabul eden İstanbul 

Minibüsler Odası Başkan Vekili Koray Öztürk, …” 

  (Zaman Spor, 09 Haziran 2005, s.25.) 

 

4.1.1.2. Bir Sözcüğün Anlamının Aynı Cümledeki Başka Bir Sözcükte 

Bulunması  

 

Bir sözcüğün anlamı aynı cümledeki başka bir sözcüğün anlam kapsamında 

ise bu sözcük gereksizdir ve duruluğu zedeler. Anlamı cümledeki başka bir sözcük 

tarafından üstlenilen, kapsanan sözcük gereksizdir. 

 

“Hayat bizim hepimizi ayni teknede yoğurmuş, ayni yumağa sarmıştır.” 

         (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, çev. Refik Özdek, s.7.) 

 

Bu cümledeki “bizim hepimizi” tamlamasındaki “bizim” sözcüğü gereksizdir. 

Çünkü “hep” kelimesindeki iyelik eki “-imiz” tamlayan olan “bizim” sözcüğünün 

karşılığıdır. Kişi zamiri ile kurulan iyelik guruplarında, kişi zamiri sadece tamlayan 

olur. Cümlede, kişi zamiri olan tamlayanın düşürülmesi anlam karışıklığına neden 

olmuyorsa, bu tamlayanın düşürülmesi cümlenin duruluğu açısından daha doğrudur. 

“Ayni” kelimesi de “aynı şeklinde yazılmalıdır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 
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“Sizin saçlarınız çok güzel görünüyor.” Cümlesindeki tamlayan 

yazılmayabilir. Hatta yazılmaması daha doğrudur; çünkü tamlayan için başka bir 

alternatif zamir ya da anlam karışıklığı söz konusu değildir. Ancak; 

 

“Geldiğine hepimiz çok sevindik.” cümlesinde tamlayanın düşürülmesi anlam 

belirsizliğine yol açmıştır. Çünkü bu cümlede tamlayan “senin, onun, onların” olmak 

üzere üç farklı zamir olabilmektedir. Bu nedenle bu üç zamirden biri tamlayan olarak 

cümlenin başına getirilmelidir. 

 

“St-Jacques’dan Luxembourg Parkı’na doğru çıktığın, yetmiş bin milletin 

otuz iki bin miktarındaki süt beyaz, kirli sarı, abanoz karası, buğday esmeri 

mozalarına baktığın şu anda. 

              (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.109.) 

 

Bu cümledeki “otuz iki bin” sayısı, “miktarındaki” sözcüğünü kapsadığından 

“miktarındaki” sözcüğü gereksizdir ve cümleden atılmalıdır. Cümlede anlam 

belirsizliği bulunması ve cümlenin yüklemsiz olması nedeniyle doğru cümle 

alternatifleri verilmemiştir. 

 

“Özellikle özenti ve yapay duruş ve davranışlardan kaçınınız. Kendi kendiniz 

olunuz.”  

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.52.)  

 

Bu cümlede “kendi” sözcüğü gereksizdir. Çünkü “Kendiniz olunuz.” cümlesi 

ile “Kendi kendiniz olunuz.” Cümlesi arasında anlam bakımından hiçbir farklılık 

yoktur. Yani “kendi” kelimesinin cümleye hiçbir katkısı olmadığı için cümleden 

çıkarılması, cümlenin anlamında bir daralmaya ya da bozulmaya neden olmaz. Bu 

sözcüğün cümleden çıkarılmaması cümlenin duruluğunu zedeler, anlamayı geciktirir. 

 

“Yalnız sözlerini sürekli olarak kağıttan okuma alışkanlığı içinde bulunan, 

gözlerini kağıttan ayırmayan bir konuşmacı, okuma kitabından dersini yineleyen bir 

öğrenci izlenimini verir.”   
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(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.52.) 

 

Bu cümledeki “içinde” kelimesi “bulunan sözcüğünün anlam kapsamında 

olduğu için gereksizdir ve cümleden çıkarılmalıdır. Ayrıca kağıttan okunan söz değil 

yazıdır. Çünkü ses okunmaz, dinlenir. Bu açıklamalar doğrultusunda doğru cümle: 

 

“Yalnız, konuşmasını sürekli olarak kağıda bakarak yapma alışkanlığı olan, 

gözlerini kağıttan ayırmayan bir konuşmacı, dersini okuma kitabından tekrar eden bir 

öğrenci izlenimi verir.” şeklindedir. 

  

“Düşüncesiz bir dinleyicinin yanında getirdiği küçük bir çocuğun salonda 

koşu tutturmasına kızarak bağırıp çağırmaya başlamamızdan ürküp uyku kestiren 

ihtiyar bir dinleyicinin bastonunu düşürmesi, yakından geçen bir trenin düdüğü veya 

lokomotifin gürültüsü, o sırada birdenbire gürültüyle hapşıran bir genç kız ve bu 

gürültülere karışan daha bir çok sesler!..” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.46.) 

       

Bu cümlede “koşu tutturmasına” sözcük gurubu “koşturup durmasına” 

şeklinde değiştirilmeli; “uyku” sözcüğü, “kestiren” sözcüğü tarafından kapsandığı 

için cümleden çıkarılmalı; “gürültüyle” sözcüğü “yüksek sesle” sözcüğüyle 

değiştirilmelidir. Ayrıca cümlede bir de tamlama yanlışı vardır. Çokluk bildiren 

belgisiz sıfat “bir çok”tan sonra gelen “sesler” tamlananındaki çokluk eki (-ler) 

atılmalıdır. Bu düzeltmeler yapıldığında cümle: 

 

“Düşüncesiz bir dinleyicinin yanında getirdiği küçük bir çocuğun salonda 

koşturup durmasına kızarak bağırıp çağırmaya başlamamızdan ürküp, kestiren 

ihtiyar bir dinleyicinin bastonunu düşürmesi, yakından geçen bir trenin düdüğü veya 

lokomotifin gürültüsü, o sırada birdenbire yüksek sesle hapşıran bir genç kız ve bu 

gürültülere karışan daha bir çok sesler!..” şeklinde düzeltilmiş olur. 

 

“Bir konferansçının beğenilmesi için konuşacağı konu ile dopdolu olması ve 

sözlerini söylemeye içten şiddetli bir istek duyması gerekir.” 
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(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.41.) 

 

Cümlede geçen “içten” sözcüğü, “istek duyması” kelime gurubunun anlam 

kapsamındadır, Bundan dolayı “içten” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır. 

  

“ Piyasada kahve darlığı başlamıştır. Elde mevcut stok olmadığından Tekel 

idaresi de zor durumda kalmıştır.” ifadesinde elde kelimesindeki “-de” hal eki 

“mevcut” kelimesini kapsamaktadır. Bu nedenle duruluk için “mevcut” kelimesi 

cümleden atılmalıdır.  

 

“Arkadaşım benim bütün gizli sırlarımı açıklamış.” Cümlesinde aynı anlamı 

veren “gizli” ve “sır” kelimelerinin bir arada kullanılması duruluk ilkesine aykırıdır. 

Bu nedenle “gizli” kelimesi cümleden çıkarılmalıdır. 

 

“Türkçe dili bizim ana dilimiz olduğuna göre, onu iyi bilmek de görevimiz 

olmalıdır.” cümlesi anlatım yönünden kusurludur. “Türkçe” sözcüğündeki “–çe” 

isimden isim yapım eki “dil” anlamını karşıladığından “dil” sözcüğü gereksizdir. 

 

“Eğer yapıtlardaki yaşamı iyice incelenirse hareketli ve canlı sonuçlar 

sağlanabilir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.39.) 

 

“Türkçede “–se / -sa” ekleri cümleye şart anlamı katar. “Eğer” sözcüğü  aynı 

cümledeki bu ekler tarafından kapsandığından gereksizdir. Başka bir ifadeyle “Eğer” 

sözcüğünün atılması cümlenin anlamında bir daralma ya da bozulmaya neden olmaz. 

Ancak burada “eğer” kelimesi şart ilişkisini pekiştirmek için kullanılmıştır. Bundan 

dolayı da “eğer” kelimesi ile “-se / -sa” şart ekinin bir arada kullanılmasını bir dil 

yanlışı olarak değerlendirmemek gerekir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de aynı türden dil yanlışları vardır:   
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“Yalnız bu alt bölümlere bölünme, dinleyicinin anlayamayacağı bir biçimde 

olmamalıdır.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.37.) 

 

“Halbuki konuşmacı, dinleyici karşısında etkili olmak istiyorsa, sözlerini 

daha önce hazırlamamış da, sanki o anda hatırına gelen tümceleri sıralıyormuş gibi 

rahat konuşmalıdır.”  

     (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.29.) 

 

“Genel olarak bakıldığında yürüyüş tarzı kişiler hakkında onlar farkında bile 

olmasa da birçok ipucu verir.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.111.) 

 

“Kişiler arası ilişkilerde yaşanan en küçük gerginlik kendisini önce ses 

tonunda ortaya koyar.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.96.) 

 

“Yüz de kendi içinde parçalardan oluşan bir bütündür. Bu bütünü oluşturan 

ve kendileri birer anlam içeren parçalar genel olarak; yüz şekil ve oranı, alın, 

kaşlar, göz kapakları, kirpikler, gözler, burun, dudaklar, çene, kulaklar ve ten 

rengidir.  ” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.95.) 

 

“Dikkatinizi toplayamıyorsanız, eğer yorgun, hasta, canınız sıkkınsa yeni bir 

şey öğrenmeye zihnen hazır olmayabilirsiniz.”  

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.80.) 

 

“Konu başlıkları ve değişik karakterde harfler kullanın. Bunu ise ancak iyi 

bir yazım programında yapabilirsiniz.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.75.) 
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“Okuyucuların ihtiyaçlarını iyi tespit edin. Bu tespiti yaparken onlar için bu 

yazının bir anlam ifade etmesini istiyorsanız yazınızın bunun içinde bulundurması 

gerekir. Bu yazınıza okunması için gereken ilgiyi sağlayacaktır.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.69.) 

 

“Okuyacak olan kitlenin özelliklerini iyi tespit edin.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.69.) 

 

“Eğer söyleyeceklerinizin hepsini yazıp, sesli olarak okursanız uzun zaman 

aldığını göreceksiniz.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.42.) 

 

“Bir pazar kendi kendine gelmiş, bizde yemeğe de kalmıştı.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.55.) 

 

“Cemil Bey, şimdilik şartı ile benim için on bin lira yollamış.” 

            (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.48.) 

 

“Ertesi gün karakolun bekçisi benim hem kitaplarımı, hem de çamaşırlarımla 

elbiselerimi getirdi.” 

               (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.9.) 

 

“Ertesi gün, erkenden kalktım. Nermin’in annesi olan Hikmet Hanım’a 

yardım ettim.” 

            (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.44.) 

 

“__ Hanım, dedi. Oradaki eşyayı karyolaların altına filan koy.”  

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.44.) 

 

“Seniye Hanım beni elimden tutarak dikiş dikilen bir odaya götürdü.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.43.) 
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“Muhtar Bey’e büyük baba diyen altı yedi yaşlarında bir kız, sonra elinde bir 

dikiş bulunan zayıf, kırk yaşlarında kadar bir hanım da vardı.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.43.) 

 

“… bana karnemi veren okul müdürü çekmecesinden bir de saat çıkartarak 

bileğime kendi eliyle taktı.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.39.) 

 

“Okulda karnelerimize notlar işlenmişti. Hemen hemen orta bir notum bile 

yok.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.38.) 

 

“__ Ayrıca bir altı yıl daha okumam lazım gelecektir.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.38.) 

 

“Ama bu arada babama da iş buyurdukları olacaktı tabii. Sonra okulun bir 

bahçesi vardır.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.37.) 

 

“İşte, bu sırada Koçarlı’daki öğretmenime yazdığım mektuba, benim canımı 

epeyce sıkan ve beni ağlatan bir cevap aldım.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.37.) 

 

“Yıldız okulda örnek olarak gösterilen bir öğrenci.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.33.) 

 

“__ Okul öğretmenlerinden birinin kızı da Yıldız adındaydı.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.30.) 

 

“Neden sonra onları aramaya çıkanlar hepsini ölü olarak bulmuşlar.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.29.) 
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“Sabaha karşı olacak ki karşımdan doğru bir yıldız parladı.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.29.) 

 

“__ Bunu benim köydeki öğretmenim de sordu babama.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.29.) 

 

“Babam içini çeker: ‘Bu iş benim ömrümce sürecek.’ derdi. Otomobil almak 

kolay mı?”  

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.19.) 

 

“Yolcular benim kim olduğumu hep sorarlardı.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.19.) 

 

“Onunla beraber yolculuk yapıyordum.”  

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.19.) 

 

“Arada, bildiğin, kanında dolaşan şu Türkçe dilinden, “Kara buberim 

buberim buberim!” diyor. 

                    (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.104.)  

 

“Ben bütün bunları kafamda düşünürken, genç arkadaşım durmadan beni 

öven sözler söylüyor.” 

           (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.68.)  

 

“Bir kırk adım kadar yürümüştük.” 

          (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.60.)  

 

“Burada kazandığı para ile köydekiler de geçiniyor, kendisi de serin ağaç 

altlarında denize karşı uyku kestirebiliyordu.”  

          (Sait Faik Abasıyanık, Az Şekerli, s.131.)  
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“Bütün bu beklenmeyen birdenbire ortaya çıkan uygunsuz durumlara karşı 

ne gibi önleyici bir yol tutulması gerektiğini önceden düşünmeliyiz.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.46.) 

 

“Dede “Geleneklerinize göre, bir erkek hindi avına gideceği zaman, güneş 

doğmadan kendi kendine uyanmalıdır.” 

(Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.150.) 

          

“Dürüstçe söyleyeyim benim için oyunculuktan vazgeçtiğim bir dönemde 

Uğur Yücel’le karşılaştım.” 

(Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.86.) 

 

“Buna mukabil mevcut ortak noktaların bulunup onlar üzerinde bir 

uzlaşmaya varılması karşılıklı ilişkilerin devamını sağlar.” 

 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.33.) 

 

“Toplum yaşayan canlı bir varlıktır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.33.) 

 

“Toplumda yaşayan fertler gerçek güvenilir bireyler olurlarsa, hayatı 

yaşamak kolaylaşır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.75.) 

 

“Kimseyle samimi olmadıklarından, çevresine güvenmediklerinden dolayı, 

ihtiyaçları olduğu halde yardım isteyebilecekleri kişi sayısı yok denecek kadar 

azdır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.93.) 

 

“Toplumdaki insanların yüklendiği inanç, kültür ve tecrübe birikimi nesilden 

nesile sürüp gider.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.97.) 
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“Benliği onu, yolunu çizmeye ve arzu ettiğini yapmaya iterken, diğer taraftan 

toplum kontrolü ile onunla yaşamakla karşı karşıyadır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.102.) 

 

 “Fakat “yerde ve göklerde her ne varsa onun emrine verilmiştir.” O 

başkasının emrine verilmemiştir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.107.) 

 

“Cesaret; inançlı, bilgili, kendine özgüveni olan insanların olayıdır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.108.) 

 

“İnsanın yaptığı iyi davranışlarda şahsiyet bütünlüğü ve güzel bir hayatı 

sürdürmek vardır.   

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.115.) 

 

“Anadolu Sigorta 696 trilyon  TL prim üreterek 2004’te tüm sektörünün 

birincisi oldu.” 

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.2.) 

 

“Sali Turan’ın resimleri 18 Haziran tarihine kadar Modern Art Gallery’de 

görülebilir.” 

(Kaya Özsezgin, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.14.)  

 

“Onda beni kendine çeken, bir yazar olarak ‘sahih’ duruşuydu.” 

(Feridun Andaç, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.15.) 

 

“Yıllarca migren hastalığı çektiğini, geçen ay mucizevi bie şekilde 

kurtulduğunu anlatıyor sohbetin bir yerinde.” 

(Tempo, Sayı 15 / 91, 13 – 19 Nisan 2005, s.32.) 
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 “Dans etmeye başladıkları ilk günden bu yana kederleri ve engelleri bir yana 

bırakan Devinimler Topluluğu üyeleri, müzik sesiyle birlikte bedensel engellerin 

ötesine geçerek, özgürlüklerini ilan ediyorlar.” 

(Tempo, Sayı 15 / 91, 13 – 19 Nisan 2005, s.62.) 

 

“Psikiyatrlar, … bu değişimlerin bazen insanı olumsuz yönde etkilediğini 

belirtiyor.” 

(Tempo, Sayı 15 / 91, 13 – 19 Nisan 2005, s.64.) 

 

“Ancak bankayı dermansız kılan olumsuz unsurların tümü geçici.” 

(Metin Münir, Vatan, 05 Mart 2005, s.7.) 

 

“Zira başta 1,64 milyar dolarlık, Ocak ayı ,için rekor sayılabilecek cari açık 

rakamı onları rahatsız ediyor.” 

(Ali Ağaoğlu, Vatan, 05 Mart 2005, s.10.) 

 

“Burada ekonomiye, adalete, topluma bakış dünyanın diğer bütün 

ülkelerinden farklıdır.” 

  (Oktay Gönensin, Vatan, 05 Mart 2005, s.10.) 

 

“Sonu kanlı biten aşk hikayesi …” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s.17.) 

 

“Öncelikle Phaselis ören yeri bölgesinde 600’e yakın kızılçam ağacını kesen 

firma, daha sonra bu sayıyı 1500’e çıkardı.” 

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.3.) 

 

“… bizim evde de artık ileri teknoloji her şeyi kendisine esir almış 

bulunuyor.” 

(Mehmet Y. Yılmaz, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.2.) 
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“Lakin ola ki çevrenizdeki dalkavuktan, dalkavuklardan kurtulmak 

istiyorsanız, o zaman ne yapacaksınız?” 

(Hasan Pulur, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.3.)  

 

“Her şeyden önce sergi geniş kapsamlı bir Mualla sergisidir, …” 

(Yalçın Sadak, Radikal, 09 Haziran 2005, s.24.) 

 

“Şimdi bu radyofrekans yöntemiyle, biz bu küçük fıtıkları buharlaştırarak, 

birkaç dakika içinde hastayı ağrısız günlerine geri kavuşturuyoruz.” 

(Aybars Akkor, Posta, 15 Haziran 2005, s.20.) 

 

4.1.1.3. Aynı Sözcüğün Tekrarı 

 

Uzun cümle kurmaya özenen bazı yazarlar cümlenin bir yerinde kullandığı 

bir sözcüğü diğer yerinde de kullanmaktadırlar. Bu durum cümlenin duruluğunun 

bozulmasına neden olmaktadır. 

    

“Beni en çok üzen olaylardan biri de zaman zaman gündeme getirip de 

çözemediğimiz sorunlarımızdan biridir.”  cümlesinde “biri” belgisiz zamirinin iki 

defa kullanılması hem cümledeki belirsizliğin devam etmesine hem de anlatım 

bozukluğuna neden olmaktadır. Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Beni en çok üzen olaylardan biri de zaman zaman gündeme getirip de 

çözemediğimiz sorunumuzdur.” 

 

“Beni en çok üzen olay, zaman zaman gündeme getirip de çözemediğimiz 

sorunlarımızdan biridir.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Namık Kemal’in tiyatroları arasında en çok sevilen, oynandığı yıllarda en 

çok seyirci toplayan ve izleyicisini galeyana getirerek yazarın Magosa’ya 

sürülmesine neden olan eserleri arasında “Vatan Yahut Silistre” en önemlisidir.”  
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cümlesinde “arasında” kelimesinin iki defa kullanılması anlatım bozukluğuna neden 

olmuştur. Doğru cümle: 

 

Namık Kemal’in tiyatroları arasında en çok sevilen, oynandığı yıllarda en 

çok seyirci toplayan ve izleyicisini galeyana getirerek yazarın Magosa’ya 

sürülmesine neden olan eseri “Vatan Yahut Silistre”dir.” şeklindedir. 

  

“Bu çerçevede Kur’an – ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “İnsanlar, 

imtihandan geçirilmeden, sadece “iman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi 

sandılar?” buyrulmaktadır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.70.) 

 

Yukarıdaki cümlede “buyrulmaktadır” kelimesinin iki defa kullanılması 

yanlıştır. Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Bu çerçevede Kur’an – ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “İnsanlar, 

imtihandan geçirilmeden, sadece “iman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi 

sandılar?” 

 

“Bu çerçevede Kur’an – ı Kerim’de: “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, 

sadece “iman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?” 

buyrulmaktadır.” şeklindedir. 

 

“Dolayısıyla iyi davranışı toplumsal ilişkilerde yaygınlaştırarark birbirini 

anlayan, farkında olan ve sağlıklı iletişimi gerçekleştiren bireylerin varolduğu bir 

sosyal hayat var olabilecektir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.9.) 

  

 Yukarıdaki cümlede “varolduğu” ve “varolabilecektir” kelimelerinin aynı 

cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Cümlede “birbirini” 

kelimesinin “farkında olmak”, “iletişim gerçekleştirmek” yan cümlelerine 
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bağlanması da tümleç ve tamlama yanlışlarına neden  olmuştur. “Varolmak” kelimesi 

de “var olmak” şeklinde yazılmalıdır.  Doğru cümle: 

 

“Dolayısıyla sosyal hayat, toplumsal ilişkilerde iyi davranışı 

yaygınlaştırarark birbirini anlayan, birbirinin farkında olan ve birbiriyle sağlıklı 

iletişim kuran bireylerle  var olabilecektir.” şeklinde olmalıdır.  

 

“Böyle bir salonda konuşmanıza uygun bir salon ayarı yapmadan sözlerinizi 

söylemek zorunluluğunda  kalabilirsiniz.” 

(Nüzhet Şenbay,  Söz ve Diksiyon Sanatı, s.54.) 

 

“zorunluluğunda  kalabilirsiniz” deyiminin doğrusu “zorunda  kalabilirsiniz” 

şeklindedir. “salon ayarı yapmadan” ifadesi de yanlıştır ve anlam belirsizliğine yol 

açmıştır. “Ayar yapmak” deyimini Türkçede saat, motor, elektronik eşyalar vb. için 

kullanmaktayız. Ayarlanacak olan salonun kendisi mi, salonun oturma düzeni mi, ses 

düzeni mi, yoksa bunların hepsi mi belli değildir. “Salon” kelimesinin tekrarı da 

cümleyi daha karmaşık ve kulak tırmalayıcı bir hale getirmiştir. Cümle bu haliyle 

duru ve açık bir cümle değildir. Doğru cümle: 

 

“Böyle bir salonda, konuşmanıza uygun bir düzenleme ve teknik hazırlık 

yapmadan konuşmak zorunda  kalabilirsiniz.” şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de aynı sözcüğün tekrarından kaynaklanan anlatım 

bozukluğu vardır: 

 

“İlkokuldayken dahi cep harçlığını hayal dahi edemezdim.” 

 

“Ümizliğe kapılmamın nedeni, yıllardan beri yaptığım çalışmalardan istenen 

sonucu elde edemememe neden oldu.” 

 

“Verdiği ifadesinde olay anında evinde olduğu ve dışarı hiç çıkmadığı 

ifadesini verdi.” 
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 “Benim düşünceme göre bu konuda daha yapılacak çok şey olduğunu 

düşünüyorum.” 

 

Öğretmenler bugünlerde memleketlerine gitmek üzere hazırlıklarını bitirmek 

üzere.” 

 

  4.1.2. Yanlış Kullanılan Sözcükler  

 

Yanlış sözcük kullanımı aynı kökten türemiş ya da anlamca birbirine 

benzeyen, aralarından anlam nüansı bulunan sözcüklerin karıştırılarak birbirinin 

yerine kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Bu durum, anlatmak 

istediğimizin dışında bir anlamın ortaya çıkmasına ya da anlatımın bozulmasına 

neden olmaktadır. 

 

“Yer adlarında vurgu hemen daima ilk heceye doğru sürülmüş bulunur.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.106.)  

 

Yukarıdaki cümlede “hemen daima” sözcükleri yerine “genellikle” sözcüğü 

getirilmeli ve “sürülmüş” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır. Bu cümlede verilmek 

istenen bilgiye uygun cümle alternatifleri: 

 

“Yer adlarının hemen hemen hepsinde vurgu ilk hecededir.” 

“Yer adlarında vurgu genellikle ilk hecededir.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Rıza Efendi, ışıkları ağır ağır söndürülmüş kıraathaneden odasına çıktığı 

zaman, paranın para olduğunu yeniden bulmuştu.” 

          (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.56.)  

 

“bulmak” fiili bu cümlede yerli yerinde kullanılmamıştır. Çünkü bulmak 

sözcüğü, kaybolanı ele geçirmek, karşılaşmak, hatırlamak gibi anlamlara 

gelmektedir. Bu cümlede bulmak fiili yerine “fark etmek, farkına varmak, 

keşfetmek” fiillerinden biri kullanılmalıydı.   
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“Kaymakam Bey ruzi mahşerde vereceği hesap yekununu kabartmak için 

öyle ustaca hareket etti ki, bazen kendisine bu kadar itimat gösteren köpeğin 

ihtizarını görmemek için kaçıp giderdi.” 

          (Sait Faik Abasıyanık, Az Şekerli, s.130.)  

 

Türkçede “itimat göstermek” şeklinde bir deyim ya da birleşik fiil yoktur. 

Doğru ifade “itimat etmek” şeklinde olmalıydı. Ayrıca bu cümledeki “ruzi 

mahşerde” sözcüğünün yazımı ya Osmanlıca aslına uygun olarak “ruz-i mahşerde” 

şeklinde ya da günümüz Türkçesinin yazımına uygun olarak “mahşer gününde” 

şeklinde yazılmalıydı. Cümledeki “yekunu” kelimesi de cümleye yeni bir anlam 

katmadığından ve “hesap” kelimesinin anlam kapsamında olduğundan gereksizdir. 

“kabartmak” kelimesi de olumsuzluk eki almalıdır. Bu fiil olumlu haliyle “kendini 

bilerek tehlikeye atma” anlamı vermekte ve anlam belirsizliğine neden olmaktadır. 

“hareket etti” yüklemi ile “kaçıp giderdi” yüklemleri arasında da zaman bakımından 

uyumsuzluk vardır. Buna göre doğru cümle aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

“Kaymakam Bey ruz-i mahşerde vereceği hesabı kabartmamak için öyle 

ustaca hareket ederdi ki, bazen kendisine bu kadar itimat eden köpeğin ihtizarını 

görmemek için kaçıp giderdi.” 

     

“Ben yaşımı yaşadım artık.” 

       (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.103) 

 

“Bu cümledeki “yaşını yaşamak” ifadesi doğru olmadığı gibi, dil estetiği 

bakımından da güzel bir ifade değildir. “yaşımı” sözcüğünün yerine “yaşayacağım 

kadar” sözcük grubu ya da “yeterince” sözcüğü kullanılabilir.  

 

“Ne yapalım ki, dilimizi etkinleşmelerden koruyamıyoruz.” 

   (Özcan Pehlivanoğlu, Zaman Spor ,16  Ocak 2005, s. 2) 

 

“Bu cümledeki “etkinleşmelerden” sözcüğü “etkileşimlerden şeklinde 

olmalıdır. “Etkinleşim” kimyasal bir terimdir. Burada söylenmek istenen ise 
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karşılıklı olarak birbirini etkileme işi olduğundan “etkileşim” sözcüğü 

kullanılmalıydı.” 

 

ULUSALLAR GİTTİ – A ve Ümit Futbol Takımları, Kazakistan’a gitti. 

Ulusal Takımlar Menajeri Can Çobanoğlu, Yunanistan maçıyla ilgili olarak “Gurur 

verecek bir oyun sergilendi” dedi.” 

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.18.) 

 

“Milli” kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “ulusal” kelimesi artık yerleşti 

ve anlamı herkesçe bilinen bir kelimedir. “Ulusal değer, ulusal güç, ulusal sınırlar” 

gibi kullanımları doğrudur; ancak herkes tarafından “Milli Takım” ve “Milliler” 

olarak kullanılan kalıplaşmış ifadelerin değiştirilerek bunların yerine “Ulusallar”, 

“Ulusal Takım” kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Öztürkçe kelime kullanacağız 

diye özel isimlere, deyimlere, yerleşmiş dil yasalarına karşı çıkmak yeni sorunlara ve 

iletişim zorluklarına neden olur. Aşağıdaki cümlede de aynı türden bir yanlışlık 

vardır: 

 

“İddia, diye bir bahis oyunu var. Böyle bir kelime yok, kerelerce ilgili 

kuruma başvurduk.” 

(TDK Başkanı Haluk Akalın, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.5.) 

 

Dilimizde “kere” kelimesi var ancak “kerelerce” kelimesi yoktur. Tüm 

halkımız ve aydınlarımız “defalarca” kelimesini benimsemiş ve onu kullanmaktadır; 

bunun yerine yeni bir kelime koymak gerekmez. Böyle bir yaklaşımın dile 

kazandıracağı hiçbir güzellik ya da zenginlik yoktur.  

 

“… yeniden deniz fenerleri ve boylu boyunca bir Samanyolu manzarası arz 

eden İtalya sahili: …” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.98.)  

 

“Oralarda üzüm bandırılıyor, buralarda sergi seriliyor.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.74.)  
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“Gelgelelim Yalova’yı istedim bu keret: …” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.44.)  

 

“Karısı, bacak bacak iki çocuğu var.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.39.)  

 

“İlk yıldızlar süslü püslü, efendime söyliyeyim arzı-ı endam eylediler.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.38.)  

 

“Ama, allahü- alem ol dahi bir keyifti gibime geliyor.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.38.)  

 

“Ama ben Ankara’yı siftah görecektim.”  

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.37.) 

 

“Burada deniz tembel fakat dehşetli güzeldir.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.25.)  

 

“1933 yıllarında Ankara Halkevi Temsil Kolu’nun verdiği oyunlara 

katılıyordum.” 

 (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.64.)  

 

“Nasıl ki su üstünde durmadan yüzme öğrenilip denizde ileri gidilemezse, 

belagat denizinde de bu sınır aşılmadan ilerleme olanağı sağlanamaz.”   

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.47.)  

 

“Halbuki dinleyicileri sıkmamak, onların ilgisini çekmek, yakalamak 

gereklidir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.45.)  

 

“Konferansımın temel kesimini meydana getiren fikri, başlıca kanıtları ve 

olguyu hangi yolda geliştirmeliyim?” 
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(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.32.) 

 

“… , o bilgiyle ilişkisi olan kitaplardan yararlanarak konferansımızı 

hazırlamak zorunluluğundayız.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.31.)  

 

“Öyle durumlarda yapılan konuşmaların asal kuruluşları aynıdır.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.31.)  

 

“Elbette söylev söylemeye yeni başlamış olanlar için topluluk karşısında 

uzun bir söylevi söylemek oldukça güç bir iştir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.30.)  

 

“__ Bir konuşmayı söylemeden önce, sonuna kadar yazmak yararlı mıdır? 

Hemen yanıt verelim: __ Evet. Çünkü bu şekilde konuşmacı, dinleyici karşısında ne 

söyleyeceğini bilerek kendine güven sağlar.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.29.)  

 

“Bir konuşmacının sonucu da bir dizemin sonu gibi, etkili sona ermelidir.” 

  (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.28.) 

 

“Seçkin bir konuşmacı da olsa konuşmasının başlangıç ve sonucunda 

edebiyat yapmaya kalkarsa dinleyiciler üzerindeki etkisini çok kaybeder.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.28.)  

 

“Dikkat dağıtacak sürekli bir hareketlilikten kaçının rahat bir görünüm 

vermeye çalışın.” 

  (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.130.) 

 

“İşimiz bir büroda olmasa bile hepimiz her gün iyi ya da berbat bir şekilde 

hazırlanmış bir çok evrakı okumak zorunda kalırız.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.79.) 
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“Okuyucuların ihtiyaçlarını iyi tespit edin. Bu tespiti yaparken onlar için bu 

yazının bir anlam ifade etmesini istiyorsanız yazınızın bunun içinde bulundurması 

gerekir.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.69.) 

 

“İnsanların gerçekten ne istediğini öğrenmek için de oldukça kafa yormanız 

gerekecektir.”  

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.66.) 

 

“Cevap vermeniz gereken bir konu varsa zihninizde cevabını hazırlayın.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.61.) 

 

“Sabah, öğle ve akşam kadıncağızı muayene ediyor, türlü ilaçları deniyor, 

kendi bilgisine kanmıyor, hastaneden başka hekim arkadaşlarını getiriyordu.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.69.) 

 

“Hristiyan olduklarını hiç bir zaman unutmazlar ve bu din ayrıcalığını 

bizlere belli etmezler.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.63.) 

 

“İstanbul’da şube müdürüydü, sonra bir ilde emniyet müdürü oldu,  en sonra 

emniyet genel müdür yardımcılığına atandığını haber aldım kendisine de bir mektup 

yazmıştım.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.62.) 

 

“__ Ben kimsesiz bir kızım Teyzeciğim. Fazla olarak bir köy kızıyım.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.61.) 

 

“Fakat kasabada kocasından bağlanan aylık daha fazla geçim sağlıyabilirdi.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.59.) 
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“Komiser Muhtar Bey’in ailesi, adamcağızın masasının başında bir kalp 

krizinden ölmesiyle bir an içinde perişan olmuştu.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.58.) 

 

“__ Ne bu gürültü, bu evde uykuya da rahat yok mu? diye bağırıyordu.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.77.) 

 

“Bu kadıncağızla benim aramda bir bağlantı vardı. Biraz rahatsızlık duydu 

mu hemen beni isterdi.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.75.) 

 

“Hastalıktan kalktıktan sonra, odasında kilitli bulunan ve anahtarını bir 

zincirle boynuna astığı sandığını açmış, bir çok bohça ve çıkınları çıkartmış, bir 

kutunun içinden iki tane bilezik çıkartarak benim bileğime takmıştı.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.73.) 

 

“Onların içinde nice cevherli olanlar vardır, bunları bulmak, çıkartmak, 

topluma kazandırmak lazım.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.80.) 

 

“Her nedenle seni konuşuyor, seni anıyoruz.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.80.) 

 

“O çağda ben bir komşunun ocağın yakınına serdiği koyu postu üzerinde 

uyumuştum.”  

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.6.) 

 

“__ Bir olay geçmedi, Beyefendi dedi; …” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.8.) 

 

“Emniyet memuru şaşaladı.” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.9.) 



 
105 

“Bir garipsedim, köyü bir aramdaki gözlerimden ip gibi yaş indi.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.13.) 

 

“Koçarlı’da okulda kaldığım kadar nedim öğretmene yardım etmiş, yenge 

dediğim eşinden birçok yemeğin nasıl pişirileceğini öğrenmiştim.”  

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.19.) 

 

“Ama Cemil Bey’in evine gelip de Semiha Hanımla yalnız kaldıktan sonra 

epeyce toplanmıştım.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.22.) 

 

“Öğretmen bir bir herkesi kaldırıp adlarını soruyor, defterine işaret ediyor, 

hangi okuldan geldiklerini de soruyordu.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.24.) 

 

“Benimle her zaman alay eden çocuklar durumsamışlardı.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.27.) 

 

“Arkadaşlarım hayli hislenmişlerdi.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.27.) 

 

“Atların gemini çektim, durdurdum hayvanları. Bir zaman bu yıldızı 

seyrettim.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.29.) 

 

“Hemen her derste öğretmenler bana bir iki soru sorar, ya da derse 

kaldırırlardı.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.27.) 

 

“Görüyorsunuz ki sizden bir ayrıcalıkları varsa daha saf ve temiz yürekli 

olması.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.30.)  
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“Ben biraz büyümüş, toplanmıştım.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.30.) 

 

“Ben İstanbul’a okumak için gelmiştim. Halbuki kadın bana hiç rahat 

vermiyordu.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.32.) 

 

“Fakat ne olursa olsun, ben sağ olduğum kadar seni okutmaya çalışacağım.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.32.) 

 

“Hayriye Hanım yaptığım işlerde bile kusur arıyor, tabakları, kaşığı, çatalı, 

kokluyor, bardakları ışığa tutup muayene ediyor:” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.35.) 

 

“O akşam yemek sırasındayken telefon çaldı. Cemil Bey gidip açtı.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.36.) 

 

“Cemil Bey benim için bir baba demekti.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.37.) 

 

“Liseden çıkmama daha altı yıl gerekliydi.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.38.) 

 

“Bunlar okul koridorlarında, bahçelerde çığlık çığlığa gülen kızlar ve 

oğlanlar.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.38.) 

 

“Seniye Hanım beni elimden tutarak dikiş dikilen bir odaya götürdü.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.43.) 

 

“Ama halimizi görüyorsun kızım, bir dara dar geçiniyoruz.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.46.) 
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“Küçük odada birçok dikiş vardı. Makinede dikerken makinenin kolunu 

Nermin’e çevirtiyordu.  Ben elinden dikişini aldım.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.46.) 

 

“Tahta masanın üzerine bir gazete yaydım.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.47.) 

  

“Bereket versin büyükannesi onlarla berabermiş de evde anadillerini 

konuşurlarmış. Bir yıl kadar evde özel ders aldıktan sonra orta ikiye girmiş.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.54.) 

 

“Bulgur pilavı ile kurufasülyeyi yedi. Bunların ne olduğunu sordu. Bulguru 

hemen  hiç tanımıyordu.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.55.) 

 

“Evlerinde bir erkek ahçı vardı. Bundan başka hizmetçi kullanmıyorlardı.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.57.) 

 

 “Beş duygusuna birden bir hareket gelmişti.”  

          (Şahap Sıtkı, Gün Görmeyen Sokak, s.45.) 

 

“Yunan’ın İzmir’e çıkmasından bu yana, İttihatçılık-İtilafçılık ayrıntısı zati 

kalmadı.”  

    (Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, s.366.) 

 

“Yaşantının son anında / son kez açarken kollarını dünyaya / alevden 

mührünü vurdu / düştüğü asfalt yola”  

       (Mehmet Yaşın, Sevgilim Ölü Asker, s.51.) 

 

 “Gece sokağa su atan çarpılır…”  

(İsmet Zeki Eyüboğlu, Anadolu İnançları, s.18.) 
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“Birkaç param var.”  

(Sait Faik, Şahmerdan-Lüzumsuz Adam, s.154.) 

 

“Yetkin… Ataç’la ölçülemeyecek oranda yetersizdi.”  

          (Cahit Külebi, Şiir Her Zaman, s.11-12.) 

 

“Bu baleye daima hafif geç kalınıyor.”  

                   (Perihan Mağden, Annelik Suçları) 

 

“Zamanı kemirmek için her önleme başvururlar.”  

          (Ahmet Özer, Yüzün Yeryüzüdür, s.76.) 

 

“Fransız Milli Takımı koçu Reymond Domenech’in ilginç ve bir miktar da 

provakatör kişiliğinden söz ediyordu.” 

(Aktüel, sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.33.) 

 

“100 yıl önce tütüncü dükkanı olan hadise bugün kuruyemişçi olarak 

karşımıza çıkıyor.” 

(Mehmet Tez – Editör, Aktüel, sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.10.) 

 

“Batuana’nın mönüsünde geniş bir tost ve sandviç bölümü var.” 

(Aktüel, sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.33.) 

 

“Dostumdan ayrılınca ilk işim gidip kitabın yeni bir basımını almak 

olmuştu.” 

(Feridun Andaç, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.15.) 

 

“Yılda iki kez olağanüstü kurultay toplayan ve her kurultayında “eskimiş 

yüzlerin kendi koltuk kavgasının yaşandığı” bu partiden, kimse ülke sorunlarını 

çözecek bir değişim beklemiyor.” 

(Erol Çevikçe, Vatan, 05 Haziran 2005, s.20.) 
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“Biliyorsunuz, İtalya ne de olsa Katolik bir ülke ve bir süre önce, suni 

döllenmeye ilişkin konularda bazı kısıtlar getirdiler.” 

(Nuray Mert, Radikal, 09 Haziran 2005, s.6.) 

 

“İnsan saygıdeğer, şerefli bir yaratıktır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.21.) 

 

“İyi insan olmanın özelliklerinden biri de iyi ve güzeli yaşamayı alışkanlık 

haline getirmektir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.27.) 

 

“Çünkü toplumun içinde her bireyin yeri ve yapacakları farklıdır, herkes 

birbirini tamamlar, geniş görüşlü cahil olana karşı dengeyi sağlar.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.30.) 

 

“İnsanlar arası ilişkiler; ülfet ve güzel yaşama kurallarını gerçekleştirmek, 

ilim, iman ve iyi amel (amel-i salih) boyutlarını ihtiva eder.” 

  (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.45.) 

 

“İslam yalnız bir din olarak değil, bir sosyal kimlik potansiyeli ile de geniş 

işlevlere sahip görünmektedir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.52.) 

 

“Eğer kendimizde bir hata bulmuşsak onu düzeltme ve iyileştirme yoluna 

gitmeliyiz, çözüm aramalıyız.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.60.) 

 

“Bu farklılık kişinin oluşup geliştiği çevrenin ürünüdür.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.68.) 

 

“Bu bakımdan insan ilişkileri bir teşkilattaki insanları birleştirip 

ahenkleştirerek, çalışma durumuna sokmayı amaç edinen bir yönetim eylemidir.” 
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 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.68.) 

 

“İnsan ırmak yatağına benzer. Irmak yatağı ne kadar derin temizlenirse 

taşkınlıklar da o nispette önlenir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.92.) 

  

4.1.3. Çelişen İfadeler  

 

Çelişen ifadeler, daha çok, sıfatların ve zarfların cümleye katmak istediği 

anlamla ilgilidir. Sıfatın, zarfın cümleye katmak istediği anlamla yüklemin taşıdığı 

anlam arasında çelişki olmamalıdır. Cümlede kesinlik - ihtimal, genel – özel, 

çoğunluk – azınlık, olumluluk – olumsuzluk kavramlarının bir arada bulunması bazı 

cümlelerde anlatım bozukluğuna neden olur.  Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

“Hiç kuşkunuz olmasın biraz sonra bizimkiler de gelebilir.” cümlesimde 

“hiç kuşkunuz olmasın” ifadesi cümleye kesinlik,  “gelebilir” ifadesi ise ihtimal 

anlamı katmaktadır. Bu durumda cümlede bir anlam çelişkisi vardır. Doğru cümle 

alternatifleri: 

 

“Hiç kuşkunuz olmasın biraz sonra bizimkiler de gelir.” veya, 

 

“Biraz sonra bizimkiler de gelebilir.” şeklindedir. 

 

“Bu kitaplar kesinlikle yararlı olabilir.” cümlesinde yüklem “olasılık” anlamı 

taşırken, belirteç cümleye “kesinlik” anlamı katıyor; bu nedenle anlamsal bir çelişki 

ortaya çıkıyor. Cümle ya “Bu kitaplar kesinlikle yararlıdır.” şeklinde, ya da “Bu 

kitaplar yararlı olabilir.” şeklinde kurulmalıdır.  

  

“Bundan aşağı yukarı tam bir asır evvel bu binayı inşa ettiler. ” cümlesinde 

de “aşağı yukarı” ve “tam” kelimelerinin bir arada kullanılmasından doğan bir anlam 

çelişkisi söz konusudur. Belirtilecek zaman “tam bir asır evvel” ise “aşağı yukarı” 

diye nitelendirilemez.  
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“Bu istek hiç şüphesiz babanızın kulağına da gitmiş olmalıdır.” cümlesinde 

de “şüphesiz” kesinlik, “olmalı” ise ihtimal anlamı vermektedir. Söylenmek istenene 

göre bu ifadelerin biri tercih edilmeli cümle ya “Bu istek hiç şüphesiz babanızın 

kulağına da gitti.” , ya da “Bu istek babanızın kulağına da gitmiş olmalıdır.” şeklinde 

kurulmalıdır. 

 

“Açıklamak istediğiniz konuşmanın temel konusu, ne olursa olsun, üç bölüme 

ayrılabilir.”                                                    

                                              (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.32)              

 

Bu cümledeki “ne olursa olsun” kelime gurubu ile “ayrılabilir” kelimesi 

anlam bakımından çelişmektedir. “ne olursa olsun” ifadesi cümleye kesinlik, 

“ayrılabilir” kelimesi ise ihtimal anlamı katmaktadır. Cümlede bu ifadelerin yalnız 

biri kullanılmalı, muhatap çelişkide bırakılmamalıdır. Burada iki doğru cümle 

alternatifi vardır: 

 

“Açıklamak istediğiniz konuşmanın temel konusu, ne olursa olsun, üç 

bölüme ayrılır.”                                                    

 

“Açıklamak istediğiniz konuşmanın temel konusu,  üç bölüme ayrılabilir.”                                                   

  

“Gözlerim beni yanıltmıyorsa Amerika’nın Ortadoğu politikası kesinlikle 

değişecek.”                                    

 (24.02.2005   TRT Büyüteç Programı)     

 

“Gözlerim beni yanıltmıyorsa” ifadesi kişinin, söylediklerinden emin 

olmadığını “kesinlikle” ise emin olduğunu ifade etmektedir. Bu iki anlamdan 

hangisinin kastedildiği belli değildir, bu nedenle cümle çelişkilidir. Buna göre cümle 

ya sadece “kesinlik” ya da sadece “ihtimal” ifade edecek şekilde aşağıdaki gibi 

yeniden kurulmalıdır: 

 

 “Gözlerim beni yanıltmıyorsa Amerika’nın Ortadoğu politikası değişecek.”                                   
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“Amerika’nın Ortadoğu politikası kesinlikle değişecek.” 

 

“O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını 

giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır.” 

(Türk Diyanet Vakfı, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, s.3.) 

 

“Aydınlık” istenen, aranan bir kavramı, olumlu bir anlamı karşılayan bir 

kelimedir. “Gidermek” ise istenmeyen, kaçınılan olumsuz durumu ortadan kaldırmak 

için kullanılan bir fiildir. “Aydınlığını gidermek” yerine “aydınlıktan mahrum 

etmek” kullanılmalıdır. Doğru cümle: 

 

“O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onları aydınlıktan 

mahrum eder ve onları karanlıklar içinde bırakır.” şeklindedir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde çelişen ifadeler vardır:                                    

 

“5 Haziran Dünya Çevre Günü İstanbul’da yürüyüşlerle, protestolarla 

kutlanırken yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.” 

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.8.) 

 

“Aslında kişinin gururdan fedakarlık etmesi, kendini beğenmişlikten 

vazgeçmesi, zamanında ve yerinde yapılan bir özür dilemesi ve teşekkür etmesi 

dünyaya yeniden bağlanmasını ve insanları sevmesini sağlar.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.74.) 

 

“Aslında nesiller arasında sağlıklı bir iletişimin olabilmesi için belirli 

birtakım normların olması lazımdır. Bu normlar belli bir noktadan sonra 

bağlayabilmelidir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.22.) 

 

“Özetle, meraklısı için ‘13. Karakola Saldırı’yı vazgeçilmez kılan hemen her 

şey yeni filmde eksik.” 
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(Aktüel, sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.94.) 

 

“Yapımcılar “Sponsor arıyoruz. Martta başlayacağız” diyor ama filmin 

kostüm tasarımcısına bakılırsa bu imkansız gibi.” 

(Vatan, 05 Mart 2005, s.2.) 

 

“Bu davranışlar kentimize kötü imaj sağlıyor.” 

(Radikal, 09 Haziran 2005, s.23.) 

 

“Buna mukabil AB’yi sosyal refah devletinin koruması ve küreselleşmenin 

olumsuz etkilerinin izale edilmesi amacıyla  kurmaya çalışan ülkeler gerekli 

reformları yapamıyorlar. Bu duruma iki tamamlayıcı neden de katkıda bulunuyor.” 

(Gündüz Aktan, Radikal, 09 Haziran 2005, s.7.) 

 

4.1.4. Söz Dizimi Hataları ( Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması) 

 

Cümlede duygu ve düşüncelerin kolayca anlaşılabilecek şekilde ifade 

edilmesine açıklık denir. Diğer bir ifadeyle, bir cümledeki yargıdan birden çok anlam 

çıkarılmaması gerekir. Bunu sağlayabilmek için de cümledeki her sözcüğün, olması 

gereken yerde kullanılması gerekir. 

 

Sözcükler, kullanıldığı yere göre sıfat, belirteç ya da başka bir görev 

üstlenebilir. Bu nedenle, sözcüğün cümlede hangi görevle kullanıldığı göz ardı 

edilmemelidir. Ayrıca, vurgulanan öğenin yükleme yakın olması, Türkçenin önemli 

bir özelliğidir; vurgulanması gereken öğe, yükleme öteki öğelerden uzak kalırsa 

cümlenin anlamı değişecektir. 

 

 Cümlede açıklığı bozan sebeplerden biri de kelimenin, cümle içinde 

bulunması gereken yerden başka bir yerde bulunmasıdır. Böyle durumlarda anlam 

belirsizleşir; düşünülenin dışında başka bir anlam ortaya çıkar. Hatta cümle hiç 

anlaşılmayabilir. Bu durumu örneklerle açıklayalım: 
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“İngilizce bir kelime kullanmak istememe rağmen, yazımın başlığını “light 

spor” olarak koyduğum için peşinen sizlerden özür dilerim.” 

         (Özcan Pehlivanoğlu, Zaman Spor , s.2.) 

 

Bu cümledeki “peşinen” sözcüğü hal zarfı olduğu için “özür dilerim” 

yükleminden önce kullanılmalıydı. “istememe rağmen” edat grubu ise yazarın 

söylemek istediğinin tam tersi bir anlama geldiğinden “istemediğin halde” edat 

grubuyla yer değiştirmelidir. “olarak” sözcüğü ise cümleye herhangi bir anlam 

katmadığından gereksizdir. “light spor” başlık olduğu için sözcükler“Light Spor” 

şeklinde büyük harfle başlamalıdır. Buna göre doğru cümle: 

 

“İngilizce bir kelime kullanmak istemediğim halde, yazımın başlığını “Light 

Spor” koyduğum için sizlerden peşinen özür dilerim.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Bir hatip düşünce ve duygularında ne kadar içtenlikle davranırsa o kadar 

dinleyici üzerinde etkili olur.”  

(Nüzhet Şenbay,  Söz ve Diksiyon Sanatı, s.47) 

 

Bu cümlede “o kadar” edat gurubu “dinleyici” sözcüğün sıfatı değil, “etkili 

olur” fiilinin zarfı olmalıdır. Sözcüğün yerli yerinde kullanılmaması sözcüğün türünü 

ve anlamını değiştirmiştir. Üstelik “düşünce ve duygularında ne kadar içtenlikle 

davranırsa” ifadesi de “düşünce ve duygularını ne kadar içtenlikle ifade ederse” 

şeklinde olmalıdır. Doğru cümle: 

 

“Bir hatip düşünce ve duygularını ne kadar içtenlikle ifade ederse dinleyici 

üzerinde o kadar etkili olur.”  şeklinde olmalıdır. 

 

“Ağır ağır bir koridordan geçiyordu.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağda Var Bir Yılan, s.28.) 

 

“Yukarıdaki cümlede “Ağır ağır” ikilemesi “geçiyordu yükleminden önce 

kullanılmalıdır. Doğru cümle: 
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“Bir koridordan ağır ağır geçiyordu.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Baktım karşımda cam bir kapı.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağda Var Bir Yılan, s.33.) 

 

“cam bir kapı” tamlaması, ya “camdan bir kapı” ya da “bir cam kapı” 

şeklinde olmalıdır. Çünkü tamlayanın isim olduğu sıfat tamlamalarında – bu 

tamlamaları bazı kaynaklar takısız isim tamlaması kabul etmektedir – belirtme sıfatı 

“bir, bazı, iki, hangi, bu” vb. iki ismin arasına girmez. Örneğin: “tahta bir kaşık, 

mermer bazı merdivenler, yün hangi çorap, taş bu duvar” tamlamaları yanlıştır. Bu 

tamlamalar: “bir tahta kaşık, bazı mermer merdivenler, hangi yün çorap, bu taş 

duvar” şeklinde olmalıdır.   

  

“Her hoşuma giden yüze, gözlerimi açarak bakarmışım.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağda Var Bir Yılan, s.40.) 

 

“Bu cümlede “Her” sözcüğü “hoşuma giden” sıfat-fiilinin zarfı değil, “yüze” 

isminin sıfatı olmalıdır. Doğru cümle: 

 

“Hoşuma giden her yüze, gözlerimi açarak bakarmışım.” şeklindedir. 

 

“Cesetler çok denizde kaldıkları için şişmiş.” Cümlesinde “çok” kelimesi 

bulunması gereken yerde değildir. Bu kelime “denizde” kelimesinden sonra 

getirilmelidir. Yani cümle “Cesetler denizde çok kaldığı için şişmiş.” şeklinde 

olmalıdır. 

 

“Yeni durağa gelmiştim ki otobüs de geldi.” cümlesinde “yeni” sözcüğünün 

yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlam ikiliği vardır. Acaba “yeni 

durak” mı denmek isteniyor, yoksa “yeni gelmiştim” mi denmek isteniyor. Cümlenin 

devamında “otobüs de geldi” ifadesinin kullanılması zaman kavramının vurgulanmak 

istendiğini gösteriyor. O halde “yeni” kelimesi “gelmiştim” kelimesinin önüne 

getirilmeli; sıfat değil zarf olmalıdır. 
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“Alışılmışın dışına çıkmış, selamsız, sabahsız toplantıyı terk ediyordu.” 

         (Yılmaz Karakoyunlu, Salkım Hanımın Taneleri, s.111.)  

 

“Selamsız sabahsız” söz öbeği toplantı isminin sıfatı değil, “terk ediyordu” 

fiilinin hal zarfıdır ve bu fiilden önce getirilmelidir. Bu cümlede yüklemler arasında 

zaman bakımından uyumsuzluk vardır: “çıkmış” yüklemi “çıkmıştı” şeklinde 

yazılmalıdır. “selamsız, sabahsız” ikilemesindeki virgül de atılmalıdır. Doğru cümle: 

 

“Alışılmışın dışına çıkmıştı, toplantıyı selamsız sabahsız terk ediyordu.” 

şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de söz dizimi hataları vardır: 

  

“Bir yönden en büyüğümüzün bu bütün benliğimizi saran sanata büyük değer 

vermesi, bir yönden bir ‘Müzik ve Temsil Akademisi’ hayli bizi sevinçten çılgına 

döndürmüştü.”  

(Nüzhet Şenbay,  Söz ve Diksiyon Sanatı, s.64) 

 

“Beni öğretmenim okutsunlar diye bu şehre yolladı.” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.9) 

 

“İçeriki odaya girmek canım istemiyordu.” 

       (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağda Var Bir Yılan, s.108.) 

 

“Yoldan hızlı hızlı kadınlar geçiyordu.” 

        (Sait Faik Abasıyanık, Az Şekerli, s.148.) 

 

“Hele sizi, yengemi hatırladıkça tekrar tekrar yüzüme yaşlar inmeye 

başladı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.13.) 
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“Öğretmen bir bir herkesi kaldırıp adlarını soruyor, defterine işaret ediyor, 

hangi okuldan geldiklerini soruyordu.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.24.) 

 

“Benim kırık hiçbir notum yoktu.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.28.) 

 

“Bunu gören çocuklardan bazısı:  

__ Elbette, diyorlardı, sana acıyorlar. 

Bir kısmı da: 

__ Saçmalamayın, diyorlardı, çalışıyor işte kız.  

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.28.) 

 

“Ben köyden ayrıldığımda yeni yürümeye başlıyordu.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.30.) 

 

“Hemen hemen bana masada çalışacak yer kalmamıştı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.47.) 

 

“__ Kızım, dedi. benim kızlarıma çok yardımın dokunuyor. Daha da senin 

arkadaşlarına ihtiyaçları var.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.59.) 

 

“Kızım, işlerimin çokluğu nedeniyle seninle meşgul olamadım. Ablan da 

bunun çok üzüntüsünü çekti.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.62.) 

 

“Kişiler sadece hareketlerinize bakarak nasıl kendinizi hissettiğinizi 

bilebilir.” 

     (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, 51.) 
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“Dinleyicinin hayal gücünü harekete geçirecek cümleler kurun. Radyo 

dinleyicilerinin dikkatini çekebilmek çünkü bayağı zordur.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, 129.) 

 

“Sessizce tarlalara yayılan rüzgar, hasır sazlarına, sayar gibi tek tek 

dokunup geçiyor, ölü yaprakları dereye doğru sürüklüyor.” 

          (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.5.) 

 

“Bir sis gibi koyu o tozun içinde bir anda her şey kayboldu, görünmez 

oldu.” 

                 (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.126.) 

 

“Vagonlar hızlı hızlı geçiyor ve her vagonla birlikte yine hızlı hızlı kaputlar 

yüzler görünüp kayboluyordu.” 

       (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.62.) 

 

Böyle  durumlarda  çabucak  konuşmamızı tekdüze olmaktan  kurtarmak,  ses  

tonunu  yükseltip  alçaltmanın  çarelerini aramak,  konudan ayrılıp bir oyalama 

aracı  bulmak  ve  bir  kurnazlıkla  dinleyicilerin  dikkatini  canlandırıp  kendimize        

çekmek  gerekir. 

                                             (Nüzhet Şenbay,  Söz ve Diksiyon Sanatı, s.46) 

                  

 “Benzeri şekilde bir öğretmen de öğrencilerinin tek tek davranışlarını 

değiştirmek yerine, onlara eleştirel bakış tarzı kazandırmaya çalışmalı, sistematik 

düşünmeyi öğretmelidir.” 

(Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.133.) 

 

Alev Alatlı, Attila İlhan ve bir sürü söyleyecek sözü olan, projeleri olan 

insanlar var; onlara dikkat etmek lazım…” 

(Tempo Kitap, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, S.24.) 
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“… Çünkü TEKEL’in bütün illerde hazır kurulmuş, deneyimli denetim 

ekipleri var.” diye uyarmış.” 

(Necat Doğru, Vatan, 05 Mart 2005, s.9.) 

 

“Ama CHP izin buna vermedi.” 

(Deniz Baykal, Takvim, 13 Haziran 2005, s.7.) 

 

“Kur’an abdestsiz ele alınabilir mi?” 

(Süleyman Ateş, Vatan, 05 Mart 2005, s.20.) 

 

“Tüm lira cinsinden bonolara gelen alımlar aynı zamanda döviz cephesinde 

de satış getirdi.” 

(Ali Ağaoğlu,  Vatan, 05 Mart 2005, s.10.) 

  

“… Son bir ayda avcıların vurduğu bu peşinci pelikan.”  

(Radikal, 09 Hziran 2005, s.4.) 

 

“Güneş sistemi dışında ilk kez Dünyaya benzeyen bir gezegen bulundu.”  

(Posta, 15 Haziran 2005, s.30.) 

 

“Her başları sıkıştığında Ankara’ya dönüp “İçinde olduğumuz krizin 

ciddiyetini görmüyor musunuz?” diyecek ve “kabalaşacaklar” dır.” 

(Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.17.) 

 

“Tekstil ve hazır giyimden televizyona, beyaz eşyaya kadar son yıllarda pek 

çok sektörde Türk firmaları uluslararası marka olma yönünde ciddi atılımlar 

içindeler.” 

 (Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.13.) 

 

“Yapacağı işleri bir türlü gönül rahatlığı ile yapamaz.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.75.) 
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“İyilik edenler yaptıkları iyiliğin fazlasıyla karşılığını bulacakları, kötülük 

edenler ise sadece yaptıkları kötülük kadar cezalandırılacakları belirtilmektedir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.66.) 

 

“ Her din kadar toplmların da dünya görüşleri etkin bir eğitim ağı ile ancak 

bireylere kazandırılabilmektedir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.90.) 

 

“Yalnız kimseler kendilerini çevresindeki insanlarla uyum içinde 

hissetmezler. Çünkü yaşayışları, tutumları, davranışları ve fikirleri bakımından 

genellikle diğer insanlardan kendilerini farklı algılarlar.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.93.) 

  

4.1.5. Düşünme ve Mantık Hataları 

 

Cümleler bilgi ve düşünce açısından doğru olmalı, çelişkili olmamalı, her 

cümle kendi içinde tutarlı olmalıdır.  

 

Anlatımda anlamca çelişen, birbirini geçersiz kılan ifadelerin bulunması, 

sadece okuyanı şaşırtmakla kalmaz, yazara karşı güveni de azaltır. Bunun yanında, 

eksik ya da yanlış bilgi cümlenin etkisini zayıflatır. Cümlenin verdiği bilginin doğru, 

anlattığı düşüncenin de mantıklı düşünmenin temel ilkelerine uygun olması gerekir. 

 

“İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları kazalardan sonra nasıl 

davranmalıdırlar?” cümlesinde bir mantık yanlışlığı yapılmıştır. Çünkü kaza bilerek 

yapılmaz. Buna göre “bilerek ya da bilmeyerek” söz grubu gereksizdir. Doğru cümle: 

 

“İnsanlar yaptıkları kazalardan sonra nasıl davranmalıdırlar?” şeklindedir. 

 

“Fırtına müthiş güzeldi!” cümlesinde olumsuz bir durum olan “fırtına” 

anlatılırken, olumlu bir nitelik olan “güzel” sıfatı kullanılmamalıdır. Cümle ya 
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“Fırtınayı seyretmek çok güzeldi.” ya   “Çok güzel bir fırtına vardı.”,  ya da 

“Dışarıda müthiş bir fırtına vardı.” şeklinde kurulmalıdır. 

 

“Oturuş ya da yürüyüş tarzına bakarak ya da bakmayarak diğer insanlarla 

arada tutulan fiziksel uzaklık gibi görsel simgelerle, birbirimiz hakkında çok fazla 

bilgi edinebiliriz.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.89.) 

 

“Oturuş ya da yürüyüş tarzına bakılarak bilgi edinilebilir; ancak yürüyüş 

tarzına bakmayarak bilgi edinilebilir mi, nasıl edinilebilir? Yazar anlatmak istediğini 

açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edememiş bundan dolayı da “bakmayarak bilgi 

edinebiliriz” şeklinde anlamsız ve mantıksız bir cümle ortaya çıkmıştır. Üstelik 

cünlenin iki yerinde “ya da” bağlacının kullanılması da cümleyi daha anlaşılmaz hale 

getirmiştir.  Doğru cümle: 

 

   “Oturuş ya da yürüyüş tarzına, bir arada bulduğumuz insanlarla olan 

uzaklığa yakınlığa, görsel simgelere bakarak, birbirimiz hakkında çok fazla bilgi 

edinebiliriz.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Dikkatinizi toplayamıyorsanız, eğer yorgun, hasta, canınız sıkkınsa yeni bir 

şey öğrenmeye hazır olmayabilirsiniz.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.80.) 

 

Yukarıdaki cümlede birinci virgül noktalı virgül olmalıydı. “yorgun, hasta, 

canınız sıkkınsa” ifadesinde “-sa” ekfiilinin ortak kullanılması, anlam belirsizliğine 

yol açmıştır. Bu haliyle cümle bizi “Yorgun, hasta ve sıkkın olan canımız mı?  Yoksa 

yorgun, hasta olan biz miyiz? şeklinde bir ikilemde bırakmaktadır. Bu ikilemi 

ortadan kaldırmak için cümle: 

 

“Dikkatinizi toplayamıyorsanız; eğer yorgun veya hastaysanız, canınız 

sıkkınsa yeni bir şey öğrenmeye hazır olmayabilirsiniz.” şeklinde olmalıdır. 
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“Önce kendinize çözülmesi gereken bir sorun ve çözüm tespit edin.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.67.) 

 

“Bu cümle önce aklımıza şöyle bir soru getirmektedir: ‘Sorun, istenmeyen bir 

şey olduğuna göre durup dururken neden bir sorun tespit edelim ve çözümünü 

arayalım?’ Sorun üretip o sorunu çözmenin, sorun çözme yeteneğimizi 

geliştireceğini düşünsek bile cümle bu anlamı vermekten de uzaktır. Çünkü “Önce” 

zarfı hem “sorun tespit edin” yüklemine hem de “çözüm tespit edin” yüklemine 

bağlanmıştır. Bu durumda sorunu ve çözümü aynı anda ve önce tespit etmek gibi bir 

mantık hatası oluşmaktadır. Cümlede anlatılmak istenen fikre uygun olarak önce 

sorun tespit edilmeli, sonra da bu sorunun çözüm yolları aranmalıdır. Doğru cümle: 

 

“Önce kendinize çözülmesi gereken bir sorun bulun, sonra da bu sorunun  

çözüm yollarını tespit edin.” şeklinde olmalıdır. 

   

“Verilmek istenen fikirleri zihninizde gözden geçirin.”  

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.61.) 

 

“Zihnimizde üçüncü bir gözümüz olmadığına göre ‘zihninizde gözden 

geçirin’ ifadesi yanlıştır. Doğru ifade ‘zihninizde tasarlayın’ şeklinde olmalıdır. Bu 

durumda doğru cümle: 

 

“Verilmek istenen fikirleri zihninizde tasarlayın.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Tek ahlaksız davranışım kasadan para yürütmekti. Nedense hırsızlık gibi 

gelmiyor bana üç beş kuruş yürütmek… Sırf  kendime yürütsem gene iyi! Bütün 

garsonlar için yürütüyordum. Yine kendimce adalet dağıtıyordum işte. Tabi buarada 

beleşe içtiğim ve eşe dosta ısmarladığım içkilerin hesabına hiç girmeyeceğim. 

Patron da nasıl iyi bir adamdı. Yıllarca da görüşüp durduk… 

(Tuğçe Baran, Vatan, 05 Mart 2005, s.6.) 
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Yukarıdaki parçada yazar, “Tek ahlaksız davranışım kasadan para 

yürütmekti.” cümlesinde yalnız bir ahlaksız davranışının olduğunu belirtmiş; ancak   

“Tabi bu arada…” ile başlayan cümlede başka ahlaksızlıklarını da açıklamıştır. Bu 

durumda yazarın anlatımında bir tutarsızlık olduğu açıktır. Ayrıca yazar, hırsızlığı 

masum, önemsiz bir suç ve haklı bir davranış gibi göstermeye çalışmaktadır. Parçayı 

okuduğumuzda: “Acaba patronun iyiliği tüm bu yanlışları fark edememesinden mi  

yoksa bunlara göz yummasından mı kaynaklanıyor?” sorusuyla karşı karşıya 

kalıyoruz. Art arda sıralanan bu mantıksızlıklar içinde: “Yazar acaba hangi mantıklı 

gerekçeyle bu satırları kaleme almış, neyi vurgulamak istemiş, yeni bir ahlak anlayışı 

mı icat etmiş? demekten kutulamıyoruz.      

  

Aşağıdaki cümlelerde de mantık hatası vardır: 

 

“İddia ediyorum ki kimse bu kentle boy ölçüşemez.” 

(Tempo Kitap, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s.18.) 

 

“Sosyal güvenlik prim gelirlerinin Türkiye için düşük çıkmasının gerekçesi de 

kayıt dışı çalışmanın yaygın, işsizliğin yüksek olmasından kaynaklanıyor.” 

(İbrahim Kıbrızlı, Zaman, 09 Haziran 2005, s.9.) 

 

“Dostlarının ağır işkenceler altında ölümlerinin haberini aldıkça Neruda’nın 

hastalığı daha ağırlaştı.” 

(Haşmet Babaoğlu, Vatan, 05 Mart 2005, s.13.) 

 

“İşte bu değerlerle İslam herkesi (bütün yaratıkları) insan olma kıymetine ve 

yüceliğine ulaştırmıştır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.106.) 

 

“Empati, sadece kendisiyle empati (ilişki, alaka) kurulana yararı olan bir 

etkinlik değildir. Empati, empatiyi kuran kişi için de önemlidir. Hatta çevresinde 

sevilme ihtimalleri artar.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.112.) 
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“Sözsüz ve gözle görülmeyen iletişim ve haller de vardır. Bu da “lisan-ı hal 

ile söylemek”, sözle söylemekten daha yapıcıdır, yani söylediği şeyin arkasında 

olmak, iyi bir duruş sergilemektir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.116.) 

 

 “… Yapmadıklarımızı söylemedik, söylemediklerimizden fazlasını yaptık.” 

(R. T. Erdoğan, Ulusa Sesleniş, 30 Haziran 2005) 

 

 “Özel sektör yatırımları % 45 oranında artmaya başladı.” 

(R. T. Erdoğan, Ulusa Sesleniş, 30 Haziran 2005) 

 

4.1.6. Atasözü,  Deyim ve İkileme Yanlışları 

 

Her dilde olduğu gibi dilimizde de halkın ortak kültürünün ürünü olan, dilin 

ilk ortaya çıkışından itibaren şekillenip gelişen, farklılaşan, çoğalıp azalan ve 

zenginleşen kalıplaşmış sözcük grupları vardır.Türkçemizin yoğurup ürettiği deyim, 

atasözü, ikileme gibi söz öbeklerini değiştirerek, aslını bozarak kullanmak doğru 

değildir. Örneğin; “ayıkla pirincin taşını” deyimini, “ayıkla bulgurun taşını” ya da 

“pirincin taşını ayıkla” biçiminde kullanamayız. Bu durum; deyimin ifade ettiği 

anlam inceliğinin yok olmasını, anlamın değişmesine, dilin estetiğinin kaybolmasına, 

bunun sonucu olarak da anlatım bozukluğuna neden olur. 

 

Bazı yazar ve aydınlarımız yeni kelime veya deyim üretmede bir derinlik bir 

olağanüstülük var sanır. Aydınlar ve yazarlar milletlerine mal olmuş dili kullanmalı, 

kullandığı dilin inceliklerine dikkat ederek ondan büyük ölçüde yararlanmaya 

çalışmalıdır. Yeni sözcükler, deyimler uydurarak veya uydurulmuş sözcükleri 

rastgele ve yerli yersiz kullanarak bir yenilik, bir farklılık oluşturma düşüncesine 

kapılmak doğru değildir. Dilde özgünlük, yenilik yaratmaya çalışan yazarlar bunu 

yeni deyimler üreterek, mevcut deyimlerin yapısını değiştirerek, uydurma deyim ve 

sözcükler kullanarak değil; yeni söyleyiş biçimleri yaratarak, mevcut deyim ve 

sözcükleri yerli yerinde, farklı ve etkili kullanarak sağlamaya çalışmalıdırlar. 

  



 
125 

Elbette ki yazarlar, şairler ve aydınlar, dilin mevcut anlatım imkanlarıyla 

yetinmemeli, bu anlatın imkanlarını geliştirip zenginleştirmelidir. Ancak bu 

geliştirme ve zenginleştirme dilin yasalarını zorlayacak biçimde olmamalıdır. Yeni 

deyim türetme yazarın tek başına yapabileceği bir iş değildir. Deyimler, halk 

arasında kullanıla kullanıla yaygınlaşır ve kalıplaşır. Başka bir ifadeyle bir sözcük 

grubunun deyimleşmesi, o sözcük grubunun halkın geneli tarafından benimsenip 

kullanılması ile mümkündür. Üslup kaygısıyla yazarların yeni deyimler üretmesi, 

deyimlerin yapısını değiştirmesi doğru değildir. Yazarlar, “muhatap nasıl olsa ne 

demek istediğimi anlar” düşüncesiyle ve özgün bir üslup oluşturma kaygısıyla dilin 

ana yasalarını çiğnememelidir.        

 

Aşağıdaki cümlelerde kalıplaşmış sözlerin yanlış kullanılması, anlatım 

bozukluğuna sebep olmuştur: 

 

“Orada herkes olduklarından başka türlü görünmek zoruna kapılmıştı.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.50) 

 

Dilimizde “zoruna kapılmak” şeklinde bir deyim yoktur. Böyle bir ifadeyi 

yazarın üslubu gereği saymak da bizce çok doğru değil. Bu ifade dilin doğallığına 

aykırı ve dile gereksiz bir müdahale gibi görünmektedir. Ayrıca “olduklarından” 

sözcüğündeki çokluk eki gereksizdir. “türlü” sözcüğü de gereksiz kullanılmıştır. 

Doğru cümle alternatifleri aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

“Orada herkes olduğundan başka  görünmek zorunda kalmıştı.”  

 

Orada herkes, olduğundan başka  görünmek zorunda olduğunu sanmıştı.”  

 

Orada herkes, olduğundan başka  görünmek zorunda olduğu hissine 

kapılmıştı.”  

 

“… en çok etkilendiğim, henüz yirmi iki yaşlarını süren genç bir 

edebiyatçının geleceği için yoğurmaya kalkıştığı bu üslup çabası oldu.” 
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(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.9.) 

 

Dilimizde “yaşını sürmek” biçiminde bir deyim yoktur. “Ömür sürmek” 

deyimi vardır. Ancak burada yazarın kastetmek istediği anlam, “yaşlarında olmak” 

birleşik fiili ile sağlanabilirdi. Doru cümle: 

 

“… en çok etkilendiğim, henüz yirmi iki yaşlarında olan genç bir 

edebiyatçının geleceği için yoğurmaya kalkıştığı bu üslup çabası oldu.” şeklinde 

olmalıdır.  

 

“Okuduğum pek aklıma girmiyordu..” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.41.)  

 

“Cümlede kastedilen “öğrenmek, ezberlemek” anlamındaki deyimlerimiz 

“kafasına girmek” ve “beynine girmek” tir. Buna göre doğru cümle alternatifleri: 

 

“Okuduğum pek kafama girmiyordu.” veya 

 

“Okuduğum pek beynime girmiyordu..” şeklindedir. 

 

“__ Tabii, dedi. Sana iltimas yapmayıp da bizim kızımıza mı yapacaklar?” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.40.) 

 

Dilimizde “iltimas yapmak” şeklinde bir deyim yoktur. Doğru deyim “iltimas 

geçmek” ya da “iltimas etmek” tir. Buna göre doğru cümle alternatifleri: 

 

 “__ Tabii, dedi. Sana iltimas geçmeyip de bizim kızımıza mı geçecekler?” 

veya 

 

“__ Tabii, dedi. Sana iltimas etmeyip de bizim kızımıza mı edecekler?” 

şeklindedir. 
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“Dilim damağım tutulmuştu.” 

            (Ferit Edgü, Kimse, s.36.) 

 

Bu cümlede deyimin kalıbı bozulmuştur. Türkçemizde “dili tutulmak” ya da 

“dili damağı kurumak” deyimleri vardır, “dili damağı tutulmak” diye bir deyim ya da 

kullanım yoktur. Buna göre doğru cümle alternatifleri: 

 

“Dilim damağım kurumuştu.” veya 

 

“Dilim tutulmuştu.” şeklindedir. 

 

“Alışılmışın dışına çıkmış, selamsız, sabahsız toplantıyı terk ediyordu.” 

          (Yılmaz Karakoyunlu, Salkım Hanımın Taneleri, s.111.)  

 

“selamsız sabahsız” söz öbeği bir deyim, aynı zamanda bir ikilemedir. 

İkilemeyi oluşturan sözcükler arasına noktalama işareti girmemelidir. Bu cümlede 

ayrıca söz dizimi hatası vardır: “selamsız sabahsız” ifadesi “terk ediyordu” 

yükleminden önce yazılmalıydı. Ayrıca yüklemler arasında zaman bakımından 

uyumsuzluk vardır: “çıkmış” fiili “çıkmıştı” şeklinde birleşik zamanlı yapılmalıdır. 

Bu açıklamalar ışığında doğru cümle: 

 

“Alışılmışın dışına çıkmıştı, toplantıyı selamsız sabahsız terk ediyordu.” 

şeklinde olmalıdır.  

  

“Dört başı mağrur olamaz; hem şoför mahalli hem beş kuruş olamaz; 

kadından ille de yüz altınlık davranması istenemez.” 

 (Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.109.) 

 

Dilimizde “dört başı mağrur” şeklinde bir deyim yoktur. Doğru deyim “dört 

başı mamur” olmalıydı. Bu deyim dilimizde: “hiç eksiği olmayan, kusursuz” 

anlamında kullanılmaktadır ki yukarıdaki cümlede de kast edilen anlam budur. 

Doğru cümle: 
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“Dört başı mamur olamaz; hem şoför mahalli hem beş kuruş olamaz; 

kadından ille de yüz altınlık davranması istenemez.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Aile günden güne ağırlaşan, günden güne içine kapanıp kararan ve 

şişmanlayan genci harekete getirmek için ne edeceklerini bilemiyorlardı.” 

(Sait Faik, Abasıyanık, Alemdağ’da  Var Bir Yılan, s.40.) 

 

Yukarıdaki cümlenin öznesi olan “aile” sözcüğü topluluk adı olduğu için 

yüklem tekil olmalıdır. Bu cümlede aynı zamanda bir deyim yanlışı vardır. Çünkü 

Türkçede “harekete getirmek” şeklinde bir deyim yoktur. “Harekete geçirmek” 

deyimi ise bu cümlede söylenmek istenene uygun değildir. Burada “hareket 

ettirmek” birleşik fiili kullanılmalıdır. Ayrıca “Aile” kelimesine bağlı olan 

“edeceklerini” sıfat-fiilindeki çokluk eki gereksizdir. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Aile günden güne ağırlaşan, günden güne içine kapanıp kararan ve 

şişmanlayan genci harekete ettirmek için ne edecekğini bilemiyordu.” şeklinde 

olmalıdır. 

 

“Hem maşallah, sen bu gidişle anana da taş çıkaracaksın.” 

       (Osman Cemal Kaygılı, Aygır Fatma, s.72.) 

 

Bu cümlede de “taş çıkartmak” deyimi, “taş çıkarmak” şeklinde yanlış 

kullanılmıştır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de deyim ve atasözü yanlışları vardır: 

  

“Ama biraz kalbinden rahatsızdı. Her dakika heyecan çekerdik. Birkaç defa 

hastaneye yatırdık.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.75.) 

 

“__ Yıldız, elin değdiği zaman salatayı sen yap kızım, diyordu.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.73.) 
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“Ayrıca senin bize yükün yok, ama yararın var.” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.69.) 

 

“Sevincimden gözlerim yaş içinde kalmıştı.” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.78.) 

 

“Çocuklar iki ay içinde bana sataşmaktan usandılar, ben de sabrettim, 

Hiçbirine karşılık göstermedim.”  

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.26.)   

 

“Babacığım orada birkaç saat yalnız kalmış, toprağın üzerine oturmuş, eliyle 

bu toprağı hasret gittiği Şefika’sının başını, saçlarını okşar gibi, bir zaman okşamış 

durmuş.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.6.) 

 

“Saniha benden evvel kalkıyor, kahvaltımızı hazırlıyor. Birçok iş onun 

üstünde.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.15.) 

 

“Kız kardeşiniz Lale Hanım da benim ev işleri görmem gerektiğini ileriye 

sürdü.” 

           (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.8.) 

 

“Beni İstanbul’a annenizin yanına yollamanıza hiç karşı durmadı..” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.7.) 

 

“Şimdi başım dara geldikçe gözlerimin önüne gelen siz oluyorsunuz.” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.6.) 

 

“Başı çatlak olduğu kanısında olanlar, deniz kıyısında çardakaltı kahvesinde 

toplanınca, onun sözlerini can kulağıyla dinlerlerdi.” 

      (Halikarnas Balıkçısı, Gençlik Denizlerinde, s.162) 
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“Kafadan kontak / çatlak” deyimi “başı çatlak” biçimine sokularak yanlış 

kullanılmıştır. 

 

“İş hayatı vasıflı elamana ihtiyaç göstermektedir.” 

(Milliyet, 05 Haziran 2005, s.21.) 

 

“Derdime dert olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.” 

(Posta, 15 Haziran 2005, s.18.) 

 

“Kahinle ilgili haberler dur durak bilmiyor.” 

(Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.16.) 

 

“… Yönetim Kurulu’undaki arkadaşları, bu uzak görüşlülüklerinden dolayı 

tekrar alkışlıyorum.” 

(Ekrem Pakdemirli, Takvim, 13 Haziran 2005, s.9.) 

 

“Fakat ben hiçbir müşterimin yemeğine veya içeceğine bir saçmalık 

yapmamıştım.” 

(Vatan, 05 Haziran 2005, s.6.) 

 

“Bir kötü alışkanlık geldi bazı medyacılara bizde, ‘kendilerini akıllı, 

okuyucuyu aptal sanma alışkanlığı’ bu.” 

(Vatan, 05 Haziran 2005, s.4.) 

 

“Binasında önlem almayan 

 Canını ve malını korumayı bilmeyen 

  Hayatını ve yarınını şansa teslim eden 

  Güvenlik kelimesinin anlamını unutan…” 

(Tempo, Reklam, Sayı 15, 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s.15.) 

 

“Bugün iki çocuğun konuşmasına kulak konuğu oldum.” 

(Sezai Karakoç, Şiirler I, S.15.) 
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“Bir insanın diğer bir insana karşı takındığı belli tutumlar belli nitelikler 

gösterir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.40.) 

 

“O işi yapa yapa sonuçları da başlarına gelir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.42.) 

 

“Oysa sağlıklı bir iletişimle yapılan ilişkiler bütün olaylara açıklık, 

sorunlara çözüm getirir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.67.) 

 

 “Sosyal faaliyetlerin azlığı, sorumluluk almaktan kaçınmaları ve toplumla 

yakın ilişkiye girmelerinden dolayı “gözden uzak olan gönülden de ırak olur” 

genellikle arkadaşlıktan mahrumdurlar.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.93.) 

 

“Şu da gerçektir ki, insanın başkalarıyla ilişkiye girmeden önce, kendi 

özelliklerini ve başka insanlarla ilişkilerde rol oynayan temel faktörleri (saygı, 

güven, sevgi, anlayış, empati vb.) bilmesi gerekir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.110.) 

 

“Esasen gerçeği bilip, gerçeği görmek alışkanlığına kavuşmuş olanlar 

etrafındaki karanlık kişilerin bütün baskılara rağmen her zaman doğru yolu seçer.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.118.) 
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4.2. DİLBİLGİSİ YANLIŞLARI 

 

Dilbilgisi yanlışları dilin teknik özelliklerinin bilinmemesinden kaynaklanan 

yanlışlıklardır. Dildeki tamlamalar, sözcük gurupları, cümle öğeleri ve bunların yeri, 

ekler ve anlamları, yüklemlerin çatı bakımından uyumu, özne – yüklem uyumu; 

özne, yüklem, yardımcı fiil, ek fiil ve tümleç eksikliği vb. dilbilgisi yanlışları 

kapsamında ele alınır. 

 

2.3.4. Tamlama Yanlışları 

 

Tamlama dediğimiz söz öbeklerinin kendilerine özgü biçimsel özellikleri 

vardır, bu özelliklere uyulmadan kurulan tamlamaların anlatımı bozuktur. 

 

Tamlamalardaki kuruluş yanlışlıkları, daha çok, tamlama öğelerinden birinin 

eksikliği, tamlayan-tamlanan uyumsuzluğu, tamlama eklerinin eksikliği ya da 

fazlalığı, isim ve sıfatın ortak tamlanana bağlanması biçiminde görülmektedir. 

Aşağıda tamlama yanlışlıkları ve bunların sebepleri açıklanmıştır: 

 

4.2.1.1. İsim ve Sıfatın Ortak Tamlanana Bağlanması  

 

Bu yanlışlıklar, belirtisiz isim tamlamasının tamlayanı ile sıfat tamlamasının 

tamlayanının ortak tamlana bağlanmasından kaynaklanır. Belirtisiz isim 

tamlamalarında, tamlanan iyelik eki alırken; sıfat tamlamalarında tamlanan iyelik eki 

almaz. Bu nedenle isim ve sıfat ortak tamlanana bağlanamaz. Aşağıdaki örneği 

inceleyelim: 

 

“Kütüphanemizde tarih ve kültürel araştırmalar yapılmaktadır.” 

 

Bu cümlede “tarih” ismi ile “kültürel” sıfatı, ortak tamlanan olan 

“araştırmalar” sözcüğüne bağlanmıştır. Oysa “kültürel araştırmalar” doğru bir 

tamlama iken “tarih araştırmalar” yanlış bir tamlamadır. Çünkü “tarih” kelimesi 

isimdir ve “araştırmalar” kelimesiyle belirtisiz isim tamlaması kurar ve tamlanan 
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iyelik eki alır. “ve” bağlacından önceki tamlama “tarih araştırmaları” şeklinde 

olmalı, “araştırmalar sözcüğü iki tamlayan içinde yazılmalıdır.  Bu durumda doğru 

cümle: 

 

“Kütüphanemizde tarih araştırmaları ve kültürel araştırmalar 

yapılmaktadır.” şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki örnekte ise önce sıfat, sonra isim yazılmış; bu iki sözcük ortak 

tamlanana bağlanmıştır: 

 

“Bu dersimizde sıralı ve şart cümlesi üzerinde duracağız.” 

 

Bu cümlede isim ve sıfat ortak tamlanana bağlandığı için “sıralı cümlesi” 

şeklinde yanlış bir tamlama oluşmuştur. Oysa sıfat tamlamasında tamlanan iyelik eki 

almaz. Bundan dolayı “cümle” sözcüğü sıralı sözcüğünden sonra da yazılmalıdır. 

Doğru cümle:  

 

“Bu dersimizde sıralı cümle ve şart cümlesi üzerinde duracağız.” 

şeklindedir.  

 

Aşağıdaki cümlelerde de aynı türden yanlışlıklar vardır: 

 

“Meclis, ekonomi ve sosyal alanda pek çok yenilik yapmak üzere toplandı.” 

 

“ Toplantıda milli ve yöre sorunları enine boyuna tartışıldı.”  

 

“Eski yazı ile yazılmış edebiyat ve tarihi eserler yeni dilimize 

kazandırılmalıdır.” 

 

“Bölgede yapılan kazılarda demircilik ve tarımsal aletlerle ilgili bulgulara 

rastlandı.”  
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4.2.1.2. Tamlayan Eksikliği 

 

Yazarın, tamlayanın okuyucu ya da muhatap tarafından bilindiğini 

öngörmesi, tamlayanı okuyucunun yorumuna bırakması, uzun cümle kurması gibi 

nedenlerle cümlede tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği ve 

anlatım bozukluğu meydana gelir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

Gözlerim kıpkırmızı. Kenarlarından fırlayan saçlarımı toplamak için 

şapkamı çıkarınca, şöyle parmaklarımla bir tarasam elimde kalacaklarını sandım.” 

                  (Sait Faik Abasıyanık, Az Şekerli, s.156.) 

 

Yukarıdaki cümlede “kenarlarından” sözcüğü tamlamanın ana unsuru olan 

“tamlanan”dır. Bu gizli tamlamanın tamlayanı ise belli değildir. Kast edilen 

tamlamanın, “gözlerimin kenarları” veya “şapkamın kenarları” tamlamalarından 

hangisinin olduğu belli değildir.    

   

“Haydarpaşa istasyonuna baktım. Kocaman kapılarından ötede kırmızı yeşil 

fenerli, demiryolu, trenli, yolculu, meraklı, düşünceli, perişan, aceleci, melankolik, 

aynalı, sıkıntılı, helecanlı, yerini bulmağa çalışan bir âlem vardı.” 

                   (Sait Faik Abasıyanık, Az Şekerli, s.157.) 

  

 “Kocaman kapılarından” tamlanan durumundadır. Bu tamlananın tamlayanı 

belirsizdir. Elbette ilk akla gelen tamlayan birinci cümlede geçen “Haydarpaşa” dır. 

Ancak bu tamlayanın yazılmaması anlamda belirsizliğe yol açmaktadır. Bundan 

dolayı ikinci cümle :  

 

“Haydarpaşa’nın kocaman kapılarından…” biçiminde olması dil ve anlatım 

bakımından daha doğrudur. 

 

“Hele o kara haberi, ölüm haberini bildiren o kağıtlar yok mu, insanı 

canevinden vuruyor, öfke ve kin bakışlarını donuklaştırırken yüreğini parça parça 

ediyordu.” 
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         (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, çev. Refik Özdek, s.65.)  

 

Yukarıdaki cümlede geçen “öfke ve kin bakışları” tamlaması ya “insanın 

öfkeli ve kinli bakışlarını” şeklinde sıfat tamlaması yapılmalı ya da “insanın öfke ve 

kin bakışlarını” şeklinde olmalıdır. Bu tamlamalardan birincisi bizce daha doğru ve 

dil estetiğine uygundur. Buradaki asıl yanlışlık ise tamlayan olan “insanın” 

kelimesinin düşürülmesi ya da tekrar olur endişesiyle söylenmemesidir. 

 

“Bir benden başkasını özler, kokusunu duyar, düşünür üzülürmüşüm .” 

         (Sait Faik Abasıyanık, Röportajlar, s.171.) 

 

Bu cümlede “başkasını” kelimesini tekrar etme endişesi ya da maksadın 

okuyucu tarafından anlaşılacağının düşünülmesi nedeniyle tanlayan düşürülmüş; 

tamlayanın düşürülmesi de dil yanlışına sebep olmuştur. Cümle, virgülden sonra 

“başkasının” tamlayanı getirilerek düzeltilebilir. Ayrıca; dört cümleden oluşan bu 

sıralı cümlede, birinci ve üçüncü yüklemler ortak nesneye bağlandığı için bu iki 

cümlenin bir araya getirilmesi gerekir. Bu durumda doğru cümle: 

 

““Bir benden başkasını özler, düşünür, başkasının kokusunu duyar 

üzülürmüşüm .” şeklinde olmalıdır. 

   

“Bursa yumuşak, hızlı ve adamı sarhoş edecek, başını döndürecek kadar hızlı 

bir karın altındadır.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.48.) 

 

Bu cümlede de yukarıda açıklanan sebeplerle “başını” kelimesinin tamlayanı 

düşürülmüş ve dil yanlışına sebep olunmuştur. Doğru cümle: 

 

“Bursa yumuşak, hızlı ve adamı sarhoş edecek, adamın başını döndürecek 

kadar hızlı bir karın altındadır.” şeklinde olmalıdır. 
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“Karakoyunlular, devletlerini Türk-Moğol idari geleneği içerisinde yönetmiş 

ve mezarlıklarına koç heykelleri dikmek gibi orijinal davranışları olmuştur.” 

(Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s.350.) 

  

Bu cümle, ikinci cümlede tamlayanın kullanılmaması yüzünden bozuktur. 

“Karakoyunlular, devletlerini Türk-Moğol idari geleneği içerisinde yönetmiş…” 

cümlesi doğru ancak “…ve mezarlıklarına koç heykelleri dikmek gibi orijinal 

davranışları olmuştur.” cümlesinde tamlayan eksikliği vardır. İkinci cümle: 

“ve Karakoyunluların mezarlıklarına koç heykelleri dikmek gibi orijinal 

davranışları olmuştur.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Şehre silah gibi girdik. Her yanı sislerle kaplanmıştı.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.52.) 

 

“Bir rüzgar hikayesidir: rüzgarla girilir, rüzgarla çıkılır. Nasıl olduğunu 

bilmezsin, anlamazsın.”  

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.53.) 

 

“Cevap vermeniz gereken bir konu varsa, zihninizde cevabını hazırlayın.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.61.) 

 

Bu arada onlara yazacaklarımızın memnun etme ihtimalinin yanı sıra 

dikkatlerini dağıtma, şaşırtma ve sıkıntı verme gibi ihmalleri de vardır.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.66.) 

 

“Anlattığım şeyler bizi neden ilgilendiriyor? Bizim için önemi nedir?” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.69.) 

 

“Maddi kaynak istiyorsanız süresini ve miktarını mutlaka belirtin.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.74.) 
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“Konferansımızın kuruluşunun uygunluğuna, kolaylığına göre bu fikir 

gurupları eşit olarak daha alt bölümlere de bölünebilir.” 

          (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.37.) 

                                 

“Birinden dükkan ev ve evin arkasındaki bostanımsı bahçe kaldı.” 

        (Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal, s.17.) 

 

“İkilemler, çelişkiler kimi zaman canımızı sıksa da, toplumların, bireylerin 

gelişmesi için bazen itici güç oldukları da bir gerçek.” 

(Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.75) 

 

“Buna göre bireyin ihtiyaçları hiyerarşik bir yapı oluşturur, sırayla 

giderilmesi gerekir.” 

(Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.135) 

 

            “Babam okulun korunmasına ve temizliğine bakıyormuş, sağlığı iyi 

imiş.” 

    (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.37.) 

 

“Burada ne kadar isim duydumsa hemen hepsi köyde de vardı. Sevim, Can, 

Yaprak gibi birçok adlar.”           

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.30.) 

 

“Acıklı bir hikaye bu. Türküsü de var değil mi?” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.14.) 

 

“_Bugün Güler Hanım geldi, dedi. Hem evden kovdu, hem de yüzüne vurdu.”  

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.36.) 

 

“Çökmüşler, oldukları yerde kalmışlar. Neden sonra onları aramaya çıkanlar 

hepsini ölü olarak bulmuşlar.” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.29.) 
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“Karnelerimizi imzalatıp yerine teslim ettik.” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.28.) 

                                                         

 “Bana verdi halkayı, yemeğe kıyamadım, elimi içinden geçirdim, bilezik gibi 

bileğime taktım.” 

                                              (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.27.) 

 

“Gene peygamberimiz; kendisine inanan insanların birbirini seven, 

yardımlaşan, ayıplarını örten kardeşler haline getirmek ister.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.30.) 

 

4.2.1.3. Tamlanan Eksikliği: 

 

Bazı cümlelerde okuyucunun söyleneni anlayacağı var sayılarak tamlananın 

düşürüldüğü görülür. Bu durum anlam belirsizliğine, anlatım bozukluğuna sebep 

olur. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:  

      

“Suyun şırıltısı ve şakalaşan kuşlardan başka ses yok.” 

(Cemil Kavukçu, “Kopuk Uçurtmalar”) 

 

Bu cümlede “kuşlar”ın tamlanan öğesi eksiktir. Bu eksiklik, “kuşlar”ın bir 

“ses” gibi algılanmasına neden oluyor. “… kuşlardan başka ses” ifadesi yanlıştır ve 

anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Anlatım bozukluğunu “kuşlardan” sözcüğü 

yerine “kuşların sesinden”  tamlamasını getirerek giderebiliriz. Bu durumda doğru 

cümle: 

 

“Suyun şırıltısı ve şakalaşan kuşların sesinden başka ses yok.” şeklindedir. 

 

“Bunda  ne   senin   ne de   benim    kabahatim var.” 

                  tamlayan          tamlayan      tamlanan        

 (Tarık Buğra, Küçük Ağa, s.244.) 
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Yukarıdaki cümlede “senin” ve “onun” tamlayanları ortak tamlanana 

bağlandığı için cümle yanlıştır. Çünkü “benim kabahatim” doğru bir tamlama iken 

“senin kabahatim” yanlış bir tamlamadır.  Ortak tamlanan kullanabilmek için 

tamlayanların aynı şahıs olması gerekir: “Toplantıda ilin ve ilçenin sorunları 

tartışıldı.” cümlesinde “ilin” ve “ilçenin” olmak üzere iki tamlayan vardır. Bu 

tamlayanların ikisi de üçüncü tekil şahıs olduğundan bunların ortak tamlanana 

bağlanması anlatım bozukluğuna yol açmamıştır. Doğru cümle: 

 

“Bunda  ne   senin  kabahatin ne de   benim    kabahatim var.” şeklindedir. 

Aşağıdaki cümlede de buna benzer bir yanlışlık yapılmıştır:  

                                                                                

“Gel gör ki bu macera hiç de senin, benim, bizim oğlanın sandığı gibi, öyle 

hafif geçişecek cinsten değildi.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 57.) 

 

Bu cümledeki tamlama yanlışlığını gidermek için “senin, benim” tamlayanları 

yerine “ikimizin” tamlayanı ile “ve” bağlacı getirilebilir. Cümledeki “geçişecek” 

sözcüğü de “geçiştirilecek” şeklinde olmalıdır. Doğru cümle:  

 

“Gel gör ki bu macera hiç de ikimizin ve bizim oğlanın sandığı gibi, öyle 

hafif geçiştirilecek cinsten değildi.” 

 

 Ayrıca “senin, benim” tamlayanları ikinci ve üçüncü şahıs olduğundan bu 

tamlayanlara ayrı ayrı tamlanan getirerek de cümledeki anlatım bozukluğu 

düzeltilebilir: 

 

“Gel gör ki bu macera hiç de senin sandığın, benim sandığım ya da bizim 

oğlanın sandığı gibi, öyle hafif geçiştirilecek cinsten değildi.” 
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4.2.1.4. Tamlayan Eki Eksikliği  

 

 Tamlayan eki eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğun sebebi, belirtili 

isim tamlamasının veya zincirleme isim tamlamasının, belirtisiz isim tamlaması 

yapısına sokulmasıdır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:  

 

“Sınavı kazanması için Mehmet daha fazla soru çözmesi gerekiyor.” 

 

Yukarıdaki cümlede tamlayan ile tamlanan arasında bir uyumsuzluk söz 

konusudur. Çünkü “Mehmet … çözmesi” biçiminde yanlış bir tamlama kurulmuştur. 

Tamlayana ilgi eki (tamlayan eki) getirerek bu yanlışı düzeltebiliriz: 

 

“Sınavı kazanması için Mehmet’in daha fazla soru çözmesi gerekiyor.” 

 

“Sarı Mustafa, çocuğun kız olduğunu duyunca önce sararıp nutku tutulmuş, 

sonradan derecesiz bir sevince gömülmüştü.” 

(Yaşar Kemal, Ortadirek, s.329.) 

 

Yukarıdaki cümledeki “Sarı Mustafa nutku” tamlaması yanlıştır. Doğru 

tamlama : “Sarı Mustafa’nın nutku”  şeklinde olmalıdır. Buradaki anlatım 

bozukluğunun nedeni ilgi eki eksikliği yani tamlayan eki eksikliğidir. Yazar, 

cümledeki özne belirsizliğini gidermek için tamlayan ekini düşürmüş; fakat bu defa 

da tamlama yanlışına sebep olmuştur. Cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için 

“Sarı Mustafa”, birinci cümlenin tamlayanı, ikinci cümlenin ise öznesi yapılmalıdır. 

Ayrıca “sararıp” zarfından önce benzi sözcüğü getirilmelidir.  Bu durumda doğru 

cümle:  

 

“Sarı Mustafa’nın, çocuğun kız olduğunu duyunca önce benzi sararıp nutku 

tutulmuş, Sarı Mustafa sonradan derecesiz bir sevince gömülmüştü.” şeklinde 

olmalıdır. 

 

“Kim vurduğu belli olmadı.” 



 
141 

     (Memduh Şevket Esendal, Temiz Sevgiler, s.174.) 

 

  Yukarıdaki cümlede ise “kim vurduğu” tamlaması, kimin vurduğu seklinde 

olmalıdır. Yani tamlama belirtisiz isim tamlaması değil, belirtili isim tamlaması 

olmalıdır. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Kimin vurduğu belli olmadı.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Anayasaya yönelik bu itirazların en belirginleri ırkçılık ve ekonomik 

bencillik olmak üzere birçok nedeni var.” 

(Radikal, 09 Haziran 2005, s.10.) 

 

“Yani toplum mutlu, huzurlu, başarılı ve çağdaş bir yaşayış içerisinde 

olabilmek için, fertleri kendi değer, düşünce ve inançlarıyla entegre olmalarını 

sağlamalıdır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.90.) 

 

“İşte toplum, kendine uygun bir insan yetiştirmeyi istemesi, kendi 

sürekliliğini ve gelişmişliğini sağlama amacına yöneliktir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.89.) 

 

“Bizim şanssızlığımız başlıca sistemimiz olmayışı.” 

(Osman Şenher, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.18.) 

 

“Toplumda herkesin malı, canı, ırzı ve namusu güvence altında olduğu 

belirtilmiştir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.106.) 

 

“Günümüzde bir insan fiziksel davranışlarının ruhsal durumunu etkilediği 

bilimsel olarak kanıtlanmış durumdadır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.63.) 
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“Şüphesiz kişi kendi gerçekliğini algılaması, ne istediğini gerçekleştirmenin 

en önemli basamağıdır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.61.) 

 

    4.2.1.5. Tamlanan Eki Eksikliği / Yanlışlığı 

 

Türkçede belirtisiz isim tamlaması, belirtili isim tamlaması ve zincirleme isim 

tamlamasında tamlanan iyelik eki alır. Söyleyiş kolaylığı nedeniyle dile yerleşen bazı 

kullanımlar dışında iyelik ekinin düşürülmesi anlatım bozukluğuna neden olur. 

İstisnai durumlardan biri yer adı olan belirtisiz isim tamlamalarında iyelik ekinin 

düşürülmesidir: “Topkapı(sı), Edirnekapı(sı), Erenköy(ü), Kadıköy (ü) … Diğer 

istisnai durum ise kişi zamirinin tamlayan olduğu belirtili isim tamlamalarında iyelik 

ekinin düşürülmesidir: senin çocuk(un), bizim ev(imiz), onların sokak(ı), sizin 

takım(ınız), … Yazı dilinin temelini konuşma dili oluşturduğundan bu tarz 

kullanımlar yazıya geçmiştir. Ancak bu istisnai durumlar dışında kalan yanlış 

kullanımlara da rastlanmaktadır:   

 

 “Fotoğraf kulübesinin aynada görüyor kendini.” 

        (Necati Tosuner, Sancı … Sancı …, s.208) 

 

Yukarıdaki zincirleme isim tamlamasında iyelik (tamlanan) ekinin 

düşürülmesi anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. Yani: “Fotoğraf kulübesinin 

aynada” tamlamasının tamlanan eki eksiktir. “aynada” tamlananı “aynasında” 

şeklinde yazılmalıdır. Doğru cümle: 

 

“Fotoğraf kulübesinin aynasında görüyor kendini.” şeklindedir. 

 

“İşte bu içten gelen arzu, gururdan fedakarlık etmek, bencillikten vazgeçmek, 

insanın kendisini tamir etmenin bir kurtuluş yolu olur.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışınb Rolü, s.28.) 
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“Benim de, sevgilimin de arkadaşlarından oluşan bir grubumuz var, birlikte 

takılırız.” 

(Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.86.) 

Yukarıdaki cümlede  “Benim” ve” sevgilimin” tamlayanları için ortak 

tamlanan olarak kullanılan “arkadaşlarından” kelimesi, tamlayanların her ikisi ile 

uyum sağlamadığı için anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Ayrıca birinci “de” 

bağlacından sonraki virgül gereksizdir. Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Benim de sevgilimin de arkadaşlarımızdan oluşan bir grubumuz var, birlikte 

takılırız.”  

 

“Benim arkadaşlarımdan ve sevgilimin arkadaşlarından oluşan bir 

grubumuz var, birlikte takılırız.” şeklindedir.  

 

“İnsanlar arası ilişkiler bireylerin iyi, güzel veya kötü, çirkin, kaba şeklinde 

isimlendirilebilecek davranışlara göre şekil kazanır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.9.)  

 

“Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların 

yaptıklarından habersiz değildir.”  buyrulmuştur.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.64.)  

 

“… günde üç damla (400 ünite) ücretsiz D vitamini desteği almalarının 

sağlamalarını istedi.” 

(Radikal, 09 Haziran 2005, s.3.) 

 

4.2.1.6. Gereksiz Tamlayan Eki: 

 

Tamlama gerektirmeyen durumlarda tamlama kurulması, belirtisiz isim 

tamlaması gerektiren durumlarda belirtili isim tamlaması kurulması anlatım 

bozukluğuna yol açar. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 
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“Ben, mektubu postaya attığımın haftasında, eve gelen Muhtar Bey: 

_Cemil Bey para yollamış, dedi.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.48.) 

Yukarıdaki cümlede geçen “mektubu postaya attığımın haftası” tamlaması 

doğru olmadığı gibi bu cümledeki anlamı karşılamak için isim tamlaması kurmak 

gereksizdir. Bu durumda doğru cümle: 

 

 “Ben, mektubu postaya attığım hafta, eve gelen Muhtar Bey: 

_Cemil Bey para yollamış, dedi.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Birlikte yaşamanın; eşler, çocuklar ve diğer yakınlar arasında sevgi, 

dostluk ve güven kazanımı sağlayacaktır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.21.) 

 

Cümlede “yaşamanın” tamlayanına bağlı bir tamlanan olmadığı için, 

“yaşamanın”kelimesindeki tamlayan eki gereksiz kullanılmış ve cümlede özne 

eksikliğine ve tamlama yanlışlığına sebep olmuştur. Ayrıca “kazanım” kelimesi 

“sağlayacaktır” kelimesi tarafından kapsandığı için gereksizdir. Doğru cümle: 

 

  “Birlikte yaşama; eşler, çocuklar ve diğer yakınlar arasında sevgi, dostluk ve 

güveni sağlayacaktır.” şeklindedir. 

 

“Davranış bilimlerinin bir sosyal bilim olmasına rağmen, hareket ve ilgi 

alanı, insanın bütün yönlerini kapsamaktadır.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.12.)  

  

4.2.1.7. Gereksiz Tamlanan Eki 

 

Belirtisiz isim tamlamasının, gereksiz yere belirtili isim tamlamasına 

dönüştürülmesi ya da tamlama kurmayı gerektirmeyen cümledeki bir sözcüğe iyelik 

eki getirilmesi dil yanlışlarına yol açmaktadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 
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“Babamın verdiği parayı kendi çocuklarına, kendi üstüne başına harcayarak 

bana paranın yetişmediğinden söz eden komşumuz kadın bile bana iyi bir insan 

olarak göründü.” 

                                                      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.13.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “komşumuz kadın” tamlaması “komşu kadın” 

şeklinde yazılmalıdır. Çünkü komşunun “biz” zamirine ait olduğu cümleden 

anlaşılmaktadır. Bu durumda “- umuz” iyelik eki gereksizdir. 

 

“Ağzını açıp bir doğru görülmesini bilmezsin sen de be!” 

(Peride Celal, Jaguar, s.7.) 

 

Bu cümlede “görülmesini” kelimesi tamlanan durumundadır. Oysa bu 

sözcüğe bağlı bir tamlayan olmadığı gibi, bu cümlede tamlamaya ya da “-si” iyelik 

ekine gerek yoktur. “Görülmesini” kelimesi nesne durumundadır ve “-si” iyelik ekine 

gerek yoktur.  

 

“Hayatta ne olmasını istersin en çok?” 

(Orhan Pamuk, Gizli Yüz, s.20.)  

Bu cümlede de tamlama kurmayı gerektiren bir durum yoktur. Bu nedenle 

“olmasını” sözcüğündeki “- sı” iyelik eki gereksizdir ve “kimin olmasını, neyin 

olmasını” sorularını akla getirmektedir. Doğru cümle: 

 

“Hayatta ne olmayı istersin en çok?”  ya da “Hayatta ne olmak istersin en 

çok?” şeklindedir.  

 

“Dolayısıyla, bir çocuğun toplumun bir bireyi haline gelmesinde en büyük 

ağırlığı taşıyan etken toplumsal ilişkilerin kurulmasının öğrenilmesidir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.39.) 

 

“ABD’nin Minneapolis kentindeki İspanyol stili küçük bir kilisede Rus sanatı 

eserleri sergileniyor.” 
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(Tempo, Sayı 15 / 90 5, 13 – 19 Nisan 2005, s.14.) 

  

4.2.1.8. Tamlayan Eki Yerine Kullanılan “-den” Ekinin Yanlış 

Kullanılması 

  

Belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında, bir bütünden ayrılma anlamı 

varsa, tamlayan eki (-in) yerine, (-den) hal eki getirilebilir. “Okunan şiirlerden 

bazılarını biliyordum.”  cümlesinde bütünden ayrılma söz konusu olduğu için 

cümlede herhangi bir yanlışlık yoktur. Ancak; 

 

“Sergilenen eserlerden tümü, sanatseverlerin beğenisini kazandı.”  

 

cümlesinde bütünden ayrılma değil, bütünün tamamını kastetme söz konusudur. Bu 

cümlede, “eserlerden” sözcüğü topluluktan ayrılmayı, “tümü” ise bütünün parçalara 

ayrılmadığını gösterir. Bu durumda cümlede anlamsal bir çelişki meydana gelir. 

Doğru cümle; 

 

“Sergilenen eserlerin tümü, sanatseverlerin beğenisini kazandı.” biçiminde 

olmalıdır.  Aşağıdaki cümlede de aynı türden yanlışlıklar vardır: 

 

“Çocuklardan hepsini dışarı çıkarmamız gerekiyor.” 

 

“Söz ettiğiniz konulardan hepsini gündeme getirdik.” 

  

4.2.1.9. Tamlayan Eksikliğinden Kaynaklanan Anlam Belirsizliği 

  

Tamlayan eksikliği, bazen, anlamda belirsizliğe yol açar. Kişi zamiriyle 

kurulan belirtili isim tamlamalarında, tamlayan durumundaki kişi zamiri kesin belli 

ve alternatifsiz ise bu zamir düşürülebilir.  

 

“Saçlarıma aklar düştü.”  
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cümlesinde “saçlarıma” sözcüğündeki “ım” iyelik eki saçların sadece birinci teklik 

şahsa ait olduğunu gösterdiğinden tamlayan olan “benim” sözcüğünün düşürülmesi 

anlam karışıklığına, anlam daralmasına ya da anlatım bozukluğuna neden olmaz. 

Ancak;    

 

“Buraya zamanında geldiğine çok sevindim.” 

 

cümlesinde tamlayanın yazılmaması anlam belirsizliğine yol açmıştır. Çünkü; 

“geldiğine” tamlananının tamlayanı için birden çok ve farklı şahıslar alternatif 

olmaktadır: “senin geldiğine, onun geldiğine, onların geldiğine” gibi. Bu cümledeki 

anlam belirsizliğini gidermek için “sen, o, onlar” zamirlerinden biri tamlayan olarak 

cümlenin başına getirilmelidir. Burada üç farklı doğru cümle ve zamir alternatifi 

vardır ve mutlaka bu zamirlerden biri tercih edilerek cümlenin başına getirilmelidir. 

Bunlar: 

 

“Senin   buraya   zamanında  geldiğine  çok sevindim.” 

 tamlayan                                 tamlanan 

 

“Onun   buraya  zamanında  geldiğine  çok sevindim.” 

 tamlayan                                          tamlanan 

 

“Onların  buraya  zamanında  geldiğine  çok sevindim.” 

    tamlayan                                           tamlanan 

 

“Hatta gözlerindeki zifiri karanlıkta bile ruhi bir zifiri karanlık farkları 

bulunabilir mi?” 

         (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 68.) 

 

Yukarıdaki cümledeki “gözlerindeki” sözcüğünün tamlayanının, “senin, 

onun, onların” tamlayanlarından hangisinin olduğu anlaşılamamaktadır. Yazar hangi 

şahsı kastediyorsa o şahsa ait tamlayanı düşürmeden tamlananın önüne getirmelidir. 

Ayrıca bu cümledeki “ruhi bir zifiri karanlık farkları” tamlaması da yanlıştır. Bu 
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tamlama “ruhi bir zifiri karanlık farkı” biçiminde kurulmalı, tamlamadaki çokluk eki 

atılmalıdır. Bu tamlama anlam bakımından da aşırı suyut ve bulanıktır. Yazarın bu 

tamlamayla hangi duyguyu anlatmaya çalıştığını tam olarak anlayamıyoruz. Biz bu 

cümlenin yapısını düzeltmekle yetinelim: 

 

“Hatta senin gözlerindeki zifiri karanlıkta bile ruhi bir zifiri karanlık farkı 

bulunabilir mi?” 

 

“Bir dudağım yerde, öteki dudağım kuyruğunda ateş gibi gidip geliyordu 

içimden.” 

                     (Sait Faik Abasıyanık, Az  Şekerli, s.158.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “kuyruğunda” sözcüğünün tamlayanı hem ikinci 

hem de üçüncü şahıs olabilmektedir. Bu durum anlam belirsizliğine yol açmıştır. 

Tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliğini gidermek için tamlayan 

düşürülmemeli, tamlayan yerine bir isim veya zamir getirilmelidir. Yukarıdaki 

cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için “kuyruk” sözcüğünün kime ya da 

neye ait olduğu belirtilmelidir. 

 

4.2.1.10. Çokluk İfade Eden Belgisiz Sıfatlarla Kurulan Sıfat 

Tamlamalarında Tamlanana Çoğul Eki Getirilmesi 

 

Belgisiz sıfatların birçoğu çokluk ifade eder. Bunlardan “bir, her bir, 

herhangi bir … “ sıfatları teklik anlatır ve sayı sıfatı “bir”in nicel işlevini de üstlenir. 

Öyleyse, nasıl çoğul ekini, sayı sıfatlarının tamlananına getiremiyorsak, sayı 

sıfatlarının nicel işlevini üstlenen bu belgisiz sıfatların tamlananına da getiremeyiz. 

Nasıl sayı sıfatlarıyla “Yangında bir çocuklar, üç kadınlar öldü.” biçiminde bir 

cümle kuramazsak, “bir” belgisiz sıfatıyla da “Camı yoldan geçen bir çocuklar 

kırdı.” biçiminde de kuramayız. 
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Çokluk ekinin gereksiz kullanımını çokluk anlatan belgisiz sıfatlarla kurulan 

tamlamalarda görüyoruz. Çokluk anlatan “biraz, birçok, çoğu, birkaç, her, her bir, 

...” sıfatlarının tamlananına çoğul eki getirilmesi gereksizdir. 

 

“… ana kız, Hasanların evine birkaç defalar gidip gelmişlerdi.” 

       (Osman Cemal Kaygılı, Aygır Fatma, s. 95) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “birkaç defalar” tamlamasındaki çoğul eki 

atılmalıdır. Çünkü “birkaç” belgisiz sıfatı çokluk ifade ettiği için çokluk ekinin 

görevini üstlenmiştir. Bu durumda doğru cümle:  

 

“… ana kız, Hasanların evine birkaç defa gidip gelmişlerdi.” şeklinde 

olmalıdır.  

 

“… daha oyun gününden önce birçok biletler satılmıştı.” 

                (Osman Cemal Kaygılı, Aygır Fatma, s. 144) 

 

Yukarıdaki cümledeki “birçok biletler” tamlaması “birçok bilet” biçiminde 

olmalıdır.  

 

“Birçok yerlerinde çiviye, kesere, eğriye, kerpetene, destereye, eğeye benzer 

çıkıntıları kemikle kılçık arası dikenleri vardır.” 

         (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 77.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “birçok yerlerinde” tamlaması “birçok yerinde” 

şeklinde kurulmalıdır. Ayrıca cümlede tamlayan eksikliği de söz konusudur. Cümle 

kendi içinde tutarlı değildir ve okuyanın, dinleyenin zihninde: “Kimin birçok 

yerlerinde, neyin çıkıntıları, neyin dikenleri?” sorularının oluşmasına sebep 

olmaktadır. Metni okuduğumuzda yazarın kastettiği tamlayanın “dülger balığı” 

olduğunu anlıyoruz. Ancak bu cümlede tamlayanın düşürülmesi doğru değildir. 

Cümleye tamlayan olarak ya “dülger balığı” tamlaması ya da “onun” zamiri 

getirilmelidir. Bu durumda doğru cümle alternatifleri: 
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 “Dülger balığının birçok yerinde çiviye, kesere, eğriye, kerpetene, destereye, 

eğeye benzer çıkıntıları kemikle kılçık arası dikenleri vardır.” 

   

“Onun birçok yerlerinde çiviye, kesere, eğriye, kerpetene, destereye, eğeye 

benzer çıkıntıları kemikle kılçık arası dikenleri vardır.” şeklindedir. 

 

“Birçok özel toplantılarda sık sık başvurulan bu söz söyleme biçiminin 

karşılıklı konuşmayla ilgisi yoktur; konferansa da uzak kalır.”  

  (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.48.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “birçok özel toplantılarda” tamlaması “birçok özel 

toplantıda” şeklinde kurulmalıydı. Ayrıca cümlenin yüklemlerinin ortak özneye 

bağlanması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Cümledeki özne yanlışını, ikinci 

cümlenin başına “bu söz söyleme biçimi” öznesini getirerek giderebiliriz. Bu 

durumda doğru cümle: 

 

“Birçok özel toplantıda sık sık başvurulan bu söz söyleme biçiminin 

karşılıklı konuşmayla ilgisi yoktur; bu söz söyleme biçimi konferansa da uzak 

kalır.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Bazı şeyi kolaylıkla yapıyorum.” 

                                              (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.18.) 

 

Bir önceki cümlede geçen “birçok özel toplantıda” tamlamasındaki “birçok” 

sözcüğü bir bütünün içindeki çokluğu ifade ettiğinden tamlamanın tekil olması daha 

doğrudur. Ancak yukarıdaki cümlede geçen “bazı şeyi” tamlamasındaki “bazı” 

belgisiz sıfatı ise bir çokluğun içindeki azlığı temsil ettiğinden dolayı bu ikinci 

tamlamanın “bazı şeyleri” şeklinde kurulması gerekmektedir. Çünkü söz konuso olan 

“şey” bir şey değil birden çok şey yani “şeyler”dir. Deyimlerde olduğu gibi dildeki 

her söyleyişin ve kalıplaşmanın izahının yapılması gerekmez. Halk bu ifadeyi böyle 

kullandığı için yazılı dilde de bu şekil benimsenmiştir. Buna göre doğru cümle: 



 
151 

 

“Bazı şeyleri kolaylıkla yapıyorum.” şeklindedir. 

 

  Aşağıdaki cümlelerde de yukarıda açıklanan anlatım bozukluğu vardır: 

“Afrika’nın yılan çatlatan bir yerinde bir çadır, bir cehennem, bir siyah 

insanlar. Kongo’da mesela. Ubangi-Şarilde. Değil mi ki Abbas! Ve değil mi ki 

yolcu!” 

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.150.) 

 

“Kafamın içinde bir sıra isimler: Galileo. Kopernikus. Kepler. Einstein.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.86.) 

 

“Gerçekten, denizin arkasında bir dağlar, bir tepeler belirdi.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.55.) 

 

“… tiyatro oyuncusu birçok kişilerin karakterlerine bürünür, onların 

kişiliklerini benimseyip yaşar.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.42.) 

 

“Tekerleklerin rayları döverken çokardıkları tıkırtılar gittikçe uzaklaştı ve 

sonra duyulmaz oldu.” 

           (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, çev. Refik Özdek, Toprak Ana, s.63.) 

 

“Bu zavallı, dünyada hiçbir şeyleri olmayan insanlardan …” 

       (Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, s.35.)  

 

“Merdivenleri çıkıp birçok kapıların açıldığı hole girmiştim.” 

                                                    (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.8.) 

 

“Bunu gören çocuklardan bazısı: 

_Elbette, diyorlardı, sana acıyorlar.” 

                                              (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.28.) 
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    “Hemen hemen iki gece uykusuz kalmış olan Cemil Bey evden bazı eşya 

almaya gelmiş, …” 

                                                  (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.20.) 

“Ben bir defa daha geldim, sandığından istediği ufak tefek eşyasını 

getirdim.” 

                                                   (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.77.) 

 

“Güler Hanım annesine ait bazı eşyayı alıp gitti.” 

                                                   (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.18.) 

 

“… her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projelerinin mimari 

maketlerinin bilim ve edebiyat eserleri kapsamında yer aldığına işaret etti.”  

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.5.) 

 

“Ama Alman halkının daha etmedikleri ölçüde direnci kırıldı.” 

(Tempo Kitap, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, S.13.) 

 

“Aynı şekilde yanlışı doğru bilen ve onun yaygınlaşması için gayret (çaba) 

sarfeden de azımsanmayacak sayıda kimseler vardır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.118.) 

 

“Zira insan kişiliği, birçok sapma ve yolunu değiştirmelere elverişlidir.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 91.) 

 

“Amel, sözlükte “iş, çaba, çalışma” manalarına gelir. Ayrıca, “emir tavsiye 

veya mükafat bulunan tutum ve davranış” anlamını kazanmış ve böylece insanın her 

türlü işleri için kullanılan “iş – fiil” kelimesine göre daha dar kapsamlı bir terim 

halini almıştır.”  

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.13.) 
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“Nitekim pek çok ayet ve hadislerde amel terimi genellikle sözlü ve 

uygulamalı davranışları kapsayacak durumda kullanılır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.14.) 

 

“Böyle bir düzeye ulaşan birey için önceden sorun olan birçok şeyler artık 

sorun olmaktan çıkar.” 

  (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.37.) 

 

“Birey bir değer çerçevesi içinde davranışına yön vererek pek çok tutumlar 

geliştirebilmektedir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.40.) 

 

“Mü’minlerin oluşturduğu bu kardeşlik birliği içerisinde her çeşit sosyal 

farklılıklar kaynaşacaktır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.96.) 

 

“Zira onun her emir ve tavsiyelerinde bir hikmet ve hayat vardır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 64.) 

 

“Kule ile uçaktaki kaptanlar arasındaki görüşmede çocuk sesinin gelmesinin 

nedeni raporunuzda açıkça yoktur. Neden? Kuleye görevlinin dışında kimsenin 

girmesinin yasak olduğu bölüme çocuk mu girmiştir?” 

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s. 3.) 

 

4.2.1.11. “Virgül” veya “ve” Bağlacıyla Bağlanan Tamlama 

Unsurlarında Tamlayan ile Tamlanan Arasındaki Uyumsuzluk 

 

Birden çok tamlayanın bir tamlanana bağlandığı durumlarda, tamlayanlar 

tamlanana “ve” bağlacıyla veya “virgül”le bağlanır. Bu tamlamaların doğru 

sayılabilmesi için her iki tamlayanın da tamlananla anlam bakımından uyum 

sağlaması gerekir. Aksi bir durumda anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Buraya kadar 

anlattıklarımızı örnekler üzerinde gösterelim: 
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“Çorum ve Ankara’nın yolları genişletilecekmiş.” cümlesindeki “Çorum ve 

Ankara’nın yolları” tamlaması anlam ve yapı bakımından doğrudur. Çünkü hem 

Çorum’un hem de Ankara’nın yolları genişletilecektir. Ancak; 

“Çorum ve Ankara’nın Polatlı ilçesinin yolları genişletilecekmiş.” 

cümlesindeki “Çorum ve Ankara’nın Polatlı ilçesinin yolları” tamlaması anlam ve 

yapı bakımından doğru değildir. Çünkü bu durumda cümleden: “Polatlı hem 

Çorum’un hem de Ankara’nın ilçesidir.” Ya da: “Her iki ilimizin de Polatlı isimli 

ilçesi vardır.” anlamı çıkarılabilir ki bu anlamların her ikisi de yanlıştır.  

 

 Yukarıda açıklanan tamlama yanlışlarını gidermek için “ve” bağlacından 

önceki isimle tamlamanın yeri değiştirilmelidir. Bu durumda doğru cümle: 

 

   “Ankara’nın Polatlı ilçesinin ve Çorum’un yolları genişletilecekmiş.” 

şeklinde olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerde de buna benzer anlatım bozuklukları 

vardır: 

 

“Okuyacak olan kitlenin özelliklerini iyi tespit edin. Bunu yaparken onların 

sosyal statülerini, eğitim, yaş, kültür… vs.  yapılarını göz önünde bulundurun.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.69.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “eğitim, yaş, kültür… vs  yapılarını” 

tamlamasında “yapılarını” sözcüğü ortak tamlanan olarak kullanılmıştır. Ancak bu 

tamlanan sadece “kültür” sözcüğü ile uyum sağlamakta, “eğitim, yaş” sözcükleriyle 

uyum sağlamamaktadır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için “kültür 

yapıları” tamlaması ile “eğitim, yaş” sözcükleri yer değiştirmelidir. Aksi halde 

“eğitim yapılarını, yaş yapılarını” şeklinde iki yanlış tamlama kurulmuş olur. Ayrıca 

bu cümlede, görevleri aynı olan üç nokta (…) ile vs. sözcüğünün bir arada 

kullanılması doğru değildir. Bunların birini kullanmak yeterlidir. Bu durumda doğru 

cümle:   
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“Okuyacak olan kitlenin özelliklerini iyi tespit edin. Bunu yaparken onların 

sosyal statülerini, kültür  yapılarını, eğitimlerini, yaşlarını vs.  göz önünde 

bulundurun.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Böyle durumlarda, gürültü kesildiği zaman hemen arkasından konuşmacının 

ağırbaşlı bir tavırla söylediği eğlenceli, şakacı, biraz iğneleyici birkaç kısa sözle 

havaya değiştirmesi yerinde olur.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 46.)  

 

Yukarıdaki cümlede geçen “eğlenceli, şakacı, biraz iğneleyici birkaç kısa 

söz” sıfat tamlamamasındaki “şakacı” sıfatı “söz” ismiyle uyum sağlamadığı için 

anlatım bozukluğu meydana gelmiştir. “şakacı söz” tamlamasında söze insan niteliği 

verildiğinden bu tamlama yanlıştır. Doğru tamlama ya “şakalı söz” ya da “nükteli 

söz” şeklinde olmalıdır. Ayrıca “havaya” sözcüğü “havayı” şeklinde 

değiştirilmelidir. Bu durumda doğru cümle alternatifleri: 

 

“Böyle durumlarda, gürültü kesildiği zaman hemen arkasından konuşmacının 

ağırbaşlı bir tavırla söylediği eğlenceli, şakalı, biraz iğneleyici birkaç kısa sözle 

havayı değiştirmesi yerinde olur.” 

 

“Böyle durumlarda, gürültü kesildiği zaman hemen arkasından konuşmacının 

ağırbaşlı bir tavırla söylediği eğlenceli, nükteli, biraz iğneleyici birkaç kısa sözle 

havayı değiştirmesi yerinde olur.” şeklindedir.  

 

4.2.1.12. Yapı ve Anlam Bakımından Tamlama Yanlışları: 

 

Sözcüklerin anlamlarının, yapılarının ve kullanım alanlarının bilinmemesi 

tamlama yanlışlıklarına sebep olmaktadır. Aşağıdaki cümledeki tamlamayı ele 

alalım:  

  

 “Odaların birinden kalabalık konuşmaları geliyordu.” 

                                                      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.8.) 
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 Yukarıdaki cümlede geçen “kalabalık konuşmaları” tamlaması yanlıştır. 

Çünkü kalabalık soyut bir kelimedir ve konuşması mümkün değildir. Doğru tamlama 

ya: “insan konuşmaları”,  ya da “insan sesleri” şeklinde olmalıdır. Buna göre doğru 

cümle alternatifleri: 

 

“Odaların birinden insan konuşmaları duyuluyordu.” 

 

“Odaların birinden insan sesleri geliyordu.” 

 

“Kimseyle samimi olmadıklarından, çevresine güvenmediklerinden dolayı, 

ihtiyaçları olduğu halde yardım isteyebilecekleri kişi sayısı yok denecek kadar 

azdır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.93.)   

  

Yukarıdaki cümlede tamlayanı söylenmemiş gizli bir tamlama vardır ve bu 

tamlamanın tamlayanı “onlar”, tamlananı ise “çevresine” kelimesidir. Bu tamlamada 

tamlayan ve tamlanan anlam bakımından uyum sağlamamıştır. Çünkü tamlayan 

üçüncü çoğul şahıs, tamlanan ise üçüncü tekil şahıstır. Tamlama ya “kendi 

çevrelerine” şeklinde kurulmalı ya da “çeresine” kelimesi “çevrelerine” şeklinde 

yazılmalıdır. Ayrıca “sayısı” kelimesi “az” kelimesi tarafından kapsandığı için 

gereksizdir. Bu durumda doğru cümle alternatifleri: 

 

“Kimseyle samimi olmadıklarından, kendi çevrelerine güvenmediklerinden 

dolayı, ihtiyaçları olduğu halde yardım isteyebilecekleri kişi yok denecek kadar 

azdır.” 

 

“Kimseyle samimi olmadıklarından,  çevrelerine güvenmediklerinden dolayı, 

ihtiyaçları olduğu halde yardım isteyebilecekleri kişi yok denecek kadar azdır.” 

şeklinde olmalıdır. Aşağıdaki cümlede de aynı türden bir yanlışlık yapılmıştır: 
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“Geleceği hesap ederek hayatını tasarımlayanlar, ileriye dönük hesaplarda 

bulunduklarından “çok boyutlu” bir düşünce faaliyetine girerler. Böyle insanlar 

etrafına güven aşılarlar. 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.104.)   

4.2.2. Özne Yanlışları  

 

İyi ve doğru bir cümlede, yüklem öteki öğelerle uyum içinde olmalıdır. Bu 

uyumun olmadığı cümlelerde anlatım bozukluğu vardır. 

 

Öğelerle ilgili yanlışlıklar daha çok birleşik, sıralı ve bağlı  cümlelerde 

görülür. Bu cümlelerde özellikle herhangi bir öğenin ortak kullanılmak istenmesi 

durumunda, bu öğenin her iki cümleye de uyum sağlayıp sağlamadığına dikkat 

edilmelidir. Ortak kullanılan öğe her iki cümleye de uyum sağlamıyorsa cümlede 

anlatım bozukluğu meydana gelir.  

 

Sıralı ve bağlı cümlelerde aynı özneyi almayan yüklemler için ortak özne 

kullanılması özne yanlışına sebep olur. “Cephanelik nöbetçisinin silahı elinden alındı 

ve soyuldu.” Bu cümleden “alınan” da “soyulan” da “cephanelik nöbetçisinin silahı” 

olduğu anlamı çıkıyor. Halbuki silah soyulmaz ya da cephaneliğe gelen kişinin 

öncelikle cephaneliği soymaya  girişmesi beklenir. Buradaki anlatım bozukluğunun 

nedeni ikinci cümledeki özne eksikliğidir. Bu durumda ya “soyuldu” kelimesinin 

başına “nöbetçi” kelimesi getirilerek anlam ikiliği giderilmeli ya da cümle 

“Cephanelik nöbetçisi, elinden silahı alınarak soyuldu.” şeklinde yeniden 

kurulmalıdır.  

 

 Öznesi ortak sıralı cümlelerde, ortak özne, yüklemlerin tümüne kişi, anlam  

tekillik-çoğulluk, olumluluk-olumsuzluk ve zaman bakımından uyum sağlamıyorsa 

anlatım bozukluğu ortaya çıkar.  

 

“Ve söyleyeceğinizi önce kendiniz anlamış olun ki, dinleyici üzerinde ilgi 

uyansın ve söylediklerinizi anlasın.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 52.) 
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Yukarıdaki bağlı cümlede “ki” bağlacından sonraki iki cümle için “dinleyici” 

sözcüğü ortak öğe olarak kullanılmıştır. Ancak “dinleyici” sözcüğü birinci cümlede 

“üzerinde” kelimesiyle tamlama kurmuş ve dolaylı tümleç olarak kullanılmıştır. İkici 

cümledeki görevi ise “özne” olduğundan “dinleyici” sözcüğü “ve” bağlacından 

sonraki cümlenin başına özne olarak getirilmelidir. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Ve söyleyeceğinizi önce kendiniz anlamış olun ki, dinleyici üzerinde ilgi 

uyansın ve dinleyici söylediklerinizi anlasın.” şeklinde olmalıdır.. 

   

“Bektaş, yoldan geçen kamyonlardan birini durdurdu, beni bindirdi ve 

Kayındı’ya hareket ettim.”  

      (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, çev. Refik Özdek, s.126.) 

 

Yukarıdaki cümlede “beni” sözcüğü virgülden sonraki bağlı cümle için ortak 

kullanılmıştır. Ancak birinci cümlede nesne olan “beni” sözcüğü ikinci cümlede özne 

görevinde kullanılmalıdır. Bu durumda “ve” bağlacından sonraki cümlenin başına 

“ben” sözcüğü getirilmelidir. Bu cümlede ayrıca “kamyonlardan birini” tamlaması da 

birinci ve ikinci cümle için ortak tümleç olarak kullanılmıştır. “kamyonlardan 

birini durdurdu” cümlesi doğru iken “kamyonlardan birini beni bindirdi” cümlesi 

yanlıştır. Yani birinci cümlede nesne olan “kamyonlardan birini” tamlaması, ikinci 

cümlede dolaylı tümleç olmalı ve tamlama “ bu kamyonlardan birine” şeklinde ikinci 

cümlede tekrar edilmelidir. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Bektaş, yoldan geçen kamyonlardan birini durdurdu, beni bu 

kamyonlardan birine bindirdi ve ben Kayındı’ya hareket ettim.” şeklindedir. 

  

“Bir gün ben de onlara gittim. Annesi Sacide Hanım, anneannesi ölmüş, 

babaannesi Hanife Hanım. O kadar zaman Avrupa’da kaldığı halde namazını 

bırakmamış.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.55.) 
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Yukarıdaki paragrafın son cümlesinin öznesi belli değildir. Bu cümlenin 

öznesi “Sacide Hanım, annaanesi, Hanife Hanım” dan biri olabilir. Bu öznelerden 

hangisi kastediliyorsa son cümlenin başına getirilmelidir. Adı geçen son kişi Hanife 

Hanım olduğuna göre yazar onu kastetmiş olabilir. Ayrıca ikinci, üçüncü, dördüncü 

ve beşinci yüklemlerdeki ek fiilin düşürülmesi de anlam karışıklığına yol açmıştır. 

Bundan dolayı da ek fiilin düşürülmesi doğru değildir. Bu yüklemler : “Sacide 

Hanım’dı, ölmüştü, Hanife Hanım’dı” şeklinde yazılmalıydı.   Bu durumda doğru 

cümle: 

 

 “Bir gün ben de onlara gittim. Annesi Sacide Hanım’dı, anneannesi ölmüştü, 

babaannesi Hanife Hanım’dı. Hanife Hanım, o kadar zaman Avrupa’da kaldığı 

halde namazını bırakmamıştı.” şeklinde olmalıdır. 

  

“Bu arada babamın atlarından biri ölmüş, ötekini de satmış.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 37.) 

 

Yukarıdaki sıralı cümlede “ölmüş” ve satmış” yüklemleri ortak özneye 

bağlanmıştır. Ancak bu yüklemlerin özneye bağlanması anlatım bozukluğuna yol 

açmıştır. Her iki cümle için ortak olan öğe sadece “babam” sözcüğüdür. Bu sözcük 

binci cümlede tamlayan, ikinci cümlede ise özne görevini üstlenmiştir. Bu nedenle 

bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için ikinci cümlenin başına “babam” 

öznesi getirilmelidir. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Bu arada babamın atlarından biri ölmüş; babam, ötekini de satmış.” 

şeklinde olmalıdır. 

 

“Sonra gözleri gözyaşından halkalanmış, acımış olarak dönmüş, beni 

aramış.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.6) 

 

Yukarıdaki sıralı cümlede “gözleri” sözcüğü ortak özne olarak kullanılmış, 

“dönmüş, aramış” yüklemlerinin öznesi ise gizli özne “o” olarak düşünülmüştür. 
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Ancak böyle durumlarda öznenin düşürülmemesi, zamir olarak değil isim olarak 

cümlede yazılı olması gerekir. Metni incelediğimizde söz konusu öznenin “babam” 

sözcüğü olduğunu görüyoruz. “Babam” kelimesi birinci cümleye tamlayan olarak 

getirilmeli, ikinci ve üçüncü cümlenin de ortak öznesi olmalıdır. Ayrıca “acımış 

olarak dönmüş” cümlesinin anlamı açık değildir, cümlenin dolaylı tümleci yoktur, bu 

cümlede anlam belirsizliği vardır. Cümledeki “acımış olarak” sözcük gurubu yerine, 

“üzgün bir şekilde” sözcük gurubu getirilmelidir. Bu durumda doğru cümle: 

   

“Sonra babamın gözleri gözyaşından halkalanmış; babam,üzgün bir şekilde 

dönmüş, beni aramış.” şeklinde olmalıdır.  

  

“Elimi suya sokuyorum, ıslanıyor ve üşüyordu.” 

(Samet Ağaoğlu, Hürriyet, s.93.) 

 

Ortak nesne gibi kullanılan “elimi” öğesi, ikinci ve üçüncü cümlenin yüklemi 

ile uyumlu değildir: “Elimi … ıslanıyordu ve üşüyordu.” Cümlesinde özne 

eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu bozukluğu ikinci ve üçüncü 

cümlenin başına “ellerim” öznesini getirerek giderebiliriz: 

 

“Ellerimi suya sokuyorum, ellerim ıslanıyor ve üşüyordu.”  

 

Aşağıdaki cümlelerde de özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu 

vardır: 

 

 “ __ Yıldız, dedi. Seni bir yere göndereceğim. Dürüst insanlardır. Huysuzluk, 

dik başlılık etme.”  

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.12.) 

 

“Okunan her yazıyı, önyargısız bir şekilde okuyun. Daha sonra, sorular 

haline getirerek kendinize sorun. Doğru veya yanlışsa, bu hususları zihninizde 

tutun.” 

      (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.84.) 
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“Kısa bir zaman sonra kızgınlığımı unuttum ya da yatıştı.” 

          (Adnan Özyalçıner, Panayır, s.14.) 

 

“Sen hüzünle savaşmazsan bütün hayatın boyunca yakanı hiç bırakmaz.” 

(Orhan Pamuk, Gizli Yüz, s. 93.) 

 

“Birçok özel toplantılarda sık sık başvurulan bu söz söyleme biçiminin 

karşılıklı konuşmayla ilgisi yoktur; konferansa da uzak kalır.”  

  (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 48.) 

 

“Türkiye’de gelir, kurumlar ve servet üzerinden alınan normal vergi gelirleri 

çok düşük. Daha doğrusu toplayamıyor.” 

(İbarahim Kıbrızlı, Zaman, 09 Haziran 2005, s. 9.) 

 

“Oliver ile Emily’nin hayatı çeşitli dönemlerde kesişir gibi olur ama 

birbirlerine ait olmadıkları açıkça ortadadır.” 

(Milliyet,  05 Haziran 2005, s.13.) 

 

“Şu anda futbolun fonksiyonu, insanların bir taraftar olarak tuttukları takımı 

kullanarak içlerindeki öfkeyi, elektrik birikimini boşaltma alanı.” 

(Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s.8.) 

 

“Hem acı olmuyor, hem de karnı toparlanıyor.” 

(Dolunay Soysert, Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.50.)  

 

 “Yöntemin yan etkisi yok ve son derece güvenli.” 

(Özsel Tertop, Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.49.) 

 

“Yazının sonlarına yaklaşırken Domenech’in bir başka özelliğinden daha 

bahsediyordu ki, gerçekten şaşırtıcıydı.” 

(Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.33.) 
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 “Dolayısıyla, bireye, “birey” özellikleri kazandıran etmenler arasında çevre 

verilerine öncelik verilmektedir. Yani insanın yaşadığı ortamla ilgilidir.” 

     (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.39) 

 “Tebessümün sadaka” olduğunu belirten yüce peygamber, iyi, güzel 

davranışların birey üzerinde güzel duygu ve düşünceler uyandıracaktır.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.8.) 

 

 “O halde insan hayatı iyi niyet ve karşılıklı anlayış ile devam etmek ve 

ettirmek durumundadır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.103.) 

 

 “Bu hal çevresindekilerde de olumlu yönde etkilenmeleri kaçınılmazdır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.8.) 

 

 “Kişi iyi insan olma düşünce ve karakterinden mahrumsa, işte o sürekli hata 

yapacak ve başkalarını rencide edecektir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.110.) 

 

 “Bu olumsuz ve doyumsuz halden kurtulup bir arada birbirimizi gözeterek, 

ilişkilerimizin düzeyini geliştirmek ve empatik davranışlar sergilemek olmalıdır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.84.) 

 

 “Fatih’in ameliyatının ertesi günü hastaneden taburcu edilebileceğini 

kaydeden Çubukçu, “2 haftalık bir aradan sonra takımla birlikte çalışmalara 

başlayabilecek.” 

(Zaman Spor, 10 Haziran 2005, s. 4.) 

  

4.2.3. Özne - Yüklem Uyumsuzluğu 

 

Yüklem ve özne, cümlenin en önemli öğeleridir. Bu öğelere cümlenin temel 

öğeleri denir. Bu iki öğe olmadan bir araya getirilen kelime topluluklarına cümle 
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diyemeyiz. Yüklemsiz, öznesiz kelime topluluklarına kelime gurubu veya söz öbeği 

denir. Bir ifadenin cümle değeri kazanabilmesi için, o ifadenin içindeki kelimelerden 

birinin yargı bildirmesi yani yüklem olması gerekir. Yüklem,  tek sözcükten oluşsa 

bile çoğunlukla özneyi de içinde saklar ki böyle öznelere gizli özne denir.  

 Cümlenin iki temel öğesi olan özne ve yüklem arasında tekillik – çoğulluk, 

olumluluk – olumsuzluk, kişi ve zaman bakımından uyum sağlanmalıdır. Özne – 

yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluklarına geçmeden önce özne 

– yüklem uyumu ile ilgili kurallara göz atalım: 

    

4.2.3.1. Tekillik-Çoğulluk Bakımından Özne Yüklem Uyumu 

 

Bir cümlede özne ve yüklem arasında tekillik – çoğulluk bakımından uyum 

olabilmesi için aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:  

 

Bir cümlede özne tekil ise yüklem de tekil, özne çoğul ise yüklem de çoğul 

olur:  

 

Ali az önce okuldan geldi. 

       özne-tekil               yüklem-tekil  

 

Çocuklar bahçede top oynuyorlar. 

özne-çoğul                   yüklem-çoğul 

 

Çoğul öznede kastedilen  insanlar ise yüklem tekil de olabilir, çoğul da 

olabilir. Yani yukarıdaki cümle: 

 

“Çocuklar bahçede top oynuyor.”     şeklinde de kurulabilir.  

özne-çoğul                   yüklem-tekil 

 

Özneleri çoğul olsa bile, yüklem görevinde kullanıldıkları zaman, “var, 

yok, gerek, lazım” gibi sözcükler tekil durumda bulunur. 
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Evde   kimsecikler     yok. 

           özne-çoğul      yüklem-tekil 

 

Burada   bizi seven insanlar      var. 

                  özne-çoğul            yüklem-tekil 

 

Övünme, böbürlenme, alçakgönüllülük, saygı ve incelik söz konusu 

olduğunda, özne tekil olduğu halde yüklem çoğul olur. 

 

Ahmet Bey henüz gelmediler. (saygı)  

özne-tekil              yüklem-çoğul 

 

Biz adamı gözünden tanırız. (övünme) 

       özne-çoğul                  yüklem-çoğul 

 

Eğer çoğul özne beden organı, bitki, hayvan, cansız varlık veya soyut bir 

kavram ise yüklem daima tekil olur. 

 

Kuşlar havada uçuşuyor. 

       özne-çoğul           yüklem-tekil 

 

Bu duygular gözlerimi yaşartır. 

 özne-çoğul                yüklem-tekil 

 

Gözlerim sürekli okumaktan bozuldu. 

           özne-çoğul                             yüklem-tekil 

 

Özne; “birkaç, herkes, hiçbir” gibi belirsizlik zamiri ise yüklem daima tekil 

olur. 

 

Belgisiz zamirlerin, belgisiz sıfatların çoğulları özne olduğunda veya 

öznede sayı sıfatı bulunduğunda yüklem tekil olur. 
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Bazıları    işin   ciddiyetinin   farkında   değiller. (-ler eki atılmalı) 

     Özne - belgisiz zamir 

 

Her     işçi     kendi   haklarını savunmalıdırlar.   (-lar eki atılmalı) 

   Özne - belgisiz sıfat 

 

Yüz    yolcu    hava    limanında  beklediler.         (-ler eki atılmalı) 

   Özne - sayı sıfatı 

 

Şimdi de yukarıda sıraladığımız kurallara aykırı olduğu için anlatımı bozuk 

olan birkaç cümle üzerinde duralım: 

 

“ ‘Panco, Panco!’ diye bağırınca, yılan da keçi de, keklik de tavşan da 

oldukları yerde alçıdanmış gibi donup kalıyorlar. Bembeyaz kesiliyorlar.” 

(Sait Faik, Abasıyanık, Alemdağ’da  Var Bir Yılan, s. 32.) 

 

Yukarıdaki cümlede özne “ yılan, keçi, keklik, tavşan” gibi insan dışındaki 

varlıklardır. İnsan dışı varlıklardan oluşan çoğul öznelerin yüklemi tekil olur. Doğru 

cümle: 

 

“ ‘Panco, Panco!’ diye bağırınca, yılan da keçi de, keklik de tavşan da 

oldukları yerde alçıdanmış gibi donup kalıyor. Bembeyaz kesiliyor.” şeklinde 

olmalıdır. 

    

“İki kişi bir yolda gidiyorlardı.” 

         (Sait Faik  Abasıyanık, Alemdağ’da  Var Bir Yılan, s. 37.) 

 

Yukarıdaki cümlenin öznesinde sayı sıfatı olduğundan yüklem tekil olmalıdır. 

Bu durumda doğru cümle: 

 

“İki kişi bir yolda gidiyordu.” şeklinde olmalıdır. 
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“Aile günden güne ağırlaşan, günden güne içine kapanıp kararan ve 

şişmanlayan genci harekete getirmek için ne edeceklerini bilemiyorlardı.” 

(Sait Faik, Abasıyanık, Alemdağ’da  Var Bir Yılan, s.40.) 

Yukarıdaki cümlenin öznesi olan “aile” sözcüğü topluluk adı olduğu için 

yüklem tekil olmalıdır. Bu cümlede aynı zamanda bir deyim yanlışı vardır. Çünkü 

Türkçede “harekete getirmek” şeklinde bir deyim yoktur. “Harekete geçirmek” 

deyimi ise bu cümlede söylenmek istenene uygun değildir. Burada “hareket 

ettirmek” birleşik fiili kullanılmalıdır. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Aile günden güne ağırlaşan, günden güne içine kapanıp kararan ve 

şişmanlayan genci hareket ettirmek için ne edeceklerini bilemiyordu.” şeklinde 

olmalıdır. 

 

“Çoğu kişi bu maddeyi yeterince açıklamayı ihmal ettiklerinden birçok 

yazının cevabı istense bile verilememektedir.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.69.) 

 

Yukarıdaki cümlede yan cümleciğin yüklemi ile öznesi arasında uyum 

sağlanmamıştır. “Çoğu kişi” öznesindeki “çoğu” kelimesi çokluk ifade eden bir 

belgisiz sıfattır. Bundan dolayı yüklem tekil olmalıdır. Bu durumda doğru cümle: 

  

“Çoğu kişi bu maddeyi yeterince açıklamayı ihmal ettiğinden birçok yazının 

cevabı istense bile verilememektedir.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Bozburun’da geminin bütün halatları ansızın ıslık çalmaya başladılar.” 

          (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 27.) 

 

“Geminin bütün halatları” öznesi insan türünden bir çoğul özne değildir, 

ayrıca “bütün” kelimesi de belgisiz sıfattır. Bu nedenle bu cümlenin yüklemi tekil 

olmalıdır. Bu durumda doğru cümle: 
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“Bozburun’da geminin bütün halatları ansızın ıslık çalmaya başladı.” 

şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de yukarıda sıraladığımız kurullara uymamaktan 

kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır: 

 

“Yalnız bu zarlar zevkli bir ürperişle tatlı tatlı titriyorlardı.” 

       (Sait Faik  Abasıyanık, Alemdağ’da  Var Bir Yılan, s.78.) 

 

“Bütün kusurlarım – çoğunu meziyet sanırdım – birer birer keder ve sevinç 

misali ayan oluyorlar.” 

      (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da  Var Bir Yılan, s.171.) 

  

“Heyecanlarım nereye kaçmışlardı.” 

      (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da  Var Bir Yılan, s.175.) 

 

“ … Gökyüzünün bütün yıldızları gözlerini açtılar. Bütün yıldızlar bize 

bakıyordu sanki.” 

       (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, çev. Refik Özdek, s.11.) 

 

“Koyunlar ayaklarıyla toprağı dolu gibi döver, ağır ve yağlı kuyruklarını toz 

– toprakta sürükler, durmadan akarlardı.” 

         (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da  Var Bir Yılan, s.9.) 

 

“Fiiller, birbiri arkasında kurşun askerler gibi dizilirler.” 

        (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 143.) 

 

“Ziller bugün ve yarın koridorlarda çınlıyorlardı.” 

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 140.) 

 

“Ovalar hıçkıra hıçkıra ağlayabilirler.” 

          (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 91.) 
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“Beşinci altıncı kadirden uzak yıldızlar doğdular.” 

             Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 86.) 

“Minareler her zamanki gibi dik değillerdi. Karşıdan çengelli iğnelere 

benziyorlardı.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 55.) 

 

“Uzaktan beyazlı tosuncuk ve efecik dağlar, kısbetli tepeler sökün ederler.” 

           (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 47.) 

 

 

“Beni nasıl kendilerine çekiyorlar, çeşit çeşit kornalar, klaksonlar 

kulaklarımda nasıl böyle çın çın ötüyorlar, uğulduyorlardı.” 

            (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 20.) 

 

“Böylece eller hemen hemen dile gelir, konuşur, söyleşirler, soru sorarlar, 

isterler, söz verirler, çağırırılar, kovarlar, gözdağı verirler, yalvarırlar, okşarlar, 

dehşeti, korkuyu, sevinci, kederi, duraksamayı, itirafı, pişmanlığı, ölçüde çokluğu, 

azlığı ve saymakla tükenmeyen düşünce ve duyguları biçimlendirerek anlatırlar. 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 56.)  

 

“Yanlış basılmış harfler çoğaldıkça hoş karşılanmazlar.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.75.) 

 

 “… onlardan yapılan alıntılar sergi duvarlarında yer almışlardır.” 

(Yalçın Sadak, Radikal, 09 Haziran 2005, s.24.) 

 

“İnci döküp gittiler keçiler 

Siyah bir ses bırakarak arkalarında” 

(Sezai Karakoç, Şiirler I, s. 25.) 

 



 
169 

“Şu halde normlar ve genel kurallar insanların belirli şartlar altında yerine 

getirmeleri gereken rolleri tayin etmektedirler.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 47.) 

 

“Buralar izbe, fakir semtler ama buram buram tarih kokuyorlar.” 

(Tempo Kitap, sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s. 18.) 

 

4.2.3.2. Olumluluk-Olumsuzluk Bakımından Özne Yüklem Uyumu 

 

Belgisiz zamir ve belgisiz sıfatların özne olduğu cümlelerde yüklemler ve 

özneler arasında olumluluk - olumsuzluk bakımından uyum sağlanmalıdır. Özne 

olumlu ise yüklem olumlu veya olumsuz olabilir: 

 

Herkes toplantıya katıldı.    

        Özne - olumlu      yüklem - olumlu         

 

Herkes toplantıya katılmadı.       

         Özne - olumlu       yüklem – olumsuz 

 

Bazı cümlelerde olumlu öznenin, olumsuz yükleme bağlanması anlatım 

bozukluğuna yol açar: 

  

“Bize vereceğiniz her türlü hediye kabul edilmeyecektir.” 

 

Yukarıdaki cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır. Burada özne olumlu, 

yüklem ise olumsuzdur. Ancak cümle bu haliyle doğru değildir ve iki farklı yoruma 

meydan vermektedir: Bunların birincisi bazı hediyelerin kabul edildiği, diğeri ise 

hiçbir hediyenin kabul edilmediğidir. Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Bize vereceğiniz her türlü hediye kabul edilecektir.” şeklinde özne ve 

yüklem olumlu veya:  
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“Bize vereceğiniz hiçbir hediye kabul edilmeyecektir.” şeklinde özne ve 

yüklem olumsuz , şeklinde olmalıdır. 

 

Özne olumsuz ise yüklem olumsuz olmalıdır: 

Hiçbiri toplantıda bu konuyu gündeme getirmedi. 

       Özne - olumsuz                              yüklem - olumsuz 

 

 Olumsuz özne, olumlu yükleme bağlanırsa anlatım bozukluğu meydana gelir.             

 

“Hiç kimse dünden beri devam eden uyarıları dikkate aldı sanmayın.” 

 

Burada yan cümlenin öznesi ile yüklemi arasında uyumsuzluk söz konusudur. 

Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Hiç kimse dünden beri devam eden uyarıları dikkate almadı sanmayın.” 

 

“Herkes dünden beri devam eden uyarıları dikkate aldı sanmayın.” 

şeklindedir. 

 

Yukarıda örnekleriyle açıkladığımız olumluluk – olumsuzluk uyumunu tablo-

1’de gösterilmiştir: 

 

           ÖZNE          YÜKLEM 

Herkes, hepsi, tümü, tamamı, çoğu  

      (olumlu ise ) 

Olumlu veya olumsuz olabilir. 

Hiçbiri, kimse, hiç kimse …  

       (olumsuz ise) 

Olumsuz olur. 

                   (Tablo – 1) 

 

Aşağıdaki cümlelerde yukarıda anlatılan dil yanlışı yapılmıştır: 

 

“Hiç kimse tatile gitmedi, yarım kalan işleririni tamamlamaya çalıştı.” 
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“Herkes sizin gibi düşünüyor, aksini savunmayı aklından bile geçirmiyor.” 

  

4.2.3.3. Kişi Bakımından Özne Yüklem Uyumu 

 

Öznenin yüklemle kişi bakımından uyum içimde olmaması ya da farklı 

şahıslar için ortak yüklem kullanılması özne – yüklem uyumsuzluğuna neden olur.  

 

Özne kaçıncı şahıs ise yüklem de o şahısla çekimlenir.  

 

Çocuk koşarak kapıdan içeri girdi. 

        özne - 3. tekil                       yüklem - 3. tekil 

 

Siz buraların ne güzel yerler olduğunu bilemezsiniz. 

    özne - 2. çoğul                                           yüklem - 2. çoğul 

 

Aynı şahsın tekili ve çoğulu bir öznede bulunursa, yüklem o şahsın tekili veya 

çoğulu ile çekimlenir. Aşağıdaki cümleler bu kuralın bir örneğidir: 

 

Fatih ve arkadaşları başka bir gün gelecekler. 

           özne-3.tekil ve 3.çoğul                   yüklem-3.çoğul 

 

Kardeşin ve diğerleri salonda seni bekliyor (veya bekliyorlar). 

özne- 3.tekil ve 3. çoğul          yüklem- 3. tekil veya 3. çoğul 

 

Farklı şahısların beraber özne olduğu yani aynı eylemi yaptığı durumlarda 

aşağıdaki tablo 2’de yazılı olan kurallar geçerli olur. 
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                ÖZNE          YÜKLEM 

1,2,3. şahıs tekil veya çoğul olursa 

      (ben, sen, o / biz, siz, onlar) 

1. çoğul olur 

1,2. şahıs tekil veya çoğul olursa 

      (ben, sen / biz, siz) 

1. çoğul olur 

1.,3. şahıs tekil veya çoğul olursa 

       (ben, o / biz, onlar) 

1. çoğul olur 

2,3. şahıs tekil veya çoğul olursa 

       (sen, o / siz, onlar) 

2. çoğul olur 

                   (Tablo – 2) 

 

Yukarıdaki tablo – 2’de de görüldüğü gibi farklı şahıslardan biri birinci şahıs 

ise yüklem birinci çoğul şahısla, farklı şahıslar içinde birinci şahıs değil de ikinci 

şahıs varsa yüklem ikinci çoğul şahısla çekimlenir: 

 

Ne ben, ne sen, ne de o, bu problemi çözemeyiz. 

 özne -1,2,3.tekil                               yüklem -1.çoğul 

 

Bu onuru     sizinle biz öğretmenler     paylaşacağız. 

                  özne - 2.çoğul ve 1. çoğul     yüklem -1.çoğul 

 

Biz ve onlar    dışarıda     çile çekmiştik. 

   özne -1.çoğul ve 3.çoğul           yüklem -1.çoğul 

 

O ve sen       çok      mutluydunuz. 

  özne-3.tekil ve 2.tekil       yüklem-2.çoğul 

 

 Şimdi de yukarıda anlatılan kurallara aykırı cümleleri ele alalım: 

 

“Ben ben olmaktan, ağaç ağaç olmaktan çıkar; böcek kozalaşır, koza 

kelebekleşir, yeraltında tohumlar filiz sürerler.” 
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                (Attila ilhan, Abbas Yolcu, s. 46.)  

 

 Burada “ben” ve “ağaç” özneleri “çıkar” yüklemine bağlandığı için cümlenin 

anlatımı bozuktur. Buradaki anlatım bozukluğunu gidermek için iki özne için de ayrı 

bir yüklem kullanmak gerekir. Noktalı virgülden sonraki ikinci cümlenin öznesi ile 

yüklemi arasında tekillik – çoğulluk bakımından uyum sağlanmamıştır. Çoğul özne 

insan cinsinden olmadığı için yüklem “sürer” biçiminde tekil olmalıdır. Bu 

açıklamalara göre doğru cümle: 

 

“Ben ben olmaktan çıkarım, ağaç ağaç olmaktan çıkar; böcek kozalaşır, koza 

kelebekleşir, yeraltında tohumlar filiz sürer .” şeklindedir.  

 

“Birdenbire kalkar, dudaklarından öpebilirsin.” 

                (Sat Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.105.) 

  

Bu cümledeki “kalkar, öpebilirsin” yüklemlerinden ilkinin öznesi “o” üçüncü 

tekil şahıs, ikincisinin öznesi “sen” ise ikinci tekil şahıstır. Böyle durumlarda öznenin 

düşürülmesi anlam belirsizliğine yol açar. Doğru cümle alternatifleri: 

 

 “Birdenbire kalkıp, onu dudaklarından öpebilirsin.” (özne ikinci tekil şahıs) 

  

“O birdenbire kalkar, sen onu dudaklarından öpebilirsin.” (iki farklı özne) 

 

“Birdenbire kalkarsın, onu dudaklarından öpersin.” (özne ikinci tekil şahıs)  

 

“O birdenbire kalkabilir, sen onu dudaklarından öpebilirsin.” (iki farklı özne) 

şeklinde olmalıdır. 

 

 “Elimizde kalan kültür miraslarının ne pozisyonda olduklarını, İstanbul’un 

bunlar olmadan önceki halini, eskiden orada ne vardı da şimdi yok olduğu gibi 

konuları işledim özellikle.” 

(Tempo Kitap, Sayı 15 / 908, 13 – 19 Nisan 2005, s.18.) 
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 “O zaman, Slavoj Zizek’in 06 / 06 2005 tarihli Radikal gazetesinde 

yayımlanmış yazısında sorduğı soruyla biz ve Avrupa karşı karşıya kalıyor.” 

(E. Fuat Keyman, Zaman, 09 Haziran 2005. s.18.) 

 

 “Hal böyleyken insana yakışan şey hemcinsleriyle iyi ilişkiler içerisinde 

olmalarıdır.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi DavranışınRolü, s.19.) 

 

“Velhasıl insan, hayatın tüm zorlukları ve doyumsuzluklarıyla yaşamak 

mecburiyetindeyiz.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi DavranışınRolü, s.89.) 

 

 “Ben ben olmaktan, ağaç ağaç olmaktan çıkar; böcek kozalaşır, koza 

kelebekleşir, yeraltında tohumlar filiz sürerler; …” 

(Attila İlhan, Abas Yolcu, s.46.) 

 

 “Baharda çocuğun okulu taksit bekler, ben az öder kredisi.” 

(Koçbank Reklamı, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.22.) 

 

 “EKREK Okutan’a sorduk: “Madem bu kadar araştırdınız, hiç kadın 

dalkavuğa rastladın mı?” 

(Hasan Pulur, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.3.) 

 

4.2.4. Tümleç Yanlışları 

 

Birleşik, sıralı ve bağlı cümlelerde aynı tümleci almayan, birincisi geçişsiz, 

ikincisi geçişli olan yüklemler için ortak tümleç kullanılması anlatım bozukluğuna 

neden olur: 
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 “Kardeşine kızıyor, fakat yine de seviyordu.” cümlesindeki anlatım 

bozukluğunu gidermek için “fakat” kelimesinden sonra “onu” kelimesini getirmek 

gerekir. Yani bu cümlede nesne eksikliği vardır.  

 

Aynı cümledeki yüklemlerin yeri değiştirildiğinde bu defa dolaylı tümleç 

eksikliği meydana gelir: 

 

“Kardeşini seviyor, fakat yine de kızıyordu.” cümlesindeki anlatım 

bozukluğunu gidermek için, “de” bağlacından sonra “ona” sözcüğü getirilmelidir. Bu 

cümlede de dolaylı tümleç eksikliği vardır. Aşağıdaki cümlede de hem nesne hem 

dolaylı tümleç yanlışı vardır: 

 

“Birbirimizle boğuşmadan, gözünü oymadan, daha fazla zarar vermeden, 

daha çok yıpratmadan güven içinde yaşamak, mutlu huzurlu, erdemli bir çalışma 

içinde olmak, bu hayat hareketliliğinin devamında çok önemli faktördür.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.109-110.) 

   

Bunların dışında yüklemlerin ortak bir zaman zarfına bağlanması, cümlede 

edat tümleci eksikliğinin bulunması gibi tümleç yanlışları da vardır. Şimdi bu 

yanlışlıkları örneklerle açıklayalım: 

 

4.2.4.1. Nesne Eksikliği  

 

Birleşik, sıralı ve bağlı cümlelerde, ortak öğe olarak kullanılan nesne 

yüklemlerden birine uymazsa anlatım bozulur. Yine sıralı ve bağlı cümlelerde dolaylı 

tümleç alan yüklem ile nesne alması gereken yüklemin ortak tümlece bağlanması 

nesne eksikliğine sebep olur.  

 

“Bu arada onlara yazacaklarımızın memnun etme ihtimalinin yanı sıra 

dikkatlerini dağıtma, şaşırtma ve sıkıntı verme gibi ihtimalleri de vardır.” 

 (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.66.) 
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Cümlede “onlara” ve “dikkatlerini” sözcükleri tümleçtir. Ancak bu tümleç-

lerin ilki “yazacaklarımızın” ve “sıkıntı verme” yan cümlelerine, ikincisi “dağıtma”  

yan cümlesine bağlıdır. “memnun etme” ve “şaşırtma” yan cümleleri için ise “onları” 

nesnesi kullanılmalıydı. Türkçede “sıkıntı vermek” şeklinde bir deyim yoktur. Onun 

yerine “sıkma” sözcüğü kullanılmalıdır. Cümlede daha pek çok hata vardır. Bu 

nedenle cümle yeniden kurulmalıdır: 

 

“Bu arada onlara yazacaklarımız, onları sıkabileceği, şaşırtabileceği, 

memnun edebileceği gibi, onların dikkatlerini de dağıtabilir.” 

 

“Moruk kıyameti koparır uyutmazsak.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.18.) 

 

Burada nesnenin söylenmemesi anlam belirsizline yol açmıştır. Cümle: 

“Uyutulmayacak olan kim?” sorusunu cevapsız bıraktığından eksiktir. Cümleye 

nesne getirilerek bu eksiklik giderilebilir: 

 

   “Moruk kıyameti koparır onu uyutmazsak.”  

 

“Aralarında kelimelerini binlerce kere okuduğum, manalarını bilmediğim bir 

dil konuşuyorlar, anlamıyordum.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.23.) 

 

“Bir dil” tamlaması iki yüklem için ortak öğe olarak kullanılmıştır. Ancak 

“konuşuyorlar” yükleminin belirtisiz nesnesi olan “bir dil” tamlaması, 

“anlamıyordum” yükleminin belirtili nesnesi olmalıdır. Ayrıca yüklemlerin özneleri 

farklı olduğu için ikinci zaman eki olan “–du” ek fiili ortak kullanılmamalı, her iki 

yüklemde de tekrar edilmelidir. Yani cümle: 

 

“Aralarında kelimelerini binlerce kere okuduğum, manalarını bilmediğim bir 

dil konuşuyorlardı, ben bu dili anlamıyordum.” şeklinde olmalıdır. 
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“Bir şeyler konuştular, duymadım.” 

 (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.24.) 

 

Burada “bir şeyler” nesnesinin ortak kullanılması veya ikinci cümlenin 

nesnesinin belirtilmemesi anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Doğru cümle: 

 

 “Bir şeyler konuştular, ben hiçbir şey duymadım.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Onların bu kapıdan içeriye girdiklerini görünce merak ettim.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.33.) 

 

Cümleden yazarın neyi merak ettiğini anlayamıyoruz. Yani cümlenin nesnesi 

eksiktir. Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Onların bu kapıdan içeriye girdiklerini görünce neler olduğunu merak 

ettim.” 

“Onların bu kapıdan içeriye girdiklerini görünce ne diyeceklerini merak 

ettim.” 

“Onların bu kapıdan içeriye girdiklerini görünce kim olduklarını merak 

ettim.” …vb. dir. 

 

“Siz birbirinizi bağışlasanız bile ben bağışlamam.” 

       (Orhan Çubukçu, Yılan Islığı, s. 72.) 

 

Bu cümlede ortak nesne görünümündeki “birbirimizi” öğesi, ikinci cümleye 

uyum sağlamamaktadır. “… ben birbirinizi bağışlamam.” cümlesinde nesne 

yanlışlığı vardır. Bu yanlışlık, ikinci cümleye uygun bir nesne getirilerek 

giderilebilir: 

 

“Siz birbirinizi bağışlasanız bile, ben sizi bağışlamam.”  

 

Aşağıdaki cümlelerde de nesne eksikliği vardır: 
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“Kulağıma parmağımı sokup karıştırdım.” 

          (Sait Faik Abasıyanık, Az Şekerli, s.151.) 

 

“Saçlarına önce yoğurt sürüp yumuşattı. Sonra kokulu sabunla yıkadı. 

Durulayıp durulayıp tekrar tekrar yıkadı.” 

       (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s. 114.) 

 

“Kendisi istemedikçe ona ‘git’ diyemez, evden çıkaramazdım.” 

       (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s. 111.) 

 

“Buraya geldiğimde taptaze gelin olduğum için ona dikkatle bakmadım, bu 

yüzden de iyi göremedim.” 

        (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s. 49.) 

 

“Çünkü, komşumuz Ayşe’nin onüç yaşındaki oğlu, saman toplayıcı olarak 

durduğu yerden fırladı, Kasım’ın boynuna sarıldı ve gözyaşları içinde öpmeye 

başladı.” 

        (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.46.) 

 

“Ve Paris birdenbire bir sisten çıkıyor, ötekine girmeden, yakalayabilsem 

…” 

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.161.) 

 

“Zamanında, kendisi gibi uzun sarı ve başka bir aleme aitmiş hissini veren 

tertemiz delikanlılarla konuşur, duyarım.” 

        (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.139.) 

 

“Efendim, Bursa valisi, millet gelir giderken etrafına bakına bakına, göre 

göre gitsin diye yaptırmıyor yolu.” 

           (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.51.) 
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“İki kilometre sonra bir boğaza geleceğiz: Geçen akşam zor geçtik. Kar iki 

metre vardı. Küredik müredik. 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.47.) 

 

“Onun gözlerine bak dinle.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.15.) 

 

“Meşrutiyet yazarlarının ‘geldi, gitti, yaptı’lı anlatımını yeknesak 

buluyordum, beni tedirgin ediyor.” 

  (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.8.) 

 

“Halk karşısında söz söylemek zorunda olan bazı kimseler güçlükle hatta 

başarısızlıklarla karşılaştıkları halde, diksiyon sanatına önem verip öğrenmeye 

çalışmazlar.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.66.) 

 

“Ve söyleyeceğinizi önce kendiniz anlamış olun ki, dinleyici üzerinde ilgi 

uyansın ve söylediklerinizi anlasın.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.52.) 

 

“Davranışlarınızdaki anlamı sezer, görür o; ve aldığı izlenime göre sizin 

sözlerinize önem vererek dinler.” 

 (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.52.) 

 

“Konuşmanıza dostça bir havayla başlayın ve öylece devam ettirin.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.129) 

 

“Bu çeşit belge ve dokümanları ya ilgili olanlara gönderin ya da çöp 

kutusuna atın. Bekleterek masanızı bir çöplüğe çevirmeyin.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.129) 
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“Okunan her yazıyı, önyargısız bir şekilde okuyun. Daha sonra, sorular 

haline getirerek kendinize sorun. Doğru veya yanlışsa, bu hususları zihninizde 

tutun.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.84.) 

 

“Okumakta bir beceridir ve sürekli geliştirmek mümkündür.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.81.) 

 

“Yazının önemine göre güzel gösterecek uygun bir cilt yaptırın.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.77.) 

 

“Aynı anlamlı kelimeler içerisinde kullanımı daha yaygın olanları tercih 

edin. Bu mesajınızın doğru anlaşılmasını ve okuyanın daha rahat benimsemesini 

sağlar.”  

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.75.) 

 

“Yazdıklarınıza önce her hangi bir biçim verin, sonra vermek istediğiniz 

mesaja göre yeniden özetlemek için zaman ayırın.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.75.) 

 

“Ben okuldan gelince çoğu zaman odama kapanıyor, hatta içeriden 

kilitliyordum.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.67.) 

 

“Yalnız Melda bütünlemeye kalmış ve onuncu sınıfta devama başlamıştı.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.67.)  

 

“Zaten giderken bana dedi ki “Eğer annemle oturamazsan bana hemen yaz, 

Muhtar Bey’e de git, ben ona söylemiştim.” demişti.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.46.) 
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“Muhtar Bey benden bileziği sordu, okul çantamdan çıkartıp verdim. Elinde 

evirdi çevirdi, annenize sordu. “ 

           (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.42.)  

 

“Köyde bağı bahçesi olmadığı halde İstanbul’a çağırırsın.” 

           (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.37.)  

 

“Okuldaki öğretmenlerden biri yazmıştı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.37.)  

 

“Topaç gibi bir oğlan olan küçük Can, ne zaman beni görse, kucağıma 

almam için kollarını açardı.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.37.)  

  

“Ne söylediyse, ben okuldan gelince Güler Hanım benim üstüme yürüdü, 

saçlarımdan yakalayıp yüzüme iki tokat attı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.35.)  

 

“O akşam yemek sırasındayken telefon çaldı. Cemil Bey gidip açtı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.36.)  

 

“Yüzüm epeyce ağrıdığı için alkolle pansuman yaptık.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.36.)  

 

“__ Bugün Güler Hanım geldi, dedi. Hem evden kovdu, hem de yüzüme 

vurdu.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.36.)  

 

“Kadıncağızın kimsesi yoktu. Cemil Bey onun koluna girerek caddeye 

çıkarttı, bir taksiye atlayıp gittiler.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.20.) 
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“Cemil Bey, hep hastanede kalıp beklemiş.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.20.)  

 

“Bunlar senin kızın, demişti. Biliyorum, karşılık  beklemeden bana baktın, 

ama benden bir hatıra olarak kabul et.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.73.) 

 

“Buraya sığınmış olan çocuğun derdini dinlemeden size teslim edemem.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.10.) 

 

“__ Öğretmenim benim akıllı ve becerikli biri olduğumu anladığı içim bu 

şehre yolladı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.11.) 

  

“__ Anne, dedi: Bu çocuk okuyacak. Yetişebildiği kadar da ev işlerine 

yardım edecek. Ben hizmetçi diye getirmedim.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.14.) 

 

“__ İşte bu çocuk, dedi. Okumak için İstanbul’a gelmiş. Annem okutmak 

taraflısı değil, kendi bildiğine göre terbiye edecekmiş. … Alıp başka yere 

götürecektim.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.16.)  

 

“Babam ne kadar para verse, bana bakan komşumuz, çocuklarına harcardı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.19.) 

 

“Hemen her derste öğretmenler bana bir iki soru sorar ya da derse 

kaldırırlardı.” 

           (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.27.) 

 

“Ama bu ikileminizin yaşamın doğal bir parçası olduğunu düşünürseniz, 

onunla uzlaşma / çözme şansınız artar.” 
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    (Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.75.) 

 

“Fakat hangi ünlülerin bu cihaz sayesinde kusursuz fiziğe sahip olduğu sır! 

Ama bilinen bir gerçek var ki, bizim ünlülerimiz çoktan keşfetmiş bile!” 

(Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.50.) 

 

“30. dakika gelişen bir pozisyonda Shevchenko boş kaleye gönderemedi.” 

(Zaman Spor, 09 Haziran 2005, s.1.) 

 

“Çiftçimize çok şey yaptık ama uçuramadık.” 

(Süleyman Demirel, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.11.) 

 

“Yabancı sözcük kullanma özentisi Türkçeye bye bye derken, hep beraber el 

atıp yakalamaktan memnuniyet duyuyorum.” 

(Atilla Başoğlu, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.21.) 

 

“Şu zevatın eline bir yazı versek güzel yazan çıkmaz.” 

(Hazma Zülfikar, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.21.) 

 

 “Onlara “hoş geldiniz” deyip sarılıp öpüyorum.” 

(Posta, 05 Haziran 2005, s.18.) 

 

4.2.4.2. Dolaylı Tümleç Eksikliği  

 

Birleşik, sıralı ve bağlı cümlelerde aynı tümleci almayan, birincisi geçişli, 

ikincisi geçişsiz olan yüklemler için ortak tümleç kullanılması anlatım bozukluğuna 

neden olur. Geçişli fiilin nesnesi, geçişsiz fiilin de tümleci yapılıyorsa böyle 

cümlelerde dolaylı tümleç eksikliği meydana gelir: 

 

“Bunları her yerde okuyor ve inanmakta güçlük çekiyoruz.” 
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Bu cümledeki anlatım pürüzünü gidermek için “ve” kelimesinden sonra 

“bunlara” kelimesini getirmek gerekir. Çünkü burada geçişli ve geçişsiz fiiller ortak 

tümlece bağlanmıştır.  

 

  Birleşik cümlelerde, dolaylı tümleç, bütün yüklemlerin ortak öğesi olmadığı 

halde böyle bir görünüm içindeyse böyle cümlelerin de anlatımı bozuktur.  

 

Sıralı ve bağlı cümlelerde yüklemlerden biri yönelme, diğeri bulunma veya 

çıkma ifade eden dolaylı tümleç gerektiriyorsa bu yüklemler için ortak dolaylı tümleç 

kullanılması da dolaylı tümleç yanlışına sebep olur. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:  

 

“Oraya çiçekler dikilir, bir çardağın altında öğretmenler otururdu.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.37.) 

 

Bu cümlede “dikilir” yükleminin dolaylı tümleci “oraya”, ortak tümleç olarak 

kullanılmıştır. Ancak “otururdu” yüklemi için uygun tümleç “oraya” değil, “orada” 

olmalıdır. Yani birinci yüklem yönelme bildiren bir dolaylı tümleç, ikinci yüklem ise 

“bulunma” bildiren bir dolaylı tümleç almalıdır. Bu durumda doğru cümle: 

 

 “Oraya çiçekler dikilir, orada bir çardağın altında öğretmenler otururdu.” 

şeklinde olmalıdır. 

 

“Daha tiyatroya giderken kar başlamıştı. Çıkınca meydanı bembeyaz 

buldum.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağda Var Bir Yılan, s.30.) 

 

İkici cümlenin yan cümleciği olan “çıkınca” yüklemi, birinci cümlenin 

tümleci olan “tiyatroya” sözcüğüne bağlanmıştır. Ancak bu durumda “tiyatroya 

çıkınca” şeklinde bir anlatım bozukluğu meydana gelmiştir. İkinci cümleye 

“tiyatrodan” veya “oradan” dolaylı tümleci getirilmelidir. Bu durumda doğru cümle: 
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“Daha tiyatroya giderken kar başlamıştı. Tiyatrodan çıkınca meydanı 

bembeyaz buldum.” şeklinde olmalıdır.   

 

“Atatürk, Fikret’i sevmiş, takdir etmiş, hoşlanmış, iyice anlamış, aşiyanı 

ziyaret etmiş.” 

          (Sait Faik Abasıyanık, Röportajlar, s.194.) 

 

Burada “Fikret’i” nesnesi, “sevmiş, takdir etmiş, hoşlanmış, anlamış” 

yüklemleri için ortak tümleç olarak kullanılmıştır. “Fikret’i” nesnesi, “sevmiş, takdir 

etmiş, anlamış” geçişli fiilleri için ortak nesne olarak kullanılabilir. Ancak bu nesne 

“hoşlanmış” geçişsiz fiiline bağlanamaz. “Hoşlanmış” fiiline “Fikret’ten” veya 

“ondan” dolaylı tümleci getirilerek cümledeki anlatım bozukluğu giderilebilir. 

Cümledeki “aşiyanı” sözcüğü özel isim olduğu için “Aşiyan’ı” şeklinde büyük harfle 

yazılmalı ve çekim ekinden önce kesme işareti getirilmelidir. Bu durumda doğru 

cümle: 

  

“Atatürk, Fikret’i sevmiş, takdir etmiş, iyice anlamış, ondan hoşlanmış,  

Aşiyan’ı ziyaret etmiş.” şeklinde olmalıdır.   

 

“Biz o köyde o çobanla görüştük, onu duvar dibinde sıkıştırarak şöyle 

dedik.” 

      (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.129.) 

 

Yukarıdaki sıralı cümlede “onu” tümleci yan cümle ve temel cümle için ortak 

tümleç olarak kullanılmış ve cümle: “Biz o köyde o çobanla görüştük, onu duvar 

dibinde sıkıştırarak onu şöyle dedik.” gibi yanlış bir anlam ifade etmiştir. Buradaki 

anlatım bozukluğu ana cümleye dolaylı tümleç getirilerek giderilebilir. Bu durumda 

doğru cümle: 

 

Biz o köyde o çobanla görüştük, onu duvar dibinde sıkıştırarak ona şöyle 

dedik.” şeklinde olmalıdır.   
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“Aliman’ın yüzünü okşuyor ve durmadan aynı şeyleri söylüyordum: 

__ Geldin değil mi küçük kızım?” 

     (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.127.) 

 

Yukarıdaki bağlı cümlede “Aliman” sözcüğünün “okşuyor” ve 

“söylüyordum” yüklemleri için ortak öğe olarak kullanılması anlatım bozukluğuna 

yol açmıştır. “Aliman” sözcüğü birinci cümlede “yüzünü” sözcüğü ile tamlama 

kurmuş ve belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. Aynı sözcük ikinci cümleye 

“Aliman’a” veya “ona” şeklinde getirilmeli ve ikinci cümlenin dolaylı tümleci 

olmalıdır. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Aliman’ın yüzünü okşuyor ve ona durmadan aynı şeyleri söylüyordum: 

__ Geldin değil mi küçük kızım?” şeklinde olmalıdır.   

 

Aşağıdaki cümlelerde de dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım 

bozukluğu vardır: 

 

“Onu öyle görünce acıdım, çok üzüldüm.” 

      (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.119.) 

 

“… Caynak gelmedi. Hiçbir haber de alamadık.” 

     (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.110.) 

 

“Oğlum savaş meydanına gidiyordu ve ben onu donmuş rayları kucaklayarak 

sıkarak uğurluyor vede ediyorum!” 

      (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.129.) 

 

“Bu bir rüzgar hikayesidir: rüzgarla girilir, rüzgarla çıkılır.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.53.) 

 

“Kalacağınızdan korktuğunuz yere geldik . Ve belasız geçtik.”  

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 47.) 



 
187 

 

“Böylece radyoda uzun denemeler yapmış olan bir konuşmacı mikrofon 

önünde ustalığını gösterir, bu araca ne kadar yaklaşıp, ne kadar uzaklaşacağını 

bilir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 62.) 

 

“Dinleyiciye saygı gösteriniz ki o da size karşı yakınlık duysun, saygı 

göstersin.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.53.) 

 

“Çünkü metnin genel bir görüntüsünü aldıktan sonra detayları yerleştirmek 

daha kolaydır.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 81.) 

 

“Bir çok dokumanın size okumama eğiliminizi artıracağınıza emin 

olabilirsiniz.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.80.) 

 

“Bu raporlar hazırlayanlar için bir performans gösterisine dönüşebileceği 

gibi sorumluluk da yükler.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.71.) 

 

“Bunu iltifat kabul edeceğinden seve seve yardımcı olacaktır.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.27.) 

 

“Yedi sekiz kız, bazen içlerinde bir iki erkek de karışınca gürültüden 

durulamıyordu.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.66.) 

   

“Buradaki lüzumsuz eşyayı topladık, bir karyola , bir dolap, bir yazıhane 

kondu.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.61.) 
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“Her ay para yollayacak, ben de annesiyle oturacaktım.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.49.) 

 

“Ben sevdiğimi belli etmedim. Ama aynı zamanda içimde bir acı duydum.”         

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.48.) 

 

“Ben Cemil Bey’in hatırını saydım, karşılık vermedim, ama dün beni evden 

kovdu.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.46.) 

 

“Ellerimi kuruladıktan sonra iki tencerenin de kapaklarını açarak baktım.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.45.) 

 

“__ Babanın son zamanlarında yardımın olur.” 

            (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.37.) 

 

“Sabahleyin seni uyandırıp işime gitmek için izin isteyemem.” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.31.) 

 

“Ben yeniden bir mektup yazdım ve yolladım. Teşekkür ettim.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.20.) 

 

“Ben elin kızını zabtedip hizmetçilik yaptıramam.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.18.) 

 

“__ Bunca senelik evi barkı, beraber oturmak istemiyorsa biz çıksaydık.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.17.) 

 

“Ben de sizden ayrılmak istemiyorum.Ama yük olmak da bana ağır geliyor.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.76.) 
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“Herif gece yarısı damlamaz mı? 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağda Var Bir Yılan, s.18.) 

 

“Özellikle insanların kendilerini önemli olduklarını hisettirir, değer 

verirseniz iletişim artar.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.59.) 

 

“… bugün asker bunu yapıp önayak olmuş, ancak bunun devamı olarak 

sivilden bir tepki gelmemiştir;” 

(Attila İlhan, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.8.) 

 

“Türkiye’nin geçirmekte olduğu bu değişim bizi ABD’den 

uzaklaştırmamakta; aksine daha da yakınlaştırmaktadır.” 

(R. Tayyip Erdoğan, Zaman, 09 Haziran 2005, s.13.) 

 

“Ama bilmiyorum, programdan sonra Ümit’i hiç görmedim ve haber 

almadım.” 

(Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s.41.) 

 

“Demirel, beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilen Beyoğlu’nun yakınlarıyla 

konuşup, bilgi aldı.” 

(Milliyet, 05 Haziran 2005, s.11.) 

 

“Ermeni toplumu, soykırımı öylesine benimsemiş, öylesine inanmış ki, 

bundan vazgeçmesi imkansız.” 

(Turhan Çömez, Posta, 15 Haziran 2005, s.15.) 

 

4.2.4.3. Zarf Tümleci Eksikliği 

 

Birleşik, sıralı ve bağlı cümlelerde aynı tümleci almayan, birincisi nesne veya 

dolaylı tümleç alan, ikincisi ise zarf tümleci alması gereken yüklemler için ortak 

tümleç kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Bu tip yanlışlıklar iki farklı 
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zarf tümleci alması gereken yüklemlerin ortak zarf tümlecine bağlanmasından da 

kaynaklanabilir. 

 

“Onu her zaman destekledim, savunmasız ve yalnız bırakmadım.” 

 

Bu cümlede “her zaman” ortak zarf tümleci olarak kullanılmış ve cümle: 

“Onu her zaman destekledim, her zaman savunmasız ve yalnız bırakmadım.” 

şeklinde, cümlenin anlamıyla örtüşmeyen bir hale gelmiştir. Bu yanlışlık ikinci 

cümlenin başına “hiçbir zaman” tümleci getirilerek giderilebilir: 

 

“Onu her zaman destekledim, hiçbir zaman savunmasız ve yalnız 

bırakmadım.” 

 

“Çünkü, komşumuz Ayşe’nin onüç yaşındaki oğlu, saman toplayıcı olarak 

durduğu yerden fırladı, Kasım’ın boynuna sarıldı ve gözyaşları içinde öpmeye 

başladı.” 

        (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.46.) 

 

Bu cümlede zarf olarak kullanılan “saman toplayıcı olarak” sözcük gurubu, “çocuk” 

sözcüğünün sıfatı olarak kullanılmalıdır. “Ayrıca “onüç” sözcüğünün yazımı 

yanlıştır. Doğru yazım “on üç” şeklindedir. Çünkü sayılar rakamla yazıldığında 

bitişik, harflerle yazıldığında ayrı yazılır. “Kasım” sözcüğünün ortak öğe olarak 

kullanılması da cümlede nesne eksikliğine yol açmıştır.  Bu durumda doğru cümle:  

 

 “Çünkü, komşumuz Ayşe’nin saman toplayıcı olan on üç yaşındaki oğlu, 

durduğu yerden fırladı, Kasım’ın boynuna sarıldı ve gözyaşları içinde onu öpmeye 

başladı.” şeklinde olmalıdır. 
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4.2.4.4. Edat Tümleci Eksikliği 

 

Birleşik, sıralı ve bağlı cümlelerde aynı tümleci almayan, birincisi nesne veya 

dolaylı tümleç alan, ikincisi ise edat tümleci alması gereken yüklemler için ortak 

tümleç kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. 

 

“Gide’i görsen bu seksenlik ihtiyarı nasıl hayranlıkla seyretmezsin, konuşma 

fırsatı bulursan, kimbilir ne olmadık sualler sormazsın.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 67.) 

 

Bu cümlede “Gide’i” sözcüğünün ortak tümleç olarak kullanılması anlatım 

bozukluğuna yol açmıştır.“Gide’i görsen” cümlesi doğru iken “Gide’i konuşma 

fırsatı bulursan” cümlesi ile “Gide’i kimbilir ne olmadık sualler sormazsın” cümlesi 

yanlıştır. Ayrıca “sormazsın” yüklemi “sorarsın” şeklinde olumlu yapılmalıdır. Bu 

son iki cümle için ayrı tümleçler kullanılmalıdır. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Gide’i görsen bu seksenlik ihtiyarı nasıl hayranlıkla seyretmezsin. Onunla 

konuşma fırsatı bulursan, kimbilir ona ne olmadık sualler sorarsın.” 

 

“Bir dakika göz göze gelir, dünyaya rengini değiştirirdik; olur mu olurdu 

…” 

           (Sait Faik Abasıyanık, Az Şekerli, s.120.) 

 

Burada yazarın kiminle göz göze geldiği belli değildir. Cümlede ilgeç tümleci 

eksikliğinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği vardır. Bu belirsizlik cümleye 

“onunla” zamiri veya onun yerini tutacak bir isim getirilerek giderilebilir. Cümlede 

geçen “dünyaya rengini değiştirirdik” ifadesi de “dünyanın rengini değiştirirdik” 

şeklinde olmalıdır. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Onunla bir dakika göz göze gelir, dünyanın rengini değiştirirdik; olur mu 

olurdu …” 
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“Sizi layıkıyle sevemediğim, tekrar anlaşmak için önce birtakım boş ve 

manasız lakırdılar dinlemek lazım geldiği için, tekrar affınızı rica ederim.” 

          (Sait Faik Abasıyanık, Röportajlar, s. 174.) 

 

Bu cümlede “Sizi” sözcüğünün ortak tümleç olarak kullanılması anlatım 

bozukluğuna yol açmıştır. “sizi sevmediğim” ifadesi doğru iken “sizi anlaşmak için” 

ifadesi yanlıştır. Doğrusu “sizinle anlaşmak için” şeklinde olmalıdır. Türkçede 

“lazım gelmek” şeklinde bir deyim olmadığı için bu söz gurubunun yerine 

“gerektiği” sözcüğü getirilmelidir. Bu durumda doğru cümle: 

 

“Sizi layıkıyle sevemediğim, sizinle tekrar anlaşmak için önce birtakım boş 

ve manasız lakırdılar dinlemek gerektiği için, bir kez daha affınızı rica ederim.” 

şeklinde olmalıdır. 

  

“Belki kafasından geçenleri söyleyecekti bana, düşüncelerini paylaşacaktı.” 

        (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.50.) 

 

Yukarıdaki sıralı cümlede ikinci cümlenin edat tümleci eksiktir. Yazar, birinci 

cümlenin tümleci olan “bana” sözcüğünün, ikinci cümlenin tümlecini de temsil 

ettiğini, “ben” sözcüğünü tekrar etmenin yersiz olduğunu,  okuyucunun bu tümleci 

tahmin edebileceğini düşünmüş ve bundan dolayı da tümleci söylememiş olabilir. 

Ancak yazı dilinde yukarıda sıraladığımız nedenlerle tümleç düşürülmemelidir. Bu 

durumda doğru cümle: 

 

“Belki kafasından geçenleri söyleyecekti bana, düşüncelerini paylaşacaktı 

benimle.” şeklinde olmalıdır. 

    

“Sonuç olarak yinelenen konunun yardımcı fikirlerini yeniden gözden geçirip 

bağlantı kurarak gereken kesimlerini değiştiriniz.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.32.) 
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Cümleyi okuduğumuzda “bağlantı kurarak” yan cümlesi “ne ile?” sorusunu 

akla getirmektedir ve cümlede bu sorunun cevabı yoktur. Bundan dolayı da cümlede 

edat tümleci eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği vardır. “Kesimlerini” 

sözcüğü de “kısımlarını” şeklinde olmalıdır. Buna göre doğru cümle: 

 

“Sonuç olarak, yinelenen konunun yardımcı fikirlerini yeniden gözden geçirip 

diğer konularla bağlantı kurarak değiştirilmesi gereken kısımlarını değiştiriniz.” 

şeklinde olmalıdır. 

 

“… Ahmet’ten başka hiçbir kimseyi aramıyor, konuşmuyordu.” 

   (Duran Yılmaz, Kadın Korkusu, s.83.) 

 

Bu cümlede “hiçbir kimseyi” nesnesi, ikinci cümlenin yüklemiyle uyumlu 

değildir. Buna rağmen iki yüklem için de ortak tümleç olarak kullanılmıştır. Bu 

durum anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Bu bozukluk ikinci cümleye “hiçbir 

kimseyle” ilgeç tümleci getirilerek düzeltilebilir: 

 

“ … Ahmet’ten başka hiçbir kimseyi aramıyor, hiçbir kimseyle 

konuşmuyordu.” 

 

Aşağıdaki cümlelerde de edat tümleci eksikliği vardır: 

 

“Siz dinlemeyi bilmezseniz karşınızdakiler de ne sizi dinlemek ne de 

ilgilenmek isteyeceklerdir.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.59.) 

 

“Ben durumumu Cemil Bey’e yazdım. Son zamanlarda bağlantımız 

kesilmişti. 

       (Kemalettin Kamu, Kırk Ev Kedisi, s.61.) 

 

“Gündüzleri beraber iş görürken Saniha Hanım benimle konuşuyor, köyden, 

köydeki hayattan söz ediyorduk.” 
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       (Kemalettin Kamu, Kırk Ev Kedisi, s.19.) 

 

“Sacide Hanım ilgilenmişti. Bana sordu:  

__ Neden babanı bıraktın da geldin bu şehre?” 

                  (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.56.) 

 

“Fazlaca çelişkiye, ikileme sahip olmak ise sorun yaratabilir. Bunlara belirli 

miktarda sahip olmak, ancak yerine göre fark etmek, yerine göre baş etmeyi 

öğrenmek galiba en sağlıklısı. 

(Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.75.) 

 

“Konuşmayan, birbirinin yüzüne bakmayan insanlar birbirlerine ne gibi 

mesajlar gönderir ve ilişki kurabilirler?” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.48.) 

 

“Çünkü peygamberimiz; kendisine inanan insanları birbirini seven, 

yardımlaşan, ayıplarını örten kardeşler haline getirmek ister.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.50.) 

 

4.2.4.5. Tümleçsiz Cümle 

 

Yukarıda ortak tümleç kullanmaktan kaynaklanan anlatım bozukluğu 

üzerinde durduk. Tümleç yanlışlarının bir başka şekli de cümlede tümleç 

bulunmamasıdır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

“Böyle anlarda ilk planda önce yüzeysel olarak gözden geçirin.” 

          (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.81.) 

 

Yukarıdaki cümlede “gözden geçirmek” fiilinin nesnesi belirtilmediği için 

cümlede anlam belirsizliği meydana gelmiştir. Cümledeki anlam belirsizliğini 

gidermek için cümleye nesne getirilmelidir. Cümlede geçen “ilk planda” ve “önce “ 

ifadeleri aynı anlamlı olduğu için bunlardan biri atılmalıdır. “Gözden geçirmek” 
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deyimi “yüzeysel olarak” kelime gurubunu kapsadığından “yüzeysel olarak” kelime 

gurubu  da gereksizdir.  Bu durunda doğru cümle alternatifleri: 

 

“Böyle anlarda önce, anlatacağınız konuyu gözden geçirin.” 

 

“Böyle anlarda önce, konuşma metninizi gözden geçirin.” şeklindedir. 

 

4.2.4.6. Tümleç Yanlışından Kaynaklanan  Anlam Belirsizliği 

 

Sözcük tekrarına düşmemek için bazı sözcüklerin, öğelerin yerine zamir 

kullanılması daha doğrudur. Ancak bir sözcüğün veya öğenin yerine zamir 

kullanıldığında cümlede almam belirsizliği oluşuyorsa, zamir yerine isim kullanmak 

gerekir: 

  

“Okuduğumuz belgelerden bir şeyler öğrenmek istiyorsak onu zihnimize 

yerleştirmemiz gerekir.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.80.) 

 

Burada tümleç yerine “onu” zamirinin kullanılması anlam belirsizliğine yol 

açmıştır. Çünkü zihnimize yerleştirmemiz gereken şeyin “belgeler” mi yoksa başka 

bir şey mi olduğu belli değildir. Bu cümledeki anlam belirsizliğini gidermek için 

“onu” zamiri yerine yine nesne görevinde bir isim getirilmelidir. Doğru cümle 

alternatifleri: 

 

“Okuduğumuz belgelerden bir şeyler öğrenmek istiyorsak bu belgeleri 

zihnimize yerleştirmemiz gerekir.” 

 

“Okuduğumuz belgelerden bir şeyler öğrenmek istiyorsak bazı bilgileri 

zihnimize yerleştirmemiz gerekir.” … şeklindedir. 

 

“Lisenin ikinci sınıfından tatile çıkmıştım.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.58.) 
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Tatile çıktığını söyleyen kişi acaba lise ikinci sınıfı bitirdikten sonra mı tatile 

çıkmış, yoksa lise ikinci sınıfta okuduğu süre içindeki herhangi bir zamanda mı tatile 

çıkmıştır, belli değildir. Bu nedenle yukarıdaki cümle duruluk ilkesine aykırı bir 

cümledir. Buna göre doğru cümle alternatifleri: 

 

“Lisen ikinci sınıfta okurken tatile çıkmıştım.” veya, 

 

“Lise ikinci sınıfı bitirip tatile çıkmıştım.” şeklinde olmalıdır. 

 

4.2.5. Yüklem Yanlışları 

 

Yüklem cümlenin temel öğesidir. Yüklemsiz cümle kurulamaz. Yüklem, bir 

ifadenin, kelimenin veya kelime gurubunun cümle sayılmasının en önemli ve yegâne 

şartıdır. 

 

Yüklem eksikliği, cümlenin diğer öğeleriyle uyum içinde olmayan bir yüklem 

kullanılmaktan veya sıralı, bağlı cümlelerde ortak yükleme bağlanamayan yüklemler 

için ortak yüklem kullanmaktan kaynaklanmaktadır. Sıralı cümleyi oluşturan 

cümlelerin yüklemleri zaman, kişi, tekillik - çoğulluk ve olumluluk-olumsuzluk 

bakımından uyum içinde olmalıdır. 

 

Bazı yüklem yanlışları da özellikleri farklı varlıkların aynı yükleme 

bağlanmasından kaynaklanmaktadır:  

  

“Zehirlenmelerde ayran veya yoğurt yenmelidir.” cümlesindeki anlatım 

yanlışlığı “ayran” kelimesinden sonra “içilir” yüklemi getirilerek giderilebilir.  
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4.2.5.1. Türemiş Eylem Yerine Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik 

Eylem Kullanılması 

 

Yardımcı eylemler, ad soylu sözcükleri yargı bildirir duruma getirmek üzere, 

o sözcüklerle birlikte kullanılır. Bu durumda, ad soylu sözcükle yardımcı eylem, 

“yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem” dediğimiz bir birleşik fiil gurubu 

oluşturur.  Ancak gerekmedikçe yardımcı eyleme başvurulmamalıdır. Ad soylu 

sözcükten eylem türetilebiliyorsa, o sözcüğe yardımcı eylem getirilmesi gereksizdir. 

Türkçede yardımcı filler her isme, isim soylu kelimeye getirilemez. 

 

“Bir sabah, yaveri Yüzbaşı Sait Bey çok erken bir kağıt imza ettirmek üzere 

yatak odasına girdiği zaman…”  

     (Halide Edip Adıvar, Zeyno’nun Oğlu, s. 46.) 

 

Yukarıdaki cümledeki “imza ettirmek”  ifadesi “imzalatmak” şeklinde 

söylenmelidir. Yani cümle: 

 

“Bir sabah, yaveri Yüzbaşı Sait Bey çok erken vakitte bir kağıt imzalatmak 

üzere yatak odasına girdiği zaman…” şeklinde olmalıdır. 

 

“Ama gündüzleri UNESCO merkez binasındaki bir salona kapanmış 

olduğumuz için havanın soğukluğunu pek hissetmiyoruz.” 

(Vatan, 05 Mart 2005, s. 5.) 

 

Burada “kapanmış olduğumuz” kelime gurubu “kapandığımız” şeklinde 

yazılmalıdır. Yani burada “olduğumuz” yardımcı fiili gereksiz kullanılmıştır.  

 

“Müdahale edilmesin” konulu yazıda da belirtmiş olduğum gibi gelen bu fon 

akımının (flow) karşısında durmaya çalışmak çok akıllıca değildi.” 

(Ali Ağaoğlu, Vatan, 05 Mart 2005, s.10.) 

 

“Huzur içinde olan insan başkalarına zarar vermez, …” 
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(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.27.) 

 

“Toplumun sosyalleşmesi ve bireyin toplum üyeliğini kazanması ancak bu 

şekilde vücut bulur.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.51.) 

 

“Eğer, toplumun başına gelen üzüntü veren bir olay, toplum fertlerinin birini 

üzüyorsa kişi o toplumun bencil bir ferdi olmanın ötesinde hiçbir değer taşımaz.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.75.) 

 

“İyiyi bulup doğruyu yapanlar, korku, endişe ve şüpheye karşı olan savaşın 

galipleridirler.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.118.) 

 

4.2.5.2. Sıralı ve Bağlı Cümlelerde Aynı Yükleme Bağlanamayan 

Cümleler İçin Ortak Yüklem Kullanılması 

 

En az iki yüklemi bulunan sıralı ve bağlı cümlelerin özneleri kişi bakımından 

aynı değilse, her şahıs için ayrı bir yüklem kullanılmalıdır: 

 

“Hasan çocukla yarış konusunu, kadınlar ise onun çocukla benzerliğini uzun 

uzun tartıştılar.  

   (Halide Edip Adıvar, Zeyno’nun Oğlu, s.173.) 

 

Ortak yüklemle kurulan bu sıralı cümlenin birinci cümlesi bu haliyle “Hasan, 

çocukla yarış konusunu … tartıştılar.” biçiminde kurulmuştur ki bu cümlede 

tekillik-çoğulluk bakımından özne-yüklem uyumsuzluğu vardır. Bu cümledeki 

anlatım bozukluğunu gidermek için cümle ya: 

 

 “Hasan çocukla yarış konusunu tartıştı, kadınlar ise onun çocukla 

benzerliğini uzun uzun tartıştılar.” şeklinde ya da: 
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  “Hasan’la çocuk yarış konusunu, kadınlar ise Hasan’ın çocukla 

benzerliğini uzun uzun tartıştılar.” şeklinde kurulmalıdır. 

 

“Siz de bedbahtsınız, biz de.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağda Var Bir Yılan, s.16.)   

  

Bu cümlede yüklemi yinelememek için yazar birinci çokluk şahıs ve ikinci çokluk 

şahıs özneleri “bedbahtsınız” ortak yüklemine bağlamıştır. Bu durum anlatım 

bozukluğuna sebep olmuştur.  Yüklemi yinelemekten kaçınıyorsak, ortak yüklemi 

birinci cümlede kullanıp ikinci cümlenin sonuna “üç nokta” koyarak, cümleye 

eksiltili cümle görünümü verebiliriz. Bu durumda doğru cümle alternatifleri: 

 

“Siz de bedbahtsınız, biz de…” 

 

“Siz de bedbahtsınız, biz de bedbahtız.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Ne sen onu, ne o seni anlıyor.” 

               (Sat Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.105.) 

 

Burada ikinci tekil şahıs “sen”  ile üçüncü tekil şahıs “o” öznelerinin ortak 

yükleme bağlanması özne – yüklem uyumsuzluğuna yani anlatım bozukluğuna yol 

açmıştır. Özneler farklı şahıslardan oluşuyorsa her şahıs için farklı yüklem 

kullanılmalıdır. Doğru cümle: 

 

“Ne sen onu anlıyorsun, ne o seni anlıyor.” şeklinde olmalıdır. 

 

“O bizden, biz ondan ve hiçbirimiz birbirimizden haşa ve kat’a 

utanmıyoruz.” 

              (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.143.) 
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Yukarıdaki cümlede  “utanmıyoruz” sözcüğü, “o, biz, hiçbirimiz” özneleri 

için “ortak yüklem olarak kullanıldığı için cümlenin anlatımı bozuktur. Doğru cümle 

alternatifleri:  

 

“O bizden utanmıyor, biz ondan utanmıyoruz ve hiçbirimiz bir diğerinden 

haşa ve kat’a utanmıyor.”  

“Hiçbirimiz birbirimizden haşa ve kat’a utanmıyoruz.” 

“Hiçbirimiz birbirimizden kesinlikle utanmıyoruz.” şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de yukarıda açıkladığımız anlatım bozukluğu vardır: 

 

“Ve gün günden ders dersten beri ben onu aramaya o beni aramaya 

durduk.” 

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.145.) 

 

“Onlarla oturalı bir ay olmadan aramızdaki uzaklığı onlar da sezdiler, ben 

de.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.63.) 

 

4.2.5.3. Sıralı ve Bağlı Cümlelerde Zaman Bakımından Uyumsuzluk 

 

Sıralı ve bağlı cümleleri oluşturan yüklemlerin zaman bakımından da uyumlu 

olması gerekir. Her yüklemin, cümlenin anlamına uygun bir zaman veya kiple 

çekimlenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki cümleleri inceleyelim: 

  

“Meşrutiyet yazarlarının ‘geldi, gitti, yaptı’lı anlatımını yeknesak 

buluyordum, beni tedirgin ediyor.” 

  (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.8.) 

 

Burada yüklemlerin ilki birleşik zamanlı ikincisi ise basit zamanlıdır. Oysa 

aynı özneye bağlanan yüklemlerde ilki basit zamanlı ikincisi birleşik zamanlı 

olabilir. Ancak bu cümlede özneler farklı olduğu için yüklemler ya basit zamanlı ya 
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da birleşik zamanlı yapılmalıdır. Bu cümlede ayrıca “anlatım” kelimesinin ortak öğe 

olarak kullanılması özne eksikliğine yol açmıştır. Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Meşrutiyet yazarlarının ‘geldi, gitti, yaptı’lı anlatımını yeknesak 

buluyordum, bu anlatım beni tedirgin ediyordu.” 

 

 “Meşrutiyet yazarlarının ‘geldi, gitti, yaptı’lı anlatımını yeknesak 

buluyorum, bu anlatım beni tedirgin ediyor.” şeklindedir. 

   

 “Alışılmışın dışına çıkmış, selamsız, sabahsız toplantıyı terk ediyordu.” 

       (Yılmaz Karakoyunlu, Salkım Hanımın Taneleri, s.111.)  

  

Yukarıdaki cümlede birinci cümlenin yüklemi “çıkmış” basit zamanlı bir fiil 

olup öğrenilen geçmiş zaman ile çekimlenmiştir. İkinci cümlenin yüklemi “terk 

ediyordu” ise birleşik zamanlı bir fiil olup şimdiki zamanın hikayesi ile 

çekimlenmiştir. “Selamsız sabahsız” kelime gurubu tekrar gurubu (ikileme) olduğu 

için iki sözcük arasına virgül konmamalı, bu ikileme yüklemin önüne getirilmelidir. 

Doğru cümle ya: 

 

 “Alışılmışın dışına çıkmış, toplantıyı selamsız sabahsız terk etmişti.” ya da  

 

“Alışılmışın dışına çıkıyor, toplantıyı selamsız sabahsız terk ediyordu.” 

şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlede de  “kuracak” yüklemi ile “koymalı”, “bakmalı” 

yüklemleri arasında zaman bakımından uyumsuzluk vardır: 

  

“Esasen empati kuracak, kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara 

onun bakış açısıyla bakmalı.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.112.) 
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4.2.5.4. Yüklem Eksikliği veya Yanlış Yüklem Kullanılması 

 

Cümlede yüklemin söylenmemesi, okuyucunun yorumuna bırakılmaması 

gereken durumlarda okuyucunun yorumuna bırakılması, aynı yüklemi almayan sıralı 

ve bağlı cümlelerde ortak yüklem kullanılması yüklem eksikliğine ya da yüklem 

yanlışlarına yol açar. 

 

“Bu oyuncunun en az 6 kez değişik kişilere izlettirildiğini kaydeden Sarı, 

“Raporlarda bize uygun, hırslı, koşan, pres yapan bir oyuncu olduğunun altı 

çizildi.”dedi.” 

      (Karadeniz’den Güne Bakış Gazetesi, s.12.) 

 

Bu cümlede tırnak içinde verilen cümleden sonra “dedi” yüklemi 

yazılmalıydı. Ayrıca cümle sayısal verilere dayalı bir cümle olmadığından  “6” sayısı 

rakamla değil yazıyla yazılmalı, “Sarı” özel isminden sonra virgül değil iki nokta 

kullanılmalıdır. Buna göre doğru cümle: 

 

“Bu oyuncunun en az 6 kez değişik kişilere izlettirildiğini kaydeden Sarı: 

“Raporlarda bize uygun, hırslı, koşan, pres yapan bir oyuncu olduğunun altı 

çizildi.” dedi.”  şeklindedir. 

 

“Ertesi gün yağmurlu bir hava idi.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.15.) 

 

Burada “Gün, hava idi.” şeklinde yanlış ve anlamsız bir cümleyle karşı 

karşıyayız. Bu yanlışlık yüklemin değiştirilmesiyle düzeltilebilir. Doğru cümle 

alternatifleri: 

 

 “Ertesi gün yağmurlu bir hava vardı.” 

 

“Ertesi gün hava yağmurlu idi..” 
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“Ertesi gün yağmur yağıyordu.” şeklindedir. 

 

 

 

“Gide’i görsen bu seksenlik ihtiyarı nasıl hayranlıkla seyretmezsin, konuşma 

fırsatı bulursan, kimbilir ne olmadık sualler sormazsın.” 

(Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.67.) 

 

Yukarıdaki sıralı cümlede “sormazsın” yüklemindeki olumsuzluk eki 

atılmalıdır. Cümlede ayrıca edat tümleci eksikliği vardır.  “Gide’i” sözcüğünün ortak 

tümleç olarak kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. İkinci cümleye 

“onunla” ya da “Gide’le” edat tümleci getirilmelidir. Üçüncü cümlede ise dolaylı 

tümleç eksikliği vardır. Bu cümleye de “ona” tümleci getirilmelidir. Doğru cümle 

alternatifleri: 

 

“Gide’i görsen bu seksenlik ihtiyarı nasıl hayranlıkla seyretmezsin, onunla 

konuşma fırsatı bulsan, ona nasıl olmadık sualler sormazsın.” 

 

“Gide’i görsen bu seksenlik ihtiyarı nasıl hayranlıkla seyretmezsin! Onunla 

konuşma fırsatı bulursan, kimbilir ona ne olmadık sualler sorarsın.” şeklindedir. 

 

“Nüfus kağıdımın ve diplomamın kaybolduğunu, bana onları tekrar 

yollamasını rica ettim.” 

        (Kemaletttin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 20.)  

 

Burada birinci yan cümle “…Nüfus kağıdımın ve diplomamın kaybolduğunu” 

ile temel cümle (rica ettim)  arasında uyumsuzluk vardır. Birinci yan cümleyi ana 

cümleye bağladığımızda ““Nüfus kağıdımın ve diplomamın kaybolduğunu rica 

ettim.” şeklinde yanlış bir anlatımla karşı karşıya kalıyoruz. Doğru cümle 

alternatifleri: 
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 “Nüfus kağıdım ve diplomam kayboldu, bana onları tekrar yollamasını rica 

ettim.” 

 

“Nüfus kağıdımın ve diplomamın kaybolduğunu, bana onları tekrar 

yollaması gerektiğini söyledim.” şeklindedir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de yüklem yanlışları vardır: 

 

“Küreselleşme süreci üzerine yapılan tartışmalar ve bu sürecin bugün aldığı 

nitelik içinde, iki paralel oluşum ya da gelişme beraber yaşanmaktadır.” 

(Zaman, 09 Haziran 2005, s.18.) 

 

“Bu durumda, eğer iddianızda haklı olduğunuza inamıyorsanız memnun 

olmanız ve susarak bu yazarların ‘gidişini bozmamanız’ gerekir değil mi?” 

(Vatan, 05 Haziran 2005, s. 4.) 

 

“IMF’nin önemlerini Arjantin gibi Uruguay’ı da borç batağına, gelirlerin 

düşmesine ve yoksulluğun artışına götürdü.” 

(Erol Çevikçe, Vatan, 05 Mart 2005, s. 20.) 

 

“Dört yıl demek, 31.000 derslik daha isteyecektir.” 

                 (Hakkı Devrim, Radıkal, 09 Haziran 2005, s.7.) 

 

“Hayatın ve insan ruhlarının (karakter ve yeteneklerinin) temiz tutulması 

peygamberlerin temel görevlerinden olarak gösterilir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 50.) 

 

“Hayata daha canlı başlamanın ilk adımı, işe kendimizden başlayarak 

ilişkileri düzeltmeye ve uygulamaya koyabiliriz.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.62.) 
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4.2.6.  Yardımcı  Fiil,   Fiilimsi Eksikliği  / Yanlışlığı  

  

Yardımcı eylemlerle kurulan birleşik, sıralı ve bağlı cümlelerde, cümlelerden 

biri olumsuz diğeri olumlu ise ortak yardımcı eylem kullanılamaz. Aynı yardımcı 

eylemi almayan isimlerin, yan cümlelerin veya cümlelerin ortak bir yan cümleye 

bağlanması anlatım bozukluğuna sebep olur.  

 

“Öğretmenler, Ayşe’nin dürüst ama çalışkan olmadığını söylüyorlar.” 

 

 Yukarıdaki bağlı cümlede birinci cümle “Öğretmenler, Ayşe’nin dürüst …” 

cümlesi olumlu iken, “… ama çalışkan olmadığını söylüyorlar.” cümlesi ise 

olumsuzdur. Bu iki cümle ortak yardımcı eylem olan “olmadığını” yüklemine 

bağlandığı için anlatım bozukluğu ortaya çıkmıştır. Yani cümle: “Öğretmenler, 

Ayşe’nin dürüst olmadığını ama çalışkan olmadığını söylüyorlar.”  anlamına 

gelecek şekilde yanlış kurulmuştur. Bu cümledeki anlatım bozukluğu “dürüst” 

kelimesinden sonra “olduğunu” olumlu yardımcı eylemi getirilerek düzeltilebilir: 

 

“Öğretmenler, Ayşe’nin dürüst olduğunu ama çalışkan olmadığını 

söylüyorlar.” 

 

“… Türkçedeki harflerin çıkış yerlerini bilmediği için, bu çalışmalar yarar 

yerine zarar veriyordu.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 65.) 

 

Yukarıdaki cümlede “veriyordu” kelimesi “yarar” ve “zarar” isimleri için  

ortak yardımcı fiil olarak kullanılmıştır. Ancak dilimizde “zarar vermek” fiili 

olmasına karşın “yarar vermek” fiili yoktur. Yarar sözcüğü için doğru fiil 

“sağlamak” fiilidir. Ayrıca cümleyi okuduğumuzda “kime?” sorusunun cevabının 

verilmediğini görmekteyiz. Bundan dolayı da cümlede dolaylı tümleç eksikliği de 

vardır. Doğru cümle: 
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“… Türkçedeki harflerin çıkış yerlerini bilmediği için, bu çalışmalar ona 

yarar sağlamak yerine zarar veriyordu.” şeklinde olmalıdır. 

 

Aynı eserden alınan aşağıdaki cümlede de yukarıda açıkladığımız anlatım 

bozukluğu vardır: 

 

“Konuşmalarınızda eleştirilmekten korkmayınız. Bu eleştirmeler size zarar 

yerine yarar sağlamalıdır.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.18.) 

 

 Bu cümlede de “sağlamak” kelimesi ortak yardımcı fiil olarak kullanılmıştır. 

“Yarar sağlamak” ifadesi doğrudur; fakat “zarar sağlamak” ifadesi yanlıştır. Çünkü 

“sağlamak” fiili herhangi bir kazanım söz konusu olduğunda ve olumlu durumlarda 

kullanılır. Doğru cümle: 

 

 “Konuşmalarınızda eleştirilmekten korkmayınız. Bu eleştirmeler size zarar 

vermek yerine yarar sağlamalıdır.” şeklinde olmalıdır. 

     

“__ Anne, dedi. Ben Yıldız’ı buraya hizmetçi olarak değil, okutmak için 

getirdim. 

        (Kemaletttin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.14.)  

 

Yukarıdaki cümlede, eş görevli olması gereken zarf tümleçleri arasında uyum 

sağlanmamıştır. Zarf görevindeki “hizmetçi olarak” ve “okutmak için” kelime 

guruplarından ilki durum zarfı, ikincisi ise amaç bildiren bir zarftır. Zarfların her 

ikisi de aynı türden zarf olmalıdır. Doğru cümle alternatifleri:  

 

“__ Anne, dedi. Ben Yıldız’ı buraya hizmetçi olarak değil, öğrenci olarak 

getirdim.”  

 

“__ Anne, dedi. Ben Yıldız’ı buraya hizmetçi yapmak için değil, okutmak 

için getirdim.” 
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“__ Anne, dedi. Ben Yıldız’ı buraya hizmetçi olması için değil, okuması 

için getirdim.” şeklindedir. 

 

“Ama size bir söylev örneği olarak, duygularınızı canlandırmak, daha çok 

yöntemi tanıtmak ve  daha doğru düşünme yollarını kazandırarak sözlerinize daha 

çok kuvvet veya sevimlilik, çekicilik vermek konusunda daha çok şey kazandırır.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.48.) 

 

Türkçede “çekicilik vermek” şeklinde bir deyim veya birleşik fiil yoktur. 

Doğru deyim “çekicilik katmak” tır. Cümlede özne eksikliği de vardır. Metni 

okuduğumuzda öznenin “üstün yapıtlar” olduğunu görmekteyiz. Ancak yazı dilinde 

her cümlenin kendi içinde tutarlı olması ve en azından temel öğeleri içermesi gerekir. 

Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Ama bu üstün yapıtlar size, bir söylev örneği olarak, duygularınızı 

canlandırmak, daha çok yöntemi tanıtmak ve  daha doğru düşünme yollarını 

kazandırarak sözlerinize daha çok kuvvet, sevimlilik ve çekicilik katmak konusunda 

daha çok şey kazandırır.” 

 

“Ama bunlar size, bir söylev örneği olarak, duygularınızı canlandırmak, daha 

çok yöntemi tanıtmak ve  daha doğru düşünme yollarını kazandırarak sözlerinize 

daha çok kuvvet, sevimlilik ve çekicilik katmak konusunda daha çok şey 

kazandırır.” şeklindedir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de yukarıda açıkladığımız anlatım bozukluğu vardır: 

 

“__ Yahu, bu kız size hizmetçi diye değil okula veresiniz diye yollandı.” 

          (Kemaletttin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.8.)  

 

“Beni ufacık bir mahkeme huzuruna, çıkaracaklar; izinsiz ikamet suçundan 

on beş gün hapis ve cezanın bitiminde hudut dışı.” 
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                  (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.167.) 

      

“Türkçeyi kullanan bu Hıristiyan cemaatlerin Türkleşmiş Hıristiyanlardan 

çok, Nesturi mezhebine mensup oldukları tahmin edilen Hıristiyan Türkler idiği 

kanaatine ağırlık vermek gerektiğini gösteriyor.”   

        (Ekmelettin İhsanoğlu, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, s.116) 

 

“Bu özellik, biraz da insan ve toplum realitesinin çok karmaşıklığından ileri 

gelmektedir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.13.) 

 

“İslam fertleri zıt davranışlardan (muhalefetten) toplumun da 

taşkınlıklarından alıkoymak için iyiliği emir, kötülüğü yasaklamaya önem vermiştir.” 

(İsmet Altıkardeş,  İyi Davranışın Rolü, s.100.) 

 

Bu ülkede çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanlar fakirdir.” 

(Süleyman Demirel, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.11.) 

 

“Çağdaş devlet, denetim eksikliğinin sebebiyet verdiği felaketleri beklemez.” 

(Güngör Mengi, Vatan, 05 Mart 2005, s.3.) 

 

“Devrim Kanunları’na bir şey ilave getirin.” 

(Süleyman Demirel, Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.1.) 

                                                                                                              

2.3.7. Ek Fiil (Ek Eylem) Eksikliği / Yanlışlığı 

 

İsim cümlelerinde, isim ya da isim soylu sözcükler, söz öbekleri ek fiil alarak 

yüklem olur. İki isim cümlesinin oluşturduğu sıralı veya bağlı cümlede cümlelerin 

biri olumlu diğeri olumsuz ise, bu yüklemler için ortak ek fiil kullanılmamalıdır; 

kullanılırsa anlatım bozukluğu meydana gelir.  

 

“Ayşe dürüst ama çalışkan değildi.” 
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Bu cümlede, “dürüst” ve “çalışkan” sözcükleri, ortak ve olumsuz bir 

ekeyleme bağlanmıştır. Bu durumda Ayşe’nin “dürüst olmadığı” anlamı çıkmaktadır: 

“Ayşe dürüst değildi ama çalışkan değildi.” Oysa anlatılmak istenen Ayşe’nin 

“dürüst olduğu” ancak “çalışkan olmadığı” dır. Bu cümledeki dil yanlışı, “dürüst” 

sözcüğüne anlamca uygun olan olumlu ekeylemin getirilmesiyle düzeltilebilir. Yani 

“dürüst” sözcüğü, “dürüsttü” şeklinde yazılmalıdır. Doğru cümle: 

 

“Ayşe dürüsttü ama çalışkan değildi.” şeklindedir. 

 

Ekeylem eksikliği, yüklemleri ortak ekeyleme bağlanan sıralı ve bağlı 

cümlelerde, özne-yüklem uyumsuzluğuna da neden olmaktadır. Ek fiil eksikliği, fiil 

cümlelerinde de görülmektedir. Sıralı ve bağlı cümlelerde yüklemler aynı özneyi 

almıyorsa, yükleme getirilen ikinci zaman ekleri “idi, imiş, ise” ortak kullanılamaz:   

 

“… sen evimizden kaçmış, ben de kendimi hikayelere, kendi hikayeme 

vermiştim.” 

         (Orhan Pamuk, Kara Kitap, s.319.) 

 

Yukarıdaki sıralı cümlede birinci cümlenin öznesi “sen” , ikinci cümlenin 

öznesi “ben” dir. Özneler farklı şahıslardan oluştuğu için “-ti , - m” ekleri her iki 

yükleme de bağlanmış gibi görünmektedir. Bu durumda cümle: “…sen kaçmıştım,  

…ben vermiştim” gibi yanlış bir anlam ifade etmektedir. Yani, yukarıdaki sıralı 

cümlede, ilk cümlenin öznesi yüklem ile kişi yönünden uyumlu değildir: “… sen 

evimizden kaçmıştım.” Doğru cümle: 

 

 “… sen evimizden kaçmıştın , ben de kendimi, hikayelere kendi hikayeme 

vermiştim.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Unutmamalıyız ki, kendimizin gelişmesine en büyük engel yine 

kendimizdir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.60.) 
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Yukarıdaki cümlede “kendimizdir” kelimesindeki ek fiil geniş zaman eki      

“-dır” yanlış kullanılmıştır. Özne birinci çokluk şahıs olduğu için kelime 

“kendimiziz” şeklinde yazılmalıdır. Doğru cümle: 

 

““Unutmamalıyız ki, kendimizin gelişmesine en büyük engel yine 

kendimiziz.” şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de ek fiil yanlışları vardır: 

 

“Söz ettiğiniz köylerden biri yakın, diğeri de uzak olmayabilir.” 

 

“Dünkü işimiz oldukça kolay, bugünkü de zor değildi.”   

 

2.3.8. Çatı Yanlışları 

 

Birleşik, sıralı ve bağlı cümlelerde yüklemlerin etkenlik – edilgenlik 

bakımından uyumsuzluğu, işlevleri özdeş çatı eklerinin aynı fiilde kullanılması, 

yanlış çatı eki kullanılması, kurallı birleşik fiillerde  çatı eklerinin hem ana fiile hem 

de yardımcı fiile getirilmesi çatı yanlışlığına sebep olur.   

   

4.2.8.1. Birleşik, Sıralı ve Bağlı Cümlelerde Yüklemlerin Özne – Yüklem 

İlişkisi Bakımından  Uyumsuzluğu 

 

Birleşik, sıralı ve bağlı cümlelerde yüklemler etkenlik edilgenlik bakımından 

uyumlu olmalıdır. Yüklemler ya etken – etken ya da edilgen – edilgen olmalıdır. 

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:   

 

“Buradaki lüzumsuz eşyayı topladık, bir karyola , bir dolap, bir yazıhane 

kondu.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.61.) 
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Yukarıdaki cümlede “topladık” yüklemi etken, “kondu” yüklemi ise 

edilgendir. Bundan dolayı da cümlenin anlatımı bozuktur. Yüklemler ya etken etken 

ya da edilgen edilgen yapılmalıdır. “Buradaki” sözcüğünün ortak öğe olarak 

kullanılması ikinci cümlede dolaylı tümleç eksikliğine neden olmuştur. Bu yanlışlık 

da cümleye “buraya” tümleci getirilerek giderilebilir. Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Buradaki lüzumsuz eşyayı topladık; buraya bir karyola , bir dolap, bir 

yazıhane koyduk.” (etken – etken) 

 

“Buradaki lüzumsuz eşya toplandı; buraya bir karyola , bir dolap, bir 

yazıhane kondu.” 

 

“Buradaki lüzumsuz eşyayı topladık; onlar buraya bir karyola , bir dolap, bir 

yazıhane koydular.” 

 

“Buradaki lüzumsuz eşyayı topladık. Buraya bir karyola , bir dolap, bir 

yazıhane kondu.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Bu sözcüğün Latince anlamı ‘söz söylerken sözcüklerin seçilmesi, düzeni, 

aynı zamanda düşünceyi kolaylıkla anlatma tarzı demektir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.63.) 

 

Burada da “seçilmesi” edilgen, “anlatma” sözcüğü etken olduğu için 

cümlenin anlatımı bozuktur. Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Bu sözcüğün Latince anlamı ‘söz söylerken sözcüklerin seçilmesi, düzeni, 

aynı zamanda düşüncenin kolaylıkla anlatılmasıdır.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Bu sözcüğün Latince anlamı ‘söz söylerken sözcükleri seçme, düzenleme, 

aynı zamanda düşünceyi kolaylıkla anlatma tarzıdır.” şeklinde olmalıdır. 
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“ Telefonda konuşurken, kim olduğu ne yapıldığı ve nerede bulunduğu gibi 

önemli noktalar asla göz ardı edilmemelidir.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.135.) 

 

Bu cümlede “yapıldığı” yan cümlesi ve “göz ardı edilmemelidir” yüklemi 

edilgen, “olduğu” ve “bulunduğu” yan cümleleri ise etkendir. Ayrıca; “kim olduğu” 

yan cümlesinde tamlayan eksikliği vardır. Bu yan cümlenin başına da “muhatabın, 

arayan kişinin, telefon eden kişinin” tamlayanlarından biri getirilmelidir. Doğru 

cümle alternatifleri: 

 

“ Telefonda konuşurken, muhatabın kim olduğu ne iş yaptığı ve nerede 

bulunduğu gibi önemli noktalar asla göz ardı edilmemelidir.” 

 

“ Telefonda konuşurken, arayan kişiye kim olduğunu, ne iş yaptığını ve 

nerede bulunduğunu sormayı ihmal etmemeliyiz.”  

 

“ Telefonda konuşurken, muhataba kim olduğu, ne iş yaptığı ve nerede 

bulunduğu gibi önemli sorular sorulmalıdır.” şeklinde olmalıdır.  

 

 Aşağıdaki cümlelerde de yukarıda açıkladığımız anlatım bozukluğu vardır: 

 

“Bildiklerimiz ve yeni öğreneceklerimiz arasında bir ilişki kurulması ve 

zihnimizde onu nereye koyacağımızı bilmemiz gerekir.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.80.) 

 

“Cemil Bey benim için para göndermeye başladığı vakitten beri sabah 

kahvaltısında olsun bir değişiklik yapılmış, ekmek kızartmaya ve tereyağı sürmeye 

başlanmıştı.” 

             (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.50.) 

 

“Köylerde pek fazal şehirli adı kullanmazlar.” 

             (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.28.)  
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“__ Biz nesini düşüneceğiz? Babamız kaldırsın bir hastaneye, orada  

bırakılsın.” 

               (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.70.) 

 

“Halbuki insanlar iyiden, güzelden yana prensiplere uyulduğu ölçüde 

huzurlu ve mutlu olabilmişler ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasını 

sağlayabilmişlerdir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.7.) 

 

“Pedro Arrupe cemaatinin 32. Genel Kongresini ‘hiyerarşi’ konusunda bir 

değişiklik yapmak üzere toplantıya çağırdı. Cemaat üyelerinin demokratik bir yapı 

içinde yer aldığını ve herkesin eşit olduğu ve ast – üst kavramlarının geçerliliğini 

yitirdiği açıklandı.” 

(Tempo, Sayı 15 / 905, 13- 19 Nisan 2005, s.23.) 

 

“15 yaşındayken yaşımı büyütüp Amerika’ya mankenlik eğitimi almaya 

gönderildim.” 

Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.75.) 

 

4.2.8.2. İşlevleri Özdeş Çatı Eklerinin Birlikte Kullanılması 

 

Edilgenlik-dönüşlülük ekleri olan “-l ve –n” ‘nin aynı kelimede kullanılması 

anlatım bozukluğuna yol açar. Ettirgenlik- oldurganlık ekleri olan “-r, -t, -tır (-dır) 

eklerinden ikisinin aynı kelimede kullanılması da bazı cümlelerde anlatım 

bozukluğuna neden olur. 

 

“Çocuk, elini çantasına sokup çantasından güzel bir oyuncak çıkarttı.”  

cümlesinde “-t” eki gereksiz kullanılmıştır. Çünkü cümlenin anlamı dikkate 

alındığında “çıkarttı” fiili ettirgen değil etken, yani “çıkardı” şeklinde olmalıdır. 
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“Ev sahibi, hizmetçilerini çağırıp evdeki tüm eşyaları dışarı çıkarttı.”  

cümlesinde ise yüklem ettirgen olduğu için iki ettirgenlik ekinin (-ar, -t) bir arada 

kullanılması doğrudur. 

 

“Fikir gruplarımız birbirini izlerse de onlardaki düzen istenildiği kadar 

gerçekleşemez.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.37.) 

 

 “İste-“ fiiline getirilen “- n” ve “- l” eklerinin ikisi de edilgenlik ekidir. Bu 

nedenle bu eklerden sadece “- n” eki kullanılmalıdır. Ayrıca “izlerse” sözcüğü 

“izlese” şeklinde yazılmalıdır. Doğru cümle alternatifleri: 

 

“Fikir gruplarımız birbirini izlese de onlardaki düzen istendiği kadar 

gerçekleşemez.” 

 

“Fikir gruplarımız birbirini izlese de onlardaki düzen istediğimiz kadar 

gerçekleşemez.” 

 

“Fikir gruplarımız birbirini izlese de onlardaki düzen istendiği kadar 

gerçekleştirilemez.” 

 

“Fikir gruplarımız birbirini izlerse de onlardaki düzeni istediğimiz kadar 

gerçekleştiremeyiz.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Konferansın sonucunun pek uzatılmaması gerekir. Çünkü orta kesimde 

tanıtlar, kanıtlar gösterilmiş, karşıt görüşlerin savunması yapılmış, denemeler 

açıklanmış, çeşitli yollardan gerekli belgeler ortaya konmuş ve söylenmek 

istenilenler söylenmiş, artık düşüncenin bağlantısına, yani sonuca sıra gelmiştir.” 

 (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 40.) 

 

Yukarıdaki cümlede de aynı dil yanlışı vardır. Burada da “istenilen” sözcüğü 

“istenen” şeklinde yazılmalıdır. Ayrıca “sonuç” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. 
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“kesim” ve “tanıt” sözcükleri uydurma sözcüklerdir. Bunların yerine “kısım, bölüm” 

ve “tanık, belge” sözcükleri kullanılmalıdır. “savunması yapılmış” yerine 

savunulmuş” getirilmeli, “çeşitli yollardan” kelime gurubu “belgeler” kelimesinden 

sonra kullanılmalıdır. “Bağlantısına” sözcüğü de “bağlanmasına” şeklinde 

yazılmalıdır. Doğru cümle: 

 

   “Konferansın pek uzatılmaması gerekir. Çünkü orta kısımda belgeler, 

kanıtlar gösterilmiş, karşıt görüşlerin savunulması sağlanmış, denemeler açıklanmış, 

gerekli belgeler çeşitli yollardan ortaya konmuş ve söylenmek istenenler söylenmiş, 

artık düşüncenin bağlanmasına, yani sonuca sıra gelmiştir.” şeklindedir. 

 

“Çatlaklık yok. Belki bir dönemeç. Bir dirsek, dönülecek bir dirsek, 

kıvrılınacak bir dirsek.” 

(Sait Fik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.166) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “kıvrınılacak” sözcüğündeki “- n” ve “- l” ekleri 

dönüşlülük eki olarak kullanılmış; ancak iki çatı ekinin bir arada kullanılması anlatım 

bozukluğuna yol açmıştır. Doğru cümle alternatifleri: 

  

“Çatlaklık yok. Belki bir dönemeç. Bir dirsek, dönülecek bir dirsek, 

kıvrılmamız gereken bir dirsek.” 

 

“Çatlaklık yok. Belki bir dönemeç. Bir dirsek, dönülecek bir dirsek, 

kıvrılmayı gerektiren bir dirsek.” şeklindedir. 

 

 Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

“Sana acınılması canını sıkardı değil mi?”  

(Necati Tosuner, Sancı… Sancı…, s. 94.)   
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Bu cümledeki “acınılması” sözcüğü “acınması” şeklinde yazılmalıydı. Çünkü 

“acınılması” fiilindeki “- n” ve “- l” eklerinin ikisi de edilgenlik ekidir. Bu eklerden 

birinin kullanılması yeterlidir.  

 

“Petra da kendini sanki ilk kez mi okşattırıyordu.” 

          (Necati Tosuner, Sancı… Sancı…, s.99.)   

 

Bu cümledeki “okşattırıyordu” sözcüğü “okşatıyordu” şeklinde yazılmalıydı. 

Çünkü “okşattırıyordu” filindeki “- t” ve “- tır” eklerinin ikisi de ettirgenlik ekidir. 

Bu eklerden birinin kullanılması yeterlidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de görevce özdeş çatı ekleri birlikte kullanılmıştır: 

 

“Eli ermez, gücü yetmez, koynunda koltuğunda ne varsa çıkartıp komşu 

Zehra teyzeye vermiş.” 

                (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.6.) 

 

“Selde beni kendi odasına çıkarttı.” 

            (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.56.) 

 

“Cemil Bey ceketini filan çıkarttı, ellerini yıkadı, yemek odasına girdi.” 

            (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.13.) 

 

“Birkaç eski ölünün kemiğini fosforladım 

  Işıklarını arttırdım bin yıl sonraki çocuklar için.” 

(Sezai Karakoç, Şiirler I, s. 7.) 

 

“15 dakika daha pişirip fırından çıkartın ve kağıdı alın.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s.13.) 
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4.2.8.3. Yanlış Çatı Eki Kullanılması 

 

Türkçede “– l” ve “- n” ekleri hem edilgen hem de dönüşlü çatıda kullanılır. 

Ayrıca “– len / - lan” ve “- leş / - laş” ekleri de dönüşlülük eki olarak kullanılır. 

Ancak bu ekler yerli yerinde ve anlamına uygun kullanılmalıdır. “- r / - t / - dır (- tır) 

ekleri de ettirgenlik-oldurganlık ekleridir, bu ekler de her fiile rastgele getirilemez. 

Her fiil farklı bir ettirgenlik eki alabilir. İşteşlik eki “- ş” dir. Bu ek de eklendiği fiile 

“birlikte” ve “karşılıklı yapma” anlamları katar. Türkçede her fiil işteş yapılamaz. Bu 

durum diğer çatılar için de geçerlidir. Her fiil her çatıya girmez.   

 

Aşağıdaki cümlelerde çatı eklerinin anlamına uygun kullanılmadığını, 

gereksiz veya yanlış kullanıldığını göreceğiz:    

 

“Emniyet memuru bana yirmi bin lira kadar bir para ile bir mektup verdi ve 

çekilip gitti.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 62.) 

 

Yukarıdaki cümlede “çekilip” kelimesindeki dönüşlülük eki “- l” gereksiz 

kullanılmıştır, doğru yazım “çekip” şeklinde olmalıdır. Çünkü burada işgal edilen bir 

alanı boşaltmak, sürüklenmek, ya da çekilmek fiilinin diğer anlamları yoktur. Doğru 

cümle: 

  

“Emniyet memuru bana yirmi bin lira kadar bir para ile bir mektup verdi ve 

çekip gitti.” şeklinde olmalıdır.  

  

“… balık da, gitgide saniyeden saniyeye pek belli bir halde beyazlanmaya 

başladı.” 

(Sait Fik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 79) 

 

Buradaki “beyazlanmaya” sözcüğündeki “- lan” dönüşlülük eki “- laş” 

olmalıdır. Çünkü bir niteliği benzeme, onun şeklini alma anlamı bu eklerle sağlanır. 
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Ayrıca “gitgide” tekrar gurubu ya da ikileme olduğu için “git gide” biçiminde ayrı 

yazılmalıdır. Doğru cümle: 

 

“… balık da, git gide saniyeden saniyeye pek belli bir halde beyazlaşmaya 

başladı.” şeklinde olmalıdır. Aşağıdaki cümlede de aynı türden bir anlatım 

bozukluğu vardır: 

 

“Bir aralık o kadar sakinledim ki uyuyakalmışım.” 

(Sait Fik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s.175)  

 

Burada da “sakinledim” kelimesi “sakinleştim” biçiminde yazılmalıdır. 

 

“Gel gör ki bu macera hiç de senin, benim, bizim oğlanın sandığı gibi, öyle 

hafif geçişecek cinsten değildi.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 57.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “geçişecek” kelimesi yanlış kullanılmıştır. 

Cümlede geçmesini sağlama anlamı olduğu için ettirgenlik eki, başkası tarafından 

(bizim tarafımızdan) anlamı olduğu için edilgenlik eki olmalıdır. Yani “geçişecek” 

kelimesi “geçiştirilecek” biçiminde yazılmalıdır. Ayrıca “senin, benim, bizim 

oğlanın sandığı” tamlamasında üç tamlayan bir tamlanana bağlanmış; fakat 

tamlayanlarla tamlanan arasındaki uyum göz ardı edilmiştir. Tamlanan “sandığımız” 

şeklinde olmalıdır.  Doğru cümle:  

 

“Gel gör ki bu macera hiç de senin, benim, bizim oğlanın sandığı gibi, öyle 

hafif geçiştirilecek cinsten değildi.” şeklinde olmalıdır. 

 

 Aşağıdaki cümlelerde de yukarıda açıkladığımız çatı yanlışları vardır: 

 

 “Bu ilk bakış, dinleyicilerin susmasını sağlamak ve sözlerinize karşı dikkati 

kuvvetleştirmek içindir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.53.) 
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“Böylece konuşmanızı daha iyi planlaştırmış olursunuz.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 33.) 

 

“Dinleyicilerin konuşmanızdaki kanılarını iyice kuvvetleştirmek için gerçek 

istatistiklere başvurmak gereklidir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 26.) 

 

“Fiziksel ortamınızı çalışabilir bir hale getirin.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 135.) 

 

“Yolculuklar kırlara dökülüşür, kırlar şaşakalır, ütüsüz sonbahar mavisi 

şaşakalır.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.40.) 

 

“Bir dev garına girdik. İnişenler oldu, binişenler olmadı.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, S.37.) 

 

“Ancak bireyin davranışlarının kontrollü olabilmesi ve istenilen yönde 

yapılabilmesi için mesuliyet duygusunun gelişmiş olması gerekir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 48.) 

 

“… kişiler hakkında çabuk karar vermemek, her şeyin iyi tarafını görmek, 

ümidimizi kaybetmemek, kendimize güvenmek, hayalci olmamak, her şeyin iyi 

tarafını görmek vb. gibi davranışlar dostlukların kurulmasına yardımcı olunur.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 88.) 

 

“Zira inananlar merhamette, sevgide, alçak gönüllülükte (tevazu), nezaket ve 

zerafette, hizmet ve hürmette bir “vücudun organları” gibi görülürler.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 99.) 
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“Proje İstanbul’un en işlek yerlerinden Beşiktaş’ta oluşturulacak merkezde, 

web sitesi ve müşteri hizmetlerinden başvuranlara belirli bir program dahilinde 

interneti tanıştıracak.” 

(Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s. 70.) 

 

“Bahar yorgunluğu olarak başlayan, sonrasında bahar depresyonuna dönen 

bu ruh durumu, psikiyatrlara göre önemsenmesi gereken bir rahatsızlık; tedavi 

edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir.” 

(Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s. 64.) 

 

“Sanatçımızdan hareketli bir parçayla programımız hareketleşiyor.” 

(Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s. 14.) 

 

4.2.8.4. Kurallı Birleşik Eylemlerde  Çatı Eklerinin Hem Ana Eyleme 

hem Yardımcı Eyleme Getirilmesi 

 

Türkçede yeterlik (bakabil-), tezlik (görüver-), sürerlik (gidedur-) ve 

yaklaşma (düşeyaz-) fiillerine kurallı birleşik fiil adı verilir. Bu fiiller iki fiilden 

oluşur, bitişik yazılır ve ikinci fiile göre isimlendirilir. Kurallı birleşik fiili oluşturan 

iki fiile de çatı eki getirilirse anlatım bozukluğu oluşur: 

  

Kurallı birleşik eylemlerde çatı ekleri ana eyleme, öndeki fiile getirilir. Çatı 

eklerinin yardımcı eyleme getirilmesi yanlıştır. 

 

“… çocuk yapmaktan kolaycana yan çizilebiliniyordu.”  

      (Halikarnas Balıkçısı, Gençlik Denizlerinde, s.150.) 

 

Yukarıdaki cümledeki yeterlik fiili “çizilebiliniyordu”,  “çizilebiliyordu” 

şeklinde yazılmalıdır. Çünkü “- l” ve “- n” eklerinin ikisi de edilgenlik ekidir ve bu 

eklerin birinin kullanılması yeterlidir. İkisini birden kullanmak anlatım bozukluğuna 

yol açmıştır. Doğru cümle: 
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“… çocuk yapmaktan kolayca yan çizilebiliyordu.” şeklinde olmalıdır. 

 

 Aşağıdaki cümlelerde de aynı yanlışlıklar yapılmıştır: 

 

“… aşağılatıcı anlamlar yüklenirse bu yola başvurulabilinirdi.” 

            (Feridun Andaç, “Şehre Dönüş”) 

 

Bu cümledeki “başvurulabilinirdi ” sözcüğü “başvurulabilirdi” şeklinde 

yazılmalıdır. 

 

“Sağlıklı bir iletişime ancak ciddi bir eğitimle kavuşabilinir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 22.) 

 

“Bütün bunlar belirli bir plan ve içinde yürütebildiği oranda faydalı 

olabilmektedir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 98.) 

 

“Doksan yıl önceki kanlı bir savaş böyle anılabiliniyorsa, I. Dünya Savaşı 

trajedilerinin tümü niçin bu anlayışla ele alınamıyordu.” 

(Zülfü Livaneli, Vatan, 05 Mart 2005, s.5.) 

 

2.3.9. Ek Yanlışları 

   

Türkçe sondan eklemeli dillerdendir. Kelimenin sonuna gelen ekler kelimenin 

anlamını ve görevini belirler. Bunlar, yapım eki ve çekim eki olarak ikiye ayrılır. 

Yapım ekleri isim ve fiil tabanlarından kök anlamıyla ilişkili yeni isim ve fiil 

türetmeye yarayan eklerdir. Yapım eki, sonuna geldiği sözcüklerin yapısını, anlamını 

ve bazen de türünü değiştirir. Çekim ekleri ise sözcüklerin cümledeki görevlerini, 

durumlarını, sayılarını, neye ve kime ait olduklarını gösterir. Çekim ekleri sözcükleri 

diğer sözcüklere bağlar ve onlara yeni anlam ve görevler yükler.  
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Her ekin cümlede bir anlamı ve görevi vardır. Anlamına ve işlevine uygun 

olarak  kullanılmayan ekler anlatım bozukluğuna yol açar. Ek yanlışlıklarını da üç 

başlık altında toplayabiliriz: 

 

2.3.9.1. Gereksiz Ek Kullanımı 

 

Cümlede anlamı aynı cümledeki başka bir sözcük tarafından kapsanan 

sözcüğün gereksiz olduğunu ve cümlenin duruluğunu bozduğunu söylemiştik. Aynı 

durum ekler için de geçerlidir: Cümleye herhangi bir anlam katmayan,  cümledeki bir 

sözcük veya ek tarafından kapsanan, cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında 

bir daralma ya da bozulmaya neden olmayan ekler gereksizdir.  

 

“Onunla konuşaraktan bir lokantaya girdim.” 

(Sait Fik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 24.)  

 

Yukarıdaki cümlede geçen “konuşaraktan” kelimesindeki “- den” çıkma hali 

eki gereksizdir. Cümlede, bu ekin kullanılmasını gerektiren bir anlam olmadığı gibi 

bu ekin çıkarılması da cümlenin anlamında bir bozulma ya da daralmaya neden 

olmaz. Ancak konuşma dilimizde böyle bir söyleyişin olduğu bir gerçektir. Bununla 

birlikte konuşma dilindeki her söyleyişin yazı diline taşınması, ağızların yazı diline  

taşınması anlamına gelir ki bu durum dilde karmaşaya neden olur. O halde cümle: 

 

“Onunla konuşarak bir lokantaya girdim.” şeklinde olmalıdır. Aşağıdaki 

cümlede de aynı türden bir dil yanlışı vardır: 

 

“ … hem karışıktır diyerekten gelmiş geçmiş bütün ölülerin parmaklarını 

ağzında koydu.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 60.) 

 

“Tekerleklerin rayları döverken çıkardıkları tıkırtılar gittikçe uzaklaştı ve 

sonra duyulmaz oldu.” 

           (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, Toprak Ana, s.63.) 
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Bu cümlede geçen “Tekerleklerin çıkardıkları” tamlamasında, tamlanana 

getirilen “- lar” çokluk eki gereksizdir. Çünkü tamlayan zaten çoğul eki almıştır ve 

tamlanana getirilen çokluk ekinin cümlenin anlamına hiçbir katkısı yoktur. Doğru 

cümle: 

 

“Tekerleklerin rayları döverken çıkardığı tıkırtılar gittikçe uzaklaştı ve sonra 

duyulmaz oldu.” şeklinde olmalıdır. Aşağıdaki cümlede de aynı türden bir dil yanlışı 

vardır: 

 

“Bu zavallı, dünyada hiçbir şeyleri olmayan insanlardan …” 

       (Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, s. 35.)  

 

 

“Ve hayallerin ve ocak çekirgelerinin cırcırı ve geceleri, herkesler yattıktan, 

el ayak çekildikten sonra …” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.53.) 

 

“Herkes” kelimesi bir bütünün tamamını karşılayan, çokluk ifade eden bir 

belgisiz zamirdir. Çokluk ifade eden bir zamire “- ler” çokluk ekini getirmek doğru 

değildir. Böyle kullanımlara ancak bazı ağızlarda rastlamak mümkündür. Bunları bir 

aydın veya sanatçı kalemiyle yazı diline taşımak, bunların bir üslup meselesi 

olduğunu savunmak doğru değildir. Ayrıca “ve” bağlacının aynı cümlede üç defa 

tekrar edilmesi; cümlenin, cümle başı edatı olmayan “ve” ile başlatılması  da 

cümlenin sürükleyiciliğini zedelemiştir. Doğru cümle: 

     

“Hayallerin ve ocak çekirgelerinin cırcırı; geceleri, herkes yattıktan, el ayak 

çekildikten sonra …” şeklinde olmalıdır.  

 

“… Abbas demek, bulgur bulgur, acımsırak dökülen tipi, geminin dümen 

suyu ve gözü kullanmış deniz demek.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 45.) 
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Yukarıdaki cümlede “- sı” ve “- rak” küçültme eklerinin ikisi de sözcüğe “ … 

e çalar, … i andırır” anlamını kattığı için biri gereksizdir. Doğru cümle: 

 

“… Abbas demek, bulgur bulgur, acımsı dökülen tipi, geminin dümen suyu 

ve gözü kullanmış deniz demek.” şeklinde olmalıdır. Aşağıdaki cümlede de aynı 

türden bir yanlışlık yapılmıştır: 

 

“Gazi Sakarya’yı soluna alıp demir demir köprülerden küçümencik su 

değirmenlerinden geçer misin?” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 40.) 

 

“…ne de hünkürdükçe burunlarından cevahirler dökülen sihirli domuzların 

benim için çekici bir tarafı kalmıştı.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 13.) 

 

“Cevahir”, Arapça “cevher” kelimesinin çoğulu olduğu için “- ler” çokluk eki 

gereksizdir. Dilimize Arapçadan geçen ve çoğul olan “eşya” gibi bazı sözcükler 

halkımız tarafından tekil olarak algılanmış, bunlara “eşyalar” şeklinde çoğul eki 

getirilmiştir. Ancak böyle kullanımlar çok azdır. Geldiği dilde çoğul olan birkaç 

sözcüğe çoğul eki getirilmesi, bu niteliği taşıyan her sözcüğe çoğul eki getirileceği 

anlamına gelmez. Doğru cümle:      

 

“… ne de hünkürdükçe burunlarından cevahir dökülen sihirli domuzların 

benim için çekici bir tarafı kalmıştı.” şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde gereksiz ek kullanılmıştır: 

 

“Yazı dili ile konuşma dili arasındaki en açık ayrım, konuşma dilinin daha 

dinamik oluşundadır.” 

  (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 39.) 
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“Bu arada onlara yazacaklarımızın memnun etme ihtimalinin yanı sıra 

dikkatlerini dağıtma şaşırtma ve sıkıntı verme gibi ihtimalleri de vardır.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 66.) 

 

“Pek heyecanlı bir haber aldığı, veya korktuğu zaman Selda da Melda da 

elleriyle göğüslerinde haç işareti yapıyorlardı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 63.) 

 

“Seniye Hanım’la Hikmet Hanım’ın İstanbul’dan gitmelerinden bir ay kadar 

sonra kapıya bir polis geldi.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 61.) 

 

“Selda benden duyduklarını anasına ve babasına söylemiş olmalılar ki, onlar 

bana daha fazla değer vermeye başladılar.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 11.) 

 

“Makinede dikerken makinenin kolunu Nermin’e çevirtiyordu. Ben elinden 

dikişini aldım.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 46.) 

    

“Bu garip çalışırkenkinden daha başka türlü refah havasına, kaşının 

arasında derin bir çizgi ile katlanır.” 

(Sait Fik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 36.)  

 

“Konferansımızın hazırlarken fikir gruplarına bağlı kalmayız.” 

  (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 37.) 

 

“2001 yılında patlak veren ekonomik krizde iç pazardaki yaşanan daralma 

sonucunda ihracata yönelen birçok sektör için artık tek başına ihracat da yeterli 

değil.” 

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.13.) 
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“Edgü, kimselerin Fikret Mualla’dan haberi yokken, onun resimlerine 

yatırım yapmış ve onlar için ciddi bir piyasa oluşturmuştur.” 

(Yalçın Sadak, Radikal, 09 Haziran 2005, s. 24.) 

 

“Türban konusundaki karşı çıkışlar, ‘devletin türbanlaştırılması, devlete 

türban takılması’ karşısındaki duyulan kaygıların ifadesidir.” 

(Deniz Baykal, Takvim, 13 Haziran 2005, s.7.) 

 

“Stratejik müttefik ile yeni bir sayfa açılıp ilişkiler düzeltilecek, ortalık 

yeniden gülistanlığa dönüştürülecekti.” 

(Nazif Okumuş, Takvim, 13 Haziran 2005, s. 7.) 

 

“Şurası gerçek ki, bazen milletler; aklın göreceli bir yetersizliğe dönüştüğünü 

fazla abartıyor ve ihmal ediyorlar onu kullanmayı.” 

(Çetin Atlan, Milliyet, 05 Haziran 2005, s. 4.) 

 

“Eğer insan benimsediği değerlere uygun haraketler içinde değilse, farkına 

varmadığı bir dengesizlikle karşı karşıyadır. Buna karşılık, farkına vardığı halde 

inanç ve davranışları arasındaki bir zıtlık görülüyorsa, “sahte” bir hareket içinde 

olduğunu söyleyebiliriz.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 76.) 

 

İnsanların, toplumların benimsedikleri, kabul ettikleri ortak amaç; duygu, 

düşünce, inanç, ilke ve kurallar çerçevesinde birleşip bütünleşmesini sağlamaktır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 67.) 

 

“Herkeslerin konuşmasına, şairlerimizin diline özeniyorum da onun için 

böyle yazıyorum.” 

(Nurullah Ataç, Karalama Defteri / Ararken, s. 56.) 
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4.2.9.2.  Ek Eksikliği 

 

Türkçede kelimenin sonuna gelen ekler kelimelerin anlamlarını ve görevlerini 

belirlediği için bu eklerin yazılmaması, düşürülmesi anlatım bozukluğuna neden olur.  

 

“Düzenli okuma sesli yapıldığında telaffuzunuz ve vurgularınızdaki hataları 

azalır.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 78.) 

 

Yukarıdaki cümleyi okuduğumuzda, bağlamdan “hatalar”ın “biz”e ait 

olduğunu anlıyoruz. Yani kelime “hatalarımız” şeklinde yazılmalıdır. Ancak bu 

durumda cümle: “… telaffuzunuz ve vurgularınızdaki hatalarınız azalır.” şeklini alır 

ve yine anlatımı bozuk bir cümle olur. Çünkü “ telaffuzunuz ve vurgularınızdaki 

hatalarınız” tamlaması yanlıştır. Bu tamlamadaki tamlayanları yalın halde kullanırsak 

cümledeki anlatım bozukluğu giderilir. Doğru cümle alternatifleri: 

 

 

“Düzenli okuma sesli yapıldığında telaffuz ve vurgu hatalarınız azalır.” 

“Düzenli okuma sesli yapıldığında telaffuzunuzdaki ve vurgularınızdaki 

hatalar azalır.” 

“Düzenli olarak sesli okursanız telaffuz ve vurgu hatalarınızı azaltırsınız.” 

“Düzenli olarak sesli okunursa telaffuz ve vurgu hataları azaltılır.” 

şeklindedir. 

   

“Bir daha yıla orta ikiye geçeceğim.”  

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 63.) 

 

Burada “bir daha yıla” tamlamasında sıfat yapım eki olan “- ki” ekinin 

düşürülmesi  anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Ayrıca cümleyi söyleyen kişinin 

kaçıncı sınıfta olduğunu anlayamıyoruz. Acaba kişi bu yılı bitirince mi orta ikiye 

geçecek, yoksa gelecek yıl orta biri okuyup orta ikiye mi geçecektir?  Cümledeki bu 

anlam belirsizliğini gedermek gerekir. Buna göre doğru cümle alternatifleri: 
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“Bir dahaki yıl orta ikiye gideceğim.” veya 

 “Bir dahaki yıl orta biri bitirip orta ikiye geçeceğim.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Kaç gece istasyonda, atların başlarına yem torbalarına takıp, sırtlarına 

çullar serer, biz de arabada uyurduk.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.19.) 

 

Yukarıdaki sıralı cümlede “serer” ve “uyurduk” yüklemlerinin, ikinci 

cümlenin öznesi olan “biz” sözcüğüne bağlanması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. 

Sıralı cümlelerde ortak özne birinci cümleye getirilir. Burada olduğu gibi ortak özne 

ikinci cümleye getirilirse birinci cümlenin öznesi için iki seçenek ortaya çıkar: “o” ve 

“biz”. Bu ikilemi ortadan kaldırmak için ya “biz” öznesi birinci cümleye getirilmeli 

ya da birinci cümleye “o” öznesi getirilerek yüklem-özne uyumu sağlanmalı,  birinci 

yüklemdeki ikinci zaman eki ve şahıs eki düşürülmemelidir. Ayrıca “torbalarına” 

sözcüğündeki yönelme hali eki, yükleme hali eki olmalıdır. “Sermek” sözcüğü de 

anlamına uygun kullanılmamıştır. Burada “atmak” veya “örtmek” sözcüklerinden 

biri kullanılmalıdır. Buna göre doğru cümle alternatifleri: 

 

 “Biz kaç gece istasyonda, atların başlarına yem torbalarını takıp, sırtlarına 

çullar serer, arabada uyurduk.” 

 

“Kaç gece istasyonda, atların başlarına yem torbalarını takıp, sırtlarına çullar 

sererdik, biz de arabada uyurduk.” 

 

“Onlar kaç gece istasyonda, atların başlarına yem torbalarını takıp, sırtlarına 

çullar sererdi, biz de arabada uyurduk.” şeklindedir. 

 

“Şehrimizin yukarsında bismillahsız bulutlar kar hikayeleri anlatırlar idi.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 43.) 
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Burada “yukarsında” sözcüğü “yukarısında” şeklinde yazılmalıdır. Ayrıca 

Türkçede fiillere gelen ikinci zaman ekleri “idi, imiş, ise” kelimelere bitişik yazılır. 

Çoğul özne, insan olmadığı için yüklem tekil olmalıdır. Doğru cümle: 

 

“Şehrimizin yukarısında bismillahsız bulutlar kar hikayeleri anlatırdı.” 

şeklinde olmalıdır. 

 

“Çağan Erdil, bir an önce evlenmek için baskı yaparken Dilek Hanım ise 

şimdilik evlilik konuya sıcak bakmıyormuş.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s. 2.) 

 

Yukarıdaki cümlede “konuya” kelimesi “konusuna biçiminde yazılmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde ek eksikliği vardır: 

 

“AKP’li Çömez ve ziyaret ettiği Daşnaktsütyun’un temsilcisi Manoyan iki 

ülkenin barış içinde yaşamasına dair ümit olduğu mesajını verdi.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s. 2.) 

 

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Şampiyonlar Ligi 

Kupası’nı kazanan takımların birsonraki sezonda durumlarını tartışmak için yarın 

toplanıyor.” 

(Radikal, 09 Haziran 2005, s. 23.) 

 

“Ne yazık ki birçok insan kendini diğerlerine benzemesinden ziyade, 

diğerlerinin ona benzediğini ve diğerlerinin ondan farklı olmasından daha çok 

kendisinin diğerlerinden farklı olduğunu düşünmektedir..” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 25.) 

 

“Görüşülen ve konuşulan pek çok insana olduğu gibi değil, onların bizi 

görmek istediği biçimde görünmek isteriz.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 25.) 
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2.3.4.2.  Yanlış Ek Kullanımı 

 

Türkçede eklerin, sözcüklerin anlamını ve görevini belirleyen çok önemli 

unsurlar olduğunu yukarıda belirtmiştik. Cümlede herhangi bir ekin düşürülmesi 

anlatım bozukluğuna yol açtığı gibi yanlış ek kullanılması da anlatım bozukluğuna 

yol açar.  

 

“Boşver gerisine.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 56.) 

 

“Boşver” fiili geçişli olduğu için “gerisine” tümleci, yönelme hali eki değil 

yükleme hali eki almalıdır. Doğru cümle: 

 

  “Boşver gerisini.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Bununla hasta anamı şehre, hekime götürecekmiş. Bu niyete biriktirmiş 

parayı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 6.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “niyete” sözcüğü yönelme hali eki değil vasıta 

hali eki almalıdır. Doğru cümle:  

 

“Bununla hasta anamı şehre, hekime götürecekmiş. Bu niyetle biriktirmiş 

parayı.” 

 

“… Hırlı mıdır, hırsız mıdır, nenin nesi bu?” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 12.) 

 

Türkçede “y, ş, s, n” ünsüzleri yapım eki veya çekim eki değildir. Bunlar iki 

ünlü arasına giren “koruyucu ünsüz”lerdir. Koruyucu ünsüzlerin (kaynaştırma 
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harflerinin) de kendilerine özgü kullanım alanları vardır. “ne” sözcüğünde 

kullanılması gereken koruyucu ünsüz “y” olmalıdır. Doğru cümle: 

 

“… Hırlı mıdır, hırsız mıdır, neyin nesi bu?” şeklindedir. Aşağıdaki cümlede 

de aynı türden bir yanlışlık yapılmıştır. 

  

“__ Hırsız kendi ayağı ile emniyet komiserliğine gelmez, dedi. Nenizi çalmış? 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 10.) 

 

Bu cümlede de “Nenizi” sözcücüğü “Neyinizi” şeklinde yazılmalıdır. 

 

“Bugün az çok ünlü bir şair sayıldığım için ünü her gördüğüm sanılmasın. 

Hayır, sadece ünün bir sanatçı için amaç olmayacağını, olmamasını söylemek 

istiyorum.” 

          (Cahit Sıtkı Tarancı, Şiir Üstüne (Otuz Beş Yaş Önsözü), s. 13.)  

 

“Askerin biriceği uzak uzak dağlara koyverdi koyvereceğini. 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 40.) 

 

Yukarıdaki cümlede yazar özgünlük, üslupta özgürlük adına “biricik” 

kelimesini “biricek” biçiminde yazmıştır. Doğru cümle: 

 

“Askerin biriciği uzak uzak dağlara koyverdi koyvereceğini. şeklinde 

olmalıdır. 

 

“Dev gibi ellerim olur. Çoğunca çocukluğumda olurdu.” 

(Sait Fik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 24.) 

 

Yukarıdaki birinci cümlede mantık hatası vardır: “Dev” bütünü “el” parçasına 

benzetildiği için cümlede anlatım bozukluğu vardır. İkinci cümlede de “çoğunca” 

kelimesi  “çoğunlukla” şeklinde yazılmalıdır. Ayrıca ikinci cümlenin öznesi eksiktir. 

Bundan dolayı ikinci cümleye “bu” öznesi getirilmelidir. Doğru cümle:   
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“Ellerim devin elleri gibi olur. Bu, çoğunlukla çocukluğumda olurdu.” 

şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de yanlış ek kullanımından kaynaklanan anlatım 

bozukluğu vardır: 

  

“İşte sevdiğin dudağın kıvrıntısından duman duman çıkıyor.” 

         (Sait Fik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 104.)  

 

“Aralarındaki anlaşmamazlığın ne olduğunu hatırlamıyorum.” 

(Sait Fik Abasıyanık, Röportajlar, s.185.)  

 

“İngilizce bir kelime kullanmak istememe rağmen, yazımın başlığını “light 

spor” olarak koyduğum için peşinen sizlerden özür dilerim.” 

         (Özcan Pehlivanoğlu, Zaman Spor, s.2.) 

 

“Derin ve hızlı. Tehlike iştecik buralıkta efendim biladerim.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 41.) 

 

“Bu tür evrakları okumayı kolaylaştırmak yada onları en etkili şekilde 

kullanabilmemiz için etkili birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 79.) 

 

“Çıkardığınız iskelet yazınızın daha kolay yazılmasını ve daha anlaşılır 

olmasını yardım edecektir.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 70.) 

 

“Burada rahat edemez, okumasına engel olursan ben onu okulda yatılı da 

yazdırdım, pansiyona da veririm.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.32.) 
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“Ben biraz büyümüş, toplanmıştım.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.30.) 

 

“Görüyorsunuz ki sizden bir ayrıcalıkları varsa daha saf ve temiz yürekli 

olması.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 30.) 

 

“Ev aletlerini kullanmasını biliyordum.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.18.) 

 

“Okulda sofra kurmasını, masa hazırlamasını, salata yapmasını 

öğrenmiştim.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 13.) 

 

“Kızlar bir çamaşır makinesi kullanmasını, bir ütü yapmasını bilmiyorlardı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 72.) 

  

“Ama Hanife Hanım çamaşır makinesinde kendi elbiselerinin yıkandığını 

istemiyordu.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 73.) 

 

“Bir çok dokümanın size okumama eğiliminizi artıracağınıza emin 

olabilirsiniz.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 80.) 

  

“İhracatçıların zaten çok düşük kar marjlarıyla bir bıçak sırtında üretim 

yaptığını, bu durumun bütün ihracatçı üreticileri ilgilendirdiğine işaret eden Gülle, 

şöyle konuşuyor:” 

(Zaman, 09 Haziran 2004, s.10.) 

 

“Kimi zaman bu güçsüzlük, isteksizlik hali tüm gün sürüyor; bir süre sonra 

da çökkünlük hissi yaşanıyor.” 
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(Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s. 64.) 

 

“Nöral Terapiye tesadüfen yönlendim.” 

(Tempo, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s.36.) 

 

“Edebi kaynaklı olduğu için ‘Bitlis’in Şarkıları’ isimli çalışmayı görmek 

isterim…” 

(Ahmet Ümit, Aktüel, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.82.) 

 

“Yetmişaltı yapımı ‘13. Karakola Saldırı’ tipik bir 70’li yıllar aksiyon filmi 

olmasının yanında (sigara içen maço erkekleri, tekinsiz sokakları, o sokakları gece 

vakti dolduran çeteleri, donuk renkleri, şiddetten yana bonkör tavrı vs.), aynı 

zamanda bir kült klasiktir.” 

(Aktüel Sinema, Sayı 51, 13 – 19 Nisan 2005, s.94.) 

 

“Ancak büyük şahsiyetlerden Hacı Bayram – ı Veli, insanın kendi varlığına 

dikkat etmesinin gereğini şu beyitle dikkat çeker.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 77.) 

 

“Peygamberimiz (s.a.v.), en önemli dini görevlerden biri olan iyilikle emir, 

kötülükten men konusunda şöyle buyurmuştur.” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 101.) 
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4.3. YAZIM VE NOKTALAMA YANLIŞLARI 

 

Yazım kuralları ve noktalama işaretleri, bütün dilerde uzun çalışmalar ve belli 

süreçler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu kurallar yazı dilinin yagınlaşması sonucu 

yazıyla birlikte gelişmiş, değişmiş ve şekillenmiştir.  

Türk yazı dili de en eski, en köklü yazı dillerinden biridir. Sekizinci yüzyılda 

dikilen “Orhun Abideleri” Türk yazı dilinin en önemli belgelerdir. Göktürk ve Uygur 

alfabelerini kullandığımız tarihten bu yana yazı dilimiz, defalarca değişmiştir. Çünkü 

zaman içinde değişen toplumumuza ayak uyduran dilimizin yazımı da değişmiştir. 

Kültürün değişmesiyle birlikte alfabeler de değişmiş; Türkler tarih boyunca Göktürk, 

Uygur, Arap ve Latin alfabelerini kullanmıştır. Türk yazı dili noktalama işaretleriyle 

Arap Alfabesini kullandığı Tanzimat döneminde 1860 yılından sonra tanışmıştır.  

 

Yazım ve noktalama yanlışlarının temelinde genel kültür ve bilgi eksikliği, az 

okuma, ilgili kurumların ve aydınların kendi anlayışlarına göre bir imla oluşturmaları 

yatmaktadır. İmla yanlışlarını yazım yanlışları ve noktalama yanlışları olmak üzere 

ikiye ayırabiliriz. 

 

4.3.1. Yazım Yanlışları 

 

Yazım (imlâ) bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesidir.  

 

Dilin bütün sesleri ve ses özellikleri yazıya geçirilirken onları karşılayan 

birtakım işaretler kullanılır; bunlara da yazım kuralları denir.  

 

Bugünkü Türkçenin yazım kuralları 3.11.1928’de kabul edilen yeni 

alfabemize göre düzenlenmiştir. Latin asıllı Türk alfabesi, bazı yabancı kelimelerin 

yazımında birtakım güçlüklerle karşılaşılsa da Türk diline, o güne kadar kullanılan 

alfabelerin hepsinden daha uygun  bir alfabedir.. Ancak Türk dilinin yazım ve imlâ 

sorunları Latin alfabesine geçildikten sonra da devam etmiştir.   
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Yazılı anlatımda, yazım kurallarına uyma zorunluluğu vardır. Kullanacağımız 

kelime ve cümleler, bu yazım kurallarına uygun olmalıdır. Bir dilin öğrenilmiş 

olmasının göstergesi,  kelime, cümle ve paragraf düzeyinde yazılabilmesidir. Bir 

konudaki duygu ve düşüncelerini doğru, akıcı bir biçimde anlatamayan kişi, 

konuştuğu dili öğrenememiş sayılır. Bu nedenle yazılı anlatım çalışmalarına 

geçmeden önce dilin yazım kuralları öğrenilmelidir.  

 

Günlük konuşma dilinde ya da ağızlarda, bazı kelimelerin söylenişinde 

farklılıklar olabilir. Ancak, konuşmanın akışı içinde pek göze batmayan, anlamı fazla 

etkilemeyen bu söyleyiş farklılıkları, yazıya geçirilemez. Çünkü böyle bir yaklaşım, 

yalnız yazım birliğini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda ülkedeki dil birliğini de 

zedeler, dilin öğrenilmesini zorlaştırır, dil anarşisi doğurur. Burada takip edilecek en 

doğru yol, dilin farklı kullanımından doğan seslerinin ortalamasını temel almak ve bu 

yolla yazımda birliği sağlamaktır.  

 

Bu konuda en büyük görev yasama kurumuna düşmektedir. Türk Dil 

Kurumu’nun yetkilerinin artırılması, dilin tamamen bu kurumun yetki ve denetimine 

verilmesi gerekmektedir. Kitle iletişim araçlarının, yayınevlerinin, ilan ve panoların, 

her çeşit kurum, kuruluş, iş yeri ve fabrika isimlerinin, ülkemizde üretilen malların 

isimlerinin Türkçe olması, Türkçenin yapısına ve yazımına uygun olup olmadığının 

denetlenmesi gerekmektedir. 

 

Yasamadan sonraki görev ise Türk Dil Kurumunun ve eğitim 

kurumlarınındır. Öncelikle TDK’nın, yazılı ve görsel yayınları denetleyebilecek 

donanıma, elemana ve altyapıya sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte eğitim  

öğretim kurumları ve kitle iletişim araçları yoluyla tüm toplumda dil bilincinin 

yerleşmesi sağlanmalıdır.  

 

Dilimizin en önemli açmazlarından biri de her üç beş yılda bir imlâ 

kılavuzunun ve imla kurallarının yenilenmesidir. İmlâ kılavuzunun yenilenmesi, yeni 

kelimelere duyulan ihtiyaçtan kaynaklandığı için doğru olabilir; ancak imlâ 

kurallarının her üç beş yılda bir değiştirilmesi asla doğru değildir.  



 
237 

 

Gerekli önlemler alınmazsa var olan sorunlar katlanarak devam edecek; 

günümüzde olduğu gibi her aydın, her yazar, her kurum kendine göre bir imlâ 

kullanacak, dilimiz daha büyük açmazlara sürüklenecektir.  

 

Biz burada tartışmalı konulardan çok, genel kabullerden yola çıkarak sık 

rastlanan yazım ve imlâ yanlışları üzerinde duracağız. Mevcut sorunları çözmekte 

yetersiz kalsa da yazım ve imlâ yanlışları için Türk Dil Kurumunun 2000 yılında 

yayınladığı imlâ kılavuzunu esas aldık.  

 

“İnsan olana öldükten sonra bir güzel nam bırakmak belki hiç ölmemekten 

hayırlıdır.” 

“Dil sürçeceğine ayak sürçsün daha iyi.” 

“İyiliği yalnız iyiler anlar.” 

 

Yukarıdaki cümlelerin yazımında bir yanlışlık yapılmamıştır. Aşağıdaki 

cümlelerdeki yazım yanlışlarını  inceleyelim:        

 

“Bir memleketde kültürü yönlendirenler, o memleketin insanlarıdır. Birşey 

bilmiyen insanların ne kendine nede başkalarına faydaları vardır.” 

“Günümüzde bir takım insanlar tuhaf.” 

“Onun dostca uyarıları her zaman hoşuma gider.”  

 

Bu cümlelerde geçen “memleketde”, birşey”, “bilmiyen”, “nede”, “bir 

takım”, “dostca, kelimeleri yanlış yazılmıştır. Bu kelimelerin Türkçenin yazım 

kurallarına göre doğru yazılışı, “memlekette”, “bir şey”, “bilmeyen”, “ne de”, 

“birtakım”, “dostça” şeklindedir.   

 

Yazılı dilde sık rastlanan yazım yanlışlarını birkaç başlık altında 

toplayabiliriz: 
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4.3.1.1. Büyük Harflerin Yazımıyla İlgili Yanlışlıklar 

 

 Dilimizin imlâsı ile ilgili tartışmalı konulardan biri büyük harflerin yazımıdır. 

Biz burada mevcut kuralları eleştirmek ya da yeni kurallar koymak niyetinde değiliz. 

Amacımız genel kabullerden yola çıkarak, mevcut yazım kılavuzlarını esas alarak, 

bu konudaki en belirgin yanlışlıkları ortaya koymaktır.  

  

“_ Babam hep yola gittiği için ben okulda kalıyordum Öğretmenim, dedim.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 25.) 

 

Yukarıdaki cümlede “Öğretmenim” sözcüğünün ilk harfi küçük yazılmalıdır. 

Doktor, avukat, öğretmen, hemşire gibi unvan isimleri, saygı sözleri ve meslek adları 

özel isimle birlikte, özel ismin önünde veya özel isimden hemen sonra kullanılırsa 

büyük harfle başlar; diğer durumlarda küçük harfle başlar. “Öğretmen Murat Bey”, 

“Murat Öğretmen” örneklerinde unvan adı olan “öğretmen” sözcüğü özel isimle 

birlikte kullanıldığı için büyük harfle yazılmalıdır.. “Bu seneki edebiyat 

öğretmenimizin adı Murat’mış.” cümlesinde ise öğretmen sözcüğü küçük harfle 

yazılmalıdır. Doğru yazılış: 

 

 “_ Babam hep yola gittiği için ben okulda kalıyordum öğretmenim, dedim.” 

şeklinde olmalıdır.  

    

“… Abdullah yok mu? O canım çocuk, O çilli, esmer yüzlü,, badik 

burunlu…” 

   (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 12.)  

 

Bundan on on beş yıl öncesine kadar özel ismin yerini tutan ve kişi zamiri, 

işaret zamiri, işaret sıfatı görevlerini üstlenen “o” sözcüğünün büyük harfle yazılması 

eğilimi vardı. Günümüzde ise “o” sözcüğünün mısra ve cümle başı haricinde küçük 

harfle yazılması benimsenmiştir. Bundan dolayı da yukarıdaki cümledeki “o” 

sözcüğü küçük harfle yazılmalıdır. Doğru yazılış: 
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 “… Abdullah yok mu? O canım çocuk, o çilli, esmer yüzlü,, badik 

burunlu…” şeklinde olmalıdır. 

 

 “Şimdi Artık böyle şey kullanmıyoruz ama, o zamandan beri bir sete 

çıkmaya görelim.” 

  (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 16.)   

 

Yukarıdaki cümlede “Artık” sözcüğü özel isim olmadığı gibi cümlenin 

başında da değildir. Bundan dolayı da  küçük harfle yazılmalıdır. Doğru yazılış: 

 

“Şimdi artık böyle şey kullanmıyoruz ama, o zamandan beri bir sete çıkmaya 

görelim.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Koçarlı’da, okulda kaldığım kadar nedim öğretmene yardım etmiş, yenge 

dediğim eşinden birçok yemeğin nasıl pişirileceğini öğrenmiştim.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 19.) 

 

Burada “nedim öğretmene” kelime gurubunun yazılışı yanlıştır. Çünkü özel 

isimler her zaman büyük harfle başlar. Özel isimden önce ve sonra gelen unvan, 

saygı ve meslek isimleri de büyük harfle başlar. Buna göre doğru yazılış: 

 

“Koçarlı’da, okulda kaldığım kadar Nedim Öğretmene yardım etmiş, yenge 

dediğim eşinden birçok yemeğin nasıl pişirileceğini öğrenmiştim.” 

 

 Aşağıdaki cümlelerde de büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlıklar vardır: 

 

“Ve duvarlarda yazılar. ne kadar çok yazılar, ne kadar sık, ne kadar 

birbirine girmiş.” 

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.166.) 

 

“Öğretmeni köyüne indirdik. Mezbahaya gider gibiydi. ona acıdım.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 52.) 
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“Uzağım, Artık eskisi kadar çabuk çözülemiyor, ha deyince çarığı çekip 

batan yünle birlikte yola düşemiyorum.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.23.) 

 

“Ya Bigadiç Kazası’ndaki molalarımız?” 

      (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 22-23.) 

 

“28 yıl önce Meclis’te tanıdığım Mustafa bey ustalığını iki fotoğrafta da 

yansıtmış:” 

(Tahran Erdem, Radikal, 09 Haziran 2005, s.11.) 

 

 

“Bir yıl kadar evde özel ders aldıktan sonra Orta ikiye girmiş.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 54.) 

 

“On sekiz yaşında Liseden çıkacaksın.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 37.) 

 

4.3.1.2. Bitişik-Ayrı Yazılan Sözcüklerle İlgili Yanlışlıklar 

 

Birleşik sözcükler, tek bir kavramı veya anlamı karşılamak üzere en az iki 

sözcüğün birleşmesiyle kurulan sözcüklerdir. Birleşik sözcüklerin, farklı iki kavramı 

karşılıyormuş gibi bölünmesi bir yazım yanlışı olduğu gibi ayrı yazılması gereken 

kelime guruplarının bitişik yazılması da yazım yanlışıdır.  

 

Çalışmamızın bu bölümünde, bitişik ayrı yazılışlar için Türk Dil Kurumu’nun 

2000 yılında yayınladığı imla kılavuzunu esas aldık. 

  

“güvercin uykularına tanelene zaman terazisi 

kelimeler dağarcığımda hummalı batık 

bakır bir sini orda, tekin değil hiç bir yer!”  
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Şiirden aldığımız yukarıdaki parçada geçen “hiç bir” kelimesinde, iki sözcük 

bir anlamı ifade etmek üzere bir araya getirildiği için birleşik yazılmalıdır. Doğru 

yazılış: 

 

“güvercin uykularına tanelene zaman terazisi 

kelimeler dağarcığımda hummalı batık 

bakır bir sini orda, tekin değil hiçbir yer!”  şeklindedir. 

 

“Saçım, tektük sakalım ağardı.” 

    (Sait Faik Abasıyanık, Röportajlar, s. 172.) 

  

 Yukarıdaki cümledeki “tektük” kelime gurubu, tekrar gurubu (ikileme) 

olduğu için ayrı yazılmalıdır. Doğru yazılış: 

 

 “Saçım, tek tük sakalım ağardı.” şeklinde olmalıdır. 

 

“Mukavemet hareketi denilen istilacıya her şeye rağmen karşıkoyma, ilk defa 

Birinci Dünya Harbi’nden sonra bizde başladı.” 

     (Sait Faik Abasıyanık, Röportajlar, s. 180.) 

 

“Karşıkoyma” kelime gurubu, deyim ve birleşik fiil gurubu olduğu için ayrı 

yazılmalıdır. Ayrıca “ilk defa” sıfat tamlaması gurubu “başladı” kelimesi tarafından 

kapsandığı için gereksizdir. Doğru cümle: 

 

 “Mukavemet hareketi denilen istilacıya her şeye rağmen karşı koyma, 

Birinci Dünya Harbi’nden sonra bizde başladı.” 

 

“Yirminci asır etrafında toplanan yazıcılar, sanatçının içiçe, yüzyüze 

bulunduğu sayısız insan meseleleri üzerinde işleyip, onları değerlendirmesini ilk şart 

olarak görmektedir.” 

    (Sait Faik Abasıyanık, Röportajlar, s. 202.) 
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“İçiçe” ve “yüzyüze” kelime gurupları tekrar gurubu (ikileme) olduğu için 

bitişik yazılmalıdır. Doğru yazılış: 

 

“Yirminci asır etrafında toplanan yazıcılar, sanatçının iç içe, yüz yüze 

bulunduğu sayısız insan meseleleri üzerinde işleyip, onları değerlendirmeyi ilk şart 

olarak görmektedir.” şeklinde olmalıdır. 

  

“Kimbilir, içimde yıllar yılı bir golf stream akıntısı gibi sıcak hissettiğim.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.13.) 

 

Yukarıdaki cümlede “kimbilir” kelimesinin yazımı yanlıştır. İmla 

kılavuzlarında ve yazı dilinde ayrı yazılış benimsenmiştir. Doğru yazılış: 

 

“Kim bilir, içimde yıllar yılı bir golf stream akıntısı gibi sıcak hissettiğim.” 

şeklindedir. 

 

“Bandırma Şehri’nin ışıklarını seyrederek, açbilaç Bakraç koyunda elli iki 

saat yattık.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 26.) 

 

Özel isimden sonra gelen “dağ, göl, ova, nehir, çay, ırmak, yayla” gibi coğrafi 

terimler “Çarşamba Ovası, Ağrı Dağı” şeklinde büyük harfle yazılmaktadır. “Şehir” 

kelimesi ise özel ada dahil olmadığı için küçük harfle başlamalıdır. Yani “Bandıma” 

kelimesi “şehir” kelimesini kapsamaktadır. Söz konusu yer adı “Bandırma Şehri” 

değil “Bandırma”dır. Bundan dolayı da “şehir” kelimesi küçük harfle başlamalıdır.     

 

 “Açbilaç” kelimesi “aç bîilaç” şeklinde yazılmalı; “Bakraç koyunda” 

tamlamasında “koy” kelimesi coğrafi terimdir ve özel ada dahildir, bundan dolayı da 

büyük harfle başlamalıdır. Bu göre yukarıdaki cümlenin doğru yazılışı: 
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 “Bandırma şehri’nin ışıklarını seyrederek, aç biilaç Bakraç Koyunda elli 

iki saat yattık.” şeklinde olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de ayrı yazılması gereken kelimeler bitişik, bitişik 

yazılması gereken kelimeler ayrı yazılmıştır: 

 

“Nihayet gelir katar kanter içinde soluk soluğa, dağlar ardından çıkar 

gelir.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 18.) 

 

“… beni yeryüzünün ve suyuzünün ta öbür uçlarına doğru üfleyip 

haydalıyordu.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.14.) 

 

“Çoluk çocuk dambaşlarında kar küremeye çıkmışlardı.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 23.) 

 

“Zaloğlu şu gıldır güdük köprünün başucunda ne kanlı dövüşler etmiştir.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.22.) 

 

“Melankolik çan sesi. Melankolik allahaısmarladık.”  

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.16.) 

 

“Onun için konferansı hazırlarken bu özellik gözönünde tutulmalıdır.”  

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 37.) 

 

“Bu güne kadar hiç tanışmadığınız veya hiç birbirinizi görmediğiniz 

insanların olduğu bir odaya girdiğinizde…” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.121.) 

 

“Bodyguard denilen korumaların neden daha çok iri kıyım ya da halk 

tabiriyle çam yarması gibi adamlardan seçildiğini hiç düşündünüz mü?” 
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(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 119.) 

 

“Önünüze gelen her şeyi okumaya kalkmayın yoksa hiç bir zaman işiniz 

yetişmeyecektir.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 86.) 

 

“… ambarın damına attığımız otları kurutmak için aktardığını farkettim.” 

      (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s. 69.) 

 

“Birden bire gökyüzünü kaplayan bulutlar dağılıverdi, güneş bütün 

parlaklığıyla çıktı ortaya.” 

      (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s. 62.) 

 

“Sonra yanyana yola koyulurduk.” 

      (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.10.) 

 

“Bir hasat mevsiminde Suvankul’la karşılaştığım zaman onyedi 

yaşındaydım.” 

        (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.9.) 

 

“Derslerde hep yanyanayız.” 

                (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.146.) 

 

“Bir devler gecesinden, peygamber yüreklerimiz karanlığı döve döve, kanter 

içinde çıkmışız.” 

               (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.146.) 

 

“Nesiller birbirini takibediyor.” 

       (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 99.) 

 

“… bana bizzat kendim ve kendimin çevresindekiler de vızgelir.”  

       (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 94.) 
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“Gözgözü görmez efendi baba.” 

                  (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 78.) 

 

“Bir çok insan kitap okumaya başlama iradesini dahi gösteremez.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 79.) 

 

“Yazdıklarınıza önce her hangi bir biçim verin, sonra vermek istediğiniz 

mesaja göre yeniden özetlemek için zaman ayırın.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 75.) 

 

“Çoğu kişi bu maddeyi yeterince açıklamayı ihmal ettiklerinden bir çok 

yazının cevabı istense bile verilememektedir.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 69.) 

 

“Her halde hayatımız boyunca bunların her ikisini de denemiş olmamız 

gerek.” 

       (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.5) 

 

“Benimle gözgöze gelmek için bahaneler buluyordu.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 67.) 

 

“Biz de Türk’üz dedi. Hamdolsun memleketimize geldik.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 55.) 

 

“Ama mürdümeriği reçeline bayılırdı.”       

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.55.) 

 

“Oturduğumuz apartmanda okula giden bir kaç kız vardı.” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.53.) 
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“_ Hanım, diyordu Muhtar Bey. Ne yiyip içeriz? Kolay mı sanıyorsun? Gece 

konduya mı çıkacağız?” 

   (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.52.) 

 

“Bir takım yol masraflarıyla oraya kadar gidip gelmekle ne kazanacağım?” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 38-39.) 

 

“Okulda öğretmenlerden bir kaçının sorduğu gibi, apartmanda Cemil Bey 

de:” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 38.) 

 

“Şu on gün içinde bir adam tutsaydık bize kaça malolurdu.” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 22.) 

 

“Ben elin kızını zabtedip hizmetçilik yaptıramam.”   

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.18.) 

 

“Hamdolsun her şeyimiz var.” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.15.) 

 

“Biz asil bir aileyiz Cemil, biz ayaktakımı değiliz.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.14.) 

 

“Her halde gece nöbeti tutmuş olan bir emniyet komiseri masanın üstüne 

kapanmış uyukluyordu.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 8.) 

 

“Sen eskidenberi böyle güzelsin 

  Ben eskidenberi böyle aşık 

  Senin hayatın eskidenberi kendi halinde 

  Benim hayatım eskidenberi karmakarışık 

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.146.) 
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“Çocukların birden bire belirli bir davranış düzeyine, belirli bir kaliteye 

ulaşmasını bekleyen babaların durumu, acemi araştırmalara benziyor:  

(Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.134.) 

 

“Güçlünün zayıfa fiziksel güç uygulaması, toplumlarda göre geldiğimiz bir 

şey.” 

(Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.141.) 

 

“Bir baba düşünün: Gün boyu ev dışında bir çok kişiye sinirleniyor; ama 

kendini tutuyor.” 

(Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, s.142.) 

 

“Hadislerde iman ile bir takım sosyal motivler aynılaştırılmıştır.”  

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 54.) 

 

“Bu itbarla insanın vazifesi; … sosyal ve maddi hayatlarında hem cinslerine 

şefkat ve merhamet göstererek yardımcı olmaktadır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.63.) 

 

“Günü birlik yaşayan insanlar daha iyi sonuçlara ulaşamazlar.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.104.) 

 

“İnsanın kendisinin saygı değerliğini tanıması kendi kendisini efendi olarak 

olarak görmesi demektir. İslam’da herkes kendi kendisinin efendisidir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.107.) 

 

“_ TÜSİAD sözcükleri, politıkacı cartasını yeşile boyaya bilirler mi?” 

(Çetin Atlan, Milliyet, 05 Haziran 2005, s.4.) 
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4.3.1.3. De’nin Yazımıyla  İlgili Yanlışlıklar 

 

Yazılı dilde en sık rastlanan yazım yanlışlarından biri de “de”nin yazımıyla 

ilgilidir. Bazı yazarların, şairlerin, gazetecilerin Türkçenin en temel kaidelerinden 

biri olan “de”nin yazılışını bilmemesi bizi düşündürmekte hatta üzmektedir. Böyle 

bir hatanın, baskı hatası veya dizgi yanlışı sayılarak geçiştirilmesi doğru değildir. Her 

yazar ortaya koyduğu eseri, yayınlanmadan önce kontrol etmeli, bu konudaki 

sorumluluğunu başkalarına yüklememelidir.   

 

Dilbilgisinin en temel konularından biri olan hal eklerinin, bağlaçların ve 

daha pek çok sözcüğün yazılışının bilinmemesi,  eğitim – öğretim kurumlarında 

öğretilememesi dil eğitimini yeniden gözden geçirmeyi zorunlu hale getirmektedir.  

 

“De” nin doğru yazılışını öğrenmek için ismin hallerinden “bulunma hali”ni  

iyi  bilmek yeterlidir. Bulunma hali, eklendiği isimlere “bulunma, kalma, içinde, 

üzerinde olma” anlamları katar ve bitişik yazılır. Hal eki, ünlü ve ünsüz uyumlarına 

uyarak “- de, - da / - te, - ta” şeklinde yazılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

Dışarıda neler oluyor?    (dış mekanın içinde)  

Salonda bir panik havası vardı.   (solonun içinde)  

Gençlikte çalışan, ihtiyarlıkta rahat eder.  (zamanın içinde) 

 Dünden beri bende bir halsizlik var. (üzerimde)  

 

Hal eki olmayan, sonuna geldiği sözcüğe “içinde, üzerinde” anlamı katmayan 

“de, da”lar bağlaçtır ve ayrı yazılır. “De” bağlacı ek olmadığı için ünsüz uyumuna 

uymaz. Yani “te, ta” şekli yoktur, sadece ünlü uyumuna uyarak “de” veya “da” olur. 

“Dahi, bile” edatlarının yerini tutan, onlarla aynı anlamı taşıyan “de, da”lar bağlaçtır.  

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

Yarınki geziye beni de davet ettiler. (bile, dahi) 

Eğlen güzel yaz olsun da gidelim. 

Olaya bir de bu açıdan bakalım.  



 
249 

  

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki cümlelerdeki yazım hatalarına göz atalım: 

 

“Kıyafetler birer sosyal statü göstergesi olarak ta kullanılabilmektedir.”  

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.121.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “ta” kelimesi “da” şeklinde yazılmalıdır; çünkü 

bağlaç olan “de” ünsüz uyumuna uymadığı için kendisinden önceki kelimenin sert 

ünsüzle bitmesi bağlacın ünsüzünü etkilemez. Doğru yazılış: 

 

  “Kıyafetler birer sosyal statü göstergesi olarak da kullanılabilmektedir.” 

şeklindedir.  

  

“Dilerseniz bilgisayar programları içinden bir ISP seçme şansınızda vardır.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.124.) 

 

Burada “şanşınızda” kelimesindeki “da”, “içinde, üzerinde” anlamına 

gelmediği için hal eki değildir.  “dahi, bile” anlamına geldiği için bağlaçtır ve ayrı 

yazılması gerekmektedir. Doğru yazılış: 

 

 “Dilerseniz bilgisayar programları içinden bir ISP seçme şansınız da vardır.” 

şeklindedir. 

  

Aynı eserden alınan aşağıdaki yanlışlıklar, doğru iletişimin anlatılmaya 

çalışıldığı eserde iletişimi engelleyen yazım yanlışları olarak karşımıza 

çıkmaktadır!.. 

 

“İletişim kurarken interneti kullanın. Aşırı bilgide az bilgi kadar zararlı 

olabilir.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.123.) 

 

“Okumakta bir beceridir ve sürekli geliştirmek mümkündür.” 
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(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 81.) 

 

“Bu tür evrakları okumayı kolaylaştırmak yada onları en etkili şekilde 

kullanabilmemiz için etkili birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum.” 

 (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.79.) 

  

Kırk Ev Kedisi, Kemalettin Tuğcu’nun çocuk romanları dizisinden biridir. 

Eseri yayınlayan Damla Yayınevi, yazarın biyografisini anlattığı giriş kısmında  

yazarın: “Edebi, ilmi, politik bir iddiam yoktur.” dediğini aktarıyor. Ancak bir 

yazarın edebi, ilmi, politik bir iddiası olmasa da dille ilgili sorumluluklarının olması 

gerekir. Üstelik yazar, dili yeni öğrenmeye çalışan çocuklara yönelik eser vermekte, 

bu bakımdan sorumluluğu daha da artmaktadır. Aynı sorumluluğu, yazarın eserini 

tashih eden ve yayınlayan yayınevinin de taşıması gerekmektedir. Özellikle 

çocuklara yönelik eserlerde aşağıdaki yazım yanlışlarını yapan kişi ve kuruluşlar  

hiçbir mazerete sığınamaz.  

  

Aşağıdaki cümlelerde de “de”nin yazımı yanlıştır: 

 

“Benim kadar onlarde memnun kalmışlardı.” 

                   (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 40.) 

 

“Onlarde” kelimesi “onlar da” şeklinde yazılmalıdır.  

 

“Bu küçük hanım dakim? diyorlardı.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.21.) 

 

“dakim” kelimesi “da kim” şeklinde yazılmalı. 

 

“Cemil Bey çocuğu kucağına aldı, bende bavulu yüklendim.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.21.) 

 

“bende” kelimesi “ben de” şeklinde yazılmalıdır. 
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“ Akşam oldu, hava karardı, Saniha Hanım yemek sofrasını hazırlamaya 

kalktı, banada işaret etti.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.13.) 

 

“banada” kelimesi “bana da” şeklinde yazılmalıdır. 

 

“2 vagonun raydan çıktığı 5 vagonunda devrildiği patlamada, ilk 

belirlemelere göre 3 kişi can verdi 30 civarında yaralı var.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s.4.) 

 

“… resmi bilgi ve belgenin de intikal etmediğinide belirtti.” 

(Radikal, 09 Haziran 2005, s. 8.) 

 

“… mortgage sistemine ilişkin taslağın eylül ya da ekimde yasalaşacağını, 

uygulamanın ise 2006’de başlayacağını söyledi.” 

(Posta, 15 Haziran 2005, s. 8.) 

 

“Kişi dost bir çevre de yaşadığını hisseder ve başka insanları ve olayları 

mutluluk için gerekli olanı veren cömert dünyanın bir parçası olarak görür.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 37.) 

 

“Şu hale göre sosyal ilişkiler de anlama ve güvenin de rolü çok önemlidir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 23.) 

 

 4.3.1.4. Ki’nin Yazımıyla İlgili Yanlışlıklar 

 

 Ki’nin yazımı dilimizin en az bilinen ve en çok karıştırılan imlâ konularından 

biridir. Ki’nin yazımıyla ilgili sorunun temelinde bağlaç olan “ki” ile ek olan “ki”nin 

nasıl ayırt edileceğinin bilinmemesi yatmaktadır. Aşağıda ek olan “– ki” ile bağlaç 

olan “ki” ayrı ayrı ele alınarak açıklanmıştır: 
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 4.3.1.4.1. Ek Olan “- ki” 

 

 Adından da anlaşılacağı üzere ek olan ki kelimelere bitişik yazılır. Ek olan     

“-ki”nin “sıfat yapım eki” ve “ek zamir” olmak üzere iki görevi vardır:  

  

4.3.1.4.1.1. Sıfat Yapım Eki Olan – ki 

 

Ki eki isim soylu sözcüklere getirilerek kelimeye “iyelik, aidiyet” anlamı 

katar ve “ilgi eki” adını alır. Sıfat yapım eki olan “- ki” ekini, eklendiği sözcüğün 

niteliği bakımından üçe ayırabiliriz:   

 

 Zaman isimlerine eklenerek onları sıfat durumuna getirir: akşamki, 

sabahki, geceki, evvelki, önceki, sonraki, şimdiki, dünkü, bugünkü, gibi. 

  

“Şimdiki çocuklar daha akıllı.” cümlesinde “şimdiki” kelimesi işaret sıfatı,      

 “Şimdikiler daha akıllı.” cümlesinde ise “Şimdikiler” kelimesi işaret zamiri 

görevindedir. 

 

 Yer – yön isimlerine eklenerek onları sıfat yapar: aşağıki, yukarıki, 

karşıki, beriki, öteki, öbürkü 

 

 “Yol, öteki mahalleye kadar ulaştı.” cümlesinde “öteki” kelimesi işaret sıfatı,   

 “Öteki, buna göre daha güzel bir yol oldu.” cümlesinde “öteki” kelimesi 

işaret zamiridir. 

   

 İsimlere ve zamirlere bulunma, kalma durumundan sonra eklenerek 

onları sıfat yapar: dağdaki, yoldaki, evdeki, odadaki, Osman’daki; bendeki, 

sendeki, ondaki, bizdeki, sizdeki, onlardaki, bunlardaki, oralardaki, … 

  

 “Bahçedeki sandalyeleri içeri taşıyalım.” cümlesinde “Bahçedeki” kelimesi 

işaret sıfatı, 
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 “Bahçedekileri içeri taşıyalım” cümlesinde “Bahçedekileri” kelimesi işaret 

zamiri görevindedir. 

 

4.3.1.4.1. 2. İlgi Zamiri (Ek Zamir) Olan “- ki” 

 

“-ki” eki tamlayan durumuna girmiş isim ve zamirlerden sonra “ınki, -nınki, 

-imki” şeklinde gelir, ismin yerini tutarsa ek zamir veya ilgi zamiri adını alır: 

benimki, seninki, onunki, bizimki, sizinki, onlarınki, bununki, kendininki, şunlarınki, 

okulunki, salonunki, köyünki, … Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

“Sizin işiniz başka, bizimki başka.”  (bizimki = bizim işimiz / -ki = işimiz) 

“Ziya’nın notları, Zeki’ninkilerden daha iyi.( Zeki’ninkiler = Zeki’nin notları 

/ -ki = notları)  

 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi tamlayan ekinden sonra gelen “–ki” eki 

ismin yerini tutmaktadır. Bundan dolayı da bu ekin zamir olarak nitelendirilmesi 

gerekir. Ki ekinden başka, iyelik ekleri de iyelik zamiri olarak nitelendirildiğinden 

ismin yerine geçen “ki” eki için “ilgi zamiri” teriminin kullanılması daha doğrudur. 

  

4.3.1.4.2. Bağlaç Olan “ki”: 

  

Sıfat yapım eki ve  ilgi zamiri olmayan “ki”ler bağlaçtır ve ayrı yazılır. Ancak 

“ki” bağlacı bazı sözcüklere bitişik yazılmaktadır. Bunlar: Çünkü, halbuki, sanki, 

oysaki, mademki, belki, meğerki vb.dir.       

 

Ki bağlacını menşei bakımında ikiye ayırabiliriz:  

 

Bunlardan biri, İslamiyetin kabulünden itibaren Arap ve Fars kültürleriyle 

temas kurulduktan sonra, Farsçadan Türkçeye geçmiş olan “ki / kim” bağlacıdır.  

Diğeri ise Eski Türkçedeki “erki” edatından  (ki < iki < erki) gelen ve soru 

cümlelerinin sonunda yer alan “şüphe, tahmin, tereddüd ve ihtimal” bildiren edattır. 
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Yukarıda ek olan “ki”yi ayrıntılı olarak anlattığımız için burada “ki” 

bağlacının tarihi gelişimi üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağız. Çünkü ek olan “ki” 

nin bilinmesi “ki”yi doğru yazmak için yeterlidir.      

 

 “Ki” bağlacı cümle ortasında, iki cümleyi birbirine bağlamaya yarar, önüne 

geldiği ismi açıklama görevinde kullanılır; cümle sonunda kullanıldığında soru 

anlamını pekiştirir, cümleye sitem, şaşırma vb.  anlamlar katar: 

 

“Sonunda anladım ki oraya zamanında varamayacağız.” cümlesindeki “ki” 

bağlacı iki cümleyi bağlamakta, 

 

“Öyle bir yer ki gerçekten görülmeye değer!” cümlesindeki “ki” bağlacı 

önüne geldiği “yer” ismini açıklamakta, 

 

“Biraz daha erken çıksa onlara yetişebilir mi ki?” cümlesinde soru anlamını 

pekiştirmekte, 

 

“Yarın okula gideceğimizi bize söylemedi ki…” cümlesinde şaşırma, sitem ve 

cümlenin devamını okuyucunun yorumuna bırakma, eksiltili cümle kurma amacıyla 

kullanılmaktadır.   

 

Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını inceleyelim:       

 

 “Eğer konuşurken düşünce ve duygudan ayrı bir ses bükümü kullanılırsa 

yapay bir ses bükümü meydana gelirki bunu iyi duyan bir kulak hemen yanlış bir ses 

bükümü kullanıldığını fark eder.”   

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s.115.) 

 

“Gelirki” kelimesindeki “ki” bağlaç olduğu için “gelir ki” şeklinde ayrı 

yazılmalıdır. Doğru yazılış: 
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“Eğer konuşurken düşünce ve duygudan ayrı bir ses bükümü kullanılırsa 

yapay bir ses bükümü meydana gelir ki bunu iyi duyan bir kulak hemen yanlış bir 

ses bükümü kullanıldığını fark eder.” şeklindedir.  

 

“Konuşmuyor, gülmüyor, her zaman ki düşüncelerine dalıp gidiyordu.” 

           (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s.128.) 

 

Zaman isimlerine gelen ve sıfat türetmeye yarayan “ki” eki bitişik yazılır. 

Yukarıdaki cümlede “her zaman ki düşüncelerine” kelime gurubu sıfat tamlamasıdır. 

“Zaman” bildiren kelimeye gelen “ki” eki, eklendiği sözcüğe sıfat niteliği 

kazandırmıştır. Buna göre doğru yazılış: 

 

  “Konuşmuyor, gülmüyor, her zamanki düşüncelerine dalıp gidiyordu.” 

şeklindedir. 

 

4.3.1.5. Yazım Çelişkisi 

 

Yazım kurallarının ya da bazı kelimelerin yazımının bilinmemesi aynı yazıda, 

aynı eserde, aynı cümlede farklı yazılışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Yazım çelişkilerinin önemli sebeplerinden biri de pek çok kişi ve kurum tarafından 

imlâ kılavuzu yazılması, bunların hangisinin esas alınacağının bilinmemesidir. Bir 

gazeteden aldığımız aşağıdaki cümleyi inceleyelim: 

 

“Ayrıca İstiklal’de gezen insanlar illaki alışveriş yapacak, bir şey yiyecek 

diye bir kural da yok.” 

 

Bu cümledeki “illaki” kelimesinin yazılışı TDK İmlâ Kılavuzu, (Ankara, 

2000)’ nda bitişik; Ömer Asım Aksoy’un Ana Yazım Kılavuzu (Adam Yay, İstanbul, 

1993)’nda ise ayrı yazılmıştır. İmlâ kılavuzlarındaki ve sözlüklerdeki bu çelişkiler, 

yazarları da farklı ve keyfi uygulamara zorlamakta, yazım birliğinin oluşmasını 

engellemektedir. Aşağıdaki örnekte de bir kelimenin yazımıyla ilgili iki farklı 

yaklaşım görülmektedir: 
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“Gelip sarmısak demetini de aldı.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.34.) 

 

Sarımsak: TDK Sözlüğü, Ankara,1988.   

Sarımsak: TDK İmlâ Kılavuzu, Ankara, 2000. 

Sarımsak: TDK İmlâ  Kılavuzu, Ankara, 1993. 

Sarımsak: MEB Sözlüğü, İstanbul, 2002. 

Sarmısak: Ömer Asım Aksoy, Ana Yazım Kılavuzu, İstanbul, 1993. 

    

“_ Yok Muhtar Beyamca, dedim.” 

              (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 44.) 

 

“Muhtar Beyamcam kitaplarımı çamaşırlarımı alamazsa ben Cemil 

Beyamcama yazarım.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 46.) 

 

“İşte böyle Cemil Bey amcacığım. Benim rahatım iyi.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 46.) 

 

“Beyamca” kelimesi aynı eserden aldığımız yukarıdaki üç cümlenin ikisinde 

bitişik, diğerinde ise ayrı yazılmıştır. Beybaba ve beyefendi kelimelerinin bitişik 

yazıldığını biliyoruz (MEB Örneklerle Türkçe Sözlük). Buna göre  “Beyamca” 

kelimesi de bitişik yazılmalıdır. Eserin kendi içindeki yazım tutarlılığı açısından 

yazar bitişik veya ayrı yazılıştan birini tercih etmeli, ikisini bir arada 

kullanmamalıdır. Doğru yazılış “Beyamca” şeklinde olmalıdır. 

 

“Hristiyan olduklarını hiç bir zaman unutmazlar ve bu din ayrıcalığını 

bizlere belli etmezler.”  

                 (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 67.) 

 

“_ Baba, ben hiçbir zaman yıldız gibi olamam, o kadar küçülemem, dedi.” 
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       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 65.) 

 

Aynı eserden aldığımız yukarıdaki cümlelerde “hiçbir” kelimesi cümlenin 

birinde bitişik, diğerinde ayrı yazılmıştır. Doğru yazılış “hiçbir” şeklinde olmalıdır.  

 

“Oğlanda olsa kız da olsa yıldız adını koyacaktım, demişti.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 29.) 

 

Yukarıdaki cümlede “Oğlanda” ve “kız da” kelime gurupları aynı görevdedir. 

“de” kelimesi her iki cümlede de bağlaç görevindedir ve ayrı yazılmalıdır. Doğru 

yazılış “Oğlan da olsa kız da…” şeklindedir. 

 

“Ben Koçalı’ya Nedim öğretmene bir mektup yazdım.” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 20.) 

 

“Nedim Öğretmen pek kızmış olmalı ki bir akşam Hüseyin Bey diplomamı ve 

nüfus kağıdımı getirmiş, müdüriyette Cemil Bey’i görerek ona bırakmış.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.20.) 

 

İsimlerden önce ve sonra gelen unvan isimlerinin büyük harfle başladığını 

daha önce belirtmiştik. Buna göre yukarıdaki cümlelerde geçen ve iki farklı şekilde 

yazılan “Nedim Öğretmene” unvan gurubundaki “öğretmen” kelimesi büyük harfle 

yazılmalıdır. Doğru yazılış “Nedim Öğretmene” şeklinde olmalıdır. 

 

“Ben Nedim Bey’in annesinden çok sıkıntı çekmiş, aç kalmış, dayak yemiş, 

hırpalanmıştım. Ama Cemil Bey’in evine gelip de Seniha Hanımla yanlız kaldıktan 

sonra epeyce toplanmıştım.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 22.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “Bey’in” ve “Hanımla” kelimelerinin yazılışı 

çelişkilidir. Unvan isimlerinin ilkinde sözcüğe gelen çekim eki kesme işaretiyle 

ayrılırken, ikincisinde ayrılmamıştır. TDK’nın 2000 yılında çıkardığı imlâ 
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kılavuzuna göre (s.68) unvan isimlerine gelen çekim ekleri kesme işaretiyle 

ayrılmaz. Buna göre doğru yazılış “Cemil Beyin” ve “Seniha Hanımla” şeklinde 

olmalıdır. Bu cümledeki diğer yanlışlıklar için anlam belirsizliği bölümüne bakınız. 

 

“Oysa Euro Birliğini oluşturan ülkelerin hiçbirinin ekonomik durumu 

avronun bu kadar güçlü olmasını sağlayacak bir gidişi sergilemiyordu.” 

(Mahfi Eğilmez, Radikal, 09 Haziran, 2005, s.15.) 

 

“Çağan bey ise, “Birgün mutlaka evlilik olacak. Çünkü onu çok seviyorum” 

demiş.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s. 2.) 

 

“Ben seyirci oynuyordum. Başladım tepinmeğe, el çırpmaya.” 

         (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 22.)  

 

4.3.1.6. Diğer Yazım Yanlışları 

 

 Dilimizin yazımı konusunda, saygınlığı herkesçe kabul edilen bir otoritenin 

olmaması, her kurumun kendisini otorite tayin etmesi ve o var olan otoritelerin 

koyduğu kuralların da yetersiz ve çelişkili olması yazım konusunu karmaşık bir hale 

getirmektedir. Bundan dolayı da aşağıya aldığımız örnekleri genel doğrulardan ve 

bariz hatalardan yola çıkarak seçmeye çalıştık.   

 

“Liseyi bitiremiyecek miydim?  

                (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 59.) 

 

“Türkçede ünlü darlaşması,  “–e / -a” ünlüleriyle biten fiil tabanlarına şimdiki 

zaman eki  “-yor” getirildiğinde (başlıyor, görmüyor)  ve “de- / ye- / ne” 

kelimelerine “y” koruyucu ünsüzü geldiğinde (diyen, yiyor, niye) olur. 

“Bitiremiyecek” kelimesinde ise yukarıda açıklanan durumlar söz konusu olmadığı 

için ünlü darlaşması olmaz. Kelime “bitiremeyecek” şeklinde yazılmalıdır.  
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“Çukulata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm.” 

  (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 72.) 

 

“Çukolata” kelimesi “çikolata” şeklinde yazılmalıdır. 

  

“Yeni sağılmış keçi südü kadar mavi ve sıcak kız!” 

      (Sait Faik Abasıyanık, Şiir ‘Sicilya Ormanları’, s. 215.) 

 

Tek heceli sözcüklerin bazılarında (cebinde, tacını, gidiyor, tadına, derdin) 

ünsüz yuması olur, bazılarında ise olmaz (süt, sat-, top, sap, saç, kek, tek). Bu 

sözcükler için belirli bir kural yoktur. Arapçada böyle sözcüklere “semâî” (işitilerek 

öğrenilen sözcükler) denir. Türkçede de bu sözcükler işitilerek ya da okunarak, 

yazılarak öğrenilir. Buna göre yukarıdaki cümlede geçen “südü” sözcüğü “sütü” 

şeklinde yazılmalıdır. 

 

“İşte bu sırada emekdar postacımız Temirşal geldi yanıma.” 

      (Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, Çev. Refik Özdek, s. 95.) 

 

“Emekdar” kelimesi yazılırken ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamıştır. 

Doğru yazılış “emektar” şeklinde olmalıdır.   

 

Aşağıdaki cümlelerde konuşma dilindeki söyleyişlerin yazı diline taşınması 

ya da özgün bir söyleyiş üretme kaygısı yazım yanlışlıklarına sebep olmuştur: 

 

“Çükülüm: o, anasızdır, üç kardeşini elleriyle beslemektedir.” 

                 (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 66.) 

 

      “Oysam bundan birkaç yüzyıl önce, bu Bakraç Koyu’na sığınmış 

herhangi bir kadırganın yolcusu, …” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 59.) 
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“… o karşımıza ansızın mechul bir kıtanın mechul bir köşesi gibi çıkıveren 

koydan uzaklaşmıyoruz mu?  

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 57.) 

 

“Fakat, haramsız hilesiz yüreğini ve ekmeğini ve zeytinini fisebilüllah sana 

açıp ikram eyleyen sarkık bıyıklı, mintanı yamalı üçüncü mevki yolcusudur.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 34.) 

 

“Saçları kazınmış üç – beş köylü ve beyaz gömleğinin içinde tirtir titreyen 

ben akran bir çocuk. Ve sonra yollar yolu yine.”  

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 34.) 

 

“Vagon boşaldı ya, bundan böyle rahatsız diye, içimize de söyle bir eserlik, 

bir rahatlık düştü.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 33.) 

 

“Burası, allahü – alem, France eyaletidir.” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.13.) 

 

“Radyo dünyadan sesler getiriyor: Canlı, kıvır kıvır, karbon evleri gibi 

saydam sesler.”  

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.13.) 

 

“Çünkü dolu bir miğde göğüs boşluğunun genişlemesine engel olup sözü 

yöneten…” 

 (Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 88.) 

    

“Ağızın üstü oldukça düz ve yatay bir yüzey meydana getirir altında kemiği 

bulunan katı damak ile kubbeleşir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 84.) 
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“Bu söylevleri belirli kesimlere bölüp bunları ezberleyecek kadar 

yineliyelim.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 47.) 

 

“… bir ölmüş meslekdaşı anmak için kısa bir konuşma yapabilir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 31.) 

 

“Bizim dinimizde güzel koku sürmek teşvik edilirken, hoşa gitmeyen bir koku 

yayan samursak, soğan gibi şeyleri yiyenlerin o vakitte camiye gelmemeleri tembih 

edilmiştir.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.120.) 

 

“Ayni zamanda insandan çok bir makine gibi görünecek olmanız da cabası.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 42.) 

 

“Öne sürdüğünüz delilerin inandırıcılığını önce kendiniz kontrol edin.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s.72.) 

 

“Gelen adam ancak yirmi iki yaşında bir erkek, kızların ağabeysiymiş.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 65.) 

 

“İnsan burada tabiat ile kucak kucağıdır.” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 58.) 

 

“Gitmiyecek anne. Seniha’ya yardımcı oluyor.” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.33.) 

 

“Anesini beni okula yollamıyacağı anlaşılıyordu.” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 32.) 

 

“Bana verdi halkayı yemeğe kıyamadım, elimi içinden geçirdim, bilezik gibi 

bileğime takdım.” 
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         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 32.)  

 

“Bundan sonra öğretmen bana bazı savaşların hangi hükümdarların 

zamanında yapıldıklarını padişahların sırasını sordu. Hepsine cevap verdim.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 25.) 

 

“Ben ortaya böyle bir tadsızlık çıkarttığım için çok üzgün olduğumu 

söyledim.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.16.) 

 

“_Sakin ol anne, dedi. Anlaşılıyor ki biz seninle bu konuda fikir birliğine 

varamıyacağız.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.15.) 

 

“Verilecek mesaj kadar konunun bölümlerinin bir araya getiriliş şekilde 

okuyucuların olayı daha net olarak ve mantık silsilesi içinde anlamasını sağlar.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 70.) 

 

“……………………………………………………………….. ne zaman ap-

artmanlarına gitsem beni çağırtırdı.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 60.) 

 

“Sinir sistemi çoğunlukla gelen baskıyı elemine ediyor ama başa 

çıkamadıkları, yok edemedikleri de oluyor.” 

(Tempo, Sayı 15 / 905, 13 -19 Nisan 2005, s.36.) 

 

“Rusya’da gerginlik artacak gibi… Dün sabah, Çeçenistan’ın Grozni 

kentinden hareket ederek ve Moskova’ya ilerleyen bir yolcu treninde, Rusya sınırını 

geçtikten sonra patlama oldu.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s. 4.) 
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“Dış ticarette net döviz kazandıran bu sektör, …, dış ticarette hız kesti ve 

yerini otomativ sanayi aldı.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s. 9.) 

 

“Gül kuruduğunda ise cok geçtir.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s.18.) 

 

“Çünkü oraya düşen hic kimse yaralanmadan çıkamamıştır.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s.18.) 

 

 “Mükemmel bir havayolu olan THY’na yakışmadı.” 

 (Posta, 15 Haziran 2005, s.12.) 

 

 “Eski mükellefler ise istihdamlarını yüzde 20 artırıp ve asgari 30 kişiye 

çıkarırlarsa teşvikten yararlanacak.” 

(Milliyet, 05 Haziran 2005, s.10.) 

 

 “Bunun için iyilik (amel – i salih – iyi davranış) ya bir dinin emridir veya 

ahlakın ya da toplumsal bir sorumluluğun sonucudur.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.115.) 

 

 “… toplumu fitne ve hased belasından kurtaracak hayırlı işler “amel-i 

salih’dir.” 

  (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 99.) 

 

4.3.2. Noktalama Yanlışları 

 

Konuşurken yaptığımız kısa ya da uzun ses duraklamaları, ses kesmeler ve 

ses yükseltmeler, kısaca sesin ayarlanması yazıda birtakım işaretlerle sağlanır; 

bunlara noktalama işaretleri denir. Noktalama işaretleri vurgu ve tonlamayı belirler, 

sözün etkisini artırır, anlaşmayı kolaylaştırır; cümleye, anlatılmak istenen anlama 

uygun bir yapı kazandırır. 
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Yazılı anlatımda noktalama işaretlerine uyma zorunluluğu vardır. Çünkü 

noktalama işaretleri cümleleri ayırmada, cümlelerin doğru okunması ve kolay 

anlaşılmasında ve cümleyi anlamlı ve etkili kılmada bize yardımcı olur. Yazan kişi, 

okuyucuya, o işaretlerle: “Şurada duracaksın, şurada  biraz  nefes alacaksın, yazıyı şu 

şekilde yorumlayacaksın.” der gibidir. Onun için herhangi bir konuyu açıklarken 

kuracağımız cümlelerde, noktalama işaretlerini doğru ve eksiksiz olarak kullanmaya 

özen göstermeliyiz. 

 

03.11.1928’de Latin alfabesini kabul ettiğimize göre, noktalama işaretlerinin 

de Türkçenin yapısına aykırı olmamak koşuluyla, Latin dillerindeki kullanımlar esas 

alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Böyle bir çalışma dilimizin daha 

kolay öğrenilmesini ve yazım birliğinin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. 

 

“Bir terastan caddeyi seyrediyordum: Kadın geçiyor, erkek geçiyor, çocuk 

geçiyor. Hele otomobil, hele bisiklet, hele motosiklet, galiba yayalardan çok.” 

 

“Küçük çocuğun yüzü çok sevimli idi; üstü başı da oldukça temiz 

görünüyordu.” 

 

“Yol ağarıp yatıyor!” tarzında söylenişi pek hoşuma gitti; dedim ki:  

_ Öyle ise bin arabaya, beraber gidelim.” 

 

Bu cümleler, noktalama işaretleri yerli yerinde kullanıldığı için doğrudur. 

 

Bir de aşağıdaki cümleleri aynı açıdan değerlendirelim: 

 

“ Küçük bir bardak su verir misiniz?” 

 

“İnci gerdanlık almak için dükkan dükkan dolaştı.” 

 

“Her doğruyu söylemek gerekmez, fakat her söylediğin doğru olsun…”  
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Birinci ve ikinci cümlelerde anlam, “küçük” ve “inci” kelimelerinden sonra 

virgül (,) kullanılmadığı için açık değildir. Üçüncü örnekte ise “olsun” eyleminden 

sonra üç nokta (…) kullanılması yanlıştır. Üç nokta bitmemişlik, benzer örneklerin  

sürmesi, cümlenin devamının yoruma bırakılması durumlarında kullanılır. Yüklemi 

olan bu cümlenin sonuna nokta (.)  konmalıydı.  

 

4.3.2.1. Virgülün Kullanılmaması ya da Yanlış Kullanılması 

 

Anlatımda açıklığı bozan durumlardan biri de virgül (,) işaretinin yerinde 

kullanılmamasıdır. 

“Biraz hava almak için dışarı çıktım.” cümlesinde buna benzer bir yanlışlık 

yapılmıştır. “Biraz” kelimesi hem “hava” kelimesinin sıfatı, hem de “çıkmak” fiilinin 

zarfı olarak görünmekte ve bu durumda cümleden “biraz hava almak” ve “biraz 

dışarı çıkmak” gibi iki anlam çıkmaktadır. Buradaki anlatım bozukluğunu gidermek 

için, “için” kelimesinden sonra virgül (,) işareti konmalı ya da “biraz” kelimesi, 

“dışarı” kelimesinin önüne getirilmelidir. Doğru cümle alternatifleri: 

 

Biraz hava almak için, dışarı çıktım.  

Hava almak için biraz dışarı çıktım.  şeklindedir. 

 

Ayaklarını silmediği için kapıcı kadını azarlamıştı.” cümlesinin anlamı 

kolaylıkla anlaşılamamaktadır. Çünkü cümlede bir anlam ikiliği vardır:  Kapıcı bir 

kadını mı azarlıyor yoksa bir kadın kapıcıyı mı azarlıyor? Bu durum açıkça 

anlaşılamamaktadır. Buradaki yanlışlık cümlenin başına özne getirilerek (o ya da ev 

sahibi) veya “kapıcı” kelimesinden sonra virgül (,) getirilerek ortadan kaldırılabilir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde de aynı türden yanlışlıklar vardır. 

 

Yaralı adama elini uzatıyordu. 

Dana ahırına doğru koşuyordu. 

Öğretmen okuluna gidiyordu. 
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O evini mi gösterdi sana.  

Duygularım körelmiş bir işçinin elleri gibi nasırlaşmıştı. 

Sporcu genç heveslilere öğütler veriyordu. 

İşin ustası elemanlara bakınca ne yapabileceğini anladı. 

 

“Bütün gün sokaklarda avare, avare dolaştım.” cümlesinde ise virgül (,) 

yanlış kullanılmıştır. Çünkü deyimler gibi kalıplaşmış bir yapıda olan ikilemeler 

arasına virgül konmaz.  

 

“Ne sabahları birdenbire, yukarılardan derinlere inen, serin aydınlıkta 

uyanıvermek, günün mavi ile yeşil oyunları içinde kuyruk oynatmak, habbeler 

çatmak, yüze doğru fırlamak…” 

         (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 79.)  

 

Yukarıdaki cümlede “birdenbire” ve “inen” kelimelerinden sonra virgül 

konması doğru değildir. Çünkü, “birdenbire” kelimesi “inen” kelimesine bağlı bir 

zarf, “inen” kelimesi de “serin aydınlıkta” kelime gurubunun sıfatıdır.  

  

“Tatil ayları geçti, okullar açıldı, kış geldi, fakat, beni okula vermediler.” 

(Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 8.) 

 

Yukarıdaki cümlede “fakat” bağlacı iki farklı anlamsal bütünlüğü birbirine 

bağlamaktadır. Bundan dolayı da “fakat” bağlacından önce noktalı virgül (;) 

kullanılması daha doğrudur. 

 

“Boyunbağı beyaz gömleği, sivil elbiseleri vardı.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.12.) 

 

“Boyunbağı”, eş görevli üç özneden biri olduğu için bu kelimeden sonra 

virgül konmalıdır. 
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“Emek ver, besle, yap, et, biraz geliştiler mi ya kasap çırağına kaçarlar, ya 

kunduracıya, ben böyle çoklarını gördüm.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.12.) 

 

“Ya … ya” bağlacı eş görevli kelimeleri, kelime guruplarını ve cümleleri 

birbirine bağlar. Bundan dolayı da “kaçarlar” kelimesinden sonraki virgülün 

kullanılması gereksizdir.  

  

“Hem araba, hem beşik olan Can’ın yatağı hazırlandı.” 

     (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 21.) 

 

Virgül gibi eş görevli unsurları birbirine bağlamaya yarayan “hem … hem” 

bağlacından sonra virgül kullanmak doğru değildir. Çünkü bu cümledeki virgülün 

görevi de eş görevli unsurları birbirine bağlamaktır. Bundan dolayı da işlevi aynı 

olan virgül ve bağlaçtan birinin kullanılması yeterlidir.  

 

“Seniha Hanım beni banyoya götürdü, elimi yüzümü, ayaklarımı yıkadım.” 

        (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.13.) 

 

Yukarıdaki sıralı cümlede, ikinci cümledeki eş görevli nesneler virgülle 

bağlandığı için birinci cümlenin yüklemi “götürdü”den sonra noktalı virgülün 

kullanılması daha doğrudur. Ayrıca ikinci cümlede eş görevli üç nesne virgülle 

birbirinden ayrılmalıdır. Yani, “elimi” kelimesinden sonra virgül getirilmelidir.   

 

 Aşağıdaki cümlelerde de virgülün kullanımı ile ilgili yanlışlıklar vardır: 

 

“Ama tuhaftır; gemi batsa mesela, o değil şu yanımda sessiz sakin, duran, 

ufacık, iki defa iftihar levhasına geçmiş Darüşşafaka talebesi boğulur…” 

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 57.) 

 

“Büyük kapıdan kucak, kucak koltuk değnekleri çıkardılar.” 

(Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, s.121.) 
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“Böyle gün, ya da gecelerde Hanife Hanım, yukarıya, odasına kaçıyordu.”   

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 66.) 

 

“Ya okumadan vazgeçmişler, ya da sınıfta kalmışlardı.” 

          (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 44.) 

 

“Ne insanlarda derman kalmış, ne hayvanlarda.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.13.) 

 

“Üçer, beşer bir araya gelip bir film anlatmalarını dinlemiyordum.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.26.) 

 

“Ağrılar, kıvranmalar ertesi gün, akşama kadar sürmüş.” 

      (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 20.) 

 

“Muhtar Bey’e büyükbaba diyen altı, yedi yaşlarında bir kız, sonra elinde bir 

dikiş bulunan zayıf, kırk yaşlarında kadar bir hanım da vardı.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.43.) 

 

“Patates, havuç ve soğanın kabuklarını soyup, doğrayın.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s.13.) 

 

“Servis tabağına boşaltıp, soğuyunca istediğiniz şekilde keserek, servis 

yapın.” 

(Takvim, 13 Haziran 2005, s.13.) 

 

4.3.2.2. Diğer Noktalama Yanlışları 

 

Virgül dışında kalan noktalama işaretleri de yanlış, gereksiz, keyfi ve işlevine 

uygun olmayacak biçimde kullanılmaktadır. Noktalama işaretlerinin her birini ayrı 
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ayrı ele almak yerine metinde karşılaştığımız noktalama yanlışlarını sıralamayı 

uygun gördük: 

 

“Okuyacak olan kitlenin özelliklerini iyi tespit edin. Bunu yaparken onların 

sosyal statülerini, eğitim, yaş, kültür… vs.  yapılarını göz önünde bulundurun.” 

    (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 69.) 

 

 “Üç nokta (…)”  ve “vs. / vb. / vd.” benzer örneklerin sürdürülebileceği 

durumlarda kullanılır. Bu bakımdan yukarıdaki cümlede her ikisi de görevce özdeştir 

ve birinin kullanılması yeterlidir.    

 

“Ona: “Arif Ağa, derlerdi. Sen de bu arabayı, atları sat, bir otomobil al”. 

Babam içini çeker: “Bu iş benim ömrümce sürecek, derdi. otomobil almak kolay 

mı?”  

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.19.) 

 

Burada konuşma dili üslubu yazı diline taşındığı için cümlede noktalama 

yanlışlığı meydana gelmiştir. Cümlede başkasına ait sözler tırnak içine alınır. Ancak 

yukarıdaki cümlede “derlerdi” ve “derdi”  kelimeleri başkasına ait  değildir ve tırnak 

içine alınmaları doğru değildir. Ayrıca noktadan sonra gelen “otomobil” kelimesi 

büyük harfle başlamalı, “benim” kelimesi “ömrüm” kelimesindeki “-im” iyelik eki 

tarafından kapsandığı için gereksizdir. Doğru cümle: 

 

  “Ona: “Arif Ağa, sen de bu arabayı, atları sat, bir otomobil al.” derlerdi. 

Babam içini çeker: “Bu iş ömrümce sürecek, otomobil almak kolay mı?” derdi.” 

şeklinde olmalıdır. 

 

“Bazen o bana anlatır “Orta okulda sıkıntı çekmezsin Yıldız” derdi.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 25.) 

 

Yukarıdaki cümlede tırnak içindeki cümleden önce iki nokta (:) kullanılmalı, 

tıknak içindeki cümlenin sonuna nokta konmalıdır. Doğru cümle:   
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“Bazen o bana anlatır: “Orta okulda sıkıntı çekmezsin Yıldız.” derdi.” 

şeklinde olmalıdır.  

 

“Seniha Hanım bana sık sık  “Kardeşim” diyordu.”  

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 37.) 

 

“Kardeşim” kelimesi ya “kardeşim” şeklinde yazılmalı ya da “kardeşim” 

kelimesinde önce iki nokta , bu kelimenin sonuna da ünlem işareti konmalıdır. Doğru 

cümle alternatifleri: 

 

“Seniha Hanım bana sık sık  “kardeşim” diyordu.”  

 

Seniha Hanım bana sık sık:  “Kardeşim!” diyordu. şeklinde olmalıdır.  

 

“Son avlu kapısının önüne küt! diye bir şeyin düştüğünü duydum.” 

(Cengiz Aytmatov, Toprak Ana, s.112.) 

 

Nokta, ünlem ve soru işaretinden sonra genellikle yeni bir cümle başlar.   

Yeni cümlenin ilk kelimesi de büyük harfle başlar. Yukarıdaki cümlede “küt” 

kelimesinden sonra cümle bitmemiş, yeni bir cümle başlamamıştır. Bundan dolayı 

ünlem işareti gereksiz kullanılmıştır. 

  

“Oradan aşağısı daha açık ve seçik görülebiliyor. Kadın erkeğe dansedenler. 

Kadın erkeğe. Ve kız erkeğe…” 

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.157.) 

 

“Ve” kelimesi cümle başı edatı değil, eş görevli unsurları bağlama göreviyle 

kullanılan bir bağlama edatıdır. Bundan dolayı “ve” bağlacının cümle başı edatı 

olarak kullanılması doğru değildir. Türkçede yardımcı fiille kurulan birleşik fillerde 

ses düşmesi veya ses türemesi yoksa birleşik fiili oluşturan sözcükler ayrı yazılır. 
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Yani, “dansedenler” kelimesi “dans edenler” şeklinde ayrı yazılmalıdır. Doğru 

cümle: 

 

 “Oradan aşağısı daha açık ve seçik görülebiliyor. Kadın erkeğe dans 

edenler. Kadın erkeğe ve kız erkeğe…” şeklinde olmalıdır.  

 

Aşağıdaki cümlede de “ve” bağlacı hem cümle başı edatı olarak kullanılmış 

hem de küçük harfle başlatılmıştır:  

 

“Nation taraflarında bir ev. Bir evde bir oda. ve eğlenmek isteyen bir halk.” 

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.149.) 

 

Aşağıdaki cümlelerde de noktalama yanlışlıkları yapılmıştır: 

 

“Bir keresinde bir şoför otobüsün birde kalkacağını söyledi ve otobüs iki 

buçukta kalktı: Küçük bir rötar.”  

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.51.) 

 

“İletişim sürecinin temelini oluşturan diğer bir unsur sözsüz iletişimdir. Bu 

iletişim türünü kısaca açıklarsak,  

Sözsüz iletişim, iletişimin en temel bölümlerinden biridir.” 

   (Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 89.) 

 

“Burada ne kadar isim duydumsa hemen hepsi köyde de vardı. Sevim, Can, 

yaprak gibi birçok adlar.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.30.) 

 

“Bu hadislerin ışığı altında şu hükme varmamız gerekir.  İnsanları sevmeyen, 

kendisi için istediğini başka insanlar için de istemeyen insan, gerçek anlamda 

Müslüman olamaz.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 31.) 
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Zira “hayat bize bağışlanmamış bir sorumluluk olarak verilmiştir.” (Adler) 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.75.) 

 

“İslam, insanı yaratılmışların en üstünü olduğunu belirtmiştir. “Biz, 

Ademoğullarını şereflendirdik.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.105.)  

 

“İşte insan, bu özelliklerinin bilincine erdiğinde, kendi kendine bir soru 

sormak durumuyla karşı karşıya kalır. Ben Kimim?” 

 (İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.107.)  

 

“Kısaca bütün hal ve hareketlerinde şu sorunun cevabını aramalıdır. “Bana 

yapılsa razı olur muyum?” sualinin cevabını devamlı aramalı ve bir hayat disiplini, 

prensibi olarak kabul ve tatbik etmelidir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s.113.)  

 

“İlan edildiği günlerde … sanatının da  asli  unsuru  olan  orijinalliği göze- 

tmeyi, …” 

(Zaman, 09 Haziran 2005, s.15.) 

 

“… ekonomik kalkınma boyutunda temel referans noktası Çin ve Çin - tipi 

kapitalist gelişme süreci.” 

(E. Fuat Keyman, Zaman, 09 Haziran 2005, s.18.) 

 

“Ünlü bir söz vardır, “Ben kültürün gelişmişliğini hastanelerden ve 

tuvaletlerden anlarım.” 

(Tempo Kitap, Sayı 15 – 905, 13 – 19 Nisan 2005, s.18.) 
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4.3. ANLAM BELİRSİZLİĞİ 

 

Bazı cümlelerde yazarın ne demek istediği, kimi veya neyi kastettiği tam 

olarak anlaşılmaz. Bazı cümleler de iki ya da daha çok anlam ifade edebilecek 

şekilde kurulur. Böyle cümlelerde anlam belirsizliği vardır. 

    

Anlam belisizliği; uzun cümlelerdeki öğeler arası uyumsuzluktan, sözcüklerin 

anlamlarının ve kullanım alanlarının bilinmemesinden, uydurma kelimeler 

kullanılmasından, dilbilgisi ve yazım kurallarına uymamasından kaynaklanmaktadır.  

  

“Ben Nedim Bey’in annesinden çok sıkıntı çekmiş, aç kalmış, dayak yemiş, 

hırpalanmıştım. Ama Cemil Bey’in evine gelip de Seniha Hanımla yalnız kaldıktan 

sonra epeyce toplanmıştım.” 

         (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 22.) 

 

Yukarıdaki cümleyi okuduğumuzda iki farklı anlama gelebilecek şekilde 

kurulduğunu görüyoruz: Birincisi: “Nedim Beyin annesinin” “ben” öznesine sıkıntı 

çektirdiği, dayak attığı, onu aç bıraktığı”dır. İkincisi ise: “Nedim Beyin annesinin” 

“ben” öznesinin çektiğinden daha  çok sıkıntı çektiği, dayak yediği,  aç 

bırakıldığı”dır. Yazarın bu anlamlardan hangisini kastettiği belli olmadığı için 

cümlede anlam belirsizliği vardır. Ayrıca cümlede unvan isimlerinin yazımı ile ilgili 

bir çelişki ve tümleç yanlışı vardır. Unvan isimlerinden sonra gelen çekim ekleri 

kesme işaretiyle ayrılmaz. “Nedim Beyin annesinden” kelime gurubunun ortak 

tümleç olarak kullanılması da anlatım bozukluğuna yol açmıştır.  Doğru cümle 

alternatifleri: 

 

  “Nedim Beyin annesi bana çok sıkıntı çektirmiş, dayak atmış, beni aç 

bırakmış,  hırpalamıştı. Ama Cemil Beyin evine gelip de Seniha Hanımla yalnız 

kaldıktan sonra epeyce toplanmıştım.” 

 

“Ben, Nedim Bey’in annesine göre daha çok sıkıntı çekmiş, daha çok aç 

kalmış, daha çok dayak yemiş, daha çok hırpalanmıştım. Ama Cemil Bey’in evine 
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gelip de Seniha Hanımla yalnız kaldıktan sonra epeyce toplanmıştım.” şeklinde 

olmalıdır. 

 

“Okuyucuların ihtiyaçlarını iyi tespit edin. Bu tespiti yaparken onlar için bu 

yazının bir anlam ifade etmesini istiyorsanız yazınızın bunun içinde bulundurması 

gerekir. Bu, yazınıza okunması için gereken ilgiyi sağlayacaktır. ” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 69.) 

 

Yukarıdaki cümlede geçen “bunun içinde” ifadesi anlatım bozukluğuna ve 

anlam belirsizliğine yol açmıştır. Anlatım bozukluğu,“bunun” kelimesi “bunu” 

şeklinde yazılarak giderilebilir. Ancak “bunu” zamirinin hangi ismin yerini tuttuğu 

belli olmadığı için cümlede anlam belirsizliği de vardır. İkinci cümledeki “okunması 

için” kelime gurubu “ilgi” kelimesi tarafından kapsandığı için gereksizdir. Doğru 

cümle: 

 

“Okuyucuların ihtiyaçlarını iyi tespit edin. Bu tespiti yaparken onlar için 

yazınızın bir anlam ifade etmesini istiyorsanız yazınızın okuyucu ihtiyaçlarına 

cevap vermesi gerekir. Bu, yazınıza gereken ilgiyi sağlayacaktır. ” şeklindedir. 

 

“Sonra kambur kambur, sarışın, turna gözlü, boş ver turnaya çaylak de, 

çaylak gözlü, boynunu döndüremeyen ve dersler ve teneffüsler ve paydoslar boyu 

susan Almanyalı.”  

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.141.)  

 

Yukarıdaki paragrafta yüklem olmadığı için paragraf eksiltili cümledir. 

Ancak paragraf soyut bir insan tasvirinden ibarettir ve tasvir edilen insanla ilgili 

olarak neyin anlatılmak istendiği belli değildir. Ayrıca “turnaya” kelimesi “turnayı” 

biçiminde yazılmalıdır. “Ve” bağlacının aynı cümlede arka arkaya üç defa 

kullanılması cümlenin akıcılığını olumsuz etkilediğinden bunlardan ikisinin yerine 

virgül kullanılması daha doğrudur. Doğru cümle: 
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“Sonra kambur kambur, sarışın, turna gözlü - boş ver turnayı çaylak de - 

çaylak gözlü, boynunu döndüremeyen, dersler, teneffüsler ve paydoslar boyu susan 

bir Almanyalı vardı.” şeklindedir. 

  

“Bitmedi macera: civciv evet diyor, piliç hayır diyor, dönüş dolaşıp tavuk…” 

         (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 73.)  

 

Burada iki noktadan sonraki ilk cümle büyük harfle başlamalıdır. Çünkü, iki 

noktadan sonra yüklem, yargı varsa büyük harfle başlanır. Yukarıdaki cümle 

okunduğunda zihinde belirli bir anlam şekillenmiyor, yazarın ne demek istediği belli 

değil. Burada: “Bazı cümlelerin anlamı bağlamdan çıkarılır.” şeklinde bir açıklama 

akla gelebilir. Ancak, cümlenin bulunduğu sayfaya göz atıldığında da cümlenin 

anlamının anlaşılamadığı görülecektir. 

  

“Her ikisine de İstanbul’da adaya gider gibi bir vapura biner, sonra hac 

yollarına düşmüşleyin “ ya sabır” çekersiniz.” Gel böyle olmadı. Lafa aşktır nedir 

karıştırdım, piç ettim, ihvanlar kusura kalmasın, böyle başladık, böyle gidek: Kalem 

fakiri dinlemez oldu, fakir kalemi: Eden cümlenin taksiratını affeylesin. Amin.” 

          (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.43.)  

 

“Kalem fakiri dinlemez oldu, fakir kalemi:” cümlesinde dinlemez olan 

dinlemez olan “Kalem” mi yoksa “kalem fakiri” mi belli değildir. Bu ikilemi ortadan 

kaldırmak için “kalem” kelimesinden sonra virgül getirilmelidir. “Kalemi” 

kelimesinden sonraki iki noktanın hangi amaçla kullanıldığı anlaşılmıyor. “Eden” 

kelimesinin tümleci eksik olduğu için son cümle de açık bir cümle değildir. 

 

“Böylece bir yazarın çevresi, toplumla ilişkisi, sağladığı yarar veya 

yapıtlardaki fikir açıklanmış olur.”  

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 39.) 

 

“Yapıtlardaki” kelimesindeki iyelik ekinin düşürülmesi anlam belirsizliğine 

neden olmuştur, kelime “yapıtlarındaki” şeklinde yazılmalıdır. “Toplumla” 
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kelimesinin ortak tümleç olarak kullanılması da anlatım bozukluğuna neden 

olmuştur. Doğru cümle: 

 

“Böylece bir yazarın çevresi, toplumla ilişkisi, topluma sağladığı yarar veya 

yapıtlarındaki fikir açıklanmış olur.” şeklindedir. 

 

“Bir konuşmacının sonucu da bir dizemin sonu gibi, etkili sona ermelidir.” 

(Nüzhet Şenbay, Söz ve Diksiyon Sanatı, s. 28.) 

 

Yukarıdaki cümlede “son” ve “sonuç” kelimeleri anlamına uygun olarak 

kullanılmamıştır. “Son” kelimesi daha çok “bitiş” ifade eder. “Sonuç” kelimesi ise 

bir süreci ve bu sürecin neticesini ifade etmek üzere kullanılır. Aşağıdaki örnekleri 

inceleyelim: 

 

* İçeri giren son kişi sen oldun.   

   Son zamanlarda gecikmeye başladın.   

   Bu işin sonu kötüye gidiyor. 

 

* Sınav sonuçları adaylara gönderildi.  

   Sonuç olarak ne söyleyebiliriz? 

   Maçın sonucunu tahmin etmiştim. 

 

Dilimizde “dizem” şeklinde bir kelime yoktur, ayrıca yazarın bu sözcüğü 

hangi anlamı karşılamak için uydurduğu da belli değildir. Kısaca yukarıdaki 

cümlenin düzeltilecek bir tarafı yoktur, bundan dolayı da alternatif bir cümle 

yazmayı uygun bulmadık. 

 

“Oturuş ya da yürüyüş tarzına bakarak ya da bakmayarak diğer insanlarla 

arada tutulan fiziksel uzaklık gibi görsel simgelerle, birbirimiz hakkında çok fazla 

bilgi edinebiliriz.”  

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 89.) 
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Bu cümleyi okuduğumuzda “insanların yürüyüş tarzına bakılarak onlar 

hakkında bilgi edinilebileceğimizi” anlıyoruz. Bunun dışındaki açıklamalardan net 

bir şey anlamak oldukça güç. Yürüyüş tarzına bakarak bilgi edinilebilir, ancak 

yürüyüş tarzına bakılmayarak nasıl bilgi edinilir? Herhalde yazar “bakılmayarak” 

kelimesini “bakılmadan” kelimesinin yerine kullanmıştır. “Arada tutulan” kelime 

gurubu “fiziksel uzaklık” tarafından kapsandığı için gereksizdir. Ayrıca “fiziksel 

uzaklık gibi görsel simgelerle” kelime gurubu ile ne anlatılmak istendiği belli 

değildir. Yazarın ne söylemek istediğini yorumlamak bile çok zor. Bundan dolayı da 

bu cümleyi düzeltme girişiminde bulunamadık.  

 

Aşağıdaki cümlelerde de anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım 

bozukluğu vardır. 

 

“Okunan her yazıyı, önyargısız bir şekilde okuyun. Daha sonra, sorular 

haline getirerek kendinize sorun. Doğru veya yanlışsa, bu hususları zihninizde 

tutun.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 84.) 

 

“Bir çok dokümanın size okumama eğiliminizi artıracağınıza emin 

olabilirsiniz.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 80.) 

 

“Bu arada onlara yazacaklarımızın memnun etme ihtimalinin yanı sıra 

dikkatlerini dağıtma, şaşırtma ve sıkıntı verme gibi ihtimalleri de vardır.” 

(Murat Bulut, Kararlı Davranış Doğru İletişim, s. 66.) 

 

“Nedim Öğretmen pek kızmış olmalı ki bir akşam Hüseyin Bey diplomamı ve 

nüfus kağıdımı getirmiş, müdüriyette Cemil Bey’i görerek ona birakmış.” 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 20.) 

  

 “Yemekten sonra Hayriye Hanım’ın kızı Güler Hanım’ın kocası Sakıp Bey 

geldi.” 



 
278 

       (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s.16.) 

 

“Kendilerine değil bana acındırıyor güzel insanları… Hatta 

sinirlendiriyorlar bile bir bakıma…”  

          (Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan, s. 40.)  

 

“Seni damarımda, bileğimde atıyorum.” 

          (Sait Faik Abasıyanık, Az Şekerli, s.158.) 

 

“Şu anda her kelimenin manasının o basit gerisinde neler saklı olduğunu 

anlıyorum, …” 

        (Sait Faik Abasıyanık, Röportajlar, s.171.) 

 

“… bir bahar ormanında Annette’le elele tutuşmuşuz ki, muhal.” 

       (Attila İlhan, Abbas Yolcu, s.141.) 

 

“Sonra gözleri gözyaşından halkalanmış, acımış olarak dönmüş, beni 

aramış.” 

 (Kemalettin Tuğcu, Kırk Ev Kedisi, s. 6) 

 

“Bir rüzgar hikayesidir: rüzgarla girilir, rüzgarla çıkılır. Nasıl olduğunu 

bilmezsin, anlamazsın.”   

(Attila İlhan, Abbas Yolcu, s. 53.) 

 

“Üzüntüm, basın özgürlüğünün geleceği ile kaygılardır.” 

(Vatan, 05 Mart 2005, s. 3.) 

 

“Hagi defterini kapatan Yunan ekibinin daha sonra takımın başındaki 

Nikolas Karageorgiu ile masaya oturup ve 2 yıllık sözleşmesini uzattığı öğrenildi.” 

(Milliyet Taktik, 24 Mayıs 2005, s.12.) 

 

“Türk tarımında yüzde 22’lik bölümü hayvancılık tutuyor.” 
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(Süleyman Demirel, Milliyet, 05 Haziran 2005, s. 11.) 

 

“Atatürk Hava Limanı’ndaki aktivitelerin yüzde 67’sini THY oluşturuyor.” 

(Zaman, 09 Haziran 2005, s. 9.) 

 

“Bu hesaplamada Türk – yabancı hangi kıstaslara göre yapılmıştır.” 

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s.3.) 

 

“İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ’ye (İDO) devredilen vapurlardaki büfelerin 

işletmesi, Büyükşehir belediyesi iştiraklerinden Beltur AŞ’ye geçti.” 

(Cumhuriyet, 06 Haziran 2005, s. 3.) 

 

“Bağlandıkları sistem, ihtiyaç duydukları kaideleri veremediğinden, onlar 

hem kendilerine, hem de topluma gerekli olan ilişkileri düzenleme imkanını 

kaybetmişlerdir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 43.) 

 

“Camide ibadet eden kimse, ruhi rahatlık ve zihni duruluk kazanırken aynı 

zamanda sosyal statü ve rollerin düzenleştiği bir ortamda diğerleriyle birlikte tek 

yönü doğrular ve her biri aynı vakitte Allah’ın içlerinde uyandırdığı sosyal ve 

manevi değerlerle temasa geçer, her defasında aldığı moral ve güçle hayata daha iyi 

bir üye olarak katılır.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 54.) 

 

“Burada temel gaye, bireyi kendine hakim olmaya götürmek ve kendi 

özgüçlerini organize etmek ve geliştirmekte ona yardım etmeyi, kendini tanımayı 

öğretmektir.” 

(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 87.) 

 

“İnsanın iyi eğitim görmüş, örf ve adetleriyle yoğrulmuş, ilim, iman ve amel 

(iyi davranış) dokularıyla örülmüş bulunması temin ve devam edildikçe taşkınlıklar 

bertaraf edilmiş olur.” 
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(İsmet Altıkardeş, İyi Davranışın Rolü, s. 92.) 

  

“Ulusalcı solcu olmamız gereken durum bu.” 

(Tempo Kitap, Sayı 15 / 905, 13 – 19 Nisan 2005, s. 24.) 
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SONUÇ 

 

Yazılı dildeki dil ve anlatım yanlışlıklarını incelemeye çalıştığımız bu tezde 

insan ürünü olan yazılı eserlerin kusursuz olamayacağını bir kez daha görmüş olduk. 

Çünkü, dil sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. Dilin serüveni, insanın 

serüveniyle başlamış ve insanın serüveniyle devam etmektedir. Bundan dolayı da dil, 

insanın duygu dünyası kadar kamaşık, gelişime ve değişime açık bir iletişim aracıdır.  

 

Yazılı dillerin hepsi konuşma dilinin toprağında büyüyüp serpildikten sonra 

yazıya geçer, yazılı dilin yasalarını konuşma dili belirler. Günlük dilin, konuşma 

dilinin sıcaklığını içinde taşımayan yazılı dil yapay, zorlama ve uydurmadır. Böyle 

bir yaklaşım, dilin canlılığının kaybolmasına, dilin donuklaşmasına neden olur. 

Dildeki anlatım yanlışlarının önemli bir bölümü de uydurma sözcüklerden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Dil, belirli yasaları olan bir sistemdir. Ancak bu yasaların sayısı ve sınırları 

kesin olarak belirlenemez. Yani hiçbir dilin kuralları kesin ve tam olarak belirlenmiş 

ve kayıt altına alınmış değildir. Dilbilhgisi kitaplarında anlatılan dil yasalarının 

mutlaka eksik bir tarafı vardır.  

 

Dil, insanla birlikte gelişip değiştikçe, o dilin kuralları da değişmektedir. 

Bundan dolayı da dilde “şu anlatım kesin doğru, bu anlatım ise kesin yanlıştır” 

tarzındaki yaklaşımlar doğru değildir. Ancak dilin bu niteliği bize, dilin genel 

yasalarını hiçe sayarak konuşup yazma özgürlüğü vermez. Elbette ki dilin genel 

yasalarını çiğnemeden konuşmalı ve yazmalıyız.  

 

Bu tezde dilin genel yasalarına aykırı anlatım ve yazımlar üzerinde durmaya 

çalıştık. Ele aldığımız yanlış cümlelerin doğrusunun neler olabileceği ile ilgili bir 

beyin fırtınası yapmaya, yazılı dildeki keyfi uygulamalara dikkat çekmeye çalıştık. 

“Bizim yazdığımız en doğrusudur, bundan başka doğru yoktur.” şeklinde bir 

iddiamız yoktur. Düzeltmeye çalıştığımız cümleler, farklı şekillerde düzeltilebilir. 

Hatta bazı cümleler, yazarın tam olarak ne demek istediği anlaşılamadığından 
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düzeltilememiş olabilir. Yanlış cümle bulma amacıyla taradığımız eserlerin hepsinde 

amacımıza ulaştık. Tezimiz de aynı gözle incelenecek olursa yalış cümleler 

bulunacaktır. Amacımız hiçbir yazarı rencide etmek, karalamak değildir. Taranan 

eserler günlük okumalarımız sırasında okuduğumuz eserlerden rastgele seçilmiş, 

hiçbir süreli yayın, eser ya da sanatçı özellikle seçilmemiştir. 

 

Dil, kuralları dilbilgisi kitaplarına sığmayacak kadar karışık, sayısız 

inceliklerle dolu, zengin, büyülü bir anlaşma aracıdır. Bu sistem durağan değil; 

değişken, esnek, canlı, gelişmeye açıktır. Bundan dolayı dilin kullandığımız 

zenginliklerinin, kullanmadıklarımızdan çok daha az olduğunun bilincine varmalı; 

dilin anlatım imkanlarını zenginleştirmeye çalışmalıyız. Çünkü bugün kullandığımız 

dil, yarınki dilin çok gerisinde kalacak; dünün doğrusu bugünün yanlışı olabilecektir.  

 

Konuşmalar, sözler anlık ve geçicidir; yazılar, yazılı eserler asırlarca yaşar. 

Dili güzel konuşmak da önemlidir, ancak doğru ve güzel yazmak çok daha 

önemlidir. Edebiyatçılar, yazarlar, aydınlar, tüm sanatçılar yazılı dili daha güzel, 

daha doğru kullanmalıdır. Çünkü onlar dilin öğreticisi, kültürün temsilcisi, toplumun 

rehberidirler.   

 

Sahip çıkılması gereken en önemli kültürel değer olan dilimizin doğru ve 

güzel kullanımına küçücük bir katkı sağlamak bizi onurlandıracaktır. Bu 

çalışmamızın, dil yanlışları ve anlatım bozukluğu konusuyla ilgili yeni çalışmalara 

kaynaklık etmesi en büyük dileğimizdir.             
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