
ANLATIM BOZUKLUKLARI 
 

A) ANLAMA DAYALI ANLATIM BOZUKLUKLARI 
 
1. GEREKSİZ SÖZCÜK KULLANILMASI 

 
 

a) Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanımı anlatım bozukluğuna yol açar: 
 

Borsada yaklaşık on bin lira civarında para kaybetmiş. 

Atalarımız düşmanı bu ovada yenerek bozguna uğratmış. 

Bilgili insanlardan yararlanmayı, istifade etmeyi bilmeliyiz. 

Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz. 

İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber verseydin bari. (2006-ÖSS) 
 
 
 

b) Bir sözcüğün anlamının, cümledeki başka bir sözcüğün içinde olması anlatım bo- 
zukluğuna yol açar: 

 
Atatürk’ün yaptığı yenilikçi devrimler, sosyal ve siyasal yaşamımızı kökünden de- 
ğiştirmiştir. 

 
Yazar, bu özü, birtakım ilkelerden, hazır formüllerden yola çıkarak değil, somut ger- 
çeklerden, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor. (1982-ÖSS) 

 
Yanına gidiniz, konuşarak derdinizi anlatınız. 

 
Problemi çözmek için iki arkadaş üç saat süre ile uğraştılar. 

Japonya’daki arkadaşıyla on yıl boyunca karşılıklı mektuplaştılar. 

Az kalsın merdivenlerden düşeyazdı. 

Takımın, boyu en kısa oyuncusu bendim. 
 

Ön sıradaki öğrenci bütün ders boyunca konuştu. 

Göçük altında kalan maden işçileri sağ olarak kurtarıldı. 

Onunla ilk kez bir arkadaş toplantısında tanıştık. (1990-ÖSS) 
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c) Aynı anlamı içeren bir ekle bir sözcüğün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna 
yol açar: 

 
Sınavı kazanmasının nedeni çok çalışmış olmasındandır. 

 
Dilimizde, Arapça ve Farsça dillerinden gelen pek çok sözcük vardır. 

 
Uzun yıllardır bu şehirden ayrı kalmış. 

Piknik için kişi başına yirmişer lira topladık. 

İşte bu yüzden dolayı sizleri buraya toplamış bulunuyoruz. (1995-ÖSS) 
 
 

d) “Etmek, olmak, eylemek, kılmak” gibi yardımcı eylemlerin görevi; kendisinden 
önce gelen isim soylu sözcüğü yüklemleştirmek, ona iş, oluş, hareket ve kılış 
anlamları katmaktır. İsim soylu sözcük, bir ekle aynı anlamı verecekse; yardımcı 
eylemin kullanımı gereksizdir. 

 
Sanırım ondan kuşku ettiğimizi anladı. (kuşkulandığımızı) 

Bize yardım edeceğini umut etmiştim. (ummuştum) 

Hükümet, çözülecek olan sorunları bir bir ele aldı. (çözülecek) 

İş için başvuruda bulunan yüzlerce kişi var. (başvuran) 

Çocuğun bazı arkadaşlarıyla görüşmesini yasak ettiler. (yasakladılar) 
 
 
 
2. SÖZCÜĞÜN YANLIŞ ANLAMDA KULLANILMASI 

 
a) Bir sözcüğü içerdiği anlama uygun kullanmamak, anlatım bozukluğuna yol açar: 

 
İnsanların bunalıma girmesini sağlayan bu tür açıklamalardan kaçınmak gerekir. 
(girmesine neden olan) 

 
Bu tür bilimsel çalışmalar, dilimizin zenginleşmesine neden olacak. (zenginleşme- 
sini sağlayacak) 

 
Avukat, sanığın suçlu olduğunu savunuyor. (öne sürüyor) 

 
Muhalefet, enflasyonun üç haneli rakamlara yükseldiğini savundu. (öne sürdü) 
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Çömleğin üzerine yazılmış desenlere herkes hayran kaldı. (çizilmiş) 

Hırsız, kadının kolundaki çantayı zorla çalıp kaçtı. (alıp) 

Zor şartlar altında çalışan işçilerin sağlık durumları aksadı. (bozuldu) 
 

Bugün, bir buzdolabının ücretiyle on yıl önce bir araba satın alınabilirdi. (fiyatıyla) 

Güzelliğinin farkında olduğunu belirten davranışlar sergiliyordu. (gösteren) 

Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarardan çok zarar sağlamaktadır. (vermektedir) 
 

Ülkemizde başarıyla gerçekleştirilen bu tür ameliyatlarda, ölüm şansı, Amerika’da 
yapılanlardan ancak yüzde bir fazladır. (riski) (1989-ÖSS) 

 
Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun. (yüksek) (2000-ÖSS) 

 
Bir ailenin verdiği insanüstü bir çabanın öyküsüdür bu. (gösterdiği) (2005-ÖSS) 

Halk arasında da en iyi yaptığı işle sevilir sayılır duruma düştü. (geldi) (2007-ÖSS) 

 
b) Kimi sözcükler aynı kökten türediği için yazılış ve okunuş olarak birbirine benzer; 

ancak bunların anlamları farklıdır. Bu sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması anla- 
tım bozukluğuna yol açar: 

 
Çocukluğundan beri çok çekimser bir insandır. (çekingen) 

 
Bunca yağmura karşılık barajlarda yeterince su birikmemiş. (karşın) 

Bu iki olay arasındaki ayrıntıyı kimse hesaba katmıyor. (ayrımı) 

Meral Hanım, saygılı kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu. (saygın) 

Bu eski makineler artık işlemlerini yerine getiremiyor. (işlevlerini) 

Yaşantısının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Malta’da geçirdi. (yaşamının) 

İş kazalarının çokluğu, iş güvencesinin olmadığını gösteriyor. (güvenliğinin) 

Toprağın oluşumunda başta gelen etkin, rüzgârdır. (etken) 

Görüşleri doğru ya da yanılmış olabilir. (yanlış) (1989-ÖSS) 
 

Sevda Hanım’a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, sorunlarını anlatır. (ya- 
nar) (2007-ÖSS) 
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3. SÖZCÜĞÜN YANLIŞ YERDE KULLANILMASI 
 

Bir cümlede her sözcüğün yerli yerinde kullanılması gerekir. Cümle içindeki bir tek 
sözcüğün bile yerini değiştirmek farklı anlamlar, farklı yorumlar ve yargılar oluşturur. 
Kimi zaman da mantıksal tutarsızlıklara yol açar. 

 
Ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış ülkemizin belli bölgelerine kalkınmada ön- 
celik tanınacak. 
Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış belli bölgelerine kalkınmada ön- 
celik tanınacak. 

 
Okulu bitirince doktor olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı. 
Okulu bitirince doğduğu kasabada doktor olarak çalışmaya başladı. 

 
Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. (1999-ÖSS / İPTAL) 
Alınan bu karar, savaşta daha çok askerin ölmesine yol açtı. 

 
Meclis 298 oya karşılık 152 oyla erken seçim kararı aldı. 
Meclis 152 oya karşılık 298 oyla erken seçim kararı aldı. 

 
 
4. ANLAMCA ÇELİŞEN SÖZCÜKLERİN BİR ARADA KULLANILMASI 

 
Kapının önünde tamı tamına üç beş güvenlik görevlisi vardı. 

 
Aşağı yukarı tam üç ay önce gazetede buna benzer bir yazı daha çıkmıştı. 

Bu haber, mutlaka bakanın da kulağına erişmiş olmalı. 

Milli Savunma Bakanı, kesinlikle askeri bir çözüme başvurulmayacağını umduğunu 
belirtti. 

 
Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek. 

 
 
5. MANTIKSAL TUTARSIZLIK VE SIRALAMA HATASININ BULUNMASI 

 
Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya ça- 
lıştık. 
Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere tanıtmaya çalıştık. 

 
Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir. 
(1990-ÖSS) 
Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, sara nöbetlerine hatta ölüme yol açabilir. 
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Son turda atlet, arkasındaki yarışçıyı bir hamlede geçti. 
Son turda atlet, önündeki yarışçıyı bir hamlede geçti. 

 
 
6. ATASÖZLERİ VE DEYİM YANLIŞLARI 

 
Deyim ve atasözleriyle ilgili iki tür yanlışlık yapılabilir: 

 
a) Deyimler ve atasözleri, kalıplaşmış söz gruplarıdır. Bu nedenle sözcüklerin yerleri- 

nin değiştirilmesi veya bir sözcüğün yerine eş anlamlısının getirilmesi anlatım bo- 
zukluğuna neden olur. 

 
Bir koyundan iki deri çıkmaz. (Y) 
Bir koyundan iki post çıkmaz. (D) 

 
Haydi bakalım seç pirincin taşını. (Y) 
Haydi bakalım ayıkla pirincin taşını. (D) 

 
Biti deve yapmak. (Y) 
Pireyi deve yapmak. (D) 

 
b) Bir deyimin içerdiği anlama uygun kullanılmaması anlatım bozukluğuna neden olur. 

 
Tüm itirazlara göz yummuştu. (Y) 
Tüm itirazlara kulak tıkamıştı. (D) 

 
Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur; başım açıktır. (Y) 
Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur; alnım açıktır. (D) 

 
Çok sevinçliydi. Adeta etekleri tutuşmuştu. (Y) 
Çok sevinçliydi. Adeta etekleri zil çalmıştı. (D) 

 
 
 

7. ANLAM BELİRSİZLİKLERİ 
 

Anlam belirsizlikleri anlatım bozukluğu değildir. Bunlar anlam belirsizliği olarak sorulmaktadır. 
 

a) Noktalama işaretlerinin yanlış yerde veya eksik kullanılması anlam belirsizliğine yol 
açar: 

 
Yabancı dükkandaki eşyaları beğenmedi. (Y) 
Yabancı, dükkandaki eşyaları beğenmedi. (D) 
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Bebekler için ağlamak, açlık ve korku gibi durumların en doğal ve tek anlatım biçi- 
midir. (Y) 
Bebekler için, ağlamak, açlık ve korku gibi durumların en doğal ve tek anlatım biçi- 
midir. (D) 

 
Kadın şoförü şöyle bir süzdü. (Y) 
Kadın, şoförü şöyle bir süzdü. (D) 

 
 

b) Bir varlığın ikinci tekil kişiye mi yoksa üçüncü tekil kişiye mi ait olduğunun bilinme- 
mesi anlam belirsizliğine neden olur: 

 
Buraya geleceğini bilmiyordum. (senin mi onun mu) 

Eşyalarını üst kata taşıdık. (senin mi onun mu) 

 
c) Bir cümlede neyin neyle karşılaştırıldığının bilinmemesi anlam belirsizliğine yol 

açar: 
 

Ben ondan çok dayak yedim. 

Parayı babamdan çok seviyorum. 

 

B) DİL BİLGİSİNE DAYALI ANLATIM BOZUKLUKLARI 
 
1. TAMLAMA YANLIŞLIKLARI 

 
a) Sıfat ve isim tamlamalarının aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol 

açar. Çünkü isim tamlamalarında tamlanan iyelik eki aldığı halde, sıfat tamlamala- 
rında tamlanan ek almaz. Dolayısıyla tamlananlar, niteliği farklı olduğundan ortak 
kullanılamaz. 

 
Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi. 
Kaza yerine birçok askeri araç ve polis aracı geldi. 

 
Bu olaylar, hem toplumsal hem de kişi açısından değerlendirilmelidir. 
Bu olaylar, hem toplumsal açıdan hem de kişi açısından değerlendirilmelidir. 

 
Bu yasadan, özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar faydalanacak. (1990-ÖSS) 
Bu yasadan, özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında çalışanlar faydalanacak. 
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b) Farklı şahıs zamirlerinden oluşan tamlayanların aynı tamlanana bağlanması anlatım 
bozukluğuna yok açar. 

 
Artık ne bizim ne de onların elinden bir şey gelir. 
Artık ne bizim elimizden ne de onların elinden bir şey gelir. 

 
Annem bu akşam senin ve benim sevdiğim yemekleri yapacak. 
Annem bu akşam senin sevdiğin ve benim sevdiğim yemekleri yapacak. 

 
 

c) Çokluk bildiren belgisiz sıfatların çoğul isimle birlikte kullanılması anlatım bozuklu- 
ğuna yol açar. 

 
İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar katıldı. 

Sizinle görüşmeyeli birçok seneler geçti. 

 
d) Bir sözcüğün yanlış tamlayana ya da tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna 

yol açar. 
 

Tam karşımızda gittikçe yükselen dağlar, tepeler, ovalar ve göller vardı. (Y) 
Tam karşımızda ovalar, göller, gittikçe yükselen dağlar ve tepeler vardı. (D) 

 
Karşılıklı anlayış ve birlik içinde bu sorunları kısa sürede çözebiliriz. (Y) 
Birlik ve karşılıklı anlayış içinde bu sorunları kısa sürede çözebiliriz. (D) 

 
 
2. EK YANLIŞLIKLARI 

 
a) Tamlayan veya tamlanan ekinin kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. 

 
Yeni sözcükler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanaklardan yararlanma yo- 
luna gitmesi gerekir. (ulusun) (1992-ÖSS) 

 
Bu kitap, yayınevimizin, ölümünün 10. yıldönümünde ünlü şaire, onun yüce anısına 
armağandır. (armağanıdır) (1985-ÖSS) 

 
b) Yanlış ek kullanımından kaynaklanan 

 
İsteğimiz, sınavları kazanmamızdır. (kazanmaktır) 

 
Sana ve arkadaşlarına bize yardımcı oldukları için minnettarız. (olduğunuz) 

Sanatçıların köy yaşamına ilgilenmeleri oldukça sevindirici bir durum. (yaşamıyla) 
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Öğretmenlerden hepsi bu duruma itiraz etti. (öğretmenlerin) 
 

Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olduğundan kaynaklanı- 
yor. (olmasından) 

 
Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını sağlayacaklar. (toplanmasını) 
(1988-ÖSS) 

 
 

c) Gereksiz ek kullanımından kaynaklanan 
 

Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan geriye, çırılçıplak ve simsiyah dağlar, tepeler 
kaldı. (1997-ÖSS) 

 
İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar katılmıştı. 

Bu bestesi onun en tanınmış eseridir. 

Babamın başı ağrıdığında aspirin içerdi. 

Marangozcu kapıların değişmesi gerektiğini söyledi. 

Sabahleyin yürüyüş yapmasını sevmiyor. 

O dönemde para üç katı değer kaybetmişti. (2006-ÖSS) 
 
 
 
 
3. ÖGE EKSİKLİKLERİ 

Bu tür bozukluklar genellikle aynı ögelerin ortak kullanılamadığı sıralı, bağlı 
ve bileşik cümlelerde görülür. 

 
 
 

a) Yüklem Eksikliği 
 

Sinemada sigara ve kabuklu yemiş yenmez. 
Sinemada sigara içilmez ve kabuklu yemiş yenmez. 

 
İş konusunda ben onu, o da beni etkilemek istemez. 
İş konusunda ben onu etkilemek istemem, o da beni etkilemek istemez. 
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Kasadaki adam bir yandan para, bir yandan da paket yapıyordu. 
Kasadaki adam bir yandan para alıyor, bir yandan da paket yapıyordu. 

 
Pikniğin bütün cefasını ben, sefasını o sürüyor. 
Pikniğin bütün cefasını ben çekiyorum, sefasını o sürüyor. 

 
Bugünkü nöbeti sen, yarınkini de Ali tutacak. 
Bugünkü nöbeti sen tutacaksın, yarınkini de Ali tutacak. 

 
Ne sen beni, ne de ben seni gördüm. 
Ne sen beni gördün, ne de ben seni gördüm. 

 
 

b) Özne Eksikliği 
 

Annemin sinirleri epeyce bozulmuş ve çok üzülmüştü. 
Annemin sinirleri epeyce bozulmuş ve annem çok üzülmüştü. 

 
Bağıran çocuğa engel olunarak odadan çıkarıldı. 
Bağıran çocuğa engel olunarak çocuk, odadan çıkarıldı. 

 
Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve ikinci baskıya girecek. 
Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve kitap ikinci baskıya girecek. 

 
O resimlerinde pastel renkleri kullanmış, bu nedenle çok çabuk satılmış. 
O resimlerinde pastel renkleri kullanmış, bu nedenle resimleri çok çabuk satılmış. 

 
 
 

c) Nesne Eksikliği 
 

Kızına sarıldı, doyasıya öptü. 
Kızına sarıldı, onu doyasıya öptü. 

 
Buna ancak öğretmen karar verir ve uygular. 
Buna ancak öğretmen karar verir ve bunu uygular. 

 
Kadına her fırsatta bağırıyor, sürekli aşağılıyordu. 
Kadına her fırsatta bağırıyor, kadını sürekli aşağılıyordu. 

 
Çocuğun gözlerindeki yaşı silip, yerine oturttu. 
Çocuğun gözlerindeki yaşı silip, çocuğu yerine oturttu. 

 
Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi. (1984ÖSS) 
Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle buraları Türkleştirdi. 
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d) Dolaylı Tümleç Eksikliği 
 

Nazlı kardeşini çok sever, sık sık armağanlar alırdı. 
Nazlı kardeşini çok sever, ona sık sık armağanlar alırdı. 

 
Alanya’yı çok sevmişti, dönmeyi düşünmüyordu. 
Alanya’yı çok sevmişti, Alanya’dan dönmeyi düşünmüyordu. 

 
Beni hiçbir zaman unutmadı, her zaman mektup yazdı. 
Beni hiçbir zaman unutmadı, her zaman bana mektup yazdı. 

 
Sana her konuda güveniyor ve yardım bekliyoruz. 
Sana her konuda güveniyor ve senden yardım bekliyoruz. 

 
 
 
 
 
 

e) Zarf Tümleci Eksikliği 
 

Her zaman senin yanındayım, seni yalnız bırakmayacağım. 
Her zaman senin yanındayım, hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım. 

 
Hiçbir zaman kendini düşünmedi, ailesinin mutluluğu için çalıştı. 
Hiçbir zaman kendini düşünmedi, her zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı. 

 
 
 
 
 
 

f) Edat Tümleci Eksikliği 
 

Eşimi çok severim; her konuda çok iyi anlaşırız. 
Eşimi çok severim; onunla her konuda çok iyi anlaşırız. 

 
Akşamları kitapçıya uğrar, saatlerce sohbet ederdi. 
Akşamları kitapçıya uğrar, saatlerce onunla sohbet ederdi. 

 
Arkadaşımın babası geldi, bir süre sohbet ettik. 
Arkadaşımın babası geldi, bir süre onunla sohbet ettik. 

 
Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı? 
Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, bu güçlüklerle nasıl başa çıktı? 
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4. ÖZNE-YÜKLEM UYUMSUZLUĞU 
 

İyi bir cümlede tekillik-çoğulluk, olumluluk-olumsuzluk ve şahıs bakımından özne ile 
yüklem arasında bir uyum olması gerekir. Eğer özne ile yüklem arasında bu uyumlar 
yoksa, anlatım bozukluğu olur. 

 
 

a) Tekillik-çoğulluk bakımından uyum: 
 

ÖZNESİ ÇOĞUL YÜKLEM TEKİL ÖRNEKLER 

Cansız varlıklar Tekil Tabaklar kırılmıştı. 

Organ adları Tekil Soğuktan ellerim morardı. 

Soyut kavramlar Tekil Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. 

Zaman adları Tekil Günler birbiri ardına geçiyor. 

Belgisiz zamirler 

Sayı sıfatlı tamlama 

Topluluk adları 

 
Tekil 

Herkes onunla görüşmek istiyor. 

İki kişi masayı taşıdı. 

Halk meydanda toplandı. 

 
Hayvan adları 

Bitki adları 

İnsan adları 

Kişileştirme yapılmı- 

yorsa veya eylemin 

yapılışı tek tek dü- 

şündürülmüyorsa 

Köpekler sabaha kadar havladı. 

Ağaçlar erken çiçek açtı. 

Çocuklar oynuyor. (oynuyorlar) 

 
 
 

* Söze saygı, alay ya da küçümseme anlamı katılmak istenirse özne tekil, yüklem ço- 
ğul olabilir. 

 
Beyefendi hala kalkmadılar mı? 

Ayşe Hanım henüz gelmediler. 

 
 

* Kişileştirme yapılırsa insan dışı çoğul varlıklar çoğul yüklemle kullanılabilir. 
 

Çiçekler boynunu bükmüşler. 
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b) Kişi bakımından uyum: 
 
 

ÖZNE YÜKLEM ÖRNEKLER 

 

Tekil Kişiler 

 

Tekil Şahıs Eki 

Ben bunu sana defalarca söyledim. 

Sen neden gelmek istemiyorsun? 

O, yarın şehir dışına çıkacakmış. 

Beyza dün akşam hastalandı. 

I. Çoğ. Şhs. Zamiri 

II. Çoğ. Şhs. Zamiri 

III. Çoğ. Şhs. Zamiri 

I. Çoğ. Şhs. Eki 

II. Çoğ. Şhs. Eki 

III. Tek. Şhs. Eki 

Biz de sizinle gelmek istiyoruz. 

Siz nerede kalacaksınız. 

Onlar geldi. Onlar gidecekler. 

I, II, III. Tek. Şahıs 

II. ve III. Tek. Şahıs 

III. Tekil Şahıslar 

I. Çoğ. Şhs. Eki 

II. Çoğ. Şhs. Eki 

III. Tek. ve Çoğ. Şhs. Eki 

Annem, sen ve ben gideriz. 

O ve sen neden gelmediniz. 

Ayşe ve o beraber gitti. 

Ayşe ve o beraber gittiler. 

 
 
 
 

c) Olumluluk-olumsuzluk bakımından uyum 
 

Türkçe’de bazı özneler olumlu, bazı özneler ise olumsuz anlam içerdiği için bu cüm- 
lelerin yüklemleri de özneye göre olumlu ya da olumsuz olması gerekir. Eğer özne 
“kimse, hiçbiri, hiç kimse” gibi kelimelerden oluşuyorsa yüklem olumsuz olmalıdır. 
Eğer özne “hepsi, herkes” gibi kelimelerden oluşuyorsa yüklem olumlu olmalıdır. 
Özellikle sıralı cümlelerde farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanması durumunda 
özne-yüklem uyumsuzluğunun ortaya çıkabileceğini unutmamalıyız. 

 
Hiçbiri onun öldüğüne inanmıyor, hayret ediyordu. 
Hiçbiri onun öldüğüne inanmıyor, herkes hayret ediyordu. 

 
Herkes onu seviyor, üzmüyordu. 
Herkes onu seviyor, kimse üzmüyordu. 

 
Herkes sevinç içindeydi, üzülmüyordu. 
Herkes sevinç içindeydi, kimse üzülmüyordu. 
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5. EK FİİL EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ANLATIM BOZUKLUKLARI 
 

Sıralı isim cümlelerinde, cümlelerden biri olumlu diğeri olumsuzsa ek fiilin ortak 
kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar: 

 
Bakışları güzel; ama dostça değildi. (Y) 
Bakışları güzeldi; ama dostça değildi. (D) 

 
Murat çok şişman, boyu da uzun değildi. (Y) 
Murat çok şişmandı, boyu da uzun değildi. (D) 

 
O yaşlı şair geleneklere bağlı; ama yeniliklere kapalı değildi. (Y) 
O yaşlı şair geleneklere bağlıydı; ama yeniliklere kapalı değildi. (D) 

 
Yoksul görünümlü biriydi bu. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi. (1986-ÖSS) 
Yoksul görünümlü biriydi bu. Boyu kısaydı, bedeni de pek biçimli değildi. 

 
 
6. ÇATI UYUMSUZLUĞUNDAN KAYNAKLANAN ANLATIM BOZUKLUKLARI 

 
Fiilimsi ile kurulan bileşik cümlelerde, fiilimsi ile yüklemin veya sıralı cümlelerde, 
yüklemlerin çatı bakımından birbiriyle uyumsuz olması anlatım bozukluğuna yol 
açar: 

 
Trafik kurallarına uyulmazsa kaza yaparsınız. 

edilgen etken 
 

Resme dikkatli bakarsan resmin orijinal olmadığı fark ediliyor. 
etken edilgen 

 
Hep beraber şarkılar söyledik, sonra da dans edildi. 

etken edilgen 
 
 
 
7. FİİLİMSİ EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ANLATIM BOZUKLUKLARI 

 
Örgütün yasal ve yasal olmayan yollardan topladığı paralara el kondu. 
Örgütün yasal olan ve yasal olmayan yollardan topladığı paralara el kondu. 

 
Çok az veya hiç çalışmadan sınava girdiler. 
Çok az çalışarak veya hiç çalışmadan sınava girdiler. 

 
Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu yerden hemen uzaklaştım. (1986-ÖSS) 
Durmadan gazoz içilen ve çekirdek yenilen bu yerden hemen uzaklaştım. 
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ANLATIM BOZUKLUKLARI 
 

8. TAMLAYAN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ANLATIM BOZUKLUKLARI 
 

Tavsiye ettiğin kitabı okudum; ancak konusunu pek beğenmedim. 
Tavsiye ettiğin kitabı okudum; ancak kitabın konusunu pek beğenmedim. 

 
Öğrenciyi, düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerin- 
de eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış, eğitim sistemimize henüz yerleşmedi. 
(1997-ÖSS) 
Öğrenciyi, düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve öğrencinin herhangi bir konu üze- 
rinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış, eğitim sistemimize henüz yerleşmedi. 

 
 

Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltiniz ve sebebini belirtiniz. 
 

Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı. (1981-ÖSS) 
 

Hiçbiri - Ali Suavi’den başka - ülkede bir ayaklanmayı düşünmemiş, padişaha bağlılığı bir 
görev saymıştır. (1982-ÖSS) 

 
Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik. (1983- ÖSS) 

 
Bu konuda söylenenlere inanıyor, her yerde öne sürüyordu. (1983-ÖSS) 

Bu tür, duygular gözlerimi yaşartırlar. (1983-ÖSS) 

Bu ilaç, mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit-baz dengesi üzerinde herhangi bir 
olumsuz etkiye de yol açmaz. (1986-ÖSS) 

 
Yazarlarımızın köy yaşayışına ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok yararlıdır. 
(1986-ÖSS) 

 
Ölçümlere ne zamandan beri başladınız. (1987-ÖSS) 

 
Bu sonuca ulaşılacağını belki de biliyor olmalılar. (1987-ÖSS) 

 
Önümüzdeki haftanın programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık sayın seyir- 
ciler. (1987-ÖSS) 

 
Shakespear’in oyunları arasında en sık sahnelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok 
benimsenenler arasında Hamlet ve Othello’dur. (1987-ÖSS) 

 
Bunun üzerine üyeler, bir an sessizlik içinde kaldılar ve herkes ellerini havaya kaldırarak 
söz istediler. (1987-ÖSS) 

 
Bu büyük apartmanlar, birbirine yaklaşık yapılmıştı. (1987-ÖSS) 

 
İçtenlikle söylüyorum; eğer vapur biletini almamış olsaydım, bu geziden vazgeçerdim. 
(1988-ÖSS) 
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ANLATIM BOZUKLUKLARI 
 

Arkadaşım gördüklerini, duyduklarını gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı. 
(1988-ÖSS) 

 
Genç sanatçılara, yapıtlarının konularını seçerken nelere önem vermelerini anlatıyor. 
(1988-ÖSS) 

 
Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor, aydınlatıyor. (1990-ÖSS) 

Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. (1991-ÖSS) 

Hitit tabletlerinde orman kelimesinin adı sık sık geçmektedir. (1991-ÖSS) 

Ona, buraya gelmeden önce mi sonra mı telefon ettin? (1991-ÖSS) 

Havada taze bir esinti ve toprak kokusu kaplar ortalığı. (1991-ÖSS) 

Yeni sözcükler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanaklardan yararlanma yoluna 
gitmesi gerekir. (1992-ÖSS) 

 
O yıllarda ben otuz, o ise otuz beş yaşlarındaydı. (1992-ÖSS) 

Konuşmacının düşüncelerine katılıyor ve destekliyorum. (1992-ÖSS) 

Sağlık durumlarının iyi ancak çok yorgun oldukları görülüyordu. (1992-ÖSS) 
 

Kendisine söylenen bu sözü duyar duymaz oturduğu yerden ayağa kalktı, kürsüye yöneldi. 
(1992-ÖSS) 

 
Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de yeşil alanların azlığındandır. (1992-ÖSS) 

Buralara ayda yılda bir, seyrek olarak gelirdi. (1993-ÖSS) 

Birbirlerini çok iyi anlar, inanırlardı. (1993-ÖSS) 
 

Neşeli ve güldürü unsurlarının çokça kullanıldığı bu filmi mutlaka görmelisiniz. 
(1993-ÖSS) 

 
Dilimize gereken ilgi ve önemi vermek zorundayız, diyorsunuz. (1993-ÖSS) 

Ürünlerimiz ilk defa olarak o yıl dünya pazarlarına çıktı. (1993-ÖSS) 

Son durağa geldiğimizde, otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmıştı. (1993-ÖSS) 

Arkadaşlarımızın sorununa sahip çıkarak desteklemeliyiz. (1994-ÖSS) 

İş konusunda ben onu, o da beni etkilemek istemez. (1994-ÖSS) 
 

Bu tutumuyla ailesine zarar mı veriyor yarar mı anlayamadık. (1994-ÖSS) 

Özel zevklerim arasında kitap okumayı severim. (1994-ÖSS) 
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Anne ve babalar çocuklarıyla sürekli ilgilenmeli, öğretmenine durumunu sormalıdır. 
(1994-ÖSS) 

 
Yeryüzünde bir sen bir de ben varım. (1995-ÖSS) 

 
Bu gençler, ölmek üzere olan, can çekişen bir sanat dalını canlandırmak için yetiştiriliyorlar. 
(1995-ÖSS) 

 
Türkiye’nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi. (1995-ÖSS) 

 
Çocuklar bundan en az zarar ya da hiç zarar görmeden kurtarılmalıdır. (1995-ÖSS) 

Bu haberin ne kadar doğru olup olmadığını öğreneceğiz. (1995-ÖSS) 

Şiirlerinde bol bol abartılmış sözcükler seçmesi yüzünden hitabet havası taşımaktadır. 
(1996-ÖSS) 

 
Yapılanları doğru bulmadığıma inanıyorum. (1996-ÖSS) 

 
Ali, arkadaşı Mustafa’yı hem çok seviyor, hem de kimi davranışlarından dolayı kızıyordu. 
(1996-ÖSS) 

 
Bu iş yerinde aşağı yukarı üç dört yıldan beri çalışıyorum. (1996-ÖSS) 

Elbette onunla birlikte gitmiş olabilirler. (1996-ÖSS) 

Bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir. (1996-ÖSS) 
 

Bu soru ben ve benim gibi sınava girmiş olan birçok kişinin kafasını karıştırdı. 
(1997-ÖSS) 

 
Dürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum. (1997-ÖSS) 

O akşam ben kendi odama, Fatma da kendi odasına çekilmişti. (1998-ÖSS) 

Bu kameralar, rahatça kullanabildiği ve taşınmasının kolay olması nedeniyle tercih ediliyor. (1998) 

Siyasi, askeri ve ekonomi alanlarında görüştüler. (1998-ÖSS) 

Yanlış bir şey yapsam da kızmaz; ama inanılmayacak kadar anlayışlıdır. (1998-ÖSS) 

Bu kazada can kaybı yaşanmadı. (2005-ÖSS) 

Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim. (2005-ÖSS) 

Bu davranış insandan insana göre değişir. (2006-ÖSS) 

Kızımı Fransızca kursuna kayıt yaptırmak istiyorum. (2009-ÖSS) 

Ekşi yiyecekleri az, acıyı ise hiç yemezdi. 
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Ben ona ağabey, o da bana kardeşim derdi. 

Toplantıda pasta ve meyve suyu ikram edildi. 

Biricik arzum bu yılki sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir. 

Kendisine bütün sınıf adına teşekkür eder ve tebrik ederim. 

Bu bölge coğrafî ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir. 

Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, kendi fikrinde ısrar ediyordu. 

Dünkü toplantıda Merve bana okul arkadaşını tanıştırdı. 

Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz. 

Kitap için kendisine verilen paranın eksik ve yeterli olmadığını söyledi. 

Büyüklere gereken saygıyı göstermeli ve incitmemeliyiz. 

Ağaç bayramında ben de birkaç fidan ektim. 

Karaya yaklaşıyor mu, yoksa uzaklaşıyor muyuz? 

Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir. 

Öğrencileri, teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız. 

Bu iki sınıf arasındaki ayrıcalık tespit edilemedi. 

Yeni kaydolan öğrencilerin bu kadar çekimser davranmalarına bir anlam veremiyorum. 

Düşüncelerimiz arasında ayrıcalık giderek büyüyor. 

Bu yiyeceklerin sağlığı için faydalı olduğunu biliyordu; ama yine de yemek istemiyordu. 

Ali’nin saçları iyice büyümüş. 

İnsanlar, hırsızlık, dolandırıcılık, gibi bayağı hünerlerden uzak durmalı. 

Bu makine iyi resim çekmiyor. 

Bize öyle geliyor ki bunlar kaçmış olsa gerek. 

En güzel taşıt aracı trendir. 

Bizi evlerinde misafir edip yöresel yemeklerinden ikram ettiler. 

Oysa bizim arkadaşın ise hiçbir suçu yok. 

Sanatçı gerçeğe ulaşır, yorumlar. 
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Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı? 

Sibel, koşarak arkadaşlarına gitmiş, yardım istemişti. 

İnsanlara öfke veren, aşağılık duygusuna düşüren nedenlere bakalım. 

Herkes ondan nefret ediyor, yüzünü görmek istemiyordu. 

Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, kendi fikrinden ısrar ediyordu. 

Hakan’ı üzmekten ve haksızlık etmekten ne zaman vazgeçeceksin? 

Ordu, düşmanın üzerine hücum ettiler. 

O, kendi dışındaki diğer insanları pek düşünmeyen biriydi. 

İki işçi, yaklaşık üç saat çalıştılar. 

Aysel’in sinirleri epeyce bozulmuş ve oldukça üzülmüştü. 

Hiçbiri düzenli çalışmamış, sınıfta kalmıştı. 

Haksızlıklar karşısında insan ister istemez elinde olmadan öfkeleniyor. 

Bu çocuğun kendine öz güveni oldukça fazla. 

Kitabın birinci baskısındaki yanlışlar düzeltilerek yeniden basıldı. 

Çocuğun hem karnı acıkmıştı hem de uykusuzdu. 

Sınavdaki son soruyu çözemedi; çünkü çok zordu. 

Önceki gün sokakta kimse kalmamıştı, eve kapanmıştı. 

Herkes sorunun doğru cevabını bulmaya çalışıyor; ama sorunun yanlış olabileceğini dü- 
şünmüyordu. 

 
İstanbul’a iki kez, İzmir’e hiç gitmedim. 

 
Onun yanlış davranışlarına bile bile göz yumuyordu. 

Küçük çocuğun odaya girmesiyle çıkması bir oldu. 

Geçmişte kalan anılarıyla avunmaya çalışıyordu. 

Kendisine yapılan bütün teklifleri avucunun tersiyle itiyordu. 

Olaylara bir de bu gözle bakmak ve değerlendirmek gerekir. 

Hırsız, elindeki bıçağı dükkan sahibinin koluna batırdı. 
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Yaşlı adam, sessizce bir biçimde odayı terk etti. 
 

Ülkenin koruyucu hekimliğe olan ihtiyacı tespit ve giderilmeye çalışılıyor. 

Maça gelen seyirci sayısının kalabalık olması futbolcuları sevindirdi. 

Yaşlı adam, geceleri az, gündüzleri ise hiç uyuyamıyordu. 
 

Elindeki bütün olasılıkları seferber ederek zor durumdaki arkadaşına yardım etti. 

Ülkemizin doğusunda pek çok yanardağ olmasına rağmen bunların hiçbiri etken değildir. 

Öğrencilerin başarısına ilgilenmek gerekir. 

Bizi en çok sevindiren onun bu sınavı kazandığıdır. 

Bazı yolcuların giriş işlemleri yapmaya başlandı. 

Uzun yıllardan bu yana bu köyde yaşardım. 

Bazı televizyon dizilerinde rol oynuyordu. 

Bu ay vizyona inanılmaz çoğunlukta film girecekmiş. 

Bu işe girerken reverans olarak seni göstermiş. 

Bu yıl yaz tatilinde ihtimal olursa Mısır’a gideceklermiş. 

Olay, yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıktı. 

Bu ülkeye teknik ve bilgi yardımında bulunulacak. 

Yukarıdaki cümledeki özne ve zarf tümlecini bulunuz. 

Son derste öğretmen belgisiz ve sayı sıfatlarını anlattı. 

Akdeniz Bölgesi coğrafî ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir. 

Elverişsiz hava koşulları yüzünden tüm özel ve devlet okulları tatil edildi. 

Türkiye, savaş zamanında bu ülkeye askerî ve gıda yardımı yaptı. 

Sınav süresi yetişmediğinden geometri ve matematik sorularından birkaçını çözemedi. 

Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. 

Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de zamanı O arabaya bindi. 

Etrafınızda sizi önemseyen ve inanan birçok insan var. 
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Ona nasıl davranacağını bilemediğinden ikilemede kalmıştı. 

Ona yapılan bu iyilikler karşılığında eziliyordu. 

İhtiyar çobanla konuşmaya devam ediyordu. 
 

Sanatçı bu sabaha karşı yakalandığı amansız hastalık sonucu hayata gözlerini yumdu. 

Saatlerdir yürümekten dizlerinin bağı çözülmüştü. 

Konuya ilişkin bakanın bugün açıklama yapması bekleniyor. 

Bu zor işin üzerinden geleceğine hepimiz eminiz. 

Yaramazlıklarıyla hemen, öğretmenin gözüne girdi. 

Yarın mutlaka bir gazete almayı unutmayın. 

Yarının mutlu günlerine özlem duyuyorum. 

Yazar, gelecekle ilgili anılarını yazacakmış. 

Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yok. 
 

Bu olaydan sonra şirket müdürünün yetkileri elinden alındı ve kovuldu. 

Onun önümüzdeki ay, ailesini mutlaka ziyaret edeceğini zannediyorum. 

Öğrencileri, teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız. 

Olanları böyle değerlendirmek, bu gözle bakmak gerekir. 

Duvarları kirletmek ve yazı yazmak kesinlikle yasaktır. 

Kuşkusuz bütün çalışmalarının ödülünü sonunda belki alacaksın. 
 

Sözünü ettiğiniz şairin herhâlde on altıncı asırda yaşadığını zannediyorum. 

Yaşlı kadının durumu gittikçe kötüleşmiş, yerinden kalkamaz hale gelmişti. 

Yanılmıyorsam, bu ikisinin aynı şey olduğunu tahmin ediyorum. 

Sürekli kumar oynaması, bütün malvarlığını kaybetmesine vesile oldu. 

Haber programları tekrar tekrar vurulan sivilleri gösteriyor. 

Eğitim, en etkili televizyonla verilir. 
 

Otobüs yoğun sis yüzünden karşıdan gelmekte olan kamyonla çarpıştı. 
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Bu toplantıda çekinmeden düşünceler dile getirilmeli. 

İdare, henüz yarın ders yapılıp yapılmayacağını bildirmedi. 

Doğal gaz fiyatlarının ucuzlamasına insanlar olumlu tepki gösterdi. 

Küçük kızın saçları bir ayda baya büyümüş. 

Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz. 

Viraja hızlı giren aracın lastiği patladı ve kaza yaptı. 

Son dakika içerisinde attığı golle takımının galip gelmesine yol açtı. 

Bu yemek sadece Karadeniz yöresine özel bir yemektir. 

Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü almalısınız. 
 

Yarım saat geçmesine rağmen arkadaşım henüz, hâlâ gelmedi. 

Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir. 

Bu konuda öğrenciler aralarında anlaşıp karar verecekler ve uygulayacaklar. 

Onlara niçin bu kadar yardım ediyor ve destekliyorsun? 

Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, incitmemeliyiz. 
 

Misafirleri rahat edecekleri odalara yerleştirmiş, bütün imkânları sağlamıştı. 

Adam, çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi. 

Bu karardan vazgeçmeyeceğimi, üzerinde inatla durduğumu biliyorsunuz. 

Ailesine rahat bir yaşam sunabilmek için her şeyi gözden çıkarmıştı. 

Bu kitapları okumak öğrencilerin ufkunu genişletiyor, farklı dünyaların kapılarını açıyordu. 

Üniversitedeki arkadaşlarıyla nadiren ya da hiç görüşemiyor. 
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