
 

 

 

 

 

  

ANLAMA DAYALI ANLATIM BOZUKLUĞU 
Gereksiz Sözcük Kullanımı 

Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak 

için, sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda 

cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma 

oluyorsa o sözcük gerekli, anlatımında bozulma 

olmuyorsa ise gereksizdir. 

Mecburen karakola gitmek zorunda kaldım. 

Araba şu anda yola çıkmak üzere. 

İşe gitmek üzere evden dışarı çıktı. 

Gitmeden önce bir daha ara. 

Tatile ailesi ile birlikte çıkacaktı 

Her zaman böyle öfkeli, sinirli midir? (eş anlam) 

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı 

“Sağlamak” ya da “katkıda bulunmak” elde edilmesi 

istenen olumlu bir sonuca ulaşmaktır. İstenmeyen 

sonuçlar ortaya çıktığında “neden olmak”, “sebep 

olmak”, “yol açtı”  ya da “vermek” kullanılır. 

Yanlış davranışların bu sonucu sağladı. 

(Yanlış davranış olumsuzdur. “neden oldu” olmalı) 

Attığı golle üst tura çıkmalarına sebep oldu. 

(Üst tura çıkmak olumludur. “sağladı” olmalı.) 

Kâğıda yazılmış desenlere bakıyordu. 

(yazılmış yerine çizilmiş olmalı) 

Adam buzdolabının ücretini sordu. 

(ücretini yerine fiyatını olmalı) 

Birbiriyle Karıştırılan Sözcüklerin Kullanımı 

Bazı sözcükler aynı kökten türediği için yazılış ve 

okunuş olarak birbirine benzer ancak bunların 

anlamları farklıdır. Bu sözcüklerin karıştırılıp 

birbirinin yerine kullanılması anlatım bozukluğudur. 

Bu kadar çekimser olma, sen de sohbete katıl. 

(Çekimser değil çekingen olmalı) 

İş kazalarının olması, iş güvencesinin olmadığını 

gösteriyor. (güvence yerine güvenlik olmalı) 

Bunca yağmura karşılık barajlarda yeterince su 

birikmemiş. (karşılık yerine karşın-rağmen olmalı) 

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanımı 

Anlamları birbirine zıt sözcüklerin aynı cümlede 

kullanılmasıdır. Cümlenin anlamında çelişki, 

genellikle “kesinlik” ve “olabilirlik” anlamı taşıyan 

sözlerin bir arada kullanılmasıyla olur. 

Kapının önünde tamı tamına üç beş nöbetçi vardı. 

(Kapının önünde üç beş nöbetçi vardı.) 

Aşağı yukarı tam üç ay önce karşılaşmıştık. 

(Üç ay önce karşılaşmıştık.) 

 

Mantıksal Tutarsızlık 

Bu hastalık ölüme, hatta kısmi felce neden olabilir. 

(Bu hastalık kısmi felce, hatta ölüme neden olabilir.) Sıralama 

İzinsiz inşaata girmek yasaktır. 

(İnşaata izinsiz girmek yasaktır.) 

Ağrısız diş çekilir. 

(Diş ağrısız çekilir. / Ağrısız, diş çekilir.) 

 
Bağlaç Yanlışları 

Ahmet Bey oğlunu çok seviyor fakat bir dediğini iki 

etmiyordu. (fakat yerine ayrıca olmalı) 

Ben yarın dışarı çıkamam ama evde yapılacak bir 

sürü işim var. (ama yerine çünkü olmalı) 

Tatilde kitaplarımın hepsini okudum ama özetini de 

çıkardım. (ama yerine ayrıca) 

 

Atasözü ve Deyim Yanlışlıkları 

Akılsız kafanın derdini ayaklar çeker. (başın olmalı) 

Ağaç yaş iken bükülür. (bükülür değil eğilir olmalı) 

Yazılıdan yüksek not aldığı için etekleri tutuştu. 

(etekleri tutuştu değil etekleri zil çaldı olmalı) 

Ona çok güvenir ve her zaman onun arkasından 

konuşurduk. (arkasından konuşmak değil arkasından güzel 

konuşurduk olmalı) 

 

astagos 


