
 

 

 
G İ R İ Ş 

 
Toplumu oluşturan bireylerin sağlam bir dil kullanõmõna sahip olmalarõnõn ilk şartõ iyi bir 

eğitimden geçmektir. Başka bir deyişle dili, doğru ve güzel kullanmayõ 
öğretecek olan kurum okuldur. Bununla birlikte bireylerin Türkçelerini 
geliştirmede radyo ve televizyonlarõn da çok önemli bir yeri vardõr. Sürekli 
olarak hayatõmõzõn içinde bulunmalarõ sebebiyle radyo ve televizyonlarõn, dilde 
iyi veya kötü alõşkanlõklar oluşturmada, okuldan daha önemli rol oynadõklarõnõ 
dahi ileri sürebiliriz.  

 
Sözlü yayõn organlarõnõn dil konusundaki bu önemli işlevini göz önünde bulunduran kanun 

koyucu, �3984 Sayõlõ Radyo ve Televizyonlarõn Kuruluş ve Yayõnlarõ 
Hakkõnda Kanun� un 4. maddesinin t bendinde, radyo ve televizyon 
yayõnlarõnõn �Türkçeyi aşõrõlõğa kaçmadan, özellikleri ve kurallarõ bozulmadan 
konuşma dili olarak kullanmak; millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarõndan 
biri olarak çağdaş eğitim ve bilim dili hâlinde gelişmesini ve zenginleşmesini 
sağlamak esasõna� uygun olarak yapõlmasõnõ emretmiştir. Kanunun bu 
maddesini de yürütmek ve gözetmekle yükümlü bulunan RTÜK, �2876 Sayõlõ 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu�nda Türk Dil 
Kurumunun görevleri arasõnda sayõlan �Millî varlõğõmõzõn temel unsurlarõndan 
biri olan Türk dilinin kuşaklar arasõnda birleştirici ve bütünleştirici özelliklerini 
göz önünde tutarak, yeni nesillerde Türk dili sevgisini ve bilincini 
kökleştirecek, geliştirecek ve yaygõn hâle getirecek her türlü tedbirleri almak, 
araçlarõ hazõrlamak, bunlarõ kamu kurum ve kuruluşlarõ ile resmî özel eğitim-
öğretim kurumlarõ  ve kuruluşlarõnõn, basõm ve yayõm organlarõnõn hizmet ve 
yararõna sunmak, bu konuda gerekli her türlü iş birliğinde bulunmak� hükmü 
doğrultusunda Türk Dil Kurumundan radyo ve televizyonlarda Türkçenin 
kullanõmõyla ilgili bir rapor istemiştir. Söz konusu raporu hazõrlamak üzere 
Türk Dil Kurumunda oluşturulan beş kişilik Proje Yürütme Kurulu, çalõşmanõn 
amaçlarõnõ şu şekilde tespit etmiştir.  

  
 
AMAÇLAR 
 
 Toplumun büyük bir kesimine hitap eden radyo ve televizyon sunucularõnõn, 

muhabirlerinin ve spikerlerinin Türk dilini doğru kullanmalarõnõ sağlamak. 
 
 Radyo ve televizyonlarda yanlõş ve kuralsõz kullanõmlarõn zamanla birtakõm 

galat söyleyişler hâline gelip dile yerleşmesini önlemek. 
 
 Türkçeyi dağõnõklõktan, başõboşluktan kurtarmak, keyfî kullanmalarõn önüne 

geçmek. 
 
 Halkõ doğrudan etkileyen iletişim organlarõnõn Türk dilini doğru kullanmadaki 

seviyelerini yükseltmek, onlarõ Türkçeyi titiz bir biçimde kullanmaya davet etmek. 
 



 

 

 Rahat ve kolay anlaşmayõ esas alõp toplumda dil ve düşünce birliğinin 
kurulmasõna yardõmcõ olmak. 

 
 Türkçenin gelişmesi, özleşmesi, zenginleşmesi, çağdaş kavramlarõ karşõlayacak 

seviyeye ulaşmasõ için radyo ve televizyonlarõn katkõlarõnõ sağlamak. 
 
 Radyo ve televizyon yayõnlarõyla Türkçenin bilim dili olarak gelişmesini 

sağlamak, bu duruma engel olan yanlõş kullanõmlarõ göstermek ve gerekli önlemleri 
almak. 

 
*          *          * 

 
Proje Yürütme Kurulunun mevcut durumla ilgili ilk tespitleri de şunlardõr. 
 
 
MEVCUT DURUM 
 
Radyo ve televizyon kuruluşlarõnda; spiker, muhabir ve sunucularõn dili yanlõşsõz 

kullanmalarõnõn şart olduğu fikri yerleşmemiştir. Neredeyse Türkçe konuşan herkes bu 
görevlerde kullanõlabilmektedir. Dili kullanmada belli bir seviyeye ulaşmamõş ve belli 
bir dil eğitiminden geçmemiş kimselerin radyo ve televizyonlarda yaptõklarõ dil 
yanlõşlarõ kamuoyunu rahatsõz etmektedir. 

 
 Dili özensiz ve keyfî kullanõş, radyo ve televizyon yayõnlarõ aracõlõğõ ile 

toplumun dilini etkilemekte; iletişimi, anlaşmayõ zorlaştõrmaktadõr. 
 
 Yapõlan yayõnlarõn birçoğu, içerikleri, amaçlarõ ve nitelikleri bakõmõndan 

halkõn dil becerilerini geliştireceği, kültürel seviyelerini yükselteceği, onlara Türkçeyi 
sevdireceği yerde dilin yozlaşmasõna yol açmaktadõr.  

 
 Dili sürekli bozuk kullanmaktan dolayõ bazõ gazete köşelerinde, dergilerde 

yapõlan eleştirilerin gün geçtikçe artmasõ ortada bir sorun olduğunu açõkça 
göstermektedir. 

 
Sadece dil yanlõşlarõ değil radyo ve televizyonlarda yapõlan bazõ yayõnlar, kişisel yorumlar, 

ortaya konan tavõrlar da dinleyicilerin düşüncelerini, davranõşlarõnõ 
etkilemektedir. Bu kişisel, keyfî, bilim dõşõ tavõrlar sonucunda toplumda bir 
yõlgõnlõk, güvensizlik ve bocalamanõn baş gösterdiği söylenebilir. 

 
 
TESPİT EDİLEN SORUNLAR 
 



 

 

Türk Dil Kurumunda oluşturulan Proje Yürütme Kurulu, üniversite ve liselerde 
görev yapan dil ve edebiyat öğretmenlerinden 15 kişilik bir uzmanlar kurulunu, çeşitli 
radyo ve televizyonlarõn iki aylõk yayõnlarõnõn tamamõnõ izlemek ve yanlõşlarõ tespit edip 
fişlerde göstermekle görevlendirmiştir. Tespit edilen binlerce fiş, Proje Yürütme Kurulu 
tarafõndan sõnõflandõrõlõp değerlendirilerek ekteki rapor elde edilmiştir.  

 
Radyo ve televizyonlarõmõzõn söz varlõğõnõ tespit etmek için de üç kanala ait ve 

daha çok haberlerden oluşan, toplam 24247 kelimelik bir yazõlõ metin temin edilmiş; bu 
metin üzerinde yapõlan değerlendirme ve sõklõk listeleri de rapora eklenmiştir.  

 
Tespit edilen dil yanlõşlarõnõn, uygulanmakta olan eğitim sistemimizle doğrudan 

ilgili olduğunu öncelikle belirtmek gerekir. Toplumumuzda gittikçe yoğunlaşan dili 
yanlõş ve keyfî kullanõş, ilkokuldan başlayan ve bütün öğretim kademelerinde görülen 
ihmalkârlõktan kaynaklanmaktadõr.  

 
Raporda ayrõntõlarõyla belirtilen yanlõşlar ve bazõ önemli noktalar, genel olarak 

birkaç maddede toplanabilir.  
 
 1. Dil yanlõşlarõ daha çok canlõ yayõnlarda görülmektedir. Haber mahallinden 

yapõlan canlõ yayõnlarda bu oran daha yüksektir. 
 
 2. Yapõlan dil yanlõşlarõ, sunucunun belli bir dil eğitiminden geçmediği, dildeki 

gelişmeleri takip etmediği sonucunu ortaya koymaktadõr. 
 
 3. Yoğun olarak yapõlan dil yanlõşlarõna ve keyfî kullanõmlara bakõldõğõnda 

ilgili kurumda bir denetlemenin bulunmadõğõ fikrine varõlmaktadõr. 
 
 4. Kelimelerin seçimi, yazõmõ ve okunuşunda ortaya çõkan dil yanlõşlarõ, pek 

çok sunucunun imlâ kõlavuzu, sözlük gibi kaynaklarõ kullanmadõğõnõ göstermektedir.  
 
 5. Bu tespitlere, yabancõ dillere karşõ gösterilen aşõrõ ilgiyi, yabancõ kelime 

kullanmadaki özentiyi de katabiliriz.  
 
 6. Yerli film ve dizilerde toplum içinde söylenmesi çirkin olan, görgü 

kurallarõna ters düşen pek çok kaba kelime sarf edildiği görülmektedir. Bunlarõn yoğun 
olarak kullanõlmasõ dinleyicileri, seyircileri rahatsõz etmekte ve tiksindirmektedir. 

 
 7. Öğrenim sõrasõnda ve daha sonra herhangi bir deyimin gerçek yapõsõ ve 

nerelerde kullanõlabileceği kavranmamõş olduğundan pek çok deyim yanlõş 
kullanõlmakta, söz gelişi, ekmeğine yağ sürmek gibi bir deyim kazancõna ekmek sürmek 
biçimine dönüştürülebilmektedir. 

 



 

 

 8. Deyimleri yanlõş ve eksik kullanma, kelimeleri yanlõş telâffuz etme, cümle 
düzenini bozma, konuşmada kaba, edep dõşõ sözlere yer verme, yabancõ kelimelere 
özenme gibi hususlarõn toplumu hõzla etkilemekte olduğu acõ bir gerçektir. Kõsa vadede 
önlem alõnmadõğõ takdirde bu olumsuz gidişin boyutlarõ daha da büyüyecektir. 

 
9. Radyo ve televizyonlarda kullanõlan söz varlõğõnõn da son derece sõnõrlõ olduğu ve 500-1000 

kelime etrafõnda döndüğü tespit edilmiştir.  
 

ALINACAK ÖNLEMLER 
 

Sorunun yalnõz radyo ve televizyonlarla sõnõrlõ olmayõp bütün toplum hayatõnõ etkilediği, 
toplumda yaygõn bir dil sõkõntõsõnõn yaşandõğõ bir gerçektir. Bu durumda 
alõnacak köklü tedbirlerin, Türk Dil Kurumu ile Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun çok ötesinde hükûmetlerin millî eğitim siyasetleriyle ilgili olduğu 
açõktõr. Liseyi bitiren her Türk vatandaşõnõn Türkçeyi doğru kullanmasõ şarttõr. 
İlk ve orta öğretimin her şeyden önce bunu sağlamasõ gerekir. Ancak dilimizin 
zenginleşmesi veya yozlaşmasõnda radyo ve televizyonlarõn önemi göz ardõ 
edilemez. Bu bakõmdan �3984 Sayõlõ Radyo ve Televizyonlarõn Kuruluş ve 
Yayõnlarõ Hakkõnda Kanun�un t maddesinin 2. fõkrasõ bir yönetmelikle 
desteklenmelidir. Yönetmelikte şu hususlar yer almalõdõr.    

   
1. Radyo ve televizyonlarõn metin hazõrlama ve konuşma bölümlerinde yer alan kimselerin 

Türkçe konusunda yeterli olduklarõnõ gösteren bir belgeye sahip olmalarõ şartõ. 
Belgenin verilme esaslarõ, belgeyi verecek olan kurul, bu kurulun teşekkül tarzõ 
ve çalõşma esaslarõ yönetmelikte belirtilmelidir. Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu tarafõndan oluşturulacak kurulda Türk Dil Kurumunun, Millî Eğitim 
Bakanlõğõ Talim ve Terbiye Dairesinin, Kültür Bakanlõğõ Devlet Tiyatrolarõnõn 
belirleyeceği uzmanlarla radyo ve televizyon temsilcileri yer almalõdõr. 

 
2. Radyo ve Televizyon kuruluşlarõnõn kendi bünyelerinde birer �Dil İzleme-Denetleme 

Kurulu� oluşturmalarõ şartõ. Söz konusu kurulu oluşturacak üyelerin sayõsõ, 
nitelikleri ve çalõşma esaslarõ t maddesinin 2. fõkrasõ için hazõrlanacak 
yönetmelikte yer almalõdõr. Belirtilen niteliklere uygun uzmanlar, radyo ve 
televizyon kuruluşlarõnõn kendileri tarafõndan seçilip istihdam edilmelidir.  

 
 

3. Hizmet içi eğitim ve seminerler. Hazõrlanmasõ öngörülen yönetmelikte radyo ve televizyon 
kuruluşlarõnõn kendi bünyelerinde düzenli olarak hizmet içi dil eğitimi 
yapmalarõ şartõ yer almalõdõr. Eğitimin zaman ve süresi, çalõşma şartlarõ 
yönetmelikte belirtilmelidir. Ayrõca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
tarafõndan yõlda bir defa düzenlenecek dil seminerleri de yönetmelikte 
bulunmalõdõr. Seminerlere radyo ve televizyon kuruluşlarõnõn hangi seviyelerde 
ve ne ölçüde katõlacağõ yönetmelikte belirtilmelidir. Seminerlerde görev alacak 



 

 

öğretim üyesi ve uzmanlar, Türk Dil Kurumundan, üniversitelerden, Devlet 
Tiyatrosundan, tecrübeli radyo ve televizyonculardan seçilebilir; bu husus da 
yönetmelikte yer almalõdõr. 

  
Yukarõda belirtilen hususlar için yönetmelik kâfi gelmiyor ve kanunda değişiklik 

yapmak gerekiyorsa bu yola da gidilmelidir. Bunlar  dõşõnda aşağõdaki önlemlerin 
alõnmasõ da tavsiyeye değer bulunmuştur.    

   
1. Radyo ve televizyonlardaki kültür programlarõ arttõrõlmalõ, bu tür programlara 

konunun uzmanlarõ çağrõlarak değişik alanlara ait kelime ve terimlerle izleyicilerin 
karşõlaşmasõ sağlanmalõdõr.  

 
2. Henüz kültürümüze mal olmamõş, dilimize yeni girmekte olan yabancõ 

kelimelere karşõ duyarlõ davranõlmalõ, bu tür kavramlar için yeni sözler bulunup 
kullanõlmalõdõr. Türk Dil Kurumunun yabancõ kelimelere karşõlõklar bulma çalõşmalarõ 
izlenip değerlendirilmelidir. Bu konuyla ilgili kitapçõklar, rapora ek olarak sunulmuştur.  

 
3. Program konuklarõ titizlikle seçilmeli, Türkçeyi doğru kullanamayan kimseler, 

mecbur kalõnmadõkça konuk olarak çağrõlmamalõdõr. Haberlerde yer alan demeç ve 
konuşmalarda Türkçe hatasõ varsa, yayõn sõrasõnda aynen alõntõ yapmak yerine haberci 
tarafõndan düzenlenen metin verilmelidir.  

 
4. Radyo, televizyon ve program adlarõnõn birçoğunun Türkçe olmadõğõ görülmektedir. Bu tür 

adlar, izleyicilerde yabancõ kelimelere karşõ bir özenti uyandõrmaktadõr. Radyo 
ve televizyonlar bu bakõmdan uyarõlmalõdõr. Ayrõca 1.XI.1928 gün ve 1353 
sayõlõ kanunla tespit edilen Türk alfabesinde bulunmayan w, x, q gibi harflerin 
radyo, televizyon ve program adlarõnda kullanõlmasõ da söz konusu yasaya 
aykõrõ düşmektedir; bu yasa dõşõ durum önlenmelidir. 

 
*          *          * 

 
Gerek Türk Dil Kurumuna ulaşan tepkilerden, gerek bazõ yayõn organlarõnda sõk sõk yer alan 

dil yazõlarõ ve eleştirilerden bu konuda kamuoyunda bir bilinç oluşmaya 
başladõğõ gözlenmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türk Dil 
Kurumu arasõndaki bu iş birliğinin de bu bilince katkõda bulunacağõ 
beklenmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. İMLÂ YANLIŞLARI 
  
İmlâ, daha çok basõlõ yayõn organlarõnõn sorunudur. Ancak televizyonlarda da zaman 

zaman imlâ sorunuyla karşõlaşõlmaktadõr. Özellikle alt yazõlarda imlâ konusunda gerekli 
titizlik gösterilmemektedir. Haberi veya bilgiyi daha anlaşõlõr hâle getirmek için bazen 
başvurulan yazõlarda da imlâ hatalarõna rastlanmaktadõr. İmlâ yanlõşlarõ aşağõda 
sõnõflandõrõlarak gösterilmiştir. 

 
1. 1. Kelime ve eklerin yanlõş yazõlmasõ 
 
1. 1. 1. Kelimelerin yanlõş yazõlmasõ 

 
 Kelimelerin yanlõş yazõlmasõnõn bir sebebi, bilgisizliktir. İnsanlar, anlamõnõ bilmediği, 

az kullandõğõ kelimelerin yazõmõnda yanlõşlõk yapabilir. İmlâ kõlavuzu ve sözlük kullanma 
alõşkanlõğõ olmayan insanlarda bu tür yazõm hatalarõ daha çoktur. Kelimelerin yanlõş 
yazõlmasõnõn bir başka sebebi ise dikkatsizlik ve aceleciliktir. İfadelerin sadece anlam ve 
cümle kuruluşu bakõmõndan doğru olmasõ yeterli değildir. Her okumuştan kendi dilinin 
kurallarõna uygun olarak yazmasõ da beklenir. Aşağõdaki örneklerde, yanlõş yazõlan kelimeler 
eğik dizilerek gösterilmiştir.  

  
 �müdail avukat�. HBB, Haber, 05.06.1999, 18.41. 
 doğrusu: müdahil 
 
 �Sivil İnsiyatif Grubu�. Kanal 7, Haber Saati, 13.05.1999, 21.10. 
 doğrusu: İnisiyatif 
 
 �Çadõrkentte sünet�. Kanal 6, Haber, 05.10.1999, 12.15. 
 doğrusu: sünnet 
 
 �Hoşcakal Toledo�. atv, Geceyarõsõ Haberleri, 11.07.1999. 
 doğrusu: Hoşça kal 
 
 �kurdela�. FLASH, Kurdela, 11.06.1999. 
 doğrusu: kurdele 
 



 

 

 �Baş tarafõndan su alan �Ömer Faruk� adlõ gemi suğnipek fabrikasõ yakõnõndaki 
kumluk alanda karaya oturtuldu.� KENT, Haber, 08.07.1999, 18.20. 

 doğrusu: sun�î ipek 
 
�zayõflacana�. Star, Günaydõn Türkiye, 20.05.1999, 07.43. 
 doğrusu: zayõfça 
 
 �İpeklenmiş tüğlerine, yanaktaki benlerine�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 

15.10.1999, 23.03. 
 doğrusu: tüylerine 
 
�Sinemanõn adõ �Kazonava�nõn Büyük Gecesi�. Kanal 6, Film, 02. 07. 1999, 04.47. 
 doğrusu: Kazanova�nõn 
 
 �Hiç kuşku yok ki tarih dünyanõn gelmiş geçmiş en kanlõ teröristi olan Abdullah 

Öcalan�õn ...� Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 02. 07. 1999, 07.11. 
 doğrusu: teroristi 
 
 �Günün menü�sü�. Kanal 6, Kadõnca, 02. 07. 1999, 14.00. 
 doğrusu: mönüsü 
 
 �Afyon�da sahibini õsõran eşşek dehşet saçtõ.� Kanal 6, Şakadan Şakaya, 02. 07. 1999, 

18.21. 
 doğrusu: eşek 
 
 �Mücize kurtuluş�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 18.53. 
 doğrusu: Mucize 
 
 �... devletle mücadele eden eşkiya�nõn namazõ kõlõnmõyor.� Kanal 6, Haber, 01. 07. 

1999, 19.27. 
 doğrusu: eşkõyanõn 
 
 �Acõ haberi alan anne üzüntüden hastanelik oldu...� Kanal 6, İşte Hayat, 01. 07. 1999, 

22.23. 
 doğrusu: hastahanelik 
 
 �Ardõndan hõzõnõ alamayarak karõsõnõn karnõna sopayla rasgele vurdu�. Kanal 6, Holi 

ve Mack, 03. 07. 1999, 17.21. 
 doğrusu: rastgele 
 
 �Savaşõ gerektirebilecek durumlarõn süratle gelişebileceği göz önüne alõndõğõnda ...�. 

NTV, Haber, 01.10.1999, 20.07. 
 doğrusu: sür�atle 
 
 �Bir cellatõn anõlarõ�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 18.51. 
 doğrusu: cellâdõn 
 
� kendisini sevmiyenleri...� TGRT, Din ve Ahlâk, 01.07.1999, 09.03. 



 

 

doğrusu: sevmeyenleri 
 
� kültür ateşesi...� STV, Ömür Dedikleri, 04.07.1999, 16.10. 
doğrusu: ataşesi 
 
�... Navada ayaletinde...� STV, Haber, 12.07.1999, 21.07. 
doğrusu: Nevada eyaletinde 
 
�Yõlmaz, Bodrum�da keyf çatõyor.� btv, Haber, 29.06.1999, 01.11. 
doğrusu: keyif 
 
�Anakara valisi�. ctv, Haber, 30.04.1999, 19.30. 
doğrusu: Ankara 
 
�...belirli caddeki belirli evde...� atv, Haber 19, 25.05.1999, 20.11. 
doğrusu: caddedeki 
 
�İnsanlar iki guruptadõr.� atv, Haber 19, 25.05.1999, 20.12. 
doğrusu: gruptadõr 
 
�...yukarõdan aşõğõya bir hiyerarşik sistem...� atv, Haber 19, 25.05.1999, 20.10. 
doğrusu: aşağõya 
 
�Çõkar şu kasedi�. atv, Haber 19, 23.05.1999, 19.28. 
doğrusu: kaseti 
 
�Yildizlar�. atv, Yõldõzlar, 30.05.1999, 18.50. 
doğrusu: Yõldõzlar 
 
�ihracaat�. KENT, Güncel, 07.06.1999, 19.31. 
doğrusu: ihracat 
 
�...geçitinde...� KENT, Güncel, 07.06.1999, 21.32. 
doğrusu: geçidinde 
 
�inşaa çalõşmalarõ�. KENT, Güncel, 05.06.1999, 00.08. 
doğrusu: inşa 
 
�elektonik ticaret�. KENT, Güncel, 05.06.1999, 00.12. 
doğrusu: elektronik 
 
�...kurduklarõ idia edildi.�KENT, Dünyadan, 05.06.1999, 03.32, 
doğrusu: iddia 
 
�...ağa-şeyh-aşerit üçgeninde...� KENT, Dünyadan, 03.06.1999, 23.28. 
doğrusu: aşiret 
 
�Birleşmiş Millerlerin...� KENT, Dünyadan, 02.06.1999, 18.28. 
doğrusu: Milletlerin 
 



 

 

�...bu mütala...� KENT, Haber, 08.06.1999. 
doğrusu: mütalâa 
 
�renki...� KENT, Haber, 01.06.1999, 20.04. 
doğrusu: renkli 
 
�Bürüksel�de kurulan...� KENT, Haber, 03.06.1999, 06, 05. 
doğrusu: Brüksel�de 
 
�...yürüyebilmesini sağlacak protez.� KENT, 04.06.1999, 21.30. 
doğrusu: sağlayacak 
 
�...gazeteci müştakõ bundan�. KENT, 06.06.1999, 15.33. 
doğrusu: müşteki 
 
�...çoşkuyla kutlandõ.� KENT, Spor, 06.06.1999, 20.22. 
doğrusu: coşkuyla   
 
�klüp�. btv, Haber, 29.07.1999, 01.13. 
doğrusu: kulüp 
 
�Hasankehf Barajõ...� TV 9, Aktüel Haber, 08.06.1999, 21.48. 
doğrusu: Hasankeyf 
 
�Aşkâbat�. CNN TÜRK, Hava Durumu, 17.10.1999, 15.42. 
doğrusu: Aşkabat 

 
�Yugoslavya�ya red kararõ.� TV 9, Aktüel Haber, 02.06.1999, 24.21. 
doğrusu: ret  
 
 �...1100 dolarlõk meyva ve tropikal bitki yiyorlar.� TGRT, Haber, 05.10.1999, 20.12. 
 doğrusu: meyve 
 
 �Riyad�. TGRT, Haber, 06.10.1999, 06.51. 
 doğrusu: Riyat 
 
 �Aksi taktirde�. SHOW, Ateş Hattõ, 06.10.1999, 23.32. 
 doğrusu: takdirde 
 
 �... müsade et�. SHOW, Show Haber, 10.10.1999, 19.47. 
 doğrusu: müsaade et 

 
 �Aleko Bakanos�. TRT 4, Müzik Arşivinden, 04.12.1999, 23.00. 
 doğrusu: Aleko Bacanos 
 
1. 1. 2. Eklerin yanlõş veya eksik yazõlmasõ 
 



 

 

 Türkçede sert ve yumuşak şekilleri bulunan eklerin kelime tabanõ ile birleşmeleri 
kurallõdõr. Sert ünsüzlerle biten kelimeler bu eklerin sert; ünlülerle veya yumuşak ünsüzlerle 
biten kelimeler ise bu eklerin yumuşak şekilleriyle kullanõlõr. Eklerin telâffuzdaki şekillerinin 
yazõya geçirilmesi doğru değildir. Bazõ eklerin yanlõş kullanõlmasõ ise anlatõm bozukluğuna 
yol açmaktadõr.  

 
�...minibüsde yaşayan...� KENT, Güncel, 06.06.1999, 00.08. 
doğrusu: minibüste 
 
�...turizm açõlõcak...� KENT, Güncel, 05.06.1999, 00.08. 
doğrusu: açõlacak 
 
 �Devlet, baba değil milletin hizmetcisidir�. STV, Haber, 05. 10. 1999, 19.13. 
 doğrusu: hizmetçisidir 
 
�Herkese de anlatõcam.� atv, Şok, 18.05.1999, 00.49. 
doğrusu: anlatacağõm 
 
 �Bilecik�de Bahattin Şeker�in yokluğunun DYP�yi erittiğini yazmõş.� btv, Haber, 

05.04.1999, 16.49. 
 doğrusu: Bilecik�te 

 
�Buna pek çok gazeteci arkadaşõmõz imzalamõştõr.� KENT, Vizyon, 11.06.1999, 22.27. 
 doğrusu: Bunu  
 
�Ankara ve Hatay�da 1�er kişi...� KENT, Güncel, 07.06.1999, 00.59. 
 doğrusu: birer 
 
�Hakem oyuna kaldõğõ yerden devam ettirdi�. KENT, Haber, 06.06.1999, 05.02. 
 doğrusu: oyunu  
 
�Halk bizi muhalefet görevi verdi�. atv, Haber 13, 13.05. 
 doğrusu: bize  
 
 �Eylemine uyan TCK�nõn 125. maddesine göre...� SHOW, Haber, 06.10.1999, 19.42. 
 doğrusu: TCK�nin 
 
�Ne farkõ var şehirde büyümüş kõzla köyde büyümüş kõz arasõnda�. atv, Ayşe Özgün, 

17.05.1999, 03.15. 
 doğrusu: fark  

 
�...Türk-Macar dostluğuna vesile olmasõna diliyorum�. TGRT, Haber, 03.07.1999, 

20.03. 
 doğrusu: olmasõnõ 
 
�...kuruluş yõldönümüne coşkuyla kutladõ�. TGRT, Haber, 03.07.1999, 19.53. 
 doğrusu: yõl dönümünü  
 



 

 

�...alevleri binanõn üst katlarõna sardõ�. TGRT, Haber, 03.07.1999, 20.06. 
 doğrusu: katlarõnõ  
 
�Ciguli, K.K.T. Cumhuriyetini çõkartma yaptõ�. TGRT, Haber, 05.07.1999. 
 doğrusu: Cumhuriyeti�ne  
 
�Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya�ya yaptõğõ gezileri tamamlayarak geri döndü�. 

TGRT, Haber, 05.07.1999. 
 doğrusu: Cumhuriyeti�ne, Macaristan�a  
 
�Gelişmeler hükûmet kanadõna memnun etti�. TGRT, Haber, 03.07.1999, 19.38. 
 doğrusu: kanadõnõ 
 
�Sözcü Priştine�de durum dün gece nispeten sakin olduğunu söyledi�. btv, Haber, 

17.07.1999, 19.11. 
 doğrusu: durumun  
 
�Evrim teorisine kesinlikle yõkmõştõr�. btv, Evrim Teorisi, 19.07.1999, 15.20. 
 doğrusu: teorisini   
 
�Hükûmetin memur zamlarõna açõklamasõyla...� TGRT, Haber, 10.07.1999, 19.17. 
 doğrusu: zamlarõnõ  
 
�Doğanõn verdiği bitki olanaklarla hastalõklarõ tadavi eder�. tv 8, E. Tan�la Başkent�ten, 

23.06.1999, 08.30. 
 doğrusu: bitkilerin olanaklarõyla   

 
�Ey vatandaş! Sõrtõnõza her beyaz gömlek gördüğüne kanma!�. tv 8, E. Tan�la 

Başkent�ten, 23.06.1999, 08.30. 
 doğrusu: Sõrtõnda  
 
�Kamu oyundaki görüşlere değerlendirirken...� Kanal 6, Haber, 27.05.1999, M. 58. 
 doğrusu: görüşleri  
 
�Demirel�in on başlõktan oluşan program görülüyor�. BRT, Haber, 06.10.1999, 12.00. 
 doğrusu: programõ  
 
�İlk kutlayan kendisine adõm adõm takip eden gazeteciler...� Kanal 6, Haber, 

28.05.1999, 13.06. 
 doğrusu: kendisini  
 
�İzleyenlere büyüledi�. Kanal 6, Top Secret, 18.05.1999, 21.08,  
 doğrusu: İzleyenleri  
 
�Onlarõn hepsini gõpta ediyorum�. Kanal 6, Yabancõ Film, 31.05.1999, 00.05. 
 doğrusu: hepsine  
 
�Kavgaya polisler güçlükle ayõrdõ�. Kanal 6, Haber, 16.05.1999, 18.54. 
 doğrusu: Kavgayõ  
 



 

 

�Gece cimnastiğini katkõda bulunuyorsunuz�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 25.05.1999, 
01.28. 

 doğrusu: jimnastiğine  
 
�...duygularõna silâh atarak paylaşmak...� Kanal 6, Haber, 28.51999, 19.02. 
 doğrusu: duygularõnõ   
 
�Burada kendisine kimlikle ilgili sorulara cevap verdi�. Kanal 6, Haber, 31.05.1999, 

10.33. 
 doğrusu: kendisi  
 
�Sonucu sevindirici olmasõnõ temenni ediyorum�. Kanal 6, Haber, 21.05.1999, 18.03. 
 doğrusu: Sonucun  
 
�Bizi bir şarkõ armağan ediyorlar�. Kanal 6, Müzik Programõ, 21.05.1999, 18.41. 
 doğrusu: Bize  
 
�Bu oyunlarõ intikam odaklarõnõn tezgâhlandõğõ belirtildi�. btv, Haber, 26.06.1999, 

00.01. 
 doğrusu: tezgâhladõğõ  
 
�Anadolu basõnõnõn içinde bulunduğu sõkõntõlarõ dikkat çekti�. Kanal 6, Haber, 

26.05.1999, 13.38. 
 doğrusu: sõkõntõlara  
 
�İnsan bir şeyi bilmesi ayrõ, yaşamasõ ayrõ�. Arifan Radyo, Hakikat Deryasõ, 

02.05.1999, 16.30. 
 doğrusu: İnsanõn  
 
�...fenerin aydõnlõğõ kendisine hiç faydasõ yok�. Arifan Radyo, Hakikat Deryasõ, 

02.05.1999, 16.30. 
 doğrusu: aydõnlõğõnõn  
 
�Doğu Anadolu sorunun göç olduğunu bildirdi�. Arifan Radyo, Haber, 02.05.1999. 
 doğrusu: sorununun 
 
�Bize çok abartõ makyaj yapõlõyor�. Olay TV, Portreler, 04.10.1999, 21.00. 
 doğrusu: abartõlõ  
 
�İngilizce çevirmen olarak işe başladõ�. Kanal 6, Haber, 23.05.1999, 18.00. 
 doğrusu: çevirmeni  
 
�...doğum günü kutlanmasõ karşõsõnda şaşõran...� Kanal 6, Haber, 23.05.1999, 18.00. 
 doğrusu: gününün 
 
�Kendi yaşam anõlarõnõ anlatõyor�. Kanal 6, Kadõnca, 28.05.1999, 15.15. 
 doğrusu: yaşamõnõn  
 
�...en ilginci Ming hanedanõnõn yasak şehirdir�. Kanal 6, Gezi, 31.05.1999, 03.00. 
 doğrusu: şehridir 



 

 

 
�Bu kuruluşlarõn açõklarõ katrilyona ulaştõğõ belirtildi�. btv, Haber, 27.06.1999, 15.07. 
 doğrusu: açõklarõnõn  
 
�Onlar, kendilerini yenilediklerini ben de düşünüyorum�. btv, Barlaslarla, 25.06.1999, 

10.43. 
 doğrusu: Onlarõn  
 
�İlk kaza Onbaşõ Petrol önünde meydana geldi�.  
 doğrusu: Petrolü  /  Petrol firmasõ  
 
�İnşaat halinde, bir camiinin deposunda...� Kanal D, Haber, 03.10.1999, 18.04. 
 doğrusu: hâlindeki  
 
�Haftanõn ikinci gün iyi başlamadõ�. TGRT, Para Piyasalarõ, 10.07.1999, 12.23. 
 doğrusu: günü  
 
�İki mezhep mensuplarõ...� TGRT, Haber, 12.07.1999, 12.15. 
 doğrusu: mezhebin  
 
�Okul okumak fõrsatõ bulamõyor�. Kanal 6, Tartõşma, 21.05.1999, 00.19. 
 doğrusu: Okulda  
 
�Basõndaki gelişmelere takip ediyorsun�. Kanal 6, Haber, 26.05.1999, 12.46. 
 doğrusu: gelişmeleri  

 
�Geçmişle gelecek arasõnda köprüdür tüm tarihî eserleri�. Kanal 6, Haber, 30.05.1999, 

19.05.  
 doğrusu: eserler 
 
�Ecevit�in açõklamalarõna ayrõntõlarõ almak üzere...� Kanal 6, Haber, 10.05.1999, 

11.56. 
 doğrusu: açõklamalarõnõn ayrõntõlarõnõ  
 
�Danõştay memura önce uyarõlmasõna da gerek duymadõ�. Kanal 6, Haber, 27.05.1999, 

18.14. 
 doğrusu: memurun  
 
�N. Cevheri üyelerine tek tek arayarak...� Kanal 6, Haber, 27.05.1999, 18.10. 
 doğrusu: üyelerini  
 
�... İstanbul fetih töreni olur da Fatih olmaz mõ?�. Kanal 6, Haber, 30.05.1999, 00.52. 
 doğrusu: İstanbul�da  
 
�Çorba önce söylemen gerekir�. Kanal 6, Kadõnca, 24.05.1999, 15.22. 
 doğrusu: Çorbayõ  
 
�Türkiye�yi hizmet vermeyi amaçlõyor�. Kanal 6, Haber, 30.05.1999, 00.38. 
 doğrusu: Türkiye�de  
 



 

 

�...bebeğin nazik cildine en etkin biçimde temizleyerek...� Kanal 6, Reklâm Kuşağõ, 
29.05.1999, 00.08. 

 doğrusu: cildini  
 
�Sokağa yine kazõyor�. btv, Ayrõntõlar, 15.06.1999, 16.06. 
 doğrusu: Sokağõ  
 
�...liseli gençlerin konusunda araştõrma...� btv, Ayrõntõlar, 17.06.1999, 01.44. 
 doğrusu: gençler  
 
�Türk halkõnõn da buna devam ettirmesinden yanayõm�. btv, Haber, 23.06.1999, 07.28. 
 doğrusu: bunu  
 
�...kesinlikle geçersiz olduğunu sonucuna ulaşõrõz�. btv, -, 19.06.1999, 09.53. 
 doğrusu: olduğu  
 
 �Paris�de içgiyim rüzgarõ.� NUMBER 1, On Dakika, 11.05.1999, 19.51. 
 doğrusu: Paris�te 

 
 1. 2. Düzeltme işaretinin yokluğu 
 
�Avrupa Parlamentosu...� TV 9, Aktüel Haber, 14.06.1999, 21,18. 
doğrusu: Parlâmentosu 
 
�ithalat�. TV 9, Yorumcu, 15.06.1999, 23.18. 
doğrusu: ithalât 
 
 �...yeni hükümetin programõ...� HBB, 2�den 4�e, 07.06.1999. 
 doğrusu: hükûmetin 
 
 �Emek Platformu�dan eylem�. FLASH, Haber, 14.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: Plâtformu�ndan 
 
�...kağõtlar , ...mali�.  TV 9, Ekonomi Çağõ, 01.06.1999, 19.50. 
                                  TV 9, Ekonomi Raporu, 04.06.1999, 09.18. 
                                  TV 9, Malî Çözüm, 15.06.1999, 22.20. 
doğrusu: kâğõtlar , malî 

 
�...yõlõ mali bütçe gerekçesi...� CNN TÜRK, Ekonomi, 15.10.1999. 
doğrusu: malî 
 
�imkan� CNN TÜRK, Yeşil Dünya, 17.10.1999, 11.38. 
doğrusu: imkân  
 
�...asli , bekar...� TV 9, Gündem, 01.06.1999, 20.07. 
doğrusu: aslî , bekâr  
 



 

 

�1963�ün asgari ücreti  /  Bir günlük asgari ücret�. CNN TÜRK, Ekonomi, 17.10.1999, 
20.18. 

doğrusu: asgarî 
 
 �Bindik bir alamete�. NUMBER 1, 05.05.1999. 
 doğrusu: alâmete 
 
�...ilk ciddi adõm.� TV 9, Aktüel Haber, 02.06.1999, 21.17. 
doğrusu: ciddî 
 
�...ödeyemeyecek hale gelindi.� CNN TÜRK, Haber, 17.10.1999, 18.37. 
doğrusu: hâle 
 
�Cesetler hala kayõp.� TV 9, Aktüel Haber, 04.06.1999, 21.20. 
doğrusu: hâlâ  
 
�Böylesi felaketler için...� CNN TÜRK, Haber, 15.10.1999. 
doğrusu: felâketler  
 
�...artõk muallakta kalacak...� CNN TÜRK, Ekonomi, 15.10.1999. 
doğrusu: muallâkta  
 
�Siyasi Editörü�. CNN TÜRK, Haber, 16.10.1999. 
doğrusu: Siyasî 
 
�İlahiyat Fakültesi...� CNN TÜRK, Haber, 17.10.1999, 19.04. 
doğrusu: İlâhiyat 
 
�Milli güveni sağlamalõ...� CNN TÜRK, Haber, 17.10.1999, 21.56. 
doğrusu: Millî 
 
�Milli gelir...� TV 9, Yorumcu, 15.06.1999, 23.18. 
doğrusu: Millî 
 
�Halen...� TV 9, Haber, 08.06.1999, 20.08. 
doğrusu: Hâlen  
 
�Hakkari�. CNN TÜRK, Hava Durumu, 15.10.1999, 09.13. 
doğrusu: Hakkâri 
 
�Hükümet acemi davrandõ.� CNN TÜRK, Ekonomi, 15.10.1999, 09.46. 
doğrusu: Hükûmet 
 
�Nazõm hesaplar nedir?�. TV 9, Malî Çözüm, 15.06.1999, 22.21. 
doğrusu: Nâzõm 
 
�İktisadi bir işletme...� TV 9, Malî Çözüm, 15.06.1999, 22.21. 
doğrusu: İktisadî 
 
�...elde edilen kar payõ...� TV 9, Malî Çözüm, 15.06.1999, 22.21. 



 

 

doğrusu: kâr  
 
�Silahlõ saldõrõ�. TV 9, Haber, 03.06.1999, 17.10. 
doğrusu: Silâhlõ 
 
�...tarihi bir görev biliyorum.� TV 9, Gündem, 01.06.1999. 
doğrusu: tarihî 
 
 �Tarihi duruşma başladõ.� HBB, Haber, 01.06.1999, 21.44. 
 doğrusu: Tarihî 
 
 �Üçkağõtçõlar�. FLASH, Üçkağõtçõlar, 13.07.1999, 20.00. 
 doğrusu: Üçkâğõtçõlar 
 
 �Belalõ Yolculuk�. TRT 1, Belalõ Yolculuk, 01.05.1999. 
 doğrusu: Belâlõ 
 
 �felaket�. TRT 1, Haber 13, 04.05.1999. 
 doğrusu: felâket 
 
 �Tarihi bina yandõ�. TRT 1, Haber 20, 09.05.1999. 
 doğrusu: Tarihî 
 
 �...plan hazõrladõlar�. FLASH, Ekonomik Panorama, 05.06.1999. 
 doğrusu: plân 
 
 �Özürlülülere iş imkanõ�. FLASH, Haber, 10.06.1999. 
 doğrusu: imkânõ 
 
 �imkan�. Star, Haber Programõ, 24.05.1999, 07.32. 
 doğrusu: imkân 
  
 �Yargõ mensuplarõna siyasilerden destek�. Kanal 6, Haber, 15. 07. 1999, 19.09. 
 doğrusu: siyasîlerden 
 
 �1988 yõlõndaki Anap Kongresi�nde silahlõ saldõrõya uğrayan Turgut Özal�a mermi 

isabet etmediği, elindeki cam kesiğinin kurşun yarasõ gibi gösterildiği iddiasõ tartõşõlõyor.� 
Kanal 6, Haber, 15. 07. 1999, 19.05. 

 doğrusu: silâhlõ 
 
 �Tahran, Bakü, Cenevre, Lefkoşe ve Kudüs�ten canlõ bağlantõdayõz�. Kanal 6, Strateji, 

15. 07. 1999, 22.54. 
 doğrusu: Bakû 
 
 �İlaç tedavileri ve psikolojik yaklaşõmlarõn önemi...� Kanal 6, Sinema, 15. 07. 1999, 

21.21. 



 

 

 doğrusu: İlâç 
 
 �Zincirlikuyu mezarlõğõnda yatanlarõ kafirlikle suçlayan Yõlmaz�õn şok sözleri...� 

Kanal 6, İşte Hayat, 05. 07. 1999, 23.33. 
doğrusu: kâfirlikle 
 
 �... ahlaksõz neşriyatõyla akõ kara karayõ ak çõkarmak suretiyle geliyor. ... isyan eden 

laf atan...� Kanal 6, İşte Hayat, 05. 07. 1999, 23.48. 
 doğrusu: ahlâksõz, lâf 
 
 �Bunlar ölünce başõmõza bela oluyorlar.� Kanal 6, İşte Hayat, 05. 07. 1999, 23.46. 
 doğrusu: belâ 
 
 �Erbakan, Yoldaşev�e büyük miktarda meblağ vaat etmiş ama daha sonra bu miktarõ 

vermemiş.� Kanal 6, Haber, 04. 07. 1999, 18.59. 
 doğrusu: meblâğ 
 
 �... herkesin kendisine aşõk olduğu düşüncesi...� Kanal 6, Spor 6, 04. 07. 1999, 14.51. 
 doğrusu: âşõk 
 
 �Zamlarõ hala belli olmayan, hayat pahalõlõğõnõn altõnda ezilip giden memur...� Kanal 

6, Haber, 03. 07. 1999, 19.05. 
 doğrusu: hâlâ 
 
 �Enflasyon canavarõ tutulmuyor.� Kanal 6, Haber, 03. 07. 1999, 19.03. 
 doğrusu: Enflâsyon 
 
 �... bunlarõ yönlendirdim ve halihazõrda parti adõna özellikle Kürt parlementosu 

faaliyetlerini müşterek yürütmekteyiz.� Kanal 6, Haber, 03. 07. 1999, 18.54. 
 doğrusu: hâlihazõrda, parlâmentosu 
 
 �Ben zaten kraliçeyim reklama ihtiyacõm yok�. Kanal 6, Holi ve Mack, 03. 07. 1999, 

17.22. 
 doğrusu: reklâma 
 
 �... askeri istihbarat subaylarõna verdiği ifadede geçen şok isimler...� Kanal 6, Holi ve 

Mack, 03. 07. 1999, 17.35. 
 doğrusu: askerî 
 
 �Labaratuvara olan 1.5 trilyon borç...� Kanal 6, Holi ve Mack, 03. 07. 1999, 17.34. 
 doğrusu: Lâboratuvara 
 
 �Bağõmsõzlõğõmõzõn simgesi İstiklal Marşõ�na büyük saygõsõzlõk�. Kanal 6, Holi ve 

Mack, 03. 07. 1999, 17.21. 
 doğrusu: İstiklâl 
 
 �Flaş... flaş... flaş... Oktar Babuna sahtekar mõ?, Kanal 6, Holi ve Mack, 03. 07. 1999, 

17.20. 
 doğrusu: flâş, sahtekâr 
 



 

 

 �İlahi gibi okunmasõnõn ardõndan şimdi de ...� Kanal 6, Holi ve Mack, 03. 07. 1999, 
17.21. 

 doğrusu: İlâhî 
 
 �Çiller�den hükümete sert eleştiri�. Kanal 6, Haber, 03. 07. 1999, 16.56 
 doğrusu: hükûmete 
 
 �Hükümet yeni tasarõ için uzlaşma istiyor�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 12.56. 
 doğrusu: Hükûmet 
 
 �Abdullah Öcalan�õn kurduğu silahlõ terör örgütü PKK�yõ aldõğõ ... devletin hakimiyeti 

altõnda bulunan topraklardan...� Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 14.32. 
 doğrusu: silâhlõ, hâkimiyeti 
 
 �İlk 5000 kişiye plaj havlularõ�. Kanal 6, Reklâm, 01. 07. 1999, 10.09. 
 doğrusu: plâj 
 
 �Katõlan ilk 3000 kişiye plaj çantasõ.� Kanal 6, Reklâm, 01. 07. 1999, 11.29. 
 doğrusu: plâj 
 
 �DGM�nin görev alanõna giren suçlar acil işlerden sayõlõr ve adli tatilde de bu işlere 

bakõlõr�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 01. 07. 1999, 07.15. 
 doğrusu: adlî 
 
 �... devletin hakimiyeti altõnda bulunan topraklardan...� Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve 

Metin Uca, 01. 07. 1999, 07.05. 
 doğrusu: hâkimiyeti 
 
 �Hande reklam peşinde�. Kanal 6, Haber, 03. 07. 1999, 03.16. 
 doğrusu: reklâm 
 
 �Bize her türlü destek ve garanti verilince silahlõ eylemlere başladõk�. Kanal 6, Haber, 

03. 07. 1999, 02.52. 
 doğrusu: silâhlõ 
 
 �İlginç ilan�. Kanal 6, Haber, 03. 07. 1999, 02.26. 
 doğrusu: ilân 
 
 �... devletle mücadele eden eşkõya�nõn namazõ kõlõnmõyor... dini ölçülerde bu vardõr. 

dini kaynaklarda...� Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 19.27. 
 doğrusu: dinî 
 
 �Bebeğin ailesinden Apo�ya lanet�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 19.05. 
 doğrusu: lânet 
 
 �Yarõnlarõ, yeni barõşõ planlarken akan kanlarõn eğer boşa gitmemesini de istiyorsak...� 

Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 19.01. 
 doğrusu: plânlarken 
 
 �Hayvanlar alemi karõştõ�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 18.52. 



 

 

 doğrusu: âlemi 
 
 �Bir cellatõn anõlarõ�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 18.51. 
 doğrusu: cellâdõn 
 
 �... gelen cellat sorunu nasõl aşõlacak? Apo�nun idama mahkum edilmesinden sonra 

gündeme... Hayvanlar aleminde neler oluyor?�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 18.21. 
 doğrusu: cellât, mahkûm, âleminde 
 
 �Selamsõz Bandosu�. Kanal 6, 01. 07. 1999, 18.18. 
 doğrusu: Selâmsõz 
 
 �Reklam�. Kanal 6, 01. 07. 1999, 21.10. 
 doğrusu: Reklâm 
 
 �4) Mali disiplin sağlanacak. 5) Enflasyon hõzla düşürülecek�. Kanal 6, Haber, 03. 07. 

1999, 12.55. 
 doğrusu: malî, enflâsyon 
 
 �Ayrõca kullanõlan silahlar gerçek olmayõp, bu ve benzeri çalõşmalar için özel olarak 

dizayn edilmiştir�. Kanal 6, Müzik Programõ, 03. 07. 1999, 04.09. 
 doğrusu: silâhlar 
  
 �UFO gördüm diye yemin billah ederken...� Kanal 6, Şakadan Şakaya, 02. 07. 1999, 

18.36. 
 doğrusu: billâh 
 
 �Gazetelere çarşaf çarşaf ilan veren kabadayõ...� Kanal 6, Şakadan Şakaya, 02. 07. 

1999, 18.35. 
 doğrusu: ilân 
 
 �... Apo için anlamsõz ve gereksiz �derhal asalõm� gösterilerine girişmek olmamalõ�. 

Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 02. 07. 1999, 07.12. 
 doğrusu: derhâl 
 
 �Keşan dahil Saroz�a çevre il ve ilçeler boşalmaya başladõ�. Kanal 6, Haber, 04. 07. 

1999, 19.03. 
 doğrusu: dâhil 
 
 �Savaşõ gerektirebilecek durumlarõn süratle gelişebileceği göz önüne alõndõğõnda, Türk 

Silahlõ Kuvvetleri�nin ihtiyaçlarõnõn zamanõnda ve süratle karşõlanmasõ büyük önem arz 
etmektedir�. NTV, Haber, 01.10.1999, 20.07. 

 doğrusu: Silâhlõ  
 
 �NTV�de yayõnlanan reklamlardaki...� NTV, Program tanõtõmõ, 04.10.1999, 18.54. 
 doğrusu: reklâmlardaki 
 
 �Medeni Kanun Tasarõsõ�. NTV, Haber, 08.10.1999, 20.08. 
 doğrusu: Medenî 
 



 

 

 �Meksika�da sel felaketi�. NTV, Dünyaya Bakõş, 01.10.1999, 18.39. 
 doğrusu: felâketi 
 
 �Deprem felaketi ülkeleri yakõnlaştõrdõ�. NTV, Ekonomi, 08.10.1999, 17.37. 
 doğrusu: felâketi 
 
 �Filistin�li mahkumlarõn bõrakõlmasõ konusunda bir ilerleme sağlanamadõ�. NTV, 

Dünyaya Bakõş, 08.10.1999, 18.39. 
 doğrusu: mahkûmlarõn 
 
 �Yaya yolu mevcut olduğu halde taşõt yolundan yürüdüğünüz takdirde ...� NTV, 

Tanõtõm, 07.10.1999, 02.55. 
 doğrusu: hâlde 
 
 �Mali Endeks 7529, Sõnai Endeks 4458�. NTV, Ekonomi, 07.10.1999, 02.17. 
 doğrusu: Malî, Sõnaî 
 
 �Berlin Flarmoni Orkestrasõ Mozart�. NTV, Gece Gündüz, 07.10.1999, 00.18. 
 doğrusu: Flârmoni 
 
 �Geçen on yõlõn siyasi tecrübeleri, bir partinin kullandõğõ siyasî vasõtalarõn 

şeklinden...� NTV, Haber, 06.10.1999, 23.37. 
 doğrusu: siyasî 
 
 �Bir partinin Anayasa�ya aykõrõ maksatlarõnõn hiçbir zaman açõkça ilan edilmediği 

bilinen bir keyfiyettir�. NTV, Haber, 06.10.1999, 23.37. 
 doğrusu: ilân 
 
 �Ozan Ceyhun-Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Üyesi�. NTV, Haber, 

06.10.1999, 23.15. 
 doğrusu: Parlâmentosu 
 
 �Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ�. NTV, Haber, 06.10.1999, 23.07. 
 doğrusu: Tabiî 
 
 �Şimdi yeni şeyler yapmak lazõm�. NTV, Reklâm, 06.10.1999, 22.59. 
 doğrusu: lâzõm 
 
 �Peru�da gerillalar ordu birlikleriyle çatõştõ. 11 ölü�. NTV, Haber, 05.10.1999, 19.10. 
 doğrusu: gerillâlar 
 
 �Bağõmsõzlõk yanlõlarõ silah bõrakmaya yanaşmõyor�. NTV, Haber, 05.10.1999, 19.10. 
 doğrusu: silâh 
 
 �Rusya Çeçenistan Harekatõ�. NTV, Haber, 04.10.1999, 20.34. 
 doğrusu: Harekâtõ 
 
 �Orada hala canlõ var�. NTV, Reklâm, 01.10.1999, 19.05. 
 doğrusu: hâlâ 
 



 

 

 �Yakõn Plan�. NTV, Program adõ, 01.10.1999, 16.35. 
 doğrusu: Plân 
 
 �Milattan önce 7. yüzyõl�. NTV, Belgesel, 09.10.1999, 22.08. 
 doğrusu: Milâttan 
 
 �Aslõnda hiçbir zaman demokrat olmamõş ve olmayacak olan siyasal İslamcõlar ve 

bölücülere baştacõ edilmeler bu yüzdendir�. NTV, Haber, 06.10.1999, 23.29. 
 doğrusu: İslâmcõlar 
 
 �Bir hukuk devletinde parlamentonun, kendi varlõğõna vücut veren Anayasasõ�nõ ve 

Anayasa Mahkemesi kararlarõnõ böylesine hiçe saydõğõnõn başka bir örneğini göstermek 
mümkün değildir�. NTV, Haber, 06.10.1999, 23.27. 

 doğrusu: parlâmentonun 
 
 �O halde gelin birbirimizle gönülden konuşalõm�. STV, Haber, 16. 10. 1999, 19.08. 
 doğrusu: hâlde 
 
 �... büyük ve umumi felaketlerin...� STV, Haber, 16. 10. 1999, 19.08. 
 doğrusu: umumî, felâketlerin 
 
 �Bütün milletçe bir deprem felaketi yaşadõk ve bu felaketle esasen resmi, sivil bütün 

toplum kesimleri olarak birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu, birbirimizi aslõnda ne 
kadar çok sevdiğimizi gördük�. STV, Haber, 16. 10. 1999, 19.07. 

 doğrusu: felâketi, resmî 
 
 �Onlar İslam�õ babalarõndan öğrenmediler�. �. STV, Reklâm, 16. 10. 1999, 18.17. 
 doğrusu: İslâm�õ 
 
 �Halis sabunun alameti farikasõ�. �. STV, Reklâm, 15. 10. 1999, 21.35. 
 doğrusu: alâmetifarikasõ 
 
 �Bu inançlarõn da garantisi olan laiklik konusu, ne yazõk ki, ülkemizde hala bir kavga 

sebebidir�. STV, Haber, 16. 10. 1999, 19.10. 
 doğrusu: lâiklik, hâlâ 
 
 �Demir perdelerin yõkõlõp, toplumlarõn kadim inançlarõnõ bir defa daha keşfettiği, ferdi, 

ahlaki ve içtimai bunalõmlarõn insanlarõ inanca daha bir yaklaştõrdõğõ bir zamanda bilhassa fõtri 
ve vicdani olan dini inanç ve hayata en azõndan saygõ duyulmasõ gerektiğini takdir edersiniz�. 
STV, Haber, 16. 10. 1999, 19.08. 

 doğrusu: ferdî, ahlâkî, içtimaî, fõtrî, vicdanî, dinî 
 
 �Teokratik özlemlerle en etkili mücadele yolu gerçek bir laiklik sisteminin 

benimsenmesidir�. STV, Haber, 17. 10. 1999, 19.23. 
 doğrusu: lâiklik 
 
 �İslâm düşüncesi ve devlet anlayõşõ burada belirtilen laikliğe aykõrõ bir konumda 

değildir�. STV, Haber, 17. 10. 1999, 19.25. 
 doğrusu: lâikliğe 
 



 

 

 �Suç, devlet değil hükümette�. STV, Haber, 05. 10. 1999, 19.14. 
 doğrusu: hükûmette 
 
�Mevlana� 
�Kanuni�. TRT 1, Beylikten İmparatorluğa, 02.10.1999, 22.52. 
doğrusu: Mevlâna, Kanunî 
 
�Tarihi duruşma.� atv, Haber 19, 28.05.1999, 19.19. 
doğrusu: Tarihî 
 
�hikaye�. Kanal D, Tanõtõm Yazõsõ, 06.10.1999, 11.12. 
doğrusu: hikâye 
 
�kabus�. Kanal D, Şirinler, 06.10.1999, 18.50. 
doğrusu: kâbus 
 
�rüzgar�. TGRT, Tanõtõm Kuşağõ, 01.07.1999, 18.21 / 18.26. 
doğrusu: rüzgâr 
 
�...aşõk filin hortumu�. TGRT, Bir Başka Âlem, 11.07.1999, 06.49. 
doğrusu: âşõk  
 
�üslup�. btv, Haber, 29.06.1999, 01.15. 
doğrusu: üslûp 
 
�hala� 
�imkan�. btv, Evrim Teorisi, 19.07.1999. 
doğrusu: hâlâ, imkân 
 
�mahkum�. btv, Haber, 24.07.1999, 23.37. 
doğrusu: mahkûm 
 
�ilan, adet, tabii, plan, imkan�. btv, Haber, 29.06.1999, 15.25. 
doğrusu: ilân, âdet, tabiî, plân, imkân 
 
�İstiklal Marşõ�. btv, 29.06.1999, 12.10. 
doğrusu: İstiklâl 
 
�siyasi�. Kanal 6, Haber, 27.05.1999, 18.54. 
doğrusu: siyasî 
  
�tarihi�. Kanal 6, Haber, 29.05.1999, 18.48. 
doğrusu: tarihî 
 
�tatminkar�. Kanal 6, Haber, 26.05.1999, 15.00. 
doğrusu: tatminkâr 
 
�islami�. Kanal 6, Haber, 24.05.1999, 08.11. 
doğrusu:İslâmî 
 



 

 

�milli�. Kanal 6, Haber, 21.05.1999, 18.00. 
doğrusu: millî 
 
�ihtilal�. Kanal 6, Haber, 21.05.1999, 18.59. 
doğrusu: ihtilâl 

 
�vefakar�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 23.05.1999, 01.04. 
doğrusu: vefakâr 
 

          �vefakar�. Kanal 6, Haber, 28.05.1999, 00.25. 
doğrusu: vefakâr 
 
�ilaç�. KENT, Güncel, 06.06.1999, 19.26. 
doğrusu: ilâç 
 
 �Asgari ücret tesbit komisyonu...� CNN TÜRK, Ekonomi, 17.10.1999, 20.16. 
 doğrusu: Asgarî  
 
 �...ilk resmi dolmuş tarifesi yayõnlandõ.� CNN TÜRK, Ekonomi, 17.10.1999, 20.20. 
 doğrusu: resmî 
 
 �Paris�de içgiyim rüzgarõ.� NUMBER 1, On Dakika, 11.05.1999. 
 doğrusu: rüzgârõ 
  
 �NAZAN ÖNCEL / AŞIKLAR PARKI�. NUMBER 1, Top 20, 07.05.1999, 15.45. 
 doğrusu: ÂŞIKLAR 
 
 �... benim için hala özelsin.� NUMBER 1, 03.05.1999, 15.11. 
 doğrusu: hâlâ 
 
 �... mahkum yakõnlarõ olay çõkardõ.� SHOW, Haber, 06.10.1999, 19.45. 
 doğrusu: mahkûm 
 
 �LAİK CUMHURİYET TEHLİKEDE�. NUMBER 1, On Dakika, 11.05.1999, 19.45. 
doğrusu: LÂİK 
 
 �Ebru Gündeş gece aleminde.� SHOW, Televole, 10.10.1999, 14.17. 
 doğrusu: âleminde 
 
 �Çok kõsa da olsa konuştuğumu inkar edemem.� SHOW, Haber, 02.10.1999, 20.36. 
 doğrusu: inkâr 
 
 �Bu cep telefonu çalõnca büyük bir infilak oluyor.� SHOW, Haber, 03.10.1999, 20.30. 
 doğrusu: infilâk 

 



 

 

1. 3. Kesme işaretinin kullanõlmamasõ veya yanlõş kullanõlmasõ 
 
 Kesme işareti, anlam karõşmasõnõ önlemek üzere daha çok özel isimlere getirilen hâl 

ve iyelik eklerini ayõrmak için kullanõlan bir işarettir. Meselâ Türkiye�den kelimesinde bu 
işaret özel isim ile eki birbirinden ayõrmaktadõr. Kesme işaretinin kullanõlmadõğõ meselâ 
Gökçenin gibi bir örnekte ismin Gökçe mi, yoksa Gökçen mi olduğunu anlamak imkânsõzdõr. 
Kesme işaretinin bulunduğu yere göre (Gökçe�nin, Gökçen�in) ismin doğru şekli tayin 
edilebilir. 

 Özel isimlere getirilen yapõm ekleri ve çokluk eki, kesmeyle ayrõlmaz. Konyalõ 
örneğinde olduğu gibi. Ancak yabancõ özel isimler bu kuralõn dõşõndadõr: Nice�ler, 
Honolulu�lu. 
 Kesme işareti, kõsaltmalara ve sayõlara getirilen ekleri ayõrmak için de 

kullanõlõr: NATO�dan, 1998�de. 
 Kesme işaretiyle ilgili ayrõntõlar İmlâ Kõlavuzu�ndan öğrenilebilir. Aşağõda bu işaretle 

ilgili yanlõş örnekler gösterilmiştir.  
 
 �Orta Amerikada ...�. Kanal 6, Haber, 01.10.1999, 19.00. 
 doğrusu: Amerika�da 
 
 �Mesut Bey Apo�yu herhalde İsrailden getirmiştir.� btv, Güncel, 02.04.1999, 17.57. 
 doğrusu: İsrail�den 
 
 �Elazõğ�lõ bir grup genç Çiller�e karanfil verme yarõşõna girerek birkaç kendini bilmez 

kuklanõn yaptõklarõ için özür dilediler.� btv, Güncel, 02.04.1999, 02.47. 
 doğrusu: Elazõğlõ 
 
 �Sabah gazetesini ailecek parselleyen Mengi�lerden Ruhat Mengi, DYP ve liderine 

sataşmõş.� btv, Güncel, 07.04.1999, 09.52. 
 doğrusu: Mengilerden 
 
 �Koç�lar bundan sonra...� btv, Güncel, 26.04.1999, 10.56. 
 doğrusu: Koçlar 
 
 �EMRAH BABALIK DAVASI�NDA KAN VERDİ.� SHOW, Haber, 15.07.1999, 

21.09. 
 doğrusu: DAVASINDA 
 
 �Cumhurbaşkanõ Eceviti kabul etti.� KENT, Haber (Gündem), 03.07.1999, 09.02. 
 doğrusu: Ecevit�i 
 
 �... devletle mücadele eden eşkiya�nõn namazõ kõlõnmõyor...� Kanal 6, Haber, 01. 07. 

1999, 19.27. 
 doğrusu: eşkõyanõn 
 



 

 

 �Allaha isyan eden Kurana laf atan...� Kanal 6, İşte Hayat, 05. 07. 1999, 23.48. 
 doğrusu: Allah�a, Kur�an�a 
 
 �Zincirlikuyu mezarlõğõnda yatanlarõ kafirlikle suçlayan Yõlmaz�õn şok sözleri...� 

Kanal 6, İşte Hayat, 05. 07. 1999, 23.33. 
 doğrusu: Mezarlõğõ�nda 

 
�Kosovadaki...� TGRT, Haber, 06.07.1999, 12.08. 
doğrusu: Kosova�daki 
 
�Çõlgõn Samsun�lu...� Kanal 6, Haber, 21.05.1999, 01.01. 
doğrusu: Çõlgõn Samsunlu 
 
�Bizim�le yarõşõr mõsõnõz?�. STV; Bizim�le Yarõşõr mõsõnõz?, 05.07.1999, 14.26. 
 doğrusu: Bizimle  
 
�Spiker�e ...�. KENT, Haber / Spor, 11.06.1999, 18.11. 
 doğrusu: Spikere 
 
�Büyükşehir Belediyesi�nin...� KENT, Güncel, 02.06.1999, 01.53. 
 doğrusu: Belediyesinin 
 
�Sağlõk Bakanlõğõ�na�. KENT, Dünyadan, 02.06.1999, 04.03. 
 doğrusu: Bakanlõğõna 
 
�Belediye Meclisi�nin...� KENT, Güncel, 05.06.1999, 00.23. 
 doğrusu: Meclisinin 
 
�Genelkurmay Başkanlõğõ�na� 
�Kara Kuvvetleri Komutanlõğõ�na� 
Hava Kuvvetleri Komutanlõğõ�na�. atv, Yõldõzlar, 30.05.1999, 18.56. 
 doğrusu: Başkanlõğõna, Komutanlõğõna 
 
�Osmanlõ İmparatorluğu�nun...� atv, Kahvaltõ Haberleri, 24.05.1999, 07.54. 
 doğrusu: İmparatorluğunun 
 
�İlknura�. atv, Şok, 18.05.1999, 00.57. 
 doğrusu: İlknur�a 
 
�a dan z ye�. atv, A�dan Z�ye, 21.05.1999, 16.04. 
 doğrusu: a�dan z�ye 
 
�O�na bir şeyler...� TV 9, 09. Hat, 13.06.1999, 16.41. 
 doğrusu: Ona  

 
�Maliye Bakanlõğõ�nca her yõl...� TV 9, Malî Çözüm, 15.06.1999, 22.22. 
 doğrusu: Bakanlõğõnca  
 
�Merkez Bankasõ�na...� CNN TÜRK, Ekonomi, 15.10.1999, 14.16. 
 doğrusu: Bankasõna 



 

 

  
�Bütçe Meclis Kurulu�na inecek.� CNN TÜRK, Ekonomi, 15.10.1999. 
 doğrusu: Kuruluna  
 
 �Baktõk geceden fecr�e kadar�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 15.10.1999, 23.13. 
 doğrusu: fecre 
 
 �Sönmez seher�i haşre kadar�. TRT, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 15.10.1999, 23.13. 
 doğrusu: seheri haşre 
 

*          *          * 
 
 Kesme işareti yanlõş olarak da, de bağlacõnõn ayrõlmasõnda da kullanõlmaktadõr. Bu 

bağlaç kelimelerden zaten ayrõ yazõlõr. Ayrõca kelime ile bağlaç arasõnda kesme işareti 
kullanmak gereksizdir. Aşağõdaki örneklerde kesme işaretinin bu yanlõş kullanõlõşõnõ 
görüyoruz: 

 
 �Korsan tüpler satõşa sunuluyor, ucuz olduğu için�de tüketici bu tüpleri alõp 

kullanõyor.� KENT, Haber, 04.07.1999, 12.13. 
 doğrusu: için de 
 
 �Türkiye�de biçerdöverlerin birçoğunun eski, kullanõmcõlarõnõn�da sertifikasõz olmasõ 

nedeniyle...� KENT, Güncel, 04.07.1999, 15.11. 
 doğrusu: kullanõmcõlarõnõn da 

 
 �Başkan ve üyelerle birlikte getirilen çuvallar içindeki dava dosyalarõ�da 

helikopterden indirildi.� KENT, Güncel, 04.07.1999, 15.12. 
 doğrusu: dosyalarõ da 
 
 �Ülkenin eğlence yerini görmek isteyen birçok meraklõ�da bulundu.� KENT, Haber, 

06.7.1999, 00.21. 
 doğrusu: meraklõ da 
  
 �Toplantõda, aralarõnda Türk-İş�in�de bulunduğu sivil toplum örgütlerince...� KENT, 

Haber, 05.07.1999, 20.16. 
 doğrusu: Türk-İş�in de 
 
�oğlu�da...� Kanal 6, Haber, 23.05.1999, 18.42. 
doğrusu: oğlu da 

 
 
 
 
 
 



 

 

 1. 4. Ayrõ ve bitişik yazõlan kelimeler 
 
 Birleşik kelimelerin bitişik veya ayrõ yazõlmasõ kurala bağlanmõştõr. Kelimelerden en 

az biri, birleşme sõrasõnda anlamõnõ değiştirirse bu tür birleşik kelimeler bitişik yazõlõr. 
Kelimelerin hiçbirinde, birleşme sõrasõnda anlam kaymasõ olmazsa bu kelimeler ayrõ yazõlõr.  

 
Ancak bitişik ve ayrõ yazõlma, son derece karmaşõk bir görünüm arz etmektedir. 

Andõğõmõz kural esas olmakla birlikte bitişik yazõlmanõn başka şartlarõ da vardõr. Sesçe ve 
vurguca kaynaşmõş kelimeler, bitişik yazõlmasõ gelenek hâline gelmiş kelimeler de bitişik 
yazõlõr. İşte bu karmaşõklõk yüzünden, tereddüt hâlinde mutlaka İmlâ Kõlavuzu�na 
bakõlmalõdõr. Aşağõda ayrõ yazõlmasõ gerekirken bitişik yazõlmõş olan kelimeler gösterilmiştir. 
Bu örneklerin birçoğunun sõk sõk bitişik yazõldõğõnõ görürüz. Ancak dikkat edilirse birleşiği 
oluşturan kelimelerin kendi anlamlarõnõ devam ettirdiği görülecektir. Söz gelişi ilk örnekler 
olan iş birliği ve yurt içi  kavramlarõnda iş, birlik, yurt, iç kelimeleri hep kendi anlamlarõnda 
kullanõlmõştõr; birleşme sõrasõnda hiçbirinin anlamõ değişmemiştir.  

 
 �... varya�. SHOW, İlk On, 10.10.1999, 12.44. 
 doğrusu: var ya 
 
�Bol bol küfür edişi bundandõr.� CNN TÜRK, 15.10.1999. 
doğrusu: küfredişi 
 
 �Sõrplar Kosova�yõ terkediyor.� NUMBER 1, On Dakika, 13.05.1999, 19.52. 
 doğrusu: terk ediyor 
 
�...kül olmasõna yolaçan...� KENT, Güncel, 07.06.1999, 04.05. 
doğrusu: yol açan 
 
�...yasadõşõ bir yolla...� KENT, Güncel, 07.06.1999, 05.41. 
doğrusu: yasa dõşõ 
 
�...evlerini terkettiği bildirildi.� KENT, Dünyadan, 02.06.1999, 04.58. 
doğrusu: terk ettiği 
 
�...arzetmek bizlerin bir borcu...� atv, Haber 19, 26.05.1999, 19.51. 
doğrusu: arz etmek   
 
�...kimseye birşey veremem.� atv, Haber 19, 23.05. 1999, 19.27.  
doğrusu: bir şey 
 
 �işbirliği�. TRT 1, T.S.K., 01.05.1999. 
 doğrusu: iş birliği 
 
 �yurtiçi�. TRT 1, Çocuk Haber, 03.05.1999. 
 doğrusu: yurt içi 
 



 

 

 �Sivil toplum örgütü başkanlarõ yarõn ikinci kez biraraya gelecek.� KENT, Haber, 
04.07.1999, 12.05. 

 doğrusu: bir araya 
 
 �Sivil toplum örgütleri temsilcileri, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantõsõndan sonra 

dün akşam biraraya geldi.� KENT, Haber, 03.07.1999, 09.01. 
 doğrusu: bir araya 
 
 �...Hilton Oteli�ndeki yemekte biraraya geldi.� KENT, Haber, 03.07.1999, 09.01. 
 doğrusu: bir araya 
 
 � �Öcalan�a Mektup� başlõğõyla bir yazõnõn yeralmasõ ise PKK�lõlarõ çok kõzdõrdõ.� 

KENT, Haber, 01.07.1999, 21.30. 
 doğrusu: yer almasõ 
 
 �...Ankara�nõn Kafkasya�da kurulmasõnõ önerdiği çok uluslu barõş gücünün de 

yeralacağõ bildirildi.� KENT, Haber, 08.07.1999, 18.38. 
 doğrusu: yer alacağõ 
 
 �Dikkaya, sözkonusu köşkün kapõsõna...� KENT, Haber, 04.07.1999, 12.06. 
 doğrusu: söz konusu 
 
 �Yalova�nõn Çiftlikköy ilçesinde 45 bin kök dişi hintkeneviri ele geçirildi.� KENT, 

Haber, 02.07.1999, 18.28. 
 doğrusu: Hint keneviri 
 
 �Kõzkardeşlerine tecavüz eden adamõ öldüren karõ-kocaya linç girişimi�. Kanal 6, 

Haber, 15. 07. 1999, 19.26. 
 doğrusu: Kõz kardeşlerine, karõ kocaya 
 
 �Kan lekeleri katilleri eleverdi�. Kanal 6, Haber, 15. 07. 1999, 19.31. 
 doğrusu: ele verdi 
 
 �... Amerika�ya tatile gönderen Tatlõses havalimanõnda ne dedi?�. Kanal 6, Holi ve 

Mack, 03. 07. 1999, 17.23. 
 doğrusu: hava limanõnda 
 
 �1 fincan çiçekyağõ�. Kanal 6, Kadõnca, 01. 07. 1999, 14.07. 
 doğrusu: çiçek yağõ 
 
 �Sanatçõlar biraraya geldi�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 13.03. 
 doğrusu: bir araya 
 
 �Aslõnda hiçbir zaman demokrat olmamõş ve olmayacak olan siyasal İslamcõlar ve 

bölücülere baştacõ edilmeler bu yüzdendir�. NTV, Haber, 06.10.1999, 23.29. 
 doğrusu: baş tacõ 



 

 

 
 �Karayollarõnõ, ana caddeleri elektriksiz bõrakmak�. NTV, Haber, 06.10.1999, 23.04. 
 doğrusu: Kara yollarõnõ 
 
 �Hergün saat 20.00�de�. NTV, Program tanõtõmõ, 05.10.1999, 18.10. 
 doğrusu: Her gün 
 
 �Adalet Bakanlõğõ Cezaevi Düzenlemesi�. NTV, Haber, 04.10.1999, 20.28. 
 doğrusu: Ceza Evi 
 
 �Enerji işbirliği�. NTV, Haber, 04.10.1999, 20.01. 
 doğrusu: iş birliği 
 
 �Yõldönümü hediyesi�. NTV, Reklâm, 04.10.1999, 19.09. 
 doğrusu: Yõl dönümü 
 
 �Osmanlõ Yönetiminde Bir Zamanlar Yakõndoğu�. NTV, Gece Gündüz, 04.10.1999, 

18.30. 
 doğrusu: Yakõn Doğu 
 
�Antalya Büyükşehir....� KENT, Güncel, 02.06.1999, 01.53. 
 doğrusu: Büyük şehir 
 
�... farkettim�. Kanal D, Haber, 09.10.1999, 19.46. 
 doğrusu: fark ettim 
 
�teröristbaşõ kararõ�. STV, Haber, 02.07.1999, 20.05. 
 doğrusu: terorist başõ 
 
�herşey�. TRT 1, Beylikten İmparatorluğa, 02.10.1999, 22.52. 
     TV 9, Tanõtõm, 08.06.1999, 15.28. 
     TV 9, Tanõtõm, 04.06.1999, 00.01. 
 doğrusu: her şey 
 
�üçbin�, �beşbin�. TRT 1, Beylikten İmparatorluğa, 02.10.1999, 22.52. 
 doğrusu: üç bin, beş bin 
 
�hergün�, �günboyu�. Kanal D, Reklâm, 09.10.1999, 09.55. 
   CNN, 5N 1K, 15.10.1999. 
 doğrusu: her gün, gün boyu      
 
�Başkanvekili�. Kanal D, Haber, 04.10.1999, 13.19. 
 doğrusu: Başkan vekili 
 
�Ben senin herşeyinim�. Kanal D, Zirvedekiler, 02.10.1999, 12.30. 
 doğrusu: her şeyinim 
 
�  Köşeyazarõ�. TGRT, Tanõtõm Kuşağõ, 02.07.1999, 06.27. 
 doğrusu: Köşe yazarõ 
 



 

 

�işadamõ�. btv, Haber, 29.07.1999, 0.13. 
        �         btv, Haber, 28.06.1999, 01.02. 
 doğrusu: iş adamõ  
 
�yurtdõşõ�. btv, Haber, 28.06.1999, 01.02. 
        �        CNN, Gezgin, 17.10.1999, 15.36. 
 doğrusu: yurt dõşõ 
 
�yasadõşõ�. Kanal 6, Haber, 21.05.1999, 00.54. 
 doğrusu: yasa dõşõ 
 
�elbirliği�. STV, Haber, 10.07.1999, 11.18. 
 doğrusu: el birliği 
 
�yurtiçi ve yurtdõşõndaki�. KENT, Güncel, 07.06.1999, 21.33. 
 doğrusu: yurt içi ve yurt dõşõndaki 
 
�üstgeçitlere�. KENT, Haber, 04.06.1999, 14.02. 
 doğrusu: üst geçitlere 
 
�huzurevinde�. KENT, Güncel, 06.06.1999, 10.08. 
 doğrusu: huzur evinde 
 
�herşey�. KENT, Haber, 04.06.1999, 06.17. 
 doğrusu: her şey 
 
�Antalya havalimanõndan...� KENT, Haber, 03.06.1999, 06.16. 
 doğrusu: hava limanõndan 
 
�yõldönümü�. KENT, Güncel, 03.06.1999, 13.51. 
 doğrusu: yõl dönümü 
 
�güvenoylamasõ�. KENT, Güncel, 03.06.1999, 13.25. 
 doğrusu: güven oylamasõ 
 
�Karayolu, demiryolu, havayolu�. KENT, Güncel, 03.06.1999, 01.00. 
 doğrusu: Kara yolu, demir yolu, hava yolu 
 
�Şanlõurfa�. KENT, Güncel, 03.06.1999, 01.56. 
 doğrusu: Şanlõ Urfa 
 
�hintkeneviri�. KENT, Güncel, 01.06.1999, 21.55. 
 doğrusu: Hint keneviri 
 
�Havayolunu kullanarak...� KENT, Güncel, 01.06.1999, 15.14. 
 doğrusu: Hava yolunu 
 
�...hayatõna malolmakla..� KENT, Güncel, 01.06.1999, 15.14. 
 doğrusu: mal olmakla  
 



 

 

�... herşey bulunuyor�. KENT, Güncel, 05.06.1999, 03.15. 
 doğrusu: her şey 
  
�... biraraya geleceğini...� KENT, Dünyadan, 04.06.1999, 01.54. 
 doğrusu: bir araya 
 
�... birşey değildir�. KENT, Dünyadan, 03.06.1999, 19.16. 
 doğrusu: bir şey 
 
�Biran önce...� atv, Haber 19, 28.05.1999, 19.24. 
 doğrusu: bir an 
 
�...biraraya geldi�. atv, Haber 19, 25.05.1999, 20.13. 
 doğrusu: bir araya 
 
�Süpergüçlerin..� atv, Haber 19, 25.05.1999, 20.14. 
 doğrusu: Süper güçlerin 
 
�Kõzkardeşime ...�. atv, Şok, 18.05.1999, 00.49. 
 doğrusu: Kõz kardeşime 
 
�Bankalararasõ piyasa�. TV 9, Para ve Sermaye Piyasalarõ, 04.06.1999, 10.38. 
 doğrusu: Bankalar arasõ 
 
�Uluslararasõ piyasalar�. TV 9, Para ve Sermaye Piyasalarõ, 02.06.1999, 15.09. 
�Uluslararasõ piyasalar�. TV 9, Ekonomi Raporu, 01.06.1999, 10.11. 
�Uluslararasõ hukuk...� TV 9, Gündem, 01.06.1999, 20.40. 
�Uluslararasõ alan...� TV 9, Gündem, 01.06.1999, 20.08. 
 doğrusu: Uluslar arasõ 
 
�Atatürk Havalimanõ�. TV 9, Haber, 06.06.1999, 13.05. 
 doğrusu: Hava Limanõ 
 
�Şanlõurfa�. CNN TÜRK, Hava Durumu, 15.10.1999, 09.13. 
�Şanlõurfa�. CNN TÜRK, Hava Durumu, 17.10.1999, 15.14. 
�Şanlõurfa�. TV 9, Gündem, 01.06.1999, 20.07. 
 doğrusu: Şanlõ Urfa 
 
�Kahramanmaraş�. TV 9, Aktüel Haber, 08.06.1999, 21.41. 
 doğrusu: Kahraman Maraş 
  
�Gaziantep�. TV 9, Aktüel Haber, 12.06.1999, 15.16. 
 doğrusu: Gazi Antep 
 
�...altyapõnõn olmadõğõ yerlerde...� CNN TÜRK, Yeşil Dünya, 17.10.1999, 11.38. 
 doğrusu: alt yapõnõn          
 
�İşkence davasõ silbaştan�. TV 9, Aktüel Haber, 15.06.1999, 21.29. 
 doğrusu: sil baştan 
 



 

 

�1 kilo kurufasulye�. CNN TÜRK, Ekonomi, 17.10.1999, 20.18. 
 doğrusu: kuru fasulye. 
 
�Okur-yazar / cezaevinde tutuklu�. TV 9, Aktüel Haber, 02.06.1999, 23.09. 
 doğrusu: Okuryazar, ceza evinde  
 
�Tefal CNN Türk�e hoşgeldin der�. CNN TÜRK, Reklâm, 17.10.1999, 12.38. 
 doğrusu: hoş geldin. 
 
 �içgiyim�. NUMBER 1, On Dakika, 11.05.1999, 19.51. 
doğrusu: iç giyim 
 
 �PARİS�DE İÇGİYİM RÜZGARI.� NUMBER 1, On Dakika, 11.05.1999, 19.15. 
 doğrusu: İÇ GİYİM 
 
 �... siyasi trafik haftasonu yoğun�. NUMBER 1, On Dakika, 14.05.1999, 19.46. 
 doğrusu: hafta sonu 
 
 �terkedilen bebekle köpek�. Star, Haber, 09.07.1999, 20.26. 
 doğrusu: terk edilen  
 
 �Sezen Aksu Konserinde Neşe ve Hüzün biraradaydõ..� Star, Haber, 04.07.1999, 

20.36. 
 doğrusu: bir aradaydõ 
 
 �Biran önce idamõnõ sabõrsõzlõkla bekliyoruz.� SHOW, Show Haber, 07.10.1999, 

19.32. 
 doğrusu: bir an 
 
 �Terör örgütleri işbirliği yapacak.� SHOW, Haber, 06.10.1999, 19.31. 
 doğrusu: iş birliği 
 
 �Futbol Federasyonu Başkanvekili�. NTV, 15.10.1999, 19.07. 
 doğrusu: Başkan Vekili 
 
 �Gaziantep�. TGRT, Haber, 06.10.1999, 07.34. 
 doğrusu: Gazi Antep 
 
 �Büyükçekmece�. TGRT, Haber, 06.10.1999, 07.38. 
 doğrusu: Büyük Çekmece 
 
 �Gazyağõna zam.� TGRT, Haber, 05.10.1999, 17.17. 
 doğrusu: gaz yağõ 
 



 

 

 �Türkmen ve Rus doğalgazõnõn biri diğerine bağlõ değil.� NTV, Haber, 16.10.1999, 
06.00. 

 doğrusu: doğal gazõnõn 
 
 �...birbirimizi görüyoruz yani dibdibeyiz.� SHOW, Ateş Hattõ, 06.10.1999, 23.25. 
 doğrusu: dip dibe 
 
 �Büyükelçiliğe baskõn.� SHOW, Haber, 02.10.1999, 20.30. 
 doğrusu: Büyük elçiliğe 
 
 �Modanõn ayaksesi�. SHOW, Klip 1999, 08.10.1999, 13.03. 
 doğrusu: ayak sesi 
 
 �Hücreevini bastõlar.� SHOW, Haber, 06.10.1999, 19.48. 
 doğrusu: hücre evi 
 
 �Başkan ve eşcinseller biraraya geldi.� SHOW, Haber, 04.10.1999, 20.50. 
 doğrusu: eş cinseller, bir araya 
 
 �30 Ağustos Zafer Bayramõ�nda yurtdõşõnda olacağõm için...� SHOW, Haber, 

04.10.1999, 20.14. 
 doğrusu: yurt dõşõnda 
 

*      *      * 
 

Aşağõdaki örneklerde ise bitişik yazõlmasõ gereken kelimeler ayrõ yazõlmõştõr.  
 

 �Başbakan Ecevit hiç bir ülkede Türkiye�deki gibi...� KENT, Haber, 12.07.1999, 
09.11. 

 doğrusu: hiçbir 
 
�Apo�nun hiç bir yerde yayõnlanmayan ifadeleri Türkiye�yi sarsmaya devam ediyor�. 

Kanal 6, Holi ve Mack, 03. 07. 1999, 17.35. 
 doğrusu: hiçbir 
 
 �Meseleyi soğuk kanlõ bir biçimde düşünmeliyiz�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve 

Metin Uca, 02. 07. 1999, 07.12. 
 doğrusu: soğukkanlõ 
 
 �Başkalarõna atf-õ cürümde bulunmak ve hele hele bu şekilde müesseseleri yõpratõcõ 

tavõrlar ortaya koymak...� �. STV, Haber, 16. 10. 1999, 19.08. 
 doğrusu: atfõcürümde 
 
�...türlerin bir çoğunun artõk varolmadõğõnõ görürsünüz�. CNN TÜRK, Yeşil Dünya, 

18.10.1999, 05.10. 
 doğrusu: birçoğunun , var olmadõğõnõ 



 

 

 
 �Cenabõ Allah�. SHOW, Haber, 02.10.1999, 20.11. 
 doğrusu: Cenabõallah 

 
1. 5. Büyük harf yanlõşlarõ 
 
 Özel isimlerin, büyük harfle başladõğõ kuralõ genellikle bilinir. Büyük harflerin yanlõş 

kullanõlmasõ, dikkatsizlikten veya bazõ kelimeleri özel isim zannetmekten kaynaklanmaktadõr. 
Meselâ belli bir tarih bildiren ay ve gün adlarõ büyük harfle başladõğõ hâlde, belli bir tarih 
bildirmeyen ay ve gün adlarõ küçük harfle başlar. 19 Mayõs 1919 örneğinde Mayõs büyük 
harfle; �Her mayõs pikniğe gideriz.� örneğinde mayõs küçük harfle başlar. 

Aşağõda çeşitli sebeplerle yapõlan büyük harf yanlõşlarõ gösterilmiştir.  
 
 �Devlet Bakanõ Ve Hükümet Sözcüsü�. Kanal D, Haber 16.00, 09.07.1999, 16.04. 
 doğrusu: ve Hükûmet 
 
 �...Türban Olayõnõ Değerlendirmesi�. TRT 1, Politikanõn Nabzõ, 02.05.1999, 21.24. 
 doğrusu: türban olayõnõ değerlendirmesi 
 
 �Ön sonuçlarõn Aralõk ayõnda alõnacağõ bildirildi.� KENT, Haber, 14.07.1999, 20.57. 
 doğrusu: aralõk 
 
 �İran�da Perşembe gecesi başlayan öğrenci olaylarõ...� KENT, Haber, 12.07.1999, 

06.33. 
 doğrusu: perşembe 
 
 �gece öpücüğü programõnõn bu geceki konuklarõ...� Kanal 6, Derinlikler, 05. 07. 1999, 

22.59. 
 doğrusu: Gece Öpücüğü 
  
 �Zincirlikuyu mezarlõğõnda yatanlarõ kafirlikle suçlayan Yõlmaz�õn şok sözleri...� 

Kanal 6, İşte Hayat, 05. 07. 1999, 23.33. 
 doğrusu: Mezarlõğõ�nda 
 
 �Bir hukuk devletinde parlamentonun, kendi varlõğõna vücut veren Anayasasõ�nõ ve 

Anayasa Mahkemesi kararlarõnõ böylesine hiçe saydõğõnõn başka bir örneğini göstermek 
mümkün değildir�. NTV, Haber, 06.10.1999, 23.27. 

 doğrusu: anayasasõnõ 
 
 �Burasõ muştur yolu yokuştur�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 15.10.1999, 22.40. 
 doğrusu: Muştur 
 
 �Geçtiğin yaylalar senin mi fõrat?�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 15.10.1999, 

22.24. 
 doğrusu: Fõrat 



 

 

 
�cumhurbaşkanõ, başbakan�. btv, Haber, 24.07.1999, 12.22. 
 doğrusu: Cumhurbaşkanõ, Başbakan 

 
 1. 6. mõ / mi, da / de, ki�nin ayrõ yazõlõşõ 
 
1. 6. 1. ki bağlacõnõn yazõlõşõ 
 
 ki bağlacõ, belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki kelimeleri dõşõnda 

daima bitişik yazõlõr. Alt yazõlarda bu kurala aykõrõ örnekler görülmektedir. 
 
 �Demekki kartel yõkabiliyor, ama yapamõyor.� btv, Güncel, 21.04.1999, 03.11. 
 doğrusu: demek ki 
 
 �Tansu Çiller diyorki!�. btv, Haber, 16.04.1999, 16.04. 
 doğrusu: diyor ki 
 
 �Yavuz Donat�õn yazdõğõ bu yazõ, böyle olunca tabiki laf salatasõna dönüvermiş.� btv, 

Güncel, 20.4.1999, 17.50. 
 doğrusu: tabiî ki 
 
 �Sanmaki üzgünüm darõldõk diye�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 15.10.1999, 

23.25. 
 doğrusu: sanma ki 
 
 �Çocuklar diyorki�. Kanal A, Çocuklar Diyor ki, 04.10.1999, 20.21. 
 doğrusu: diyor ki 
 
 �Sanmaki cefasõzõm, aşkõnda vefasõzõm�. TRT 1, Müzik Arşivinden, 06.12.1999, 

22.56. 
 doğrusu: sanma ki 
 
 �Dedimki kel olsun da çamurdan olsun.� SHOW, Tanõtõm Programõ, 10.10.1999, 

14.17. 
doğrusu: Dedim ki  
 
 �Şimdi gördüm. Yoktuki bunlar.� SHOW, Show Haber, 03.10.1999, 20.26. 
 doğrusu: yoktu ki 
 
 �Neyseki onun kalbi böyle durumlar için hazõr!�. NTV, Reklâm, 03.10.1999, 18.54. 
 doğrusu: Neyse ki 
 
�biz inanõyoruz�ki�. KENT, Dünyadan, 06.07.1999, 09.58. 
 doğrusu: inanõyoruz ki 
 



 

 

�Neyseki�. Kanal D, Reklâm, 02.10.1999, 10.58. 
 doğrusu: Neyse ki 
 
 �Öyle saplanmõşlarki...� FLASH, Yabancõ Film (İstilâ), 09.06.1999. 
 doğrusu: saplanmõşlar ki 
 

Şüphe bildiren ki edatõ da ayrõ yazõlõr. Aşağõdaki örnekte ise bitişik yazõlmõştõr. 
 
 �Dağdakiler hepsi senin karõn değilmiki.� SHOW, Haber, 04.10.1999, 20.13. 
 doğrusu: değil mi ki 
 

*          *          * 
 
Ayrõ yazõlan ki bağlacõna karşõlõk, aitlik anlamõ taşõyan �ki bitişik yazõlõr. Çünkü bu �ki 

bağlaç değildir; sadece aitlik bildiren bir ektir. Aşağõdaki örnekte görülen �ki, �sermaye�nin 
�geçen yõl�a ait olduğunu bildirdiğine göre bitişik yazõlmalõydõ.  

 
�Geçen yõl ki sermaye�. btv, Serin Sohbetler, 22.06.1999, 09.50. 
 doğrusu: Geçen yõlki sermaye 
 
1. 6. 2. da, de bağlacõnõn yazõlõşõ 
 
 da, de bağlacõ daima kelimeden ayrõ yazõlõr. Ancak ses bakõmõndan -da / -de ekine 

benzediği için çoğu zaman bu ekle karõştõrõlarak kelimeye bitişik yazõlmaktadõr. Bu bağlacõ,       
-da / -de ekinden ayõrmak için önce anlamõna bakõlmalõdõr. da, de bağlacõ dahi, bile 
anlamlarõnda kullanõlõr. Bu bağlaç kaldõrõldõğõ zaman cümlede bozukluk meydana gelmez. 

 
 Kelimeye bitişik yazõlan �da / -de ise cümlenin kuruluşunda rol oynayan bir ektir. Ek 

kaldõrõldõğõnda cümlenin yapõsõ bozulur. Durumu örneklerle açõklamak daha aydõnlatõcõ 
olacaktõr. �Evde oturuyorum.� cümlesindeki �de�yi kaldõrõrsak cümle bozulur; �ev 
oturuyorum�un bozuk bir cümle olduğu açõktõr. Öyleyse buradaki �de, cümlenin kuruluşunda 
rol alan bir ektir ve bitişik yazõlmalõdõr. �Ev de benim değil.� örneğinde ise de�yi kaldõrõrsak 
cümle bozulmaz . �Ev benim değil.� cümlesi, manasõ biraz farklõ olmakla birlikte düzgün bir 
cümledir. Öyleyse buradaki de ayrõ yazõlmalõdõr. �Veya� anlamõndaki ya da�nõn daima ayrõ 
yazõlmasõ gerektiği de unutulmamalõdõr.  

 
Bu konuda dikkat edilmesi gereken iki nokta daha vardõr.  

1. Ayrõ yazõlan da / de edatõnõn hiçbir zaman t�li biçimleri bulunmaz.  
2. Kesme işareti kullanmak, da / de edatõnõ ayrõ yazmak anlamõna gelmez.  
 
 da, de bağlacõ ile -da / -de ekinin vurgularõ da farklõdõr. Bağlaç; vurguyu kendisinden 

önceki heceye atar; yani vurgusuzdur. -da / -de eki ise vurguludur.  
Aşağõda bu konudaki yanlõşlar gösterilmiştir.  
 
�Müdahil olupta, duruşmada...� TV 9, Haber, 08.06.1999, 20.08. 



 

 

 doğrusu: olup da  
 
 �Beleşçilerde eğlendi�. Kanal 6, Haber, 04. 07. 1999, 18.53. 
 doğrusu: Beleşçiler de 
 
 �...saygõ için verilen yada övünç için kabul edilendir.� btv, Haber, 24.04.1999, 03.06. 
 doğrusu: ya da 
 
 �Bol bol DYP lideri Çiller�e atõf da bulunan Çelik...� btv, Güncel, 02.04.1999, 21.53. 
 doğrusu: atõfta  
 
 �Moda da erkek dünyasõ�. Kanal 6, Erkekler Kulübü, 03. 07. 1999, 13.45. 
 doğrusu: Modada 
  
 �Saldõrõ da bir kişi öldü�. Kanal 6, Haber, 03. 07. 1999, 13.08. 
doğrusu: Saldõrõda 

 
 �Zaten cevabõda verildi.� ctv, Belgesel, 12.06.1999, 20.00. 
 doğrusu: cevabõ da 
 
 �Seninde dertlerin derin mi fõrat�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 15.10.1999, 

22.24. 
 doğrusu: Senin de 
 
 �Bir çift kundurayla birde fesi var.� TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 15.10.1999, 

22.43. 
 doğrusu: bir de 
 
 �Yarim al beni al beni / Alda sineye sar beni�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 

15.10.1999, 23.08. 
 doğrusu: Al da 
 
 �Gönlümü sensizde avuttum artõk�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 15.10.1999, 

23.26. 
 doğrusu: sensiz de 
 
 �Yolumuz ayrõlsada dost kalalõm ikimiz�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 

25.10.1999, 12.57. 
 doğrusu: ayrõlsa da 
 
 �AZİZ FUAT GÜNER / YAĞMUR OLDA GEL�. NUMBER 1, 13.05.1999, 14.26. 
 doğrusu: OL DA 
 
 �Size hediyenizide alõr, bahşişinizide verir.� SHOW, Ateş Hattõ, 06.10.1999, 23.28. 
 doğrusu: hediyenizi de,  bahşişinizi de 



 

 

  
�sonrada�. Kanal 6, Haber, 21.05.1999, 00.51. 
 doğrusu: sonra da 
 
�hemde�. Kanal 6, Haber, 21.05.1999, 00.54. 
 doğrusu: hem de 
 
�yada�. KENT, Dünyadan, 01.06.1999, 09.34. 
 doğrusu: ya da  
 
�yada�. atv, Haber, 18.05.1999, 13.20. 
 doğrusu: ya da 
 
�... yakalanmadan öncede vardõ�. atv, Haber 13, 18.05.1999, 13.19. 
 doğrusu: önce de 
 
�Bende eylemi yapmanõn kararõnõ aldõm�. atv, Haber 13, 18.05.1999, 13.21. 
 doğrusu: Ben de 
 
�...bölge müdürünün�de...� KENT, Güncel, 05.06.1999, 00.18. 
 doğrusu: müdürünün de 
 
�Ogünde Fenerli oldu�. KENT, Spor, 08.06.1999, 18.22. 
doğrusu: Ogün de 

 
 �...şekerdende şeker ol sende�. HBB, 2�den 4�e, 14.06.1999, 01.38. 
 doğrusu: şekerden de, sen de 
 
 �Güzel�de �siyasi yasaklõ�. Kanal 7, Haber Saati, 02.07.1999, 21.25. 
 doğrusu: Güzel de 
 
 �ÇOCUKLARA�DA AF�. tv 8, Haber, 04.10.1999, 16.22. 
doğrusu: ÇOCUKLARA DA 
 
�...örgüte üyeymiş oğlu�da�. Kanal 6, Haber, 24.05.1999, 08.11. 
 doğrusu: oğlu da 
 
 1. 6. 3. mõ / mi soru ekinin yazõlõşõ 
 
 �Hem cemalin gösterip olurmu çekmek?�. TRT 4, Radyo Sanatçõlarõ Konseri, 

15.10.1999, 22.20. 
 doğrusu: olur mu 
 
 �Seni nerde arayõm, yerdemi, göktemisin�. TRT 1, Müzik Arşivinden, 06.12.1999, 

22.55. 
 doğrusu: yerde mi, gökte misin 
 



 

 

 �Sedye yokmu�. SHOW, Show Haber, 10.10.1999, 19.47. 
doğrusu: yok mu 
  
 �Şüphelendiğin kimseler varmõ.� SHOW, Haber, 04.10.1999, 20.48. 
doğrusu: var mõ 
 
 �Kapalõmõ telefon.� SHOW, Haber, 04.10.1999, 20.46. 
doğrusu: Kapalõ mõ 
 
�Evlimisiniz�. Kanal 6, Haber, 31.05.1999, 13.03. 
 doğrusu: evli misiniz 
 
�Bakarmõsõn�. KENT, Haber / Spor, 11.06.1999, 18.11. 
 doğrusu: Bakar mõsõn 
 
�...biliyormusun�. TGRT, Telekritik, 03.07.1999, 23.06. 
 doğrusu: biliyor musun 
 
�... bakõyormu�. TGRT, Telekritik, 03.07.1999, 23.06. 
 doğrusu: bakõyor mu 
 
 �Yoksa beni sevmiyormu?�. HBB, 2�den 4�e, 14.06.1999, 01.38. 
 doğrusu: sevmiyor mu 
 
 �Memur zamlarõ konusunda hükûmetin tutumunu destekliyormusunuz?�. Kanal D, 

Teke Tek, 09.07.1999, 00.05. 
 doğrusu: destekliyor musunuz 
 
 �Seni nerde arayõm, yerdemi, göktemisin�. TRT 1, Müzik Arşivinden, 06.12.1999, 

22.55. 
 doğrusu: yerde mi, gökte misin? 
 
 �Sedye yokmu�. SHOW, Show Haber, 10.10.1999, 19.47. 
doğrusu: yok mu? 
  
 �Şüphelendiğin kimseler varmõ.� SHOW, Haber, 04.10.1999, 20.48. 
doğrusu: var mõ? 
 
 �Kapalõmõ telefon.� SHOW, Haber, 04.10.1999, 20.46. 
doğrusu: Kapalõ mõ? 
 
�Evlimisiniz�. Kanal 6, Haber, 31.05.1999, 13.03. 
 doğrusu: evli misiniz? 
 
�Bakarmõsõn�. KENT, Haber / Spor, 11.06.1999, 18.11. 



 

 

 doğrusu: Bakar mõsõn? 
 
�...biliyormusun�. TGRT, Telekritik, 03.07.1999, 23.06. 
 doğrusu: biliyor musun? 
 
�... bakõyormu�. TGRT, Telekritik, 03.07.1999, 23.06. 
 doğrusu: bakõyor mu? 
 
1. 7. Noktalama işaretlerinde yanlõşlar 
  
Aşağõdaki örneklerde gerekli noktalama işaretlerinin kullanõlmadõğõ veya yanlõş 

kullanõldõğõ görülmektedir.  
 
�0900-309-1975 NOLU HATTIMIZI...� HBB, Platform, 06.06.1999. 
 doğrusu: NU.LU 
 
 �Dr Stress�. Kanal 6, Dr. Stress, 11.10.1999. 
 doğrusu: Dr. 
 
 �Böyle mi olacaktõ.� atv, Böyle mi Olacaktõ, 14.07.1999. 
 doğrusu: olacaktõ? 
 
�Cevapla?�. TGRT, Reklâm, 11.07.1999, 17.26. 
 doğrusu: Cevapla. 
 
�Noluyor ya�. atv, Haber 19, 23.05.1999, 19.28. 
 doğrusu: N�oluyor ya? 
 

*          *          * 
 
Aşağõdaki örnekte kullanõlan işaret Türkçede yoktur.  
 �Yorumlar & Yankõlar�. Kanal A, Yorumlar ve Yankõlar, 01.07.1999, 21.59. 
 doğrusu: Yorumlar ve Yankõlar 

 
 1. 8. Alfabemizde bulunmayan harfler 
 
 01.11.1928 tarih ve 1353 sayõlõ kanuna göre alfabemizde 29 harf vardõr. x, w, q 

harfleri yabancõ özel adlar ve walkman, western gibi birkaç istisna dõşõnda dilimizde 
kullanõlmaz. Aşağõdaki örneklerde kelimelerin Türkçeleşmiş biçimleri kullanõlmalõdõr. Show 
televizyonunun adõnõn Şov biçiminde olmasõ da 1353 sayõlõ kanunun gereğidir.  

 
 �BODRUM AKYARLAR�DA 220 METREKARE DENİZ MANZARALI DUBLEX 

VİLLA ARSALARI 15 AY VADE İLE�. SHOW, 15.07.1999, 17.30. 
doğrusu: DUBLEKS 

 



 

 

�Ankara Expresi�. TGRT; Film Tanõtma, 01.07.1999, 06.22. 
 doğrusu: Ekspresi 

 
 

  1. 9. Kõsaltmalarda yapõlan imlâ yanlõşlarõ 
 
�24 Ayar Gr. 03.463.000 TL�. TV 9, Para ve Sermaye Piyasalarõ, 04.06.1999, 10.38. 
 doğrusu: g 
 
�100 km.�ye ulaşõm süreci�. CNN TÜRK, Beşinci Vites, 17.10.1999, 16.47. 
 doğrusu: km�ye 

 
 2. SÖYLEYİŞ BOZUKLUKLARI 
 
 Söyleyiş (telâffuz) yanlõşlarõ, radyo ve televizyonlarda sõk rastlanan ve Türkçe 

konusunda duyarlõ insanlarõ en çok rahatsõz eden yanlõşlardandõr. Bunlarõn bir kõsmõ 
bilgisizlik ve eğitimsizlikten, bir kõsmõ dikkatsizlikten, bir kõsmõ da çabuk konuşmadan 
kaynaklanmaktadõr. Ölçünlü (standart) dile uymayan ve ağõz özelliklerini yansõtan söyleyiş 
şekilleri de sõk görülmektedir. Söyleyiş yanlõşlarõ ve ölçünlü dilde olmayan söyleyiş şekilleri 
aşağõda sõnõflandõrõlarak gösterilmiştir. 

 
2. 1. Kõsa iken uzun söylenen heceler 
 
Ünlülerin kõsa veya uzun olarak söyleniş süreleri, her kelimede farklõlõk gösterir. 

Telâffuzda, söyleniş sürelerine dikkat etmek gerekir. Ancak bazõ kelimelerdeki ünlülerden biri 
veya hepsi yanlõş olarak uzun söylenmektedir.  

 
 Bile anlamõna gelen dahi edatõnõn ilk hecesi kõsa, ikinci hecesi hafifçe uzatõlarak 

söylenmelidir. İlk hece uzatõlõrsa �olağanüstü yeteneği olan kimse� anlamõnda başka bir 
kelime ortaya çõkar. Aşağõdaki örneklerde uzatõlan hecelerin ünlüleri üzerine çizgi veya 
düzeltme işareti (^) konulmuştur. 

 
 �...krediye dāhi ihtiyacõ olan memur...�. Kanal A, Günebakan, 23.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: dahi 
 
 �...meslektaşlarõmõz dāhi olsa...�. etv, Günün Yorumu, 23.06.1999, 21.25. 
 doğrusu: dahi 
 
 �...Merve Kavakçõ�nõn birkaç konuşmasõndan dāhi...�. HBB, Haber, 04.06.1999, 

13.10. 
 doğrusu: dahi 
 
 �Tārikat�. HBB, Mozaik, 05.06.1999, 00.02. 
 doğrusu: tar mkat 
 
 �Türkiye tārikatlarõ tartõşmalõ mõ?�. etv, Günün Yorumu, 23.06.1999, 21.22. 
 doğrusu: tarmkatlarõ 
 
 �Güney Kore�de Halkõn Kutsal Kilisesi adlõ bir tārikata mensup 300 mürit...�. 

NUMBER 1, On Dakika, 13.05.1999, 19.54. 



 

 

 doğrusu: tarmkata 
 
 �Mākam�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 14.05.1999, 07.45. 
 doğrusu: makam 
 
 �Mākām�. HBB, Haber 16.00, 14.06.1999. 
 doğrusu: makam 
 
 �...rākip olarak ortaya çõkan...�. Kanal A, Haber, 18.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: rakip 
 
 �...vāhim bir durum...�. FLASH,  Haber, 09.05.1999, 19.30. 
 doğrusu: vahim 
 
 �Lâiklik�. FLASH,  Düzlem Ayna, 05.07.1999, 20.30. 
 doğrusu: lâiklik 

 Düzeltme işareti burada a�yõ uzatmak için değil l�yi ince okutmak için 
kullanõlõr. 

 
 �Hālim Sarõoğlu�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 15.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: Halim 
 
 �Fākir�. Kanal 7, Bu Ülke, 12.05.1999, 23.40. 
 doğrusu: fakir 
 
 �...bize nāsip olacak...�. HBB, Haber, 01.06.1999, 22.21. 
 doğrusu: nasip 
 
 �...aynõ mekānizmadan...�. etv, Haber 14, 29.06.1999, 14.20. 
 doğrusu: mekanizmadan 
 
 �...Amasya�daki akrābālarõnõ görmek için...�. HBB, Haber, 06.06.1999, 19.06. 
 doğrusu: akrabālarõnõ 
 
 �Merhāle�. Kanal 7, Haber Saati, 12.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: merhale  
 
 �...meydāna gelen...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 11.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: meydana 
 
 �...kendi dõşõndāki partilere�. TRT 1, Gece Haberleri, 04.05.1999. 
 doğrusu: dõşõndaki 
 
 �...Arap dilinin alfābesini öğrenmeye başladõ.�. TGRT, Dünya Dönüyor, 03.05.1999, 

01.42. 
 doğrusu: alfabesini 
 
 �...fantāzi falan denen şeyler...�. HBB, 2�den 4�e, 12.06.1999, 01.13. 
 doğrusu: fantezi 
 



 

 

 �... ivedmlikle çõkarõlmasõ...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 11.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: ivedilikle 
 
 �...Ankara�da yapõlacak mîtingde...�. Kanal D, Haber 15.00, 14.07.1999, 15.02. 
 doğrusu: mitingde 
 
 �vîsal, hîkâye, îmāret�. Kanal A, Mülk Sultanlarõ, 25.06.1999, 17.05. 
 doğrusu: visal, hikâye, imāret 
 
 �Lîse�. FLASH,  Ana Haber, 02.07.1999, 19.30; Kanal A, Günebakan, 18.06.1999, 

08.00. 
 doğrusu: lise 
 
 �Lîsans�. Kanal A, Haber, 19.06.1999, 12.30. 
 doğrusu: lisans 
 
 �Görüşme takvîmini açõkladõ.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 07.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: takvimini 
 
 �Sakāl-õ şerif�. Flash. 
 doğrusu: sakalõşerif 
 
 �Vākā-yõ âdiye�. Kanal A, Madalyon, 29.06.1999, 22.20. 
 doğrusu: vak�ayõadiye 
 
 �Âdem-i merkeziyetçilik�. Kanal A, Günebakan, 30.06.1999, 09.00. 
 doğrusu: ademimerkeziyetçilik 

 
 Âdem ilk peygamberin adõdõr. Kõsa a ile söylenmesi gereken buradaki 
adem ise �yokluk� demektir. 

 
 �Resmî geçit töreni yapõldõ.�. STV, Haber, 01.10.1999, 13.00. 
 doğrusu: resmigeçit 
 

 İlk hece olan res- vurgulu söylenmelidir. Buradaki resm �tören� 
demektir; dolayõsõyla ayrõca tören denmesi yanlõştõr. Resm-i geçit yerine 
geçit töreni demek daha uygun olur. 

 
 �...Tansu Çiller�in öncülüğündeki halkõn ayak sesleri, talancõlarõn güçlerini ve 

saltanātõnõ yok edecek.�. btv, Haber, 17.4.1999, 12.05. 
 doğrusu: saltanatõnõ 

 
 �Bu olay, Cumhurbaşkanõ Süleyman Demirel�in yeğeni Yahya Demirel�in 

marifetlerinden sonra, tarihe ikinci yeğen vākāsõ olarak geçiyor. btv, Haber, 17.4.1999, 10.50. 
 doğrusu: vak�asõ 
 

 Bu cümledeki �vak�asõ� kelimesinde uzun ünlü yoktur ve kelimenin 
hece yapõsõ �vak-a-sõ� şeklindedir. 

 



 

 

 �Çok sayõda Pe Ka Kālõnõn Bingöl kõrsalõna kaçtõklarõ, güvenlik güçlerinin ise 
Elazõğ�da çevirme hareketi başlattõklarõ öğrenildi.�. btv, Haber, 25.4.1999, 17.11. 

 doğrusu: Pe Ka Kalõnõn 
 
 �Çillerin Antalya mitingi, yine kartelin gazābõna uğradõ.�. btv, Haber, 06.04.1999, 

10.00. 
 doğrusu: gazabõna 
 
 �Birleşmiş Milletler yetkilileri, kapõlarõnõ açõk tutan Türkiye�ye müteşekkîriz derken 

Türkiye�nin yardõm için şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadõğõnõ da belirttiler.�. btv, 
Haber, 07.04.1999, 10.08. 

 doğrusu: müteşekkiriz 
 
 �Yakõnõnda patlarsa elbmseden eser bulmak mümkün diğil.�. btv, Haber, 06.04.1999, 

10.08. 
 doğrusu: elbiseden 
 
 �Doğan�õn yeni lākābõ, �kara kartelin kara korsanõ� oldu�. btv, Haber, 16.04.1999, 

13.35.  
 doğrusu: lâkabõ 

Buradaki düzeltme işareti a�yõ uzatmak için değil, l�yi ince okutmak içindir.  
 
 �Yani bu gördüğünüz dev cāmmnin altõ, tamamen ahşap.�. btv, Anahtar, 26.04.1999, 

01.46. 
 doğrusu: cāminin 
 
 �Vural Savaş, �Bunu sokaktaki çocuklar dāhi biliyor.� ifadesini kullandõ.�. OLAY, 

Haber, 07.05.1999, 19.30. 
doğrusu: dahi 
 
 �Bunu düşünmek dāhi istemiyoruz.�. STV, Spor, 08.10.1999, 18.03. 
 doğrusu: dahi 
 
 �...Güvenlik Konseyini āc mlen toplantõya çağõrdõ. Hilâl Radyo, Haber, 18.01.1999. 
 doğrusu: ācilen 
 
 �Ülkenin en fazla istikrar aradõğõ bir dönemde ivedmlikle yeni hükümet kurulmasõna 

ihtiyacõ bulunmaktadõr.� 
 doğrusu: ivedilikle 
 
 �Dövmenin zarārõ var mõ, yok mu?�. OLAY, Bizim Sokak, 13.05.1999, 10.42. 
 doğrusu: zararõ 
 

 �Zarar� kelimesinin bütün ünlüleri kõsadõr. Kelime ek alsa da almasa 
da son hece ünlüsü kõsa telâffuz edilir. 

 
 �Asgarî otuz bin, azāmî üç milyon lira idi.�. OLAY, Alternatif Bakõş, 15.05.1999, 

22.00. 
 doğrusu: āzamî 
 



 

 

 Telâffuzunda en çok yanlõş yapõlan kelimelerden biri de �azamî� 
kelimesidir. Kelimenin birinci ve üçüncü ünlüsü uzun, ikinci ünlüsü ise 
kõsadõr. 

 
  �439 sayõlõ yasadāki yapõlan değişikliğe kadar bu sisteme devam edildi. OLAY, 

Alternatif Bakõş, 15.05.1999, 22.01. 
 doğrusu: yasadaki 

Bu cümlede -ki ekine de gerek yoktur.  
 
 �Meydāna gelen...�. Kanal 7, Haber, 13.07.1999, 13.25. 
 doğrusu: meydana 
 
 �Güzel bir hātõrānõzõ anlatõn.�. SHOW, Film Gibi, 01.07.1999, 22.27. 
doğrusu: hātõranõzõ 
 

  �Hatõra� kelimesinin sadece ilk ünlüsü uzundur. Son hece 
hecedeki ünlü uzatõlmamalõdõr.  

 
 �Dün gece İstanbul�da meydana gelen tren kazasõnda bir fāciā yaşandõ.�. SHOW, 

Haber, 03.07.1999, 20.39. 
doğrusu: fācia 

 �Facia� kelimesinin sadece ilk ünlüsü uzundur. Son hecedeki ünlü 
uzun söylenmemelidir.  

 
 �Daha skorer oyun sergileyen Bursa ekmbi ilk yarõyõ 38-35 önde tamamladõ.� OLAY, 

Spor Masasõ, 09.05.1999, 22.38. 
doğrusu: ekibi 
 
 �kātil zanlõsõ�. Star, Haber, 25.05.1999, 20.12. 
 doğrusu: katil zanlõsõ 
 

 Katil kelimesinin ilk hecesi olan ka�nõn kõsa söylenmesi gerekir. 
Çünkü bu kelime mastardõr ve �öldürme� anlamõnõ verir. İlk hecesi uzun 
olan katil ise �öldüren� demektir.  

 
 �kātil zanlõsõ�. Star, Gece Hattõ, 25.05.1999, 00.32. 
 doğrusu: katil 
 
 �Āşk cellâdõndan ne çõkar...�. STV, Magazin Aktüalite, 16.05.1999, 22.41. 
 doğrusu: aşk 
 
 �Kāmu çalõşanlarõ emeklilik yaşõ ve maaş artõşõnõ protesto etmek...�. Kanal A, Günden 

Geceye, 09.07.1999, 00.11. 
 doğrusu: kamu 
 
 �Yimpaş Yozgat-Kayserispor�u sevgili hākem kardeşimin ikramlarõyla ...�. STV, 

Sporda Bugün, 29.05.1999, 22.02. 
 doğrusu: hakem 
 
 �Sõra ārzulanan iktidarõ yakalama hamlesindedir.�. STV, Belgesel, 16.05.1999, 05.25. 



 

 

 doğrusu: arzu 
 
 �Otuz beş metrekāreden başlayan, en fazla altmõş metrekāreye kadar çõkabilen 

konutlar...�. Meltem, İlk Haber, 09.10.1999, 08.39. 
 doğrusu: metrekare 
 
 �İlk şampiyonluk hātõrāsõ bu fotografta...�. STV, Yüzyõlõn Hikâyesi, 27.05.1999, 

22.34. 
 doğrusu: hātõrasõ 
 
 �Bembeyāz yapabilir.�. Star, Reklâm, 18.05.1999, 23.51. 
 doğrusu: bembeyaz 
 
 �... kalõplaşmõş bir temā yoktur. Her grup kendine has temāsõnõ kendisi oluşturur�. 

Kanal 6, Belgesel, 02. 07. 1999, 06.49. 
 doğrusu: tema 
 
 �Ben sanâtõn her dalõnõ seviyorum�. Kanal 6, Kadõnca, 01. 07. 1999, 15.16. 
 doğrusu: sanatõn 
 
 �Oysa ki son yõllardāki tõbbî alanda yapõlan gelişmelerin sonunda...�. Kanal 6, 

Kadõnca, 03. 07. 1999, 14.39. 
 doğrusu: yõllardaki 

Bu cümlede -ki ekine ihtiyaç yoktur.   
 
 �İşte Türk Millî takõmõ ammgoluğuna aday bir turist�. Kanal 6, Şakadan Şakaya, 01. 

07. 1999, 18.32. 
 doğrusu: amigoluğuna 
 
 �Hatta Yunan Dõş İşleri Bakanõ geldi, Türkiye�de bir üniversitemizin açõlõşõnda çok 

önemli şeyler söylemese dāhi iyi niyetini belli etti�. NTV, Ekonomi, 08.10.1999, 17.39. 
 doğrusu: dahi 
 
 �Demokrasi benim maddî manevî, dünyevî, uhrevî, fizikî, metāfizikî ihtiyaçlarõmõ da 

karşõlayõcõ mahiyette olursa şayet, çok önemli bir mesafe alõnmõş olacak�. STV, Haber, 17. 
10. 1999, 19.30. 

 doğrusu: metafizik 
 
 �Bu meseleyi yeni toplumsal gerilimleri, lâyõk, antilâyõk çatõşmasõnõ beslemeden 

bitirmek önem arz etmektedir�. STV, Haber, 05. 10. 1999, 19.12. 
 doğrusu: lâik, antilâik 
 
 �...yüksek l msans programõ...�. 
 doğrusu: lisans 
 
 �Fransõz ist mnat mahkemesindeki...�. TV 9, Aktüel Haber, 03.06.1999, 21.16. 
 doğrusu: istinat 
 
 �Hükûmetin acemm olduğunu...�. CNN TÜRK, Ekonomi, 15.10.1999, 09.46. 



 

 

doğrusu: acemi 
 
 �... Mecl msin tatile girmesinin...�. TV 9, Ekonomi Haberleri, 04.06.1999, 10.20. 
 doğrusu: Meclisin 
 
 �...savaş uçaklarõ resmî geçit töreni yaparak...�. TV 9, Aktüel Haber, 12.06.1999, 

15.08. 
 doğrusu: resmigeçit 
 
�deşārj�. TGRT, Haber, 11.07.1999, 19.38. 
 doğrusu: deşarj 
 
�m mting�. TGRT, Haber, 02.07.1999, 00.10. 
 doğrusu: miting 
 
 �dāhi�.  Kanal 6, Haber, 20.05.1999, 12.03. 
    "         Kanal 6, Önce Sağlõk, 26.05.1999, 14.33. 
    "             

            
            
          tv 8, E. Tan�la 
Başkent�ten, 23.06.1999, 08.30. 

    "          TGRT, Haber, 10.07.1999, 19.33. 
    "            Kanal D, Haber, 03.10.1999, 20.33. 
    "          Arifan Radyo, Arifan�dan Sohbetler, 06.05.1999. 
    "            Arifan Radyo, Seher Vakti, 11.05.1999. 
    "          Arifan Radyo, Seher Vakti, 14.05.1999. 
 doğrusu : dahi 
 
�hākem / laik�. btv, 26.07.1999, 15.04. 
 doğrusu: hakem, lâik 
 
�saltānatõ�. btv, Süleymaniye, 29.06.1999, 13.10. 
 doğrusu: saltanatõ 
 
�demokrāsi�. Kanal 6, Haber, 26.05.1999, 15.04. 
        �           .  Kanal 6, Açõk Oturum, 26.05.1999, 22.08. 
 doğrusu: demokrasi 
 
�ak mbet�. Arifan Radyo, Hakikat Deryasõ, 02.05.1999, 16.30-18.00. 
 doğrusu: ākõbet (a uzun okunmalõ.)  
 
 �meydāna�. Arifan Radyo, 04.05.1999, 08.00-9.30. 
 doğrusu: meydana 
 
�ācāyip�. Arifan Radyo, Arifan�dan Sohbetler, 07.05.1999. 
 doğrusu: acāyip 
 
�maksādõ�. Arifan Radyo, Yürek İklimi, 14.05.1999, 12.30-14.00. 



 

 

 doğrusu: maksadõ 
 
�rākibi�. TRT 1, Haftanõn Olaylarõ, 02.10.1999, 09.47. 
 doğrusu: rakmbi 
 
 �Elâzõğlõ Hüseyin lākābõyla bilinen Kõlõç�õn çiftlik arazisini bir önce satõn aldõğõ 

belirlendi.�. NTV, Haber, 16.10.1999, 20.19. 
 doğrusu: lâkabõyla 

Kelimenin hiçbir ünlüsü uzun söylenmez. 
 
 �Avrupa Birliği lmderler zirvesinde Yunanistan�õn görüş bildirmemesi üzerine Türkiye 

ile ilgili bildiri yayõnlanamadõ.�. NTV, Haber, 16.10.1999, 09.59. 
 doğrusu: liderler 
 
 �Ancak lmderler zirvesinde İMF�nin 2 Temmuz�da bõraktõğõ metne uygun olarak bir 

bütçe mutabakatõ sağlandõ.�. NTV, Güne Bakõş, 15.10.1999. 
doğrusu: liderler 

 
 �Şayet play-off müsabakasõ oynarsak hangi rakibin düşeceği önemlidir.�. NTV, 

Söyleşi, 15.10.1999. 
 doğrusu: rakmbin 
 
 �Ser m numarasõ silinmiş silâhlar bulundurmak�. NTV, Haber, 15.10.1999. 
 doğrusu: seri 
 
 �Pazar günkü nüshāsõnda�. Kanal 7, Haber Saati, 06.10.1999, 21.36. 
 doğrusu: nüshasõnda  
 
 �Suriye mākāmlarõ Hafõz Esat�õn hiçbir sağlõk problemi olmadõğõnõ belirterek...�. 

NTV, Güne Bakõş, 02.06.1999, 08.15. 
doğrusu: makamlarõ 
 
 �Kab mnenin kendi içinden �Bu bütçe İMF bütçesidir� şeklinde eleştiriler var.�. NTV, 

24 Saat, 15.10.1999, 23.03. 
 doğrusu: Kabinenin  

 
�Ermenm asõllõ bir Amerikan vatandaşõ bugün Amerika�da mahkemeye sevkedildi.�. 

NTV, 24 Saat, 15.10.1999, 23.33.  
doğrusu: Ermeni 
 
Görüldüğü üzere vahim, makam, rakip, fakir, nasip gibi Arapçadan alõnmõş kelimelerin 

ilk heceleriyle; merhale, meydana (gelmek) gibi Arapça alõntõlarõn ikinci hecelerinde yanlõş 
uzatmalara sõk rastlanmaktadõr. Özellikle meydāna gelmek söyleyişi son zamanlarda çok 
yaygõnlaşmõştõr. Batõ dillerinden alõnan lâiklik ve alfabe kelimelerinin lâ- ve -fa- hecelerindeki 
uzunluk da sõk görülen yanlõşlardandõr. i ile biten kelimelerde i�nin uzatõlmasõ da son 
zamanlarda sunucular vasõtasõyla yaygõnlaşmaya başlamõştõr: zencî, Ermenî, mermî, ivedî, 
verî, benzerî... Arapçadan alõnmõş olan nispet i�sinin uzatõlmasõ normaldir: askerî, hukūkî, 
millî... Ancak zenci, Ermeni kelimelerindeki i kõsalmõştõr; mermi, ivedi, veri, benzeri 
kelimelerindeyse nispet i�si yoktur. Üstelik son üç kelime Türkçe kökenlidir. 

 



 

 

 Miting, brifing, spiker, lider kelimeleri Türkçeye kõsa olarak girdiği hâlde spikerler 
tarafõndan uzatõlmakta ve bu uzunluk gittikçe yaygõnlaşmaktadõr. 

 
 
2. 2. Uzun iken kõsa söylenen heceler 
 
Başka dillerden alõnma kelimelerde bulunan uzunluklar Türkçede bazen kõsaltõlmõş, 

bazen uzun olarak korunmuştur. Bu tür kelimelerde ölçünlü (standart) Türkçenin tasarrufu 
esastõr. Alõndõğõ dilde uzun diye Türkçenin kõsalttõğõ ünlüler uzun söylenemeyeceği gibi, 
�Türkçede uzun ünlü yoktur.� gerekçesiyle de uzunluklar kõsaltõlamaz. Ölçünlü dilde uzun 
olduğu hâlde bilgisizlikten, dikkatsizlikten veya ağõz özelliklerinden kaynaklanan yanlõş 
kõsaltmalar aşağõda gösterilmiştir. Kelimelerin �doğrusu� gösterilirken kullanõlan düzeltme 
işaretlerinin imlâda da var olduğu sanõlmamalõdõr. Sadece telâffuzdaki uzunluğu belirtmek 
üzere i ve a üzerine düzeltme işareti (^) konulmuştur. Diğer uzunluklar ise çizgiyle 
belirtilmiştir.  

 
 �zalim�. Kanal A, A Vitamini, 20.06.1999. 
 doğrusu: zālim 
 
 �İptal edilmesi gerekecek.�. Kanal 7, Haber, 13.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: İptāl∪ edilmesi 

 
 İptal�den sonra etmek, edilmek, olunmak fiilleri gelirse hece uzatõlõr ve 
sonraki kelimeye ulanõr. İptal ünlüyle başlayan bir ek alõrsa a yine uzun 
söylenir: iptāli, iptāle... Kelimeden sonra ünlü gelmez ve hece kapalõ 
kalõrsa -tal hecesi kõsa söylenir. 

 
 �hata�. Kanal 7, Dünyadan Yansõmalar, 01.05.1999, 20.00. 
 doğrusu: hatā 

 �Yanõlma� anlamõndaki bu kelimenin ikinci hecesi uzundur. 
 
 �iftira etmek�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 01.05.1999, 08.00. 
 doğrusu: iftirā 
 
 �Halit Narin�. FLASH,  Gün İçi Haber, 13.07.1999, 13.00. 
 doğrusu: Hālit. 
 
 �Halihazõr�. Kanal A, Yorumlar ve Yankõlar, 30.06.1999, 22.15. 
 doğrusu: Hālihazõr 
 
 �Çidem�. FLASH,  Gün Ortasõ Haber, 14.07.1999, 13.00. 
 doğrusu: ç mdem. Yazõlõşõ: Çiğdem 
 
 
 �Sabah gazetesinin yüksek rakõmlõ tepeleri seven yazarõ Yavuz Donat, yazõsõnda 

DYP�nin bittiğini belirterek seçimlerde büyük oy kaybõna uğrayacağõnõ ima etmişti.�. btv, 
Güncel, 02.04.1999, 00.54. 

 doğrusu: rākõmlõ 
 



 

 

 �Patroitler bu sabahtan itibāren yerleştirilmeye başlandõ.�. Hilâl Radyo, Haber, 
21.01.1999. 

 doğrusu: mtibāren 
 
 �O, Türk edebiyatõna kazandõrdõğõ eserlerle nice renkler katmõştõr okuyucularõna.�. 

OLAY, Portreler, 10.05.1999, 09.22. 
 doğrusu: edebiyātõna 

  
Edebiyat kelimesinin son ünlüsü, alõndõğõ dilde uzundur; Türkçede ise 
kõsalmõştõr. Ancak bu tür kelimelerin çoğunda hece açõk olduğu zaman 
uzunluk korunmuştur. Dolayõsõyla edebiyatõ, edebiyata, edebiyatõna gibi 
hecenin açõk olduğu durumlarda -ya- uzun söylenmelidir.  

  
 �Veliler bir baskõ olarak nitelendirdikleri bu uygulamaya artõk bir son verilmesini 

istediler.�. OLAY, Haber, 07.05.1999, 20.13. 
 doğrusu: vel mler 
 

 �Veli� kelimesinin son ünlüsü uzun söylenmelidir. Özel isim olarak 
kullanõlõşõnda kõsa söyleyiş yerleşmiştir. 

 
 �Dünyanõn pek çok tarihi ve turistik yerini dolaşmõş.�. OLAY, Portreler, 11.05.1999, 

09.22. 
doğrusu: tārihî 

  �Tarihî� kelimesinin sonundaki ünlü, nisbet î�sidir ve uzun söylenir. 
 
�Evet, görevler baki değildir, dediniz...�. TGRT, Başbaşa, 03.10.1999, 10.13. 
 doğrusu: bākî  
 
 �Akif�in deyişiyle şüheda fõşkõracak toprağõ sõksan, şüheda.�. STV, Kervan, 

15.05.1999, 16.45. 
 doğrusu: Ākif 
 
 �Sakin bir atõş, fakat başarõlõ değil.� STV, Spor, 15.05.1999, 18.49. 
 doğrusu: sākin 
 
 �Ne de olsa yanõmda sportmen bir vali var.�. TGRT, Başbaşa, 03.10.1999, 10.09. 
 doğrusu: vāli 
 
 �Gönül Kervanõ sizlerin arzularõna amadedir.�. Kanal A, Gönül Kervanõ, 01.07.1999. 
 doğrusu: āmādedir 
 
 �Leyla�dan Mecnun�dan beteriz ...�. STV, Klip Saati, 16.05.1999, 06.28. 
 doğrusu: Leylâ 

 Leylâ sözünde lâ hecesi hem uzun hem de ince telâffuz 
edilmelidir. 
 
 �Annemin de selamõ, sevgisi var�. Kanal 6, Yarõşma, 15. 07. 1999, 12.31. 
 doğrusu: selâmõ 
 



 

 

 �... bir taraftan da tatilyanõn õşõl õşõl dünyasõyla tanõşmanõn mutluluğunu yaşõyor�. 
Kanal 6, Haber, 04. 07. 1999, 00.09. 

 doğrusu: tātilyanõn 
 
 �İslâmõn etrafõndaki bir yumuşak İslâm oluşturmak fikri...�. Kanal 6, Strateji, 02. 07. 

1999, 00.08. 
 doğrusu: İslâmõn 

Hece açõk olduğu zaman -lâ- uzun, hece kapalõ iken (-lâm-) kõsadõr.  
 
 �Fazilet Partisi Başkanõ Recaî Kutan, hükümete çağrõda bulunarak�. Kanal 6, Haber, 

02. 07. 1999, 12.57. 
 doğrusu: hükûmete 
 
 �Hükümet emeklilik yaşõnõ bugün yapõlacak...�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 16.53. 
 doğrusu: hükûmet 
 
 �Seçimden ikinci parti olarak çõkan Özgürlükçüler Partisi hükümette yer alabileceğini 

belirtiyor�. NTV, Dünyada Bugün, 04.10.1999, 18.37. 
 doğrusu: hükûmette 
 
 �Ayrõca Japon hükümetinin, hükümetimize deprem sonrasõ yeniden yapõlanma amacõna 

yönelik olarak 200 milyon dolarlõk bir kredi açmaya karar verdiğini duyurdu�. NTV, Güne 
Başlarken, 05.10.1999, 07.14. 

 doğrusu: hükûmetinin, hükûmetimize 
 
 �Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanõ, Başbakan Yardõmcõsõ Cumhur Ersümer...�. NTV, 

Haber, 06.10.1999, 23.09. 
 doğrusu: Tabiî 
 
 �Yani bayağ sukutuhayale uğrattõk uluslar arasõ kuruluşlarõ�. NTV, Ekodiyalog, 

08.10.1999, 21.20. 
 doğrusu: sukūtuhayāle 
 
 �Şimdi hukuk mensuplarõ cüzdanlarõ ile vicdanlarõ arasõnda iyice sõkõşmõş 

durumdadõrlar. Yani bu sõkõntõ içerisinde olan bir bürokratõn bu kadar bir fedakarlõk 
göstererek neredeyse 3 milyara varan bir masrafõ cebinden yapabilmiş olmasõnõ da doğrusu 
hayretle karşõladõğõmõzõ ifade etmek istiyorum�. NTV, Haber, 06.10.1999, 23.30. 

 doğrusu: fedākârlõk 
 
 �Sayõn seyirciler, hükümet ortaklarõnõn Cumhurbaşkanõ tarafõndan geri gönderilen af 

yasasõ konusunda sil baştan yapõcağõ belirtiliyor�. NTV, Haber, 05.10.1999, 14.59. 
 doğrusu: hükûmet 
 
 �Vural Savaş, kitap hâline getirerek 3000 adet bastõrdõğõ Fazilet Partisini kapatma 

istemiyle açõlan davanõn esasõna ilişkin görüşünü Anayasa Mahkemesine gönderdi�. STV, 
Haber, 06. 10. 1999, 19.03. 

 doğrusu: esāsõna 
 
 �...sanõk Abdullah Öcalan�õn kimlik tespitini yaptõ.�. TV 9, Gündem, 01.06.1999, 

20.07. 



 

 

 doğrusu: tesp mtini 
 
 �...hayatlarõnõn baharõnda boğularak can verdiler.�. TV 9, Aktüel Haber, 13.06.1999, 

15.09. 
 doğrusu: bahārõnda  
 
 �...süt ürünlerinde kimyasal maddeler yüzünden...�. TV 9, Aktüel Haber, 10.06.1999, 

21.27. 
 doğrusu: kimyāsal 
 
 �...Bakanlõğõna itiraz edeceklerini söyledi.�. CNN TÜRK, Haber, 18.10.1999, 05.01. 
 doğrusu: mtiraz 
 
 �...gelir Aşçõ Halit�in karşõsõna...�. 
 �...dolmuşçusu olur Aşçõ Halit.�. CNN TÜRK, Ekonomi, 17.10.1999, 20.19. 
 doğrusu: Hālit 
 
�dünya�. TGRT, Sibel-Selami Şov, 10.07.1999, 22.00. 
     �        . TGRT, Başbaşa, 15.07.1999. 
 doğrusu: dünyā 

  
�asla�. TGRT, Sibel-Selami Şov, 10.07.1999, 20.59. 
 doğrusu: aslā 
 
�izah�. TGRT, Dr. Babuna Sağlõk, 03.07.1999, 09.19. 
 doğrusu: mzah 
 
�Hacettepe�. TGRT, Haber, 13.07.1999, 12.13. 
 doğrusu: Hācettepe 
 
�memur�. TGRT, Başbaşa, 11.07.1999, 08.12. 
 doğrusu: mēmur 
 
�devamõ�. TGRT, İzzet-i İkram, 11.07.1999, 20.56. 
 doğrusu: devāmõ 
 
�asayiş�. TGRT, Haber, 02.07.1999, 19.09. 
 doğrusu: āsāyiş 
 
�Selanik�. Kanal 6, Haber, 30.05.1999,  
 doğrusu: Selânik (a uzun, l ince) 
 
�adalet�. Kanal 6, Haber, 29.05.1999, 13.05. 
 doğrusu: adālet 
 
�emanetçi�. Kanal 6, Haberler / Spor, 24.05.1999, 16.50. 
 doğrusu: emānetçi 
 



 

 

�bedava�. Kanal 6, Haber, 28.05.1999, 20.37. 
 doğrusu: bedāva 
 
�ela göz�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 04.05.1999, 08.00- 09.30.  
doğrusu: elā (a uzun, l ince) 
 
�manasõ�. Arifan Radyo, Yürek İklimi, 14.05.1999, 12.30- 14.00. 
 doğrusu: mānāsõ 
 
�askeri hakimin...�. atv, Gün Ortasõ, 26.05.1999, 13.05. 
 doğrusu: askerî hākimin 
 
 �Navaz Şerif Taliban�õ çökertmek istiyordu.�. NTV, Güne Bakõş, 15.10.1999, 07.05. 
 doğrusu: Tāliban�õ 
 
 �Hukukçular, Öcalan davasõnda idam kararõ çõkmasõ halinde bu tezkerelerin ne 

olacağõnõ tartõşõyorlar.�. NTV, Güne Başlarken, 02.06.1999, 08.22. 
doğrusu: dāvāsõnda, hâlinde 
  
 �Nafiz Ülgen bir başka aday�. Kanal 7, 22.05.1999, 10.59. 
 doğrusu: Nāfiz 
 
 �...zirveye...Özbekistan, Tacikistan ve Kõbrõs Cumhuriyetinden temsilciler katõldõ.�. 

TGRT, Haber, 05.10.1999, 18.01. 
 doğrusu: Tācikistan 
 
 �Alkollü araç kullanan sürücülere verilecek cezalar da ağõrlaştõrõlõyor.�. NTV, Haber, 

16.10.1999, 19.02. 
 doğrusu: cezālar 
 
 �...life style programlarõyla kültür ve sanat dünyasõnõn gündemi, hayatõn renkli yanlarõ, 

yaşam kalitesi.�. NTV, Tanõtõm Programõ, 15.10.1999, 18.54. 
 doğrusu: hayātõn 
 
2. 3. İnce söylenmesi gerekirken kalõn söylenen sesler 
 
Alfabemizde sadece bir k harfi bulunur. Ancak söyleyişte birbirinden farklõ iki k vardõr. 

Biri ağzõn ön kõsmõnda, diğeri ağzõn arka kõsmõnda oluşur. Birincisine ince, ikincisine kalõn k 
denir. Türkçe kökenli kelimelerde ince k ile kalõn ünlüler aynõ hecede bulunamaz. Kalõn k ise 
ince ünlülerle aynõ hecede olamaz. Ancak alõntõ kelimelerden bu kurala uymayanlar vardõr. 
Söz gelişi hikâye kelimesinde a kalõn olduğu hâlde k ince söylenir. Aşağõdaki örneklerde ince 
okunmasõ gereken k�ler kalõn okunmuştur. 

 
 �istihkam�. HBB, Haber, 01.06.1999, 22.16. 
 doğrusu: istihkâm 
 
 �Hakkari�. HBB, Ankara�da Gündem, 09.06.1999, 09.40. 
 doğrusu: Hakkâri 
 
 �Eşkalleri belirlenen...�.  



 

 

 doğrusu: Eşkâlleri 
 
 �Daha önce eşkali belirlenen ve yakalanmasõna çalõşõlan...�. OLAY, Haber, 

15.05.1999, 12.34. 
 doğrusu: eşkâli 

 Kelime, şekil�den türemiştir; dolayõsõyla k ünsüzü incedir.  
 
 �Bu sürede de Hüsamettin Özkan vekalet etti.� SHOW, Haber, 13.07.1999, 10.11. 
 doğrusu: vekâlet 
 

 Nasõl vekil kelimesindeki k ünsüzünü ince söylüyorsak, aynõ 
kelimeden türemiş vekâlet kelimesini de ince söylemek zorundayõz. 

 
 �Efendim bizim Kazõm da bu anlaşma sõrasõnda oradaydõ.�. Kanal A, Yarõşmaca, 

02.07.1999, 19.46. 
 doğrusu: Kâzõm 
 
 �Yugoslavya�ya yönelik Nato harekatõ sürüyor.�. STV, Haber, 18.05.1999, 10.08. 
 doğrusu: harekâtõ 
 
 �Malikane hâlâ ...�. ctv, Dizi, 11.06.1999, 12.30. 
 doğrusu: Malikâne 
 
�vekaletname�. btv, Haber, 26.07.1999, 15.08. 
 doğrusu: vekâletname 
 
�...en karlõ parti...�. Kanal 6, Haber, 23.05.1999, 18.17. 
 doğrusu: kârlõ 
 
�katip�. atv, Haber 17, 25.05.1999, 17.01. 
 doğrusu: kâtip 
 
 �Metruk bir garajda karton kutulara yerleştirilmiş çok sayõda makinalõ silâh ve 

patlayõcõ bulunuyor.�. NTV, Haber, 15.10.1999, 20.16. 
 doğrusu: Metrûk 
 

*          *          * 
 
 Alfabemizde sadece bir l harfi bulunur. Ancak söyleyişte ince ve kalõn olmak üzere iki 

l  vardõr. Yayla, Ayla, boylamak, soylu, taylõ  gibi Türkçe kökenli kelimelerde, kalõn ünlülerle 
ince l aynõ hecede bulunabilir. Bunun sebebi l�den önceki y sesidir. Bu durum dõşõnda Türkçe 
kökenli kelimelerde kalõn ünlülerle ince l aynõ hecede bulunmaz. Alõntõlarda ise durum 
farklõdõr. Söz gelişi alkol kelimesinde a ve o kalõn olduğu hâlde l�ler incedir. Aşağõdaki 
örneklerde l, ince söylenmesi gerekirken kalõn söylenmiştir.  

  
 �...gerillalar...�. TV 9, Dünya Dönüyor, 13.06.1999, 15.35. 
 doğrusu: gerillâ 
 
 �...milletvekillerinin laiklik karşõtõ olduğu...�. TV 9, Aktüel Haber, 04.06.1999, 10.33. 



 

 

 doğrusu: lâiklik 
 
 �...doğum kontrolu eğitim programõ...�. TV 9, Aktüel Haber, 14.06.1999, 21.50. 
 doğrusu: kontrolü 
 
 �...şimdi enerji santrallarõyla anõlõyor.�. TV 9, Aktüel Haber, 14.06.1999, 21.41. 
 doğrusu: santralleriyle 
 
 �...lavlõ saldõrõ... önlendi.�. TV 9, Aktüel Haber, 04.06.1999, 21.26. 
 doğrusu: lâvlõ 
 
 �...tutanaklarla bir klasörü Anayasa Mahkemesine gönderdi.�. TV 9, Aktüel Haber, 

04.06.1999, 10.33. 
 doğrusu: klâsörü 

 
 �alarma geçen...�. TGRT, Haber, 13.07.1999, 12.13. 
 doğrusu: alârma 
 
�gladyator�. atv, Belgesel, 17.05.1999, 02.31. 
 doğrusu: glâdyatör 
 
�Aldõğõ malõ...gayrimenkulu beyan ediyor.� SHOW, Ceviz Kabuğu, 10.07.1999, 02.51. 
 doğrusu: gayrimenkulü 
 
 �İşte bunun telafisi yok...�. STV, Yarõşma Zamanõ, 19.05.1999, 17.449. 
 doğrusu: telâfisi 
 
 �Kalkõnma üretim ekonomisiyle olur. Halbuki Türkiye�de şu anda gerçek anlamda 

uygulanan rant ekonomisidir�. Kanal 6, Haber, 02. 07. 1999, 13.16. 
 doğrusu: hâlbuki (l ince) 
 
 2. 4. Kalõn söylenmesi gerekirken ince söylenen sesler 
 
Alfabemizdeki k, g, l seslerinin söyleyişte kalõn ve ince olmak üzere ikişer karşõlõklarõ 

vardõr. Figan, ikamet, rekabet, zülfikar, õslah gibi kelimelerde bulunan g ve k�ler kalõn 
söylenmelidir. Aşağõda bu tür kelimelerde yapõlan yanlõşlõklar gösterilmiştir.  
 

 �...figânlar başlõyor.�. TGRT, Haber, 06.05.1999, 07.06. 
doğrusu: figanlar 
 
 �...birinci kat ikâmetgâh, müze olarak kullanõlõyor.�. btv, Belgesel, 25.04.1999, 23.50. 
 doğrusu: ikāmetgâh (ka- kalõn, -gâh ince) 
 
 �Milletvekili Oya Akgönenç�in oğlunun 9 aylõk ikâmet izni aldõğõ, ancak bu iznin bir 

ay önce bittiği belirtildi�. Kanal D, Çalar Saat, 28.05.1999, 08.30. 
 doğrusu: ikāmet 
 



 

 

 �Sentez Restoranda işletmeci Zülfikâr Yüksel Beyle beraberiz.�. OLAY, Çeşni, 
01.05.1999, 12.51. 

 doğrusu: Zülfikar 
 
 �Artõk bu sistemi mutlak surette gözden geçirip islâh etmenin gerekliliğini ortaya 

koymuştur�. STV, Haber, 06. 10. 1999, 19.15. 
 doğrusu: õslah 
 
 �Kazananlar sevinçten uçtu belki, ama milyonlarca kişi de kazanamayõnca 

sükûtuhayale uğradõ.�. Hilâl Radyo, Haber, 03.01.1999. 
 doğrusu: sukutuhayale 
 
 �...harikülâde�. ctv, Dizi, 01.06.1999, 14.27. 
 doğrusu: hārikulâde 

 
�menkibe�. btv, Süleymaniye, 12.06.1999. 
 doğrusu: menkõbe 
 
�ikāmetgâh�. atv, Haber 16, 21.05.1999, 16.02. 
 doğrusu: ikametgâh 
 
�rekâbet�. TRT 1, Talk Show, 03.10.1999, 00.38. 
 doğrusu: rekabet 
 
 �Ekônomiden sorumlu Devlet Bakanõ Recep Önal, ...yanlõş anlaşõldõğõnõ söyledi.�. 

NTV, Haber, 17.10.1999, 07.01. 
 doğrusu: Ekonomiden 
 
 �Şayet play-off müsabakasõ oynarsak hangi rakibin düşeceği önemlidir.�. NTV, 

Söyleşi, 15.10.1999, 19.00. 
 doğrusu: rakip kelimesinde k sesi kalõn telâffuz edilmelidir. 

 
 2. 5. Ses düşmeleri 
 
 Doğru ve güzel konuşmanõn bir şartõ da kelimelerin hakkõnõ vermektir. Birçok kimse 

belli ek ve kelimelerde bazõ sesleri düşürmeyi alõşkanlõk hâline getirmiştir. Eğitimsizlik 
dõşõnda ses düşürmenin başlõca sebepleri çabuk konuşmak ve yanlõş telâffuzlarõ örnek 
almaktõr. Aslõnda birkaç hafta sürecek bir dikkat, bu kötü alõşkanlõktan kurtulmak için kâfidir. 

 
 En çok rastlanan ses düşmesi olayõ, şimdiki zaman ekindeki r sesinin düşmesidir. 

Birinci ve ikinci şahõslarda r�nin düşmesi daha fazla kulak tõrmalayõcõdõr. Ancak üçüncü 
şahõslarda da r�yi düşürmemek gerekir. Aşağõda çeşitli programlardan alõnmõş örneklerde 
r�nin düşürülmüş olduğu görülmektedir. 

 
 �seviyom, geliyom, biliyosun, gülüyosun�. TGRT, Kezban�õn Günlüğü, 07.05.1999, 

15.35. 
  
 �... yarõn gidiyosun�. HBB, Reklâm, 11.06.1999, 23.00. 
 
 �...dakikada bilmem kaç kelime söylüyosun�. TGRT, Eğlence, 02.05.1999, 12.43. 



 

 

 
 �Alo Remzi Dilan, beni duyabiliyo musun?�. HBB, Haber, 11.06.1999, 16.06. 
 
 �Bu paralar alõnõyor; ama karşõlõğõnda hiçbir makbuz verilmiyo.�. HBB, Tüketici 

Dosyasõ, 03.06.1999, 17.28. 
 
 �...bu şekilde tavuklarõnõz katloluyo, siz onu bin liradan satamõyosunuz.�. TGRT, 

Haber 24, 12.05.1999, 00.22. 
 
 �...kaçõnõlmaz olduğunu düşünüyoz.�. FLASH,  Haber, 12.06.1999, 19.30. 
 
 �...istemiyorum diyo.� TGRT, Kezban�õn Günlüğü, 05.05.1999, 15.59. 
 
 �...tedbirler alõnõyo...komisyonlar kuruluyo...merak ediliyo...yasalarõ bekliyo...�. etv, 

Gün Başlõyor, 22.05.1999, 09.51. 
 
 �...ediniliyo...bildiriliyo...gidiyo...�.Kanal D, Zaga, 11.07.1997, 00.03. 
 
 �...biliyo musunuz...biliyosunuz�. STV, Gün Ortasõnda, 04.10.1999, 14.37. 
 
 �...sunuyolar...bozuyolar...�HBB, 4 Mevsim, 04.06.1999, 11.08. 
 
 �...biz o şarkõlarõ zaten biliyomuşuz.�. TGRT, Kezban�õn Günlüğü, 05.09.1999, 15.34. 
 
 �...altmõş beş milyon için çõkõyosanõz...�. Kanal D, D�Lüx�ler, 16.07.1997, 02.05. 
 
 �Daha ne istiyonuz?�. SHOW, Klip 99, 15.07.1999, 10.46. 
 
 �Ne diyon bee!�. Kanal A, Gamsõzlar, 05.07.1999, 12.54. 
 
 �Anne tavuğun yavrularõnõ görebilöor musun?�. ctv, Dizi, 13.06.1999, 09.04. 
 
 �Bu hayvanõn ne olduğunu bilöor muydunuz?�. ctv, Dizi, 13.06.1999, 09.04. 
 
 �...yararlana bilör müsün?�. ctv, Film, 09.06.1999, 21.25, 21.47, 21.49. 
 
 �... veriyon�. Star, Kaygõsõzlar, 25.05.1999, 15.10. 
 
 �... ediyo�. Star, Defne ile Geveze, 25.05.1999, 11.40. 
 
 �... duymuyo mu?...sayõyo.�. Star, Defne ile Geveze, 26.05.1999, 12.07. 
 
�.... bakõyo�. Star, Defne ile Geveze, 25.05.1999, 12.44. 
 
 �Böyle bir bomba var mõ? ... evliyayõm diyom inanmõyo...�. Kanal A, Müzikalite, 

01.07.1999, 19.34. 
 
 �Bir dönem şaşaalõ, çok hoş, çok güzel günler geçiriliyo, sonra o sanatçõ unutuluyo.�. 

STV, Perihan Savaş Bizimle, 20.05.1999, 13.58. 
 



 

 

 �... Türkiye�yi duvara toslatõyolar�. Kanal 6, Haber, 03. 07. 1999, 16.56. 
 
 �62, 63 yaşa getirelim diyolar�. Kanal 6, Haber, 03. 07. 1999, 16.56. 
 
 �Postu deldirmemek için çok uğraşõyo, kaçõyo�. NTV, Karalama Defteri, 04.10.1999, 

03.35. 
 
 �Yaşam seviyesini belirli noktada tutmak istiyo�. NTV, Yolcu, 06.10.1999, 22.56. 
 
 �Bazõ tatsõzlõklar yaşandõğõna dair haberler geliyodu�. STV, Haber, 15. 10. 1999.  
 
�... oluyo�. tv 8, Kültürel Gündem, 30.06.1999, 21.00. 

 
�... yiyo yiyo�. tv 8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 
 
�... beğeniyo musun?�. tv 8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 

 
�... alõyosunuz�. tv 8, Erkan Tan�la Başkent�ten, 23.06.1999, 08.30. 
 
�... oluveriyo�. tv 8, Erkan Tan�la Başkent�ten, 23.06.1999, 08.30. 
 
�... biliyosunuz�. tv 8, Bizden Biri, 28.06.1999, 21.00. 
 
 �Bu desteği bekliyo muydunuz?�. atv, Haber, 20.05.1999, 19.19. 
 

*          *          * 
 
 Gelecek zaman ekinde de seslerin düşürülmesine sõk rastlanõr. Burada kastedilen, 

birinci şahõslardaki ğ�nin düşürülmesi değildir. Bilindiği üzere iki ünlü arasõndaki ğ zaten 
telâffuz edilmez; sadece ünlülerden birinde uzamaya yol açar. Gelecek zaman ekinin ilk 
ünlüsü konuşma sõrasõnda daralmaya da uğradõğõndan birinci şahõslar şu şekilde söylenir: 
alõcām, görücēz. Fiil ünlüyle biterse ekin ilk ünlüsü söyleyiş sõrasõnda düşürülür: başlõycām, 
almõycāz. Ancak fiil ünsüzle bittiği hâlde ekin ilk ünlüsünü düşürmek hatalõdõr. Aşağõda buna 
ait örnekler sõralanmõştõr.  

 
 Ünlüyle biten fiillerde ekin ilk ünlüsünün düşmesi normaldir: gitmiycēz. Ancak y�nin 

de düşürülmesi yanlõştõr. 
 

 �...sorcam, çalõşcam...�. Kanal D, Aileler Yarõşõyor, 13.07.1999, 18.16. 
 
 �...sana da bir hediye vercem�. HBB, Pop-Genç, 05.06.1999, 14.27. 
 
 �...sonra bunu ilâve etçez�. TGRT, Kezban�õn Günlüğü, 05.061999, 15.45. 
 
 �Ne yapcaz?�. TGRT, Kezban�õn Günlüğü, 05.05.1999, 15.59. 
 
 �Tekrar gelicem, hiç gitmicez.� HBB, 4 Mevsim, 11.06.1999, 12.21. 
  

Yukarõdaki örneklerde ekin ikinci hecesi (-cem, -cez) kõsa söylenmiştir; 
bu da yanlõştõr. 



 

 

 
 �Gidicez işte konsere.�. SHOW, Klip 99, 15.07.1999, 10.28. 
 
 �Aktarmağa devam etcez.�. SHOW,  Haber, 02.05.1999, 20.40. 
 
 �Nasõl çözceksiniz?�. Ey, Politikanõn Nabzõ, 18.05.1999, 21.50. 
 
 �Otel denen bir şey var herhâlde. sokaklarda yatcek değilim.�. TGRT, Eltiler, 

04.10.1999, 18.12. 
 
 �Daha ne kadar surat yapacan.�. ctv, Dizi, 08.06.1999, 23.33. 
 
 �Ne konuşcak ki, hem başka arkadaşlar da buldular.�. STV, Tehlike Kapõmõzda, 

16.05.1999, 04.55. 
 
 �... olcak�. Star, Gece Hattõ, 29.05.1999, 00.29. 

 
 �7 Temmuz�da başlõcak olan 6. Uluslar Arasõ Caz Festivali�. Kanal 6, Sanat Saati, 03. 

07. 1999, 15.45. 
 
 �Çilek tutkunlarõna sorun, size söylicekler�. Kanal 6, Reklâm, 01. 07. 1999, 19.33. 

 
 �... Karadeniz bölgesi parçalõ bulutlu, diğer bölgelerimiz az bulutlu ve açõk olõcak, 

sõcaklõklarda önemli bir değişiklik olmõcak�. Kanal 6, Hava, 01. 07. 1999, 13.13. 
 
 �Elimden ne geliyosa yapçam�. Kanal 6, Pazar Keyfi, 04. 07. 1999, 18.02. 

 
 �Fransa karşõsõnda elde edeceğimiz bir galibiyet bize kõlçõksõz ilk dört sağlõcak�. 

Kanal 6, Spor Merkezi, 01. 07. 1999, 13.15. 
 
 �Bugün bebek eşyalarõnõ deniceksin�. NTV, Yarõnõn Dünyasõ, 01.10.1999, 06.51. 
 
 �Enerji bütçelerini yöneticiler, karar alõcõlar yapar iken düzenler iken enerji girdisinin 

yükselen trendinin ... yükselceğinden emin olsunlar�. NTV, Ekonomi, 08.10.1999, 17.52. 
 

 �Bu geceden görüntüler izliceez şimdi�. NTV, Gece Gündüz, 07.10.1999, 00.15. 
 
 �Akşam Erdoğan Akin Hocamõn aktardõğõ bir anekdotu aktarmadan edemicem�. NTV, 

Ekonomi, 08.10.1999, 17.44. 
 
 �Saat on dokuzda başlõcak olan karşõlaşmanõn hakemi Metin Tokat�. STV, Haber, 15. 

10. 1999. 
 

*          *         * 
 
 Emrin birinci şahsõnda (-ayõm / -eyim ekinde) da bazõ daralmalar ve düşmeler olur: 

alõyõm, geliyim, göriyim, başlõyõm, görmiyim gibi. Görüldüğü gibi ünsüzle biten fiillerde ekin 
ilk ünlüsü daralõp õ, i şekline dönmektedir. Ünlüyle biten fiillerde ise fiilin sonundaki ünlü de 
daralmakta (õ, i olmakta); ayrõca fiille ek arasõna giren y ve y�den sonraki ünlü düşmektedir. 
Ancak eke ait y�yi de düşürmek yanlõştõr. 



 

 

 
 �Şöyle sölüm.�. TGRT, Eğlence, 04.05.1999, 21.29. 
 
 �Anne bi çay daha koyum mu?�. TGRT, Eltiler, 04.10.1999, 18.27. 
 
 �Meselâ ne bilim�. Star, Defne ve Geveze, 17.05.1999,, 12.04. 
 

*          *          * 
 

 Değil kelimesindeki l sesini düşürmek de hatalõdõr. Kelimedeki ğ�nin okunmamasõ ve i 
ünlüsünün uzatõlmasõ ise normaldir: dml. Aşağõda l�nin düşürüldüğü yanlõş örnekler 
sõralanmõştõr. 

 
 �...yahu kardeşim, ayõp oluyo di mi biraz.�. TGRT, Kezban�õn Günlüğü, 12.05.1999, 

16.14. 
 
 �...di mi yani?�. TGRT, Kezban�õn Günlüğü, 06.05.1999, 15.44. 
 
 �...ondan önce bir şey yapmadõk di mi?�. HBB, Plâtform, 06.06.1999, 11.43. 
 
 �Tuzla Piyade Okulunu bitiriyorsunuz dii mi efendim?�. OLAY, Sevgili Öğretmenim, 

12.05.1999, 23.07. 
 
 �Biz o zaman bir hayli gençtik diyi mi hocam?�. OLAY, Sevgili Öğretmenim, 

12.05.1999, 23.31. 
 
 �Duyduğum en güzel ses, diğ mi?�. STV, Çocuk Kalbi, 16.05.1999, 07.32. 
 
 �Büyüklerimizi üzmek istemeyiz, öyle diğ mi?�. STV, Tehlike Kapõmõzda, 

16.05.1999, 05.06.  
 
 �Evet, ee.. bugün seçimler var, diğ mi?�. STV, Sinema-Kasabanõn Kahramanõ, 

15.05.1999, 07.19. 
 
 �Dün çekmiştik diğ mi sizin mektubunuzu?�. STV, Sabah Esintileri, 27.05.1999, 

10.55. 
 
 �Hiç şey değil, diğ mi?�. Kanal A, Yarõşmaca, 04.07.1999, 19.03. 
 
 �... di mi?�. Star, Dizi-Kõzlar Yurdu, 27.05.1999, 03.03. 
 
 �Açõyõm di mi ben.�. Star, Dizi Film, 19.05.1999, 03.50. 
 
 �... di mi�. Star, Dizi Film, 19.05.1999, 03.50. 
 
 �İmefe (IMF) heyeti bugün gidiyor di mi Funda.�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin 

Uca, 02. 07. 1999,08.42. 
 

*          *          * 
 



 

 

 Son zamanlarda yaygõnlaşan hatalardan biri de sürpriz kelimesindeki ilk r sesini 
düşürmektir. 

  
 �... süpriz partisinin lideri�. Kanal 7, Haber, 02.05.1999, 13.00.  
doğrusu: sürpriz 

 
 �Evet, ...hemen aktarõyorum, fakat önce ben dün geceye dönmek istiyorum. Çünkü 

dün gece başkent Ankara�da çok önemli...dakikalar, anlar yaşandõ. Dün gece süpriz bir 
buluşma gerçekleşti başkentte.�. STV, Haber 11, 21.05.1999, 11.07. 

 doğrusu: sürpriz 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örnekte f sesi yanlõş olarak düşürülmüştür. 
 
 �Sõnõrlõ bir afõ, hatta pişmanlõk yasasõnõ da içerdiğini söyledi.� Flash, 23. Saat, 

12.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: affõ 
 

*          *          * 
 
 Şu örnekte ise v düşürülmüştür. 
 
 �muaffākiyet�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 04.05.1999, 10.00. 
 doğrusu: muvaffakiyet 
 

*          *          * 
 
 Çabuk konuşma yüzünden bazen kelimelerdeki birkaç sesin birden yutulduğu 

görülmektedir. 
 
 �Kiminle görüşüyoruz efēm?�. etv, Muhabbet Põnarõ. 
 doğrusu: efendim 
 
 �Demotik Sol Parti�. HBB, Mozaik, 11.06.1999, 23.05. 
 doğrusu: Demokratik 
 
 �Nassõnõz efendim?�. SHOW, Hayata, 14.05.1999, 21.12. 
 doğrusu: nasõlsõnõz 

 
*          *          * 

 
 Telâffuzda sõk görülen ünsüz düşürme olaylarõndan biri de 2. şahõs eklerinde karşõmõza 

çõkmaktadõr. -sIn ve -sInIz eklerindeki s ünsüzü, bazõ kip ekleriyle kullanõlõrken 
düşürülmektedir. 

 
 �Harika yazmõşõn!�. SHOW, Moda Show, 10.07.1999, 13.42. 
 doğrusu: yazmõşsõn 
 



 

 

 �Siz ilk olarak Turgut Beyin üzerine kapanmõşõnõz.�. SHOW, Haber, 15.07.1999, 
20.46. 

 doğrusu: kapanmõşsõnõz 
 

*          *          * 
 
Diğer yanlõş ses düşürülmesi örnekleri de şunlardõr: 
 
 �Bugünkü ilginç konuklarõmõz hakkaten çok ilginç.�. SHOW, Hülya Avşar Show, 

15.05.1999, 22.45. 
 doğrusu: hakikaten 
 
 �Ben bundan hakkaten keyif aldõm.�. FLASH,  Maça Doğru, 07.10.1999, 21.27. 
 doğrusu: hakikaten 

 
 �Başkent Üniversitesi Hastahanesinde tedavii süren Hikmet Uluğbay...�. KENT, 

Haber, 08.07.1999, 18.34. 
 doğrusu: tedavisi 
 
 �Bir diğer hadise de doksan dakka..�. STV, Sporda Bugün, 27.05.1999, 19.10. 
 doğrusu: dakika 
 
 �...Türkiye�de kuvvetli, güçlü, uyumlu ve hakkaten Türkiye�nin sorunlarõna cesaretle 

el atacak bir koalisyon hükümetinin...�. STV, Açõ, 20.05.1999, 22.40. 
 doğrusu: hakikaten 
 
 �Bunu nerye koyiyim.�. Star, Kõzlar Yurdu, 27.05.1999, 03.00. 
 doğrusu: nereye 
 
 �Patlat gari.�. Star, 18.05.1999, 03.50. 
 doğrusu: gayri 
 
 �Gol atmaya muaffak olamadõ.�. NTV, Spor-Futbol Akşamõ, 11.07.1999, 00.40. 
 doğrusu: muvaffak 
 
 �Mütiş bir denge, mütiş bir çekişme vardõ.�. NTV, Futbol Şampiyonasõ, 11.07.1999, 

02.15. 
 doğrusu: müthiş 

 
 �Türkçe gaste vardõr.�. STV, Ayna (Belgesel), 16.05.1999, 04.10. 
doğrusu: gazete 
 
 �Ayrõca Mudanya�ya yoğun bir gasteci akõnõ var.�. STV, Haber 17, 30.05.1999, 17.08. 
 doğrusu: gazeteci 
 
 �Sevgili kameramanõm, gazte turuna Hürriyet ile başlayalõm mõ?�. Kanal 6, Sabah�a 

Merhaba ve Metin Uca, 01. 07. 1999, 06.57. 
 doğrusu: gazete 
 
 �Şimdi sõrada Hürriyet gastesi var.�. Meltem, İlk Haber, 09.10.1999, 08.25. 



 

 

 doğrusu: gazetesi. 
 
 �Geçiyoruz bir başka gazeteye: Türkiye gastesi.�. Meltem, İlk Haber, 09.10.1999, 

08.39. 
doğrusu: gazetesi 
 
 �Galassaray ve arkadaşlarõ...�. STV, Spor Zamanõ, 21.05.1999, 22.42. 
 doğrusu: Galatasaray 
 
 �... borsada çok fazla hareket yok. Olan hareketler de aşşağõya doğru bir trendde 

ceryan etmekte�. Kanal 6, Erkekler Kulübü, 03. 07. 1999, 15.53. 
 doğrusu: cereyan 
 
 �Yaralõ polis ve vatandaşlarõn ayakkaplarõ ve bazõ parçalarõ yerlerdeydi�. Kanal 6, İşte 

Hayat, 05. 07. 1999, 23.35. 
 doğrusu: ayakkabõlarõ 
 
 �... çünkü sõnõflara girilmiyodu�. NTV, Haber, 04.10.1999, 20.23. 
 
 �Ülkemizin postif mesajlara, postif düşüncelere şiddetle ihtiyacõ var�. NTV, Ankara 

Kulisi, 02.10.1999, 12.16. 
 doğrusu: pozitif 
 
 �İşallah efendim�. STV, Mustafa Keser Sizlerle, 15. 10. 1999, 21.09. 
 doğrusu: İnşallah 
 
�heycan�. Kanal 6, Kadõn Programõ, 31.05.1999, 15.42. 
 doğrusu: heyecan 
 
 �... tõpõn bir sanayi hâline getirilmesinden utanç duymalõyõz�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 

1999, 19.33. 
 doğrusu: tõbbõn 
 
 �İsterseniz Sayõn Atay, seyircilermizi birazcõk konuya õsõndõrmak ve belli bir tempoyu 

hõzla yakalamak için...�. Kanal 6, Strateji, 01. 07. 1999, 23.16. 
 doğrusu: seyircilerimizi 
 
 �Ayrõca biz teklifimizde seçim sonuçlarnõn kesinleşmesinden sonra beş gün içinde 

değil üç gün içinde olmasõnõ istiyoruz�. NTV, Enine Boyuna, 06.10.1999, 21.37. 
 doğrusu: sonuçlarõnõn 
 
 

 
2. 6. Ses fazlalõğõ 
 
 Ses düşmesinin yanõnda bazen gereksiz ses fazlalõklarõna da rastlanmaktadõr. Bunun 

başlõca sebebi mahallî söyleyişten gelen alõşkanlõklardõr. Batõ kökenli kelimelerde görülen 
fazlalõklar ise daha çok eğitimsizliğin sonucudur. 

 



 

 

 �Hemi muhabbet edelim, hemi de burda yemeğimizi yapalõm.�. HBB, Günün Menüsü, 
01.06.1999, 10.28. 

 doğrusu: hem 
 
 �Hemi bezelyalardan bahsedelim hemi de programõmõz devam etmiş olsun.�. HBB, 

Günün Menüsü, 07.06.1999, 10.24. 
 doğrusu: hem, bezelye 
 
 �...dõşarda aktif biriykene...�. TGRT, Haber, 03.05.1999, 07.51. 
 doğrusu: biriyken 
 
 �Makarnamõzõ altüst ettikten sonra iyicene yağlõyacağõz.�. HBB, Günün Menüsü, 

08.06.1999, 10.47. 
 doğrusu: iyice 
 

*          *          * 
 
 Bir ülkenin yayõn kuruluşlarõ ölçünlü (standart) dili kullanmak zorundadõr. Çok 

zorunlu hâllerdeki konuklar dõşõnda mahallî ağõz özelliklerinin radyo ve televizyonlara 
yansõtõlmasõ doğru değildir. Hele devamlõ program yapan birinin hemi, iyicene gibi biçimleri 
kullanmasõ kabul edilemez. 

 
 �kompile�. HBB, 2�den 4�e, 01.06.1999, 15.10. 
 doğrusu: komple 
 
 �teksitil�. TGRT, İzzet-i İkram, 09.05.1999, 21.42. 
 doğrusu: tekstil 
 
 �bilok�. Kanal A, Günebakan, 25.06.1999, 08.30. 
 doğrusu: l�nin ince söylenmesiyle blok 
 
 �enfilasyon�. Kanal 6, Haber, 03.10.1999. 
 doğrusu: enflâsyon 
 
 �...özürlü vatandaşlarõn sõpor yapabilmesini sağlamak amacõyla bir sõpor tesisi açõlõşõ 

gerçekleştirdi.�. STV, Haber, 15.05.1999, 20.36. 
 doğrusu: spor 
 
 �Sonra kõlõp çalõşmamõz oldu.�. STV, Yarõşma Zamanõ, 22.05.1999, 18.26. 
 doğrusu: klip 
 
 �poroce�. Kanal A, Günebakan, 18.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: proje 
 
 �sütüdyo�. Kanal A, Dilden Gönüle, 28.06.1999, 21.50. 
 doğrusu: stüdyo 
 
 �iddiya�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 07.05.1999, 07.00. 
doğrusu: iddia 
 



 

 

Bazõ spikerler son yõllarda bu kelimeyi gereksiz bir inceltmeyle 
telâffuz etmektedirler. Hõzlõ konuşurken kelimeyi açõk biçimde iddia 
olarak söylemek şart değildir. i ile a diftonglaşõr (-dia, tek hece gibi 
söylenir). Ancak arada bir y türetir gibi a�yõ inceltmek yanlõştõr. 

 
 �İşte şahõsõn yatarken görüntüsü�. atv, Ana Haber, 11.07.1999. 
 doğrusu: şahsõn 
 
 �Yargõtay safihasõ var, meclis safihasõ var.�. FLASH,  Gün İçi Haber, 02.07.1999, 

15.00. 
 doğrusu: safha 
 
 �...atõyorum havvaya...�. TGRT, Deli Kõzõn Çeyizi, 09.05.1999, 13.28. 
 doğrusu: havaya 
 
 �akkort�. HBB, Film, 01.06.1999, 21.29. 
 doğrusu: akort 
 
 �teammül�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 06.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: teamül 
 
 �Teammüller doğrultusunda hareket edildiğinde...�. OLAY, Haber, 01.05.1999, 19.48. 
doğrusu: Teamüller 
 
 �...kendi zevklerimlen...�. etv, Muhabbet Põnarõ, 23.06.1994, 12.14. 
doğrusu: zevklerimle 
 
 �...elbette ki biz Eyüplen düşman değiliz.�. TGRT, Dünya Dönüyor, 10.05.1999, 

03.54. 
doğrusu: Eyüp�le 
 
 �yöntemlen�. HBB, 2�den 4�e, 14.06.1999. 
doğrusu: yöntemle 
 

*          *          * 
 
 Eski İstanbul ağzõnda -le ekinin -len biçiminde söylenişi normaldi; ancak bugünkü 

ölçünlü dilde -le söylenmesi gerekir. 
 
 �Deniyor ki suikastte kurşunnan yaralanmasõ daha önemli bir olaydõr.�. SHOW, 

Haber, 15.07.1999, 20.31. 
 doğrusu: kurşunla 
 
 �Hatta o kemanlan bir iki çocuk keman çalmaya başladõ.�. OLAY, Portreler, 

04.05.1999, 21.02. 
 doğrusu: kemanla 
 
 �Allõğõmõzõ da sürdükten sonra demek ki bu tür makyajlan böyle bir yüze sahip 

olabilirsiniz�. Kanal 6, Kadõnca, 02. 07. 1999, 15.07. 
 doğrusu: makyaj ile 



 

 

 
 �Galatasaray bu hafta Ankaragücüylen oynuyor.�. SHOW, Maraton, 09.05.1999, 

22.32. 
 doğrusu: Ankaragücü�yle 
 
 �İsterse türbanõylan kendi seçmenlerini kabul etsin, onlarnan görüşsün.�. Show, 

Haber, 04.05.1999, 00.04. 
 doğrusu: türbanõyla, onlarla 
 
 �Bizimlen gel�. Star, Zilyoner, 15.05.1999, 22.00. 
 doğrusu: Bizimle 
 
 �Eski İstanbul tatlõlarõndan sõraylan gidiyoruz.�. STV, Perihan Savaş Bizimle, 

27.05.1999, 14.17. 
 doğrusu: sõrayla 
 
�titizliklen�. tv 8, E. Tan�la Başkent�ten, 23.06.1999. 
 doğrusu: titizlikle 
 
�katkõlarõnnan�. tv 8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 
 doğrusu: katkõlarõ ile,  katkõlarõyla 
 
�yasalarlan, dünyaynan, vermeknen, kesinliklen�. Kanal 6, Açõk Oturum, 26.05.1999. 
 doğrusu: yasalarla, dünyayla, vermekle, kesinlikle 
 
�önceliklen�. Kanal 6, Açõk Oturum, 26.05.1999. 
 doğrusu: öncelikle 
 
�parlatõcõynan�. Kanal 6, 31.05.1999, 15.46. 
 doğrusu: parlatõcõyla 
 
�sütnen�. Kanal 6, Kadõnca, 20.05.1999, 15.26. 
 doğrusu: sütle 
 
�sennen�. Kanal 6, Kadõnca, 27.05.1999, 16.21. 
 doğrusu: seninle 
 
�besinnernen, mikroskopnan, genelliknen, ameliyatnan, parmaknan, kalõtõmnan�. Kanal 

6, Önce Sağlõk, 18/20.05.1999, 14.15. 
 doğrusu: besinlerle, mikroskopla, genellikle, ameliyatla, parmakla, kalõtõmla 
 
�güzelliğiylen�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 31.05.1999, 01.59. 
 doğrusu: güzelliğiyle 
 
�soğanõmõznan, yağõmõznan�. Kanal 6, Kadõnca, 21.05.1999, 15.23. 
 doğrusu: soğanõmõzla, yağõmõzla 
 
�ellerimnen�. TGRT, Erkan Yolaç Show, 03.07.1999, 18.50. 
 doğrusu: ellerimle 
 



 

 

�yeşiliynen�. Kanal 6, Sabah Şekerleri, 01.10.1999, 11.06. 
 doğrusu: yeşiliyle 
 
�arkadaşlarõmõznan�. Kanal D, Bir Sevda Masalõ, 01.10.1999, 13.10. 
 doğrusu: arkadaşlarõmõzla 

 
 �Devam ediyoruz, yeni bir albüm haberinnen devam edecez.�. NUMBER 1, 

06.05.1999. 
 doğrusu: haberiyle 
 
 �Bu sarõ 25 kuruşlarlan jöton gibi telefon edebiliyodunuz�. NTV, Belgesel, 

09.10.1999, 22.29. 
 doğrusu: kuruşlarla 

 
 �Nerdeyse küçük bi bilgisayarõn kopyasõ. Dolayõsõylan da bu kartlan yapabileceğiniz 

şeyler tamamen hayal dünyanõzlan sõnõrlõ�. NTV, İmleç, 07.10.1999, 01.38. 
 doğrusu: dolayõsõyla; kartla, dünyanõzla 
 
 �Kahramanõn gözünlen görüyoruz bu manzaralarõ, bu korkunç olaylarõ�. NTV, 

Karalama Defteri, 04.10.1999, 03.34. 
 doğrusu: gözüyle 
 
 �24 Kasõm�da Fransa�da çõkõyor, benim için çok önemli o çõkõş. Yani epey bir 

reklâmlan çõkõyor�. NTV, Gece Gündüz, 07.10.1999, 00.09. 
 doğrusu: reklâmla 
 
 �Cep telefonunda çok yaygõn olarak akõllõ kart kullanõlõyor. Bir diğeri ağõr vasõta 

ehliyetleri şu anda akõllõ kartlan ...�. NTV, İmleç, 07.10.1999, 01.37. 
 doğrusu: kartla 
 
 �Doğuylan batõnõn çok güzel uyum sağlamõş olmasõydõ�. STV, Kritik, 10. 10. 1999, 

22.35. 
 doğrusu: Doğuyla 
 
 �...şindik pilâki de yapmõş olsaydõk...�. HBB, Günün Menüsü, 05.06.1999, 10.20. 
 doğrusu: şimdi 

 
 �Bugün dünyada küreselleşme ve entegrasyon içerisinde hakikatden güçlü bir ülke 

olmak istiyorsak...�. SHOW, Pencere, 12.05.1999, 00.00. 
 doğrusu: hakikaten 
 
 �Hakgetden ha.�.Ey, Kelmen, 25.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: hakikaten 
 
 �Kendileri ayrõcana HP bir bilgisayar sahibi olma şansõna ...�. OLAY, Bilgisayar 

Dünyasõ, 02.05.1999, 12.53. 
 doğrusu: ayrõca 
 
 �Yarõşmaya iyicene bir çekişme geldi galiba.� Kanal 7, Hedef 4, 12.07.1999, 18.13. 
 doğrusu: iyice  



 

 

 
 �Ondan sonracõma...�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 28.05.1999. 
 doğrusu: sonra 
 
�Az önce verdiğiniz rakkamlarda sayõn Yõlmaz�õn Anavatan Partisini aldõğõ noktada 

yüzde yirmi beşlerden yüzde on ikilere geldiğini...�. OLAY, Olaylarõn İçinden, 06.05.1999, 
21.52. 

doğrusu: rakamlarda 
 
 �Çok kötü rakkamlar gelmeye başladõ.�. STV, Açõ, 27.05.1999, 22.41. 
 doğrusu: rakamlar 
 
 �Devletin rakkamlarõ bunlar�. Kanal 6, Strateji, 01. 07. 1999, 23.33. 
 doğrusu: rakamlarõ 
 
 �Hiçbir dengenin doğru ifade edilmediği, hiçbir rakkamõn bilgiyi, eğitimi, bilimi 

aksettirmediğini açõkça söylüyorum�. STV, Haber, 16. 10. 1999, 00.02. 
 doğrusu: rakamõn 

 
 �Nassõ bildin bu zor soruyu?�. Kanal A, Gönül Kervanõ, 01.07.1999. 
 doğrusu: Nasõl 
 
 �Üç kişi kurra sonucu bizden hediye alacak.�. Kanal A, Damlayan Mõsralar, 

02.07.1999, 22.07. 
 doğrusu: kur�a 
 
 �hayin�. Star, Üvey Baba, 25.05.1999, 13.25. 
 doğrusu: hain 
 
 �suval�. Star, Defne ile Geveze, 27.05.1999, 12.07. 
 doğrusu: sual 
 
 �ayriyetten�. Star, Haber, 01.06.1999, 01.32. 
 doğrusu: ayrõca 
 
 �ayriyetten�. NTV, İnternet, 03.07.1999, 03.39. 
 doğrusu: ayrõca 
 
 �Kõrklareli�nde güzellikleri yaşarken, ildenn Meclis�e gönderilenn birisine 

rastlõyoruz.�. STV, Kervan, 15.08.1999, 16.51. 
 doğrusu: ilden, gönderilen 
 
 �...şõbbadanah damlar.�. Star, Belkõs Hanõmõn Konağõ, 24.05.1999, 03.47. 
 doğrusu: şõppadak 
 

Burada n�nin tekrarõ söz konusu değildir; sunucu bu ses üzerinde 
gereğinden fazla baskõ yapmõştõr.  
 

 �Cannese sefahati belgelenen Taçoy, şimdi de ortaklarõnõ devreye soktu.�. Meltem, İlk 
Haber, 10.10.1999, 08.37. 



 

 

 doğrusu: Kan 
 
 �Olan hareketler de aşşağõya doğru bir trendde ceryan etmekte�. Kanal 6, Erkekler 

Kulübü, 03. 07. 1999, 15.53. 
 doğrusu: aşağõya 
 
 �Bu yöntemle Babalar Gününden önce accayip bu parfümden sattõlar�. Kanal 6, 

Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 02. 07. 1999, 08.37. 
 doğrusu: acayip  

 
 �...senin özürün neye yarar?�. TV 9, Gündem, 01.06.1999, 20.50. 
 doğrusu: özrün 
 
�vererekten�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 20.05.1999, 02.04. 
 doğrusu: vererek 
 
�seçerekten�. Kanal 6, 31.05.1999, 15.46. 
 doğrusu: seçerek 
 
�bakõnaraktan, giderekten, çekerekten, yaparaktan, düşerekten, olaraktan�. Kanal 6, 

Önce Sağlõk, 20.05.1999, 14.23. 
 doğrusu: bakõnarak, giderek, çekerek, yaparak, düşerek, olarak 
 
�olaraktan�. Kanal D, Elele, 01.10.1999, 14.45. 
 doğrusu: olarak 
 
�giderkene�. TGRT, Din Saati, 02.07.1999, 09.09. 
 doğrusu: giderken 
 
�Elağzõğlõ�. TGRT, Mehmetçik, 01.07.1999, 20.41. 
 doğrusu:  Elâzõğlõ 
 
�fişşek�. Kanal D, tanõtõm kuşağõ, 04.10.1999, 10.54. 
 doğrusu: fişek 
 
�Amerikan passportlu�. Kanal 6, Sabaha Merhaba, 28.05.1999, 07.29. 
 doğrusu: pasaportlu 
 
�... telaffi etti�. Kanal 6, Haber, 23.05.1999, 18.19. 
 doğrusu: telâfi 
 
�... sağlõk verdi�. Kanal 6, Haber, 24.05.1999, 19.37. 
 doğrusu: salõk verdi. 
 
�girmezden önce�. Kanal 6, Metin Uca�yla Sabah, 31.05.1999, 07.56. 
 doğrusu: girmeden önce 
 
�hepisinin�. Arifan Radyo, Atmosfer, 09.05.1999, 09.00-10.00. 
 doğrusu: hepsinin. 
 



 

 

�çoğusunun�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 10.05.1999, 08.00-9.00. 
 doğrusu: çoğunun. 
 
�sõmsõkõya�. Kanal D, Sen Her Şeyi Düşünürsün, 04.10.1999, 12.56. 
 doğrusu: sõmsõkõ. 
 
 �... ardõndan soluğu bu restorantta aldõ�. Kanal 6, Haber, 15. 07. 1999, 19.07. 
 doğrusu: restoranda 

 
2. 7. Ses değiştirme 
 
 Bir kelimedeki doğru sesin başka bir sesle değiştirilmesine sõk sõk rastlanmaktadõr. Bu 

hatalarõ yapanlar daha çok iyi eğitim görmemiş kimselerdir ve çoğunlukla konuk olarak 
çağrõlanlardõr. Ağõz özellikleri de bu tür hatalarõn ortaya çõkmasõna yol açabilmektedir. Özel 
adlarda ise bu tür hatalar bilgi eksikliği veya dikkatsizlikten kaynaklanmaktadõr.  

 
 �...belin arkasõndakõ�. Kanal D, Tele Vitrin, 10.07.1999, 03.04. 
doğrusu: arkasõndaki 
 
 �Tam o an düşünüyorkan�. Kanal D, Bir Sevda Masalõ, 15.07.1999, 00.31. 
doğrusu: düşünüyorken 

 
 �...yõmõrta üreten tavukçular...�. TGRT, Dünya Dönüyor, 12.05.1999, 03.21. 
doğrusu: yumurta 
 
 �Şimdi duygusal bir gice yaşõcamõza yürekten inanõyorum.�. TGRT, Mehtaplõ Geceler, 

12.05.1999, 00.35. 
doğrusu: gece 
 
 �Ecevit öncelikle kendi milletvekillerinin nabzõnõ duttu.�. TGRT, Haber, 05.05.1999, 

00.27. 
doğrusu: tuttu 
 
 �özengi�. Kanal A, Terazi, 30.06.1999, 23.45. 
 doğrusu: üzengi 
 
 �kendisinle�. HBB, Çevre Aktüel, 15.06.1999, 17.11. 
 doğrusu: kendisiyle 
 
 �...yurttaşlarõn zararlarõnõn tanzim edilmesiyle ilgili...�. Kanal D, Haber 13.00, 

05.07.1999, 13.01. 
 doğrusu: tazmin 
 
 �müzur�. Kanal A, Haber, 30.06.1999, 18.00. 
 doğrusu: muzõr 
 
 �muzur�. Kanal D, Zaga, 11.07.1997, 00.12. 
 doğrusu: muzõr 
 



 

 

 �...and içme türeni yapõlacaktõr...böyük milletimizin...toplumun refahi...ve edalet ve 
anayasaya sedakat...�. TGRT, Haber 15.00, 02.05.1999, 15.05. 

 doğrusu: töreni, büyük, refahõ, adalet, sadakat 
 
 �...bu gözel hediyelere ulaşabilirsiniz.�. Kanal 6, Kadõna Özel, 04.10.1999. 
 doğrusu: güzel 
 
 �Orta öğretim başarõ notu adeletsiz...�. TGRT, Dünya Dönüyor, 03.05.1999, 00.58. 
 doğrusu: adaletsiz 
 
 �Temam canõm�. TRT 1, Yarõnlar Bizim, 02.05.1999. 
 doğrusu: tamam 
 
 �itman�. Kanal A, Haber, 28.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: idman 
 
 �amaliyat�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 11.05.1999, 11.00. 
 doğrusu: ameliyat 
 
 �... töhnet altõnda bõrakmak...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 04.05.1999, 08.45. 
 doğrusu: töhmet 
 
 �aşura�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 11.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: aşure 
 
 �ceze evi�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 11.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: ceza evi 
 
 �Herkez bunu imzalar�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 14.05.1999, 07.45. 
doğrusu: Herkes 

 
 �Herkeze merhaba!�. Kanal 7, Altõn Tüy, 02.05.1999, 09.03. 
doğrusu: Herkese 
 
 �Herkezin bayramõnõ kutluyorum.�. Hilâl Radyo, Haber, 20.01.1999. 
 doğrusu: Herkesin 
 
�Herkezin farklõ bir...�. tv 8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 
      OLAY, Portreler, 04.10.1999. 
 doğrusu: Herkesin 
 

 Eski İstanbul ağzõnda herkez biçimine rastlanmaktaysa da bugünkü 
ölçünlü dilde herkes biçiminde söylenmelidir. 

 
�...sizin duygularõnõzõ terceme etmek...�. Kanal A, Terazi, 26.06.1999, 22.00 ve 

30.06.1999, 23.45. 
doğrusu: tercüme 
 

Kelimenin Arapçadaki aslõ terceme biçimindedir; ancak Türkçede 
tercüme biçimine dönmüştür. 



 

 

 
*          *          * 

 
Batõ dillerinden dilimize girmiş yeni alõntõlar da çoğu defa bilgisizlik yüzünden yanlõş 

telâffuz edilmektedir: 
 
�revanş�. Kanal A, Madalyon, 29.06.1999, 22.20. 
doğrusu: rövanş 
 
 �kozmatik�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 18.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: kozmetik 
 
 �gedük�. Kanal A, Günebakan, 30.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: kadük 
 
 �konselidasyon�. FLASH,  Haber, 05.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: konsolidasyon. 

 Bu kelimenin karşõlõğõ olarak pekiştirme kullanõlabilir. 
 
 �imacõnõ�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 01.05.1999, 08.00. 
 doğrusu: imajõnõ 
 
 �megalopol�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 03.05.1999, 12.00. 
 doğrusu: megapol 

 Bu kavram için dev şehir kullanõlabilir. 
 
 �oparasyon�. TRT 1, Gece Haberleri, 12.05.1999. 
 doğrusu: operasyon 
 
 �konsansüs�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 04.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: konsensüs 
 
�...böyle bir konsensüze�. brt, Galeri, 07.10.1999, 20.50. 
 doğrusu: konsensüs 

 Bu kelimenin Türkçesi uzlaşma�dõr. 
 
 �raaksiyon�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 08.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: reaksiyon 

 Bu kelimenin Türkçesi tepki�dir. 
 
 �sanaryo�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 08.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: senaryo 
 
 �sampatizan�. FLASH,  Belgesel, 04.07.1999, 03.00. 
 doğrusu: sempatizan 
 
 �pravakasyon�. Kanal D, Teke Tek, 13.07.1999, 00.24. 
 doğrusu: provokasyon 

 Bu kelimenin Türkçesi kõşkõrtma�dõr. 
 



 

 

 �nötrelize�. atv, Siyaset Meydanõ, 02.07.1999. 
 doğrusu: nötralize 
 
 �opere�. etv, Haber 18, 29.06.1999, 18.22. 
 doğrusu: opera 
 
 �lezer�. etv, Kültür Sanat, 23.06.1999, 11.19. 
 doğrusu: lâzer 
 
 �ergürman�. atv, Siyaset Meydanõ, 02.07.1999. 
 doğrusu: argüman 

Bu kelimenin Türkçesi kanõt�tõr 
 

 �roportör�. etv, Yorum, 30.06.1999, 08.40. 
 doğrusu: raportör 
 
�promasyon�. Kanal 6, Kadõn, 24.05.1999, 15.45. 

  Sabaha Merhaba, 24.05.1999, 08.17. 
 doğrusu: promosyon 
 
 �O albümün de promasyonu eksik.�. Star, Çat Kapõ, 11.07.1999, 15.17. 
 doğrusu: promosyonu 
 
 �promasyon�. etv, Muhabbet Põnarõ, 15.06.1999, 12.16. 
 doğrusu: promosyon 

 Bu kelimenin karşõlõğõ olarak özendirme kullanõlabilir. 
 
 �Türk müzüğü�. etv, Gün Başlõyor, 25.06.1999, 09.17. 
 doğrusu: müziği 
 
 �pretesto�. HBB, Haber, 05.06.1999, 00.05. 
 doğrusu: protesto 
 
 �protosto�. TGRT, Haber 24, 04.05.1999, 00.14. 
 doğrusu: protesto 
 
 �çeket�. TGRT, Alternatif, 06.05.1999, 04.37. 
 doğrusu: ceket 
 
 �pisiklet�. TRT 1, Çocuk Saati, 13.05.1999. 
 doğrusu: bisiklet 
 
 �parlamente�. TGRT, Haber, 06.05.1999, 06.41. 
 doğrusu: parlâmento 
 
 �fitbol�. TGRT, Gülbence, 11.05.1999, 11.01. 
 doğrusu: futbol 
 
 �arazör�. HBB, Haber, 11.06.1999, 00.40. 
 doğrusu: arazöz 



 

 

 
 �enfarmasyon�. HBB, Haber, 08.06.1999, 07.55. 
 doğrusu: enformasyon 
 
 �sloğan�. FLASH,  Ankara Gündemi, 01.07.1999, 20.00. 
doğrusu: slogan 
 
 �Büyüme hõzõnõn gerçekleşicānõ söylüyor.�. SHOW, Pencere, 12.05.1999, 23.59. 
 doğrusu: gerçekleşecēni / gerçekleşicēni 
 
 �Kendi kapõlarõnõ kapatmõş duruma geliyollar.�. OLAY, Yeni Gün, 03.05.1999. 
 doğrusu: geliyorlar 
 
 �...çevresindeki yeşil alanlarõn yok edildiğini savunuyollar.�. TV 9, Aktüel Haber, 

10.06.1999, 21.29. 
 doğrusu: savunuyorlar 

 
 �Size iyşallah bütün bunlarõ dinleyerek...�. SHOW, Film Gibi, 01.07.1999, 22.25. 
 doğrusu: inşallah 
 
 �Bi şiyler yap.�. SHOW, Çizgi Film, 11.07.1999, 08.57. 
 doğrusu: şeyler 
 
 �Şindi bir numara söyleyin.�. Kanal D, Çarkõ Felek, 17-18.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: Şimdi 
 
 �Şindi size sunacağõmõz görüntüler...�. Kanal D, TeleVole, 17-18.05.1999. 
 doğrusu: Şimdi 
 
 �Şindi Deniz Hoca orda bi süre daha kaldõ�. NTV, Ekodiyalog, 08. 10, 1999, 21.08. 
 doğrusu: Şimdi 
 
�şindi�. Kanal D, Tanõtõm kuşağõ, 04.10.1999, 10.35. 
 doğrusu: şimdi 
 
 �Petrol Ofisinden yapõlan açõklamada benzinin parakende satõş fiyatlarõna bugünden 

itibaren geçerli olmak üzere...�. btv, Haber, 07.04.1999, 04.13. 
 doğrusu: perakende 
 
 �24 saat rotarlõ olarak yaptõ.�. SHOW, Güne Merhaba, 07.05.1999, 08.44. 
 doğrusu: rötarlõ 
 
 �Yol geçen hanõna çevirdiniz bureyi.�. TGRT, Ah Bir Zengin Olsam, 04.10.1999, 

21.30. 
 doğrusu: burayõ 
 
 �İşte bu sebepten dolayi...�. TGRT, Bilim ve Din, 03.10.1999, 06.15. 
 doğrusu: dolayõ 
 
 �teyyare�. Star, Spor, 24.05.1999, 20.48. 



 

 

 doğrusu: tayyare 
 
 �Ne işle meşgüldünüz?�. STV, Yarõşma Zamanõ, 26.05.1999, 18.32. 
 doğrusu: meşguldünüz 
 
 �Çõbõk gibi maşallah, Hakan ağbime de gerçekten lâyõktõr.�. Kanal A, Türkülerle 

Anadolu, 04.05.1999, 15.08. 
 doğrusu: Çubuk 
 
 �Sevgili seyirciler, hol yok, yumurta yok�. STV, Yarõşma Zamanõ, 27.05.1999, 17.37. 
 doğrusu: fol 
 
 �Sayõn başkanõm bah, bunun içinden başkanõm ne çõkacak bah.�. STV, El Ele 

Türkiyem, 16.05.1999, 16.31. 
 doğrusu: bak 
 
 �O kelimeler ne biliyim bir serinletici rüzgâr gibi. Öyle mi Musdafa?�. Kanal A, 

Türkülerle Anadolu, 04.07.1999, 15.48. 
 doğrusu: Mustafa 
 
 �Başkalarõ gibi nüfuslu bir ailem yoktu.�. TRT 1, Dizi, 09.10.1999, 15.57. 
 doğrusu: nüfuzlu 
 
 �Sanayi ağustozda dip yaptõ.�. Meltem, İlk Haber, 09.10.1999, 09.14. 
 doğrusu: ağustosta 
 
 �Yörü yörü�. Star, Zilyoner, 15.05.1999, 22.00. 
 doğrusu: yürü yürü 
 
 �Beyefendiye iki yüz elli milyonluk fiş ve senet getirin bakiyim.�. TGRT, Dizi, 

04.10.1999, 13.04. 
 doğrusu: bakõyõm 
 
 �Anne n�olecek diyorum sana.�. TGRT, Eltiler, 03.10.1999, 17.35. 
 doğrusu: n�olacak 
 
 �Kõz kadõn sen bu milleti burda böyle mõncõkliycek misin?�. TGRT, Eltiler, 

04.10.1999, 18.50. 
 doğrusu: mõncõklõycak mõsõn 
 
 �Hafifliğin en açõk õspatõ ...�. Kanal 6, Reklâm, 03. 07. 1999, 21.41. 
 doğrusu: ispatõ 
 
 �... hayatõmõ size borçluyum. Bu cansiperane iyiliğinizi asla unutmayacağõm�. Kanal 

6, Selâmsõz Bandosu, 01. 07. 1999, 21.15. 
 doğrusu: cansiparane 
 
 �Her õsõda ve her proğramda Kalgon kullanõlmasõnõ tavsiye ederiz�. Kanal 6, Reklâm, 

03. 07. 1999, 21.10. 
 doğrusu: programda 



 

 

 
 �Sevgili izleyicilerimiz Müebbet Muhabbet porogramõna hoş geldiniz�. Kanal 6, 

Müebbet Muhabbet, 04. 07. 1999, 00.31. 
 doğrusu: programõna 
 
 �Yayõnlanan deklerasyonla il başkanlarõ Çiller�i desteklediklerini açõkladõlar�. Kanal 

6, Haber, 01. 07. 1999, 16.58. 
 doğrusu: yayõmlanan, deklârasyonla 
 
 �... paha biçilmez tablolar ve dökümanlarla anlatõr�. Kanal 6, Belgesel, 02. 07. 1999, 

06.19. 
 doğrusu: dokümanlarla 
 
 �Bu yõlki toplantõlarõn içeriğini, kurumsal kaynak plânlama, ticarî uygulamalar, 

müşteri ilişkileri yönetimi, satõş ve dağõtõm, döküman yönetimi ve iş akõşõ sistemleriydi�. 
NTV, Haber, 07.10.1999, 01.33. 

 doğrusu: doküman 
 
 �Na kadar zarara uğruyorsunuz yõlda?�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 02. 

07. 1999, 07.13. 
 doğrusu: Ne kadar 

 
 �... yani IMF�in temin Deniz�in söylediği konularda ne kadar kararlõ olduğunu da 

gördüler�. NTV, Ekodiyalog, 08.10.1999, 21.14. 
 doğrusu: demin 
 
 �Bu sarõ 25 kuruşlarlan jöton gibi telefon edebiliyodunuz�. NTV, Belgesel, 

09.10.1999, 22.29. 
 doğrusu: jeton 
 
 �Bir gaste bu konuda sõpansõrlõk yapõyor�. NTV, Ankara Kulisi, 02.10.1999, 12.16. 
 doğrusu: sponsorluk 

Bu kelime yerine destekleyicilik kullanõlabilir. 
 
 �Bi şekilde parlemento korudu yani�. NTV, Gündemdekiler, 04.10.1999, 19.06. 
 doğrusu: parlâmento 
 
 �Yeni Zelanda�nõn parlemento sistemi İngiliz parlemento sistemine dayanõr�. Kanal 6, 

Belgesel, 04. 07. 1999, 06.23. 
 doğrusu: parlâmento 
 
 �... birçok yönetici de parlementoyu kullanmaktadõr�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 

19.02. 
 doğrusu: parlâmentoyu 
 
 �Bir yanda genç yaşta parlementoya girmiş sadece iki yõl sonra emekli olacak...�. 

Kanal 6, Haber, 02. 07. 1999, 19.05. 
 doğrusu: parlâmentoya 
 



 

 

 �Hâlâ Türk Yunan parlementolar arasõ dostluk grubunun olmadõğõnõ bilir misiniz?�. 
NTV, Ekonomi, 08.10.1999, 17.40. 

 doğrusu: parlâmentolar 
 
 �Uzun yõllar Türkiye konusunda oldukça sert kararlar alan parlemento ilk defa sert bir 

karar almadõ�. NTV, Haber, 07.10.1999, 02.01. 
 doğrusu: parlâmento 
 
 �... ve iç hizmet kanunu tarafõndan ki iç hizmet kanunumuz hepimizin bildiği gibi 

parlemento tarafõndan...�. NTV, Ankara Kulisi, 02. 10, 1999, 12.11. 
 doğrusu: parlâmento 
 
 �Parlementonun içinde bekleyen polisler için de geçerli bu durum.�. NTV, 24 Saat, 

15.10.1999, 23.27. 
 doğrusu: Parlâmentonun 
 
 �...henüz Rus parlementosunca da onaylanmõş değil.�. CNN TÜRK, Haber, 

17.10.1999, 09.01. 
 doğrusu: parlâmentosunca 
 
 �Festival komitesi üyelerinden Zeynep Zeytinlioğlu�yla yaptõğõmõz röpörtajõ getirelim 

ekranlarõnõza�. NTV, Gece Gündüz, 08.10.1999, 18.15. 
 doğrusu: röportajõ 
 
 �Akşam Erdoğan Alkin hocamõn aktardõğõ bir anektotu aktarmadan edemicem�. NTV, 

Ekonomi, 08.10.1999, 17.44. 
 doğrusu: anekdotu 
 
 �Vaktõzamanõnda emekli olan Yargõtay sayõn başkanõmõz bir tabir kullanmõştõ�. NTV, 

Haber, 06.10.1999, 23.30. 
 doğrusu: Vaktizamanõnda 
 
 �... yani siyasî irade oluşmadõğõ müddetçe siz iç tüzükte na kadar değişiklik yaparsanõz 

yapõn kanunlarõn çõkmasõnõ sağlayamazsõnõz�. NTV, Enine Boyuna, 06.10.1999, 21.19. 
 doğrusu: ne  

 
 �Baktiriyolojik incelemelerse devam ediyor�. NTV, Haber, 04.10.1999, 08.16. 
 doğrusu: Bakteriyolojik 
 
 �Bu konuşmalar yurd içini ve yurd dõşõnõ ihtiva ediyor�. NTV, Ankara Kulisi, 02. 10, 

1999, 12.14. 
 doğrusu: yurt 
 
 �Uğur Şevkat�in haberi�. NTV, Haber, 01. 10, 1999, 20.15. 
 doğrusu: Şefkat�in 
 
 �Daha sonra başkan Yõldõrõm, Cemil Turan, menecer Suat Karaliç ve teknik ekiple bir 

araya geldi�. NTV, Spor Haberleri, 01. 10, 1999, 19.39. 
 doğrusu: menajer 
 



 

 

 �Hükümetlerin Pakistan halkõna hizmet etmek için çalõştõğõnõ ifade eden...�. STV, 
Haber, 17. 10. 1999, 19.09. 

 doğrusu: Hükûmetlerin 
 
 �...uluslar arasõ güçün...�. TV 9, Aktüel Haber, 11.06.1999, 18.02. 
 doğrusu: gücün 
 
�...tasviyeye...�.TGRT, Haber, 09.07.1999, 14.05. 
 doğrusu: tasfiyeye 
 
 �meçsup�. TGRT, Haber, 12.07.1999, 12.07. 
 doğrusu: meczup 
 
�parekende�. TGRT, Haber, 02.07.1999, 12.17. 
 doğrusu: perakende 
 
�Bu bilgiler muacenesinde...�. TGRT, Sağlõk ve Dr. Babuna, 12.07.1999, 09.26. 
 doğrusu: muvacehesinde 
 
�kesinkez�. TGRT, Haber, 09.07.1999, 00.03. 
 doğrusu: kesinkes 
 
�Migros kõlab�. Kanal D, Reklâm, 01.10.1999, 14.28. 
 doğrusu: kulüp 
 
�Çok görükmüyorum�. Kanal D, Çarkõfelek, 08.10.1999, 21.12. 
 doğrusu: görünmüyorum 
 
�...bir şey görükmüyor�. btv, Ayrõntõlar, 24.06.1999, 21.28. 
 doğrusu: görünmüyor 
 
�abondone�. btv, Haber, 16.06.1999, 18.26. 
 doğrusu: abandone 
 
�arabeks�. Kanal 6, Uykudan Önce, 29.05.1999, 23.46. 
 doğrusu: arabesk 
 
�Sabahõn üçüne dek kanõldõğõ için..�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 22.05.1999. 
 doğrusu: kalõndõğõ 
 
�patatezleri..�. Kanal 6, Kadõnca, 26.05.1999, 15.24. 
 doğrusu: patatesleri 
 
�... ittiyacõ var�. Kanal 6, Tartõşma, 21.05.1999, 00.04. 
 doğrusu: ihtiyacõ 
 
�... politizleştirdi�. Kanal 6, Haber, 16.05.1999, 01.33. 
 doğrusu: politikleştirdi 
 
�iştişare�. Kanal 6, Magazin, 28.05.1999, 08.45. 



 

 

 doğrusu: istişare 
 
�devülasyon�. Kanal 6, Açõk Oturum, 26.05.1999, 22.09. 
 doğrusu: devalüasyon 
 
�...bana muhtajlar...�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 28.05.1999, 01.04. 
 doğrusu: muhtaçlar 
          
�faide�. Arifan Radyo, Hakikat Deryasõ, 02.05.1999, 16.30. 
 doğrusu: fayda 
 
�... kayt ediliyor�. Arifan Radyo, Hakikat Deryasõ, 02.05.1999, 16.30. 
 doğrusu:  kaydediliyor 
 
�kaalisyon�. Arifan Radyo, Ana Haber, 03.05.1999, 19.00. 
 doğrusu:  koalisyon 
 
�prupuanda�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 05.05.1999, 08.00. 
 doğrusu: propaganda 
 
�böyüklerimiz�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 10.05.1999, 09.00. 
 doğrusu:  büyüklerimiz 
 
�ilce�. KENT, Haber, 09.06.1999, 00.07. 
 doğrusu: ilçe 
 
�Hayõrlõ teskereler�. atv, A�dan Z�ye, 17.05.1999, 14.59. 
 doğrusu: tezkereler 
 
�... kasedi çõkar�. atv, Bizim Stadyum, 24.05.1999, 07.22. 
 doğrusu:  kaseti 
 
�... ilki gördü�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 20.05.1999, 07.36. 
doğrusu:  ilgi 
 
�telekominikasyon�. TRT 1, Haber, 02.10.1999, 05.06. 
 doğrusu:  telekomünikasyon 
 
�temamen / öyüt�. TV 6, Özelleştirme, 18.06, 12.07. 
 doğrusu:  tamamen / öğüt 
 
�yannõş�. TV 6, Ayrõntõlar, 17.06.1999, 15.25. 
 doğrusu:  yanlõş 
 
 �Ellerinde Türk bayraklarõ taşõyan Prizrenliler Türkiye ve Demirel lehine tezahuratta 

bulundu.�. NTV, Haber, 15.10.1999, 16.28. 
 doğrusu: tezahüratta 
 
 �Bu hafta mekânõmõz Bebek�te açõlan Hazarfen Restoran ve Kafe Bar�. NUMBER 1, 

Ten Fashion Cafe, 13.05.1999, 23.10. 



 

 

 doğrusu: Hezarfen 
 
 �Gardaşõm, Antalya�dan arõyok, şurdaymõş gibi gonuşuyok.�. Kanal A, Türkülerle 

Anadolu, 14.07.1999, 15.20. 
 doğrusu: Kardeşim, konuşuyoruz 
 
 �Valla siz bilirsiniz, ben hiç garõşmõyom.�. Kanal A, Yarõşmaca, 03.07.1999, 19.38. 
 doğrusu: karõşmõyorum 
 
 �Çağlar, yanõnda çalõşanlara şirget kurdurarak Interbank�õn içini boşaltmõş.� STV, 

Merhaba Yeni Gün, 27.05.1999, 07.15. 
 doğrusu: şirket 
 
 �Gõz ne bu�. Star, Kaygõsõzlar, 22.05.1999, 06.32. 
 doğrusu: kõz 
 
 �Bu sanatçõnõn glibi vardõ, son glibiydi.�. Kanal A, Müzikalite, 01.07.1999, 19.02. 
 doğrusu: klibi, klibiydi 
 
 �lohma�. Star, Kaygõsõzlar, 22.05.1999, 06.33. 
 doğrusu: lokma 
 
 �bahalõm�. Star, Bir Demet Tiyatro, 25.05.1999, 09.06. 
 doğrusu: bakalõm 
 
 �Turkuaz Resim Grubu...�. TV 9, Aktüel Haber, 02.06.1999, 21.47. 
 doğrusu: Türkuaz 
 
�super�. TGRT, Haber, 06.07.1999, 12.21. 
 doğrusu: süper 
 
�amaliyat�. KENT, Belgesel, 07.06.1999, 19.31. 
 doğrusu: ameliyat 
 
�oparasyon�. btv, Haber, 28.07.1999, 13.06. 
          �          Kanal 6,       �          22.05.1999, 12.30. 
          �           TRT 1,        �           02.10.1999, 03.12. 
 doğrusu: operasyon 
 
�muzik�. btv, 22.06.1999, 06.32. 
 doğrusu: müzik 
 
�protosto�. Kanal 6, 27.05.1999, 01.07. 
 doğrusu: protesto 
 
�kamara�. Kanal 6, Kadõnca, 25.05.1999, 15.15. 
 doğrusu: kamera 
 
�kaliba�. Arifan Radyo, Aşka Dair, 02.05.1999. 
 doğrusu: galiba 



 

 

 
�...harcamalarõnõn mõktarõ�. Arifan Radyo, Atmosfer-2, 09.05.1999, 10.00-11.00. 
 doğrusu: miktarõ 
 
�... bandõreli gemi�. TGRT, Haber, 11.07.1999, 19.35. 
 doğrusu: bandõralõ 

 
�dekerasyon� . btv, 23.07.1999, 19.58. 
 doğrusu: dekorasyon 
 
�operesyon�. btv, Haber, 21.06.1999, 15.05. 
 doğrusu: operasyon 
 
�seyehat�. Kanal 6, Kadõnca, 28.05.1999, 15.21. 
 doğrusu: seyahat 
 
�şefteli�. Arifan Radyo, Aşka Dair, 02.05.1999. 
 doğrusu: şeftali 
 
 �Müslümanlõğõn son galasõ olan bu millete karşõ...�. Kanal A, 08.10.1999, 08.37. 
 doğrusu: kalesi 
 

*          *          * 
 
 Bazõ özel isimler dikkatsizlik veya bilgisizlik yüzünden yanlõş telâffuz edilmektedir. 
 
 �Azerbeycan�. HBB, Bugün, 10.06.1999, 07.47. 
 doğrusu: Azerbaycan 
 
 �Azarbaycan�. HBB, Fuarcõlõk, 04.06.1999, 08.49. 
 doğrusu:  Azerbaycan 
 
 �Makadonya�. TRT 1, Gece Haberleri, 06.05.1999. 
 doğrusu: Makedonya 
 
 �Firiştine�. HBB, Haber, 13.06.1999, 16.01. 
 doğrusu: Priştine 
 
�Amarika Birleşik Devletleri�. CNN TÜRK, Haber, 17.10.1999, 09.27. 
doğrusu: Amerika 
 
�Amarika�. Kanal 6, Sabaha Merhaba, 28.05.1999, 07.38. 
doğrusu: Amerika 
 
�Türkiya�, tv 8, Bizden Biri, 28.06.1999, 21.30. 
doğrusu: Türkiye 

 
 �Amerika Bileşik Devletleri�. HBB, Haber, 13.06.1999, 10.01. 
 doğrusu: Birleşik 
 



 

 

 �Elemdaroğlu�. FLASH,  02.07.1999. 
 doğrusu: Alemdaroğlu 

 
 2. 8. Kesmeli kelimelerin yanlõş söylenişi 
 
 �Üç kişi kurra sonucu bizden hediye alacak.�. Kanal A, Damlayan Mõsralar, 

02.07.1999, 22.07. 
 doğrusu: kur�a 
 
�kurra�. Arifan Radyo, 02.05.1999, 18.00. 
 doğrusu:  kur�a 
 
 �... fakat o bunu katiyen kabul etmiyor�. Kanal 6, Derinlikler, 05. 07. 1999, 22.19. 
 doğrusu: kat�iyen 
 
 �... bir vaka  örneği size vermeye çalõşayõm�. Kanal 6, Derinlikler, 05. 07. 1999, 22.31. 
 doğrusu: vak�a 
 
 �21. kõtalar arasõ Avrasya maratonu...�. CNN TÜRK, Haber, 17.10.1999, 15.23. 
 doğrusu: kõt�alar 
 
�cüzi bir maaş�. atv, Ayşe Özgün, 16.05.1999, 03.29. 
 doğrusu:  cüz�i 
 
 �...daha hükûmet kurulmadan yaşanan çõkõşõn sunnî olduğu...�. TGRT, Haber 17.00, 

12.05.1999, 17.28. 
 doğrusu: sun�î  
 
 �sūnî�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 01.05.1999, 07.00.  
 

 -sun hecesi ayrõ, -î hecesi ayrõ ve kesmeli uzun söylenmelidir. 
Kelimenin Türkçesi yapma, yeni Türkçesi ise yapay�dõr. 

 
  2. 9. Ulama eksikliği 
 
Sonunda ünsüz bulunan kelimelerle, başõnda ünlü bulunan kelimeler bir kelime grubu 

içinde arka arkaya geldiği zaman ulama yapõlõr. Ulama, konuşmada akõcõlõğõ sağlayan bir 
unsurdur. Aşağõda �doğrusu� olarak gösterilen örnekler, imlâyõ değil okunuşu yansõtmaktadõr.  
 

�... felç etti�. TGRT, Haber, 02.07.1999, 19.40. 
 doğrusu: felcetti 
 
�... kat etmeye�. TRT 1, Haftanõn Olaylarõ, 02.10.1999, 09.46. 
 doğrusu:  katetmeye 

 
 �98 yõldõr insanlõğa hizmet eden kişileri ödüllendiren Alfred Nobel icat ettiği 

dinamitin savaşlarda insanlarõ katlettiğini düşünmüş müdür?�. NTV, Dünyaya Bakõş, 
15.10.1999, 12.47. 

 doğrusu: icadettiği 
 



 

 

2. 10. e�nin açõk söylenmesi 
 
 Bazõ kelimelerin ilk hecelerindeki e sesinin bazõ kimseler tarafõndan gereğinden fazla 

açõk telâffuz edildiği görülmektedir. Buna ait örnekler aşağõdadõr. 
  
�mensup�. Kanal 7, 15.05.1999, 21.00. 
 
 �temsil�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 05.05.1999, 07.00. 
 
 �derviş�. Kanal 7, Gündem 13.00, 04.05.1999, 13.00. 
 
 �temkinli�. Kanal 7, Haber, 12.05.1999, 13.00. 
 
 �ender�. Kanal 7, Haber, 13.05.1999, 18.30. 
 
 �gençlik�. Kanal 7, Gündem 13.00, 04.05.1999, 13.00. 
 
 �kendi�. Kanal A, Günebakan, 30.06.1999, 09.00. 
 
 �Menderes�. Kanal 7, Ankara Gündemi, 05.05.1999, 08.42. 
 
 �sendika�. Kanal 7, Haber, 13.05.1999, 18.30. 
 
 �Avrupa�nõn en büyük golcülerinden biri.�. ctv, Spor Haberleri, 06.06.1999, 20.03. 
 
 �Hem de�. ctv, Dizi, 04.06.1999, 22.56. 
 
 �tencere�. Kanal 6, Kadõnca, 27.05.1999, 16.17. 
 
�zengin�. Arifan Radyo, Cennet Gülleri. 
   �                  �      �       ,  08. Renk, 09.05.1999. 
 
�en sevdiğim...�. Arifan Radyo, Nur Yumaklarõ, 04.05.1999. 
  �      �                     �         �    , Yürek İklimi, 07.05.1999, 12.30. 
  
�emniyet�. Arifan Radyo, 08. Renk, 09.05.1999.  
 

*          *          * 
 
Aşağõdaki örneklerde birinci heceden sonra da e sesi açõk söylenmiştir.  
 
 �Yaşadõğõmõz bu ülkede, hayatõmõzõn birden fazla bölümünde çeşitli bilinmezliklerin 

içine düşmüş, kime inanacağõz demişizdir�. STV, Haber, 05.10. 1999, 19.29. 
 
 �ABD�de bir lisede müdür yardõmcõsõyla tartõşan 17 yaşõndaki öğrenci, müdür 

yardõmcõsõnõ kalçasõndan yaraladõ�. STV, Haber, 05.10. 1999, 19.29. 
 
 �... bilimselliğe aykõrõ hiçbir faaliyete imza atmayan rektör Batõrel�. STV, Haber, 

05.10. 1999, 19.29. 
 



 

 

2. 11. Yumuşatõlmasõ gereken seslerin sert söylenmesi 
 
 Özel isimlere gelen eklerin kesmeyle ayrõlmasõ, sonunda sert ünsüzler bulunan 

kelimelerde yanlõş telâffuzlara yol açabilmektedir. Sinop�un, Zonguldak�a gibi yazõlõşlar 
sadece imlâyõ ilgilendirir; sondaki sert ünsüzler söylerken yumuşatõlmalõdõr. Sinop�un yazõlõr, 
fakat Sinobun okunur; Zonguldak�a yazõlõr, fakat Zonguldağa okunur. Aşağõdaki örneklerde 
sert ünsüzler yumuşatõlmasõ gerekirken yumuşatõlmamõştõr. �Doğrusu� olarak gösterilen, imlâ 
değil söyleyiştir.  
 

 �Bir Sõrpõn daha öldürüldüğü...�. FLASH,  Haber, 15.06.1999. 
doğrusu: Sõrbõn 
 
 �Ferzan Özpetek�in filmi...�. Kanal 7, Haber, 12.05.1999, 18.30. 
doğrusu: Özpeteğin 
 
 �Ömer Şarlak�õn...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 01.05.1999, 08.00; 15.05.1999, 

07.30. 
doğrusu: Şarlağõn  
 
 �Evliya Parlak�õn...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 15.05.1999, 07.30. 
doğrusu: Parlağõn 
 
 �Şemdin Sakõk�õn...�. Kanal 7, Haber Saati, 05.05.1999, 21.00. 
doğrusu: Sakõğõn 
 
 �Demirel Sultan Murat�õn türbesinden sonra orada gene Priştine�de Arnavut liderle 

görüştü.�. NTV, Dünyaya Bakõş, 15.10.1999, 12.43. 
 doğrusu: Muradõn 
 
 �Kentteki patlamalardan birinin kentin Sõrplarõn denetimindeki kuzey kesiminde bir 

Arnavut�a ait evde hasara yol açtõğõ belirtildi.�. NTV, Haber, 17.10.1999, 07.06. 
 doğrusu: Arnavuda 
 
 �...Bosna-Hersek�in uzlaşmaz tutumu...�. NTV, Pasaport, 03.06.1999, 22.10. 
doğrusu: Herseğin 
 
 �Yaşar Tüzün Bilecik�in yeni belediye başkanõ oldu.�. NTV, Haber, 23.00, 

06.06.1999, 23.20. 
doğrusu:Bileciğin 
 
 �Sanatçõ Serdar Ortaç�õn bu klibinde rol aldõğõ bildirildi.�. TGRT, Haber, 06.10.1999, 

04.49. 
doğrusu: Ortacõn 
 

*          *          * 
 
 Geldikleri dilde yumuşak ünsüzlerle biten bazõ kelimeler Türkçeye girerken sesçe 

değişikliğe uğrar; sondaki yumuşak ünsüz sertleşir: renk, Ahmet, metot, bant... Bu tür 
kelimeler ünlüyle başlayan bir ek alõrlarsa sert ünsüzlerini yumuşatõrlar: renge, Ahmedi, 
metodun, bandõ... Aşağõdaki örneklerde yumuşatõlmasõ gereken sesler yumuşatõlmamõştõr.  



 

 

 
 �... statõndaki...�. Star, Gece Hattõ, 18.05.1999, 01.41. 
 doğrusu: stadõndaki 
 
 �Konuşmalarõnõz banta alõnõyor.�. Kanal A, İslâm ve İnsan, 18.06.1999, 12.45. 
doğrusu: banda 
 
 �...göke baktõğõmõz zaman, gök kubbeye baktõğõmõz zaman...�. TGRT, Bilim ve Din, 

03.10.1999, 09.41. 
 doğrusu: göğe 
 
 �Fenerbahçeli gelinle damatõn düğününde...�. Star, Haber, 29.05.1999. 
 doğrusu: damadõn 
 
 �Bosna Hersek�in kuzeydoğusunda...�. TV 9, Aktüel Haber, 12.06.1999, 15.02. 
 doğrusu: Herseğin 
 
�Gemlik�e döndü�. KENT, Haber, 14.06.1999, 18.50. 
  doğrusu: Gemliğe 
 
 �Doç. Dr. Mansur Beyazyürek�in sunduğu...�. Kanal 6, Program tanõtõmõ, 03. 07. 1999, 

21.37. 
 doğrusu: Beyazyüreğin 
 
 �Şemdin Sakõk ve kardeşi Arif Sakõk�a verilen idam cezalarõnõn onanmasõnõ istedi�. 

NTV, Haber, 08.10.1999, 21.01. 
 doğrusu: Sakõğa 
 
 �Eski Beykoz Belediye Başkanõ Yücel Çelikbilek�in de aralarõnda bulunduğu 30 kişi 

hakkõnda 6 yõla kadar hapis cezasõ isteniyor�. NTV, Haber, 04.10.1999, 20.32. 
doğrusu: Çelikbileğin  
 
 �Bu soruyu yõllardõr Avrupa sol hareketleriyle iç içe çalõşan CHP Genel Sekreter 

Yardõmcõsõ Şule Bucak�a yönelttik�. NTV, Pasaport, 07.10.1999, 22.05. 
 doğrusu: Bucağa 
 
2. 12. Hatalõ yumuşatma 
 
 Üst maddedeki kural, aslõ (geldiği dildeki biçimi) yumuşak olan sesler içindir. Kaset, 

paket gibi kelimelerde ise t�ler aslîdir; Türkçeye girerken sertleştirilmemiştir. dolayõsõyla bu 
tür kelimelerde t�ler yumuşatõlmaz. Aşağõdaki örneklerde görülen d�leştirme yanlõştõr. 

 
 �pakedinden�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 14.05.1999, 07.12. 
doğrusu: paketinden  
 
 �kasedi�. Kanal 7, İyi Akşamlar, 14.05.1999, 16.20. 
doğrusu: kaseti 
 
 �...en tehlikeli yedi nükleer tesisi eski Sovyet bloğunda bulunuyor.�. NTV, Dünyaya 

Bakõş, 15.10.1999, 12.52. 



 

 

 doğrusu: blokunda 
 
 �Yalan Rüzgârõ� dizisindeki kadõn kahramanõn adõnõn Hobu şeklinde telâffuz edilmesi 

de yanlõştõr. 
 

2. 13. Yer değiştirme 
 
 Bazõ kelimelerde yanlõş olarak seslerin yerleri değiştirilmektedir. Bu tür yanlõşlarda 

ağõz özellikleriyle alõşkanlõklarõn etkisi vardõr. 
  
 �Yanõnda çayõ olmayan simit, yanlõz bir simittir�. Kanal 6, Reklâm, 03. 07. 1999, 

21.08. 
 doğrusu: yalnõz 
 
 �yaõz�. etv, Özden-Tuna, 21.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: yalnõz 

 Kelimenin yalõnõz�dan geldiği düşünülmelidir. 
 
 �...ve müzarekelere yeniden başlanmasõ...�. TGRT, Haber, 11.05.1999, 06.36. 
 doğrusu: müzakere 
 
 �Demirel yola çõkmadan önce müstekbal vekilini yanõna çağõracak...�. TGRT, Haber, 

04.05.1999, 06.33. 
 doğrusu: müstakbel 
 

 
 

 
 3. DEYİM VE BİRLEŞİK FİİL YANLIŞLARI 
  
 Deyimler, kelimeleri eksiltilemeyen, arttõrõlamayan ve değiştirilemeyen kalõplaşmõş dil 

birlikleridir. Söz gelişi tavşana kaç, tazõya tut demek deyiminde kaç yerine koş, tazõ yerine 
köpek denilemez; tazõya köpeğe şeklinde bir arttõrma söz konusu olamaz. Radyo ve 
televizyonlarda deyimlerin ve deyimleşmiş birleşik fiillerin bu özelliği sõk sõk bozulmaktadõr. 

 
 �Beş aşağõ beş yukarõ�. Kanal 7, Haber Saati, 12.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: Üç aşağõ 
 
 �Ne olur olmaz diye tedbirli konuşuyor.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 03.05.1999, 

07.30. 
 doğrusu: Ne olur ne olmaz 
 
 �...eli ayağõ yere basan tek parti...�. Kanal 7, Başkent Kulisi, 02.05.1999, 12.00. 
 doğrusu: ayağõ yere basan 
 
 �...elimizden geldiğini yaptõk�. Kanal 7, Başkent Kulisi, 02.05.1999, 12.00. 
 doğrusu: elimizden geleni 



 

 

 
 �Doğru yapõlõrsa rejim ile ilgili kafa açõklõğõnõ meydana getirecek tarzda mõ?�. Kanal 

7, Başkent Kulisi, 02.05.1999, 12.00. 
 

Kafa karõşõklõğõ deyimi var fakat kafa açõklõğõ deyimi yoktur. Kafa 
karõşõklõğõnõ giderecek tarzda denilebilir. Zihinleri berraklaştõracak 
tarzda da demek mümkündür. 

 
 �davullu zurna ile karşõlamak�. Kanal 7, Başkent Kulisi, 02.05.1999, 11.50. 
 doğrusu: davul zurna ile 
 
 �Hesabõ olan, kitabõ olan şeyler�. FLASH, Ekonomik Panorama, 10.07.1999, 20.30. 
 doğrusu: Hesabõ kitabõ olan 
 
 �Acilen şifasõnõ bulmasõnõ diliyoruz.�. FLASH, 23. Saat, 13.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: şifa bulmasõnõ 
 
 �Biliyorsunuz, milyonlar onu gönlüne gömdü�. FLASH, Kurdela, 13.07.1999, 15.45. 
 doğrusu: kalbine gömdü 
 
 �...bildik bilmedik bir karalama kampanyasõna kalkõşacaksõnõz�. FLASH, Haber, 

12.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: bilir bilmez 
 
 �Önüne gelen geçen şarkõ söylüyor�. FLASH, Kâmuran Akkor Şov, 15.07.1999, 

20.40. 
 doğrusu: Önüne gelen şarkõ söylüyor. 
 
 �Herkes kendine gelsin, böyle ayaklar havadan kesilmesin.�, FLASH, Kurdela, 

15.07.1999, 15.45. 
 doğrusu: yerden kesilmesin 

 
 �Kendimin döndüğünce ...�. Star, Çat Kapõ, 22.05.1999, 09.01. 
 doğrusu: dilimin döndüğünce 
 
 �Şişede kudurduğu gibi kudurmuyor.�. Star, Kaygõsõzlar, 18.05.1999, 15.13. 
 doğrusu: Şişede durduğu gibi durmuyor. 
 
 �...içinde mutlaka bir hikmet barõndõrõyordur.�. TGRT, İbrahim Sadri, 08.05.1999, 

01.26. 
 doğrusu: hikmet vardõr 
 
 �Burnun iyi çalõşõyor.�. STV, Büyük Tehlike, 16.05.1999, 23.57. 



 

 

 doğrusu: Burnun iyi koku alõyor.  
 
 �Müzik beni mutlu ediyor, duygularõmõ dõşarõ çõkartõyor.�. STV, 25.05.1999, 15.44. 
 doğrusu: duygularõmõ dõşa vurabiliyorum 
 
 �Ağzan sağlõk�. Star, Özel Eğlence, 21.05.1999, 22.44. 
 doğrusu: diline sağlõk veya ağzõna sağlõk 
 
 �Bence bu arõ kovanõna parmak sokmak.�. STV, Merhaba Yeni Gün, 21.05.1999, 

08.32. 
 doğrusu: arõ kovanõna çomak sokmak 
 
 �Böylece tahmin ettiğimiz gibi çabuk hõrsõz caminin de kõlõfõnõ hazõrlarmõş.�. STV, 

Haber, 31.05.1999, 22.04. 
 doğrusu: yavuz hõrsõz ev sahibini bastõrõr; minareyi çalan kõlõfõnõ hazõrlarmõş. 

Burada iki ayrõ deyim birleştirilmek istenmiştir.  
 

 �Bir daha görürsem bacaklarõnõzõ koparõrõm.�. TGRT, Film-Çayda Çõra, 03.05.1999, 
14.19. 

 doğrusu: bacaklarõnõzõ ayõrõrõm 
 
 �Ayağõnõn yorgunluğu ile içeri aldõk.�. ctv, Edebiyat Söyleşileri, 01.06.1999, 22.23. 
 doğrusu: Ayağõnõn tozu ile 
 
 �Korkuyu yõkacağõz dedik.�. TGRT, Belgesel, 15.05.1999, 05.15. 
 doğrusu: Korkuyu yeneceğiz. 
 
 �Annemin kuzusu değilmiş.�. ctv, 11.06.1999, 12.55. 
 doğrusu: Ana kuzusu değilmiş. 
 
 �Onu savunursan ben de gözlerinden çõkarõm.�. ctv, Dizi, 06.06.1999, 12.24. 
 doğrusu: gözden düşerim 
 
 �Bu akşam saat altõ gibi yemeğe gelir misin?�. ctv, Sinema, 11.06.1999, 10.38. 
 doğrusu: ... altõ sularõnda ... 
 
 �Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna çalsan az.�. STV, Sabah Esintileri, 

27.05.1999, 10.56. 
 doğrusu: Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.  
 
 �Bunlara ufaktan tefekten çözüm yollarõ bulmak gerekir.�. Kanal A, Klipmatik, 

01.10.1999, 14.01. 
 doğrusu: ufaktan ufaktan / yavaş yavaş 



 

 

 
 �Her şey yerinde�. ctv, Dizi, 06.06.1999, 12.40. 
 doğrusu: Her şey yerli yerinde. 
 
 �... kuruşuna kadar harcadõ.�. ctv, Dizi, 06.06.1999, 12.35. 
 doğrusu: ... son kuruşuna kadar harcadõ. 
 
 �Yaka yõrtõk cep delik�. Star, Deniz Şov, 28.05.1999, 23.35. 
 doğrusu: Cep delik cepken delik. 
 
 �Bizler de sizlerin evlerine hoş geldik, hoş buyurduk.�. STV, Geceyi Örten Müzik, 

16.05.1999, 00.20. 
 doğrusu: hoş gelmek, hoş bulmak 
 
 �Devlet musluğu tutarsa hiç kimse malõnõ satamaz.�. STV, Sağduyu, 16.05.1999, 

11.44. 
doğrusu: musluğu sõkarsa 

 
 �...çok dikkatli davranan muhalifler, ser veriyor ama isim vermiyor.�. tv 8, Haber, 

03.10.1999, 15.23. 
doğrusu: ser veriyor, sõr vermiyor; bir türlü isim vermiyor 
 
�Miami (Mayami)�de yunuslarla birlikte olmak gerçekten de hepimizin düşlerinde bir 

yer kapladõ.�, NUMBER 1, 03.05.1999, 10.50. 
doğrusu: düşlerini süslüyor 
 
 �Gencecik insanlar emekli olup kahve köşelerinde ömürlerini törpülüyorlar.�. Kanal 

7, Haber, 03.07.1999, 07.50. 
 doğrusu: ömürlerini geçiriyorlar 
 

Ömür törpüsü, �kişiyi sõkõntõlar ve üzüntülerle yõpratan iş� anlamõnda 
isim olarak kullanõlan bir deyimdir. Yukarõdaki cümlede deyim bozularak 
fiilleştirilmiştir. 

 
 �Böyle gözlerim yuvarlarõndan fõrladõ.�. Kanal 7, Selin Dilmen Sizlerle, 15.07.1999, 

12.33. 
 doğrusu: gözlerim yuvalarõndan fõrladõ 
 
 �Evet efendim, şimdi Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanõmõza kulak kabartõyoruz.�. 

KENT, Vizyon, 04.07.1999, 15.03. 
 doğrusu: kulak veriyoruz 
 



 

 

Kulak kabartmak deyimi, �belli etmemeye çalõşarak dinlemek� 
anlamõnda kullanõlõr. Yukarõdaki cümlede böyle bir anlam yoktur. 

 
 �Sayõn izleyicilerimiz, bu kartel medyasõnõn kõrdõğõ fõndõk bini geçti.�. btv, Güncel, 

22.04.1999, 00.20. 
 doğrusu: kõrdõğõ ceviz kõrkõ (bini) aştõ 
 

Yapõlan yakõşõksõz işlerin çoğaldõğõnõ anlatmak için kullanõlan bu deyim 
de, ceviz yerine fõndõk kelimesi getirildiği için bozulmuştur. Fõndõk 
kõrmak başka anlamda kullanõlõr.  

 
 �Bir çeyrek entellektüelin bile bilmesi gereken bir şey var; o da çuvaldõzõ kendine, 

iğneyi başkasõna batõrmak.�. btv, Medya Market, 08.04.1999, 11.33. 
 doğrusu: iğneyi kendine, çuvaldõzõ başkasõna batõrmak 
 
 �Yapõlan tüm uyarõlara rağmen yollar, bugün de yine kan gölüne bulandõ.�. Hilâl 

Radyo, Haber, 18.01.1999. 
 doğrusu: kan gölüne döndü 
 
 �Travestiler, hastahanenin camõnõ çerçevisini kõrdõlar.�. SHOW, Haber, 09.07.1999, 

03.45. 
 doğrusu: camõnõ çerçevesini indirdiler 
 
 �Sayõn Parseker, siz bu konuda bahsettiğiniz manada çalõşmalar yapõn, biz de sizin 

söylediklerinizi duyurmazsak, biz de sizin söyledikleriniz yazmazsak, o zaman siz de gelin 
bize haber sorun.�. OLAY, Yüz Yüze, 08.05.1999, 00.53. 

 doğrusu: hesap sorun 
 

Haber sormak şeklinde bir deyim yoktur. Sorguya çekmek anlamõ için 
hesap sormak deyimi kullanõlõr. 

 
 �En büyük stara bile taş õsõrttõracak bir durum.�. FLASH, Maça Doğru, 07.10.1999, 

21.19. 
 doğrusu: parmak õsõrtacak 
 

Taş õsõrttõrmak diye bir deyim yoktur. �Şaşõrtmak, hayretler içinde 
bõrakmak� anlamõ için parmak õsõrtmak deyimine başvurulur. 

 
 �Yağmur kovadan boşanõrcasõna yağõyordu âdeta.�. FLASH, Müzik Nağme, 

07.05.1999, 23.00. 
 doğrusu: bardaktan boşanõrcasõna 
 



 

 

 �Şimdi Türkiye�de yaşanan belirli başlõ sorunlar var.�. OLAY, Hayal Kahvesi, 
05.05.1999, 15.58. 

 doğrusu: belli başlõ 
 
 �Tek tek olaylar verilerek niye sizin adõnõz atõldõ?�. 
 doğrusu: ortaya atõldõ 
 
 �Yarõn Atatürk�ün Samsun�a ayak atõşõnõn 80. yõl dönümünü kutlayacağõz.�. Kanal D, 

Sabah Şekerleri, 18.05.1999, 12.00-15.00. 
 doğrusu: ayak basõşõnõn 
 
 �IMF gizli belgesinin sõzdõrõlmasõyla �borsada vurguna sebep oldu.� iddiasõ 

ekonomiden sorumlu Devlet Bakanõ Hikmet Uluğbay�õ intihar teşebbüsüne sürükledi.�. Kanal 
7, Ekonomi Vizyon, 11.07.1999, 17.35. 

 doğrusu: intihara sürükledi 
 
�İşçi ve memurlar emeklilik yaşõ için sokaklara dökülürken Banu Alkan�õn bu konuda 

duyarlõ kalmasõ dikkat çekti�. Kanal 6, Haber, 15. 07. 1999, 19.51. 
doğrusu: duyarsõz kalmasõ 
 
�... dişe değer tedbirler özellikle alõnmalõ�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 19.12. 
doğrusu: dişe dokunur 
 
�Son günlere bakõyoruz deli çõlgõnõ bir gündem var�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve 

Metin Uca, 01. 07. 1999, 07.55. 
doğrusu: delice veya çõlgõnca 

 
�... Bakalõm nasõl gidicek, nasõl olõcak. Çok kopye çõkõyolar�. NTV, Gece Gündüz, 

07.10.1999, 00.09. 
doğrusu: Bu şekilde bir deyim yok. 
 
�Fõrtõnalar estiren B. Adams...�, TGRT, Haber, 09.07.1999, 19.54. 
doğrusu:  fõrtõnalar koparan 
 
�Futbolcular harõl harõl ter döküyorlar�. TGRT, Telekritik, 09.07.1999, 23.40. 
doğrusu:  harõl harõl çalõşõyorlar. 

Deyim tam olarak söylendikten sonra istenirse arkasõndan �ter 
döküyorlar.� denebilir 

 
�Talihsizlik genç çifti yalnõz bõrakmadõ�. TGRT, Telekritik, 09.07.1999, 23.42. 
doğrusu: çiftin peşini bõrakmadõ 
 
�...türküleri herkesi ayağa dikiyor�. TGRT, Haber, 01.07.1999, 19.43. 
doğrusu: ayağa kaldõrõyor 
 
�...toprağõ bol olsun�. btv, Sohbet programõ, 28.06.1999, 14.17. 
doğrusu: Bu sözün ölen Müslümanlar için kullanõlmasõ yanlõştõr. 
 



 

 

�O insan onu ayağa dikmiş yani�. btv, Serin Sohbetler, 15.06.1999, 12.10. 
doğrusu: ayağa kaldõrmõş 
 
�Siz aklõ çok çalõşan zeki bir bayansõnõz�. atv, Ayşe Özgün, 27.05.1999, 04.35. 
doğrusu: kafasõ çok çalõşan 
 
�otostop çekmek�. Kanal 6, Gezi, 28.05.,1999, 05.38. 
doğrusu: otostop yapmak 
 
�peşin hüküm sürmek�. Kanal 6, Kadõnca, 27.05.1999, 15.20. 
doğrusu:  peşin hüküm vermek 
 
�Harman çorman�. Kanal 6, Tilt, 24.05.1999, 17.23. 
doğrusu:  Karman çorman 
 
�Allah�õnõzõn aşkõna�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 26.05.1999, 02.08. 
doğrusu:  Allah aşkõna 
 
�...dengeyi kaçõrmamak gerek�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 26.05.1999, 02.08. 
doğrusu: dengeyi bozmamak 
 
�...tüm bunlar Pakistan ve Amerika�nõn başõnõn altõndan kalkõyor�. STV, Ayna, 

10.07.1999. 
doğrusu: başõnõn altõndan çõkõyor 
 
�...yanlõş hesap Bağdat�tan geri döner�. STV, Sözün Doğrusu, 02.07.1999, 13.16. 
doğrusu: Bağdat�tan döner 
 
�Dediğim dedik bildiğim bildik�. atv, Ayşe Özgün, 17.05.1999, 12.10. 
doğrusu:  Dediğim dedik çaldõğõm düdük. 
 
�Kulak kapayabilmek gücünüzle alâkalõ�. atv, Magazin Forever, 15.05.1999, 18.33. 
doğrusu:  Kulak tõkayabilmek. 
 
�Lütfen panik olmayõn.�. ctv, Haber, 06.06.1999, 13.08. 
doğrusu: Lütfen paniğe kapõlmayõn. 
 
�üstüne üstelik�. STV, 13.10.1999, Geceyi Örten Müzik. 
doğrusu: üstüne üstlük 
 
�Son zamanlarda bilgisayarla çok yattõm kalktõm, virüs bulaştõ.�. atv, Şimdi Sõra Sizde, 

29.05.1999, 22.46. 
doğrusu: yatõp kalktõm 
 
�Şimdi Sõra Sizde�ye katõlacağõm diyince oğlunuz ne tepki verdi?�. atv, Şimdi Sõra 

Sizde, 29.05.1999, 23.26. 
doğrusu: Nasõl bir tepki gösterdi veya tepkisi ne oldu? 
 



 

 

�Şehit aileleri defalarca tavsiyeye maruz kaldõlar.�. atv, Sabah Haberleri, 03.05.1999. 
doğrusu: birtakõm tavsiyelerle geçiştirildiler 
 
�Bizim kaldõğõmõz haksõzlõklara o da çok kalmõş.�. Kanal 7, Türüt Show, 11.05.1999, 

22.54. 
doğrusu: Bizim uğradõğõmõz haksõzlõklara o da çok maruz kalmõş / Bizim uğradõğõmõz 

haksõzlõklarla o da çok karşõlaşmõş. 
 
 �Etki altõnda kalmayõn lütfen, herkes sus oluyor şimdi.�. atv, Turnike, 20.05.1999, 

23.39. 
 doğrusu: susuyor / sus pus oluyor. 
 
 �Hemen bir telefon daha alalõm.�. NUMBER 1, 1 Numara Seç, 05.05.1999, 08.47. 
 doğrusu: bir telefona daha bakalõm. 
 
 �Önce türküyü alalõm.�. Kanal 7, Selin Dilmen�le Birlikte, 13.07.1999, 12.33. 
 doğrusu: türküyü dinleyelim 
 
 �Kendisine bir alkõş alalõm.�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 28.05.1999, 12.00-12.57. 
 doğrusu: Kendisini alkõşlayalõm. 
 
 �Bir şarkõ alabilir miyiz öncelikle?�. Kanal 7, Selin Dilmen Sizlerle, 05.07.1999, 

12.13. 
 doğrusu: şarkõ dinleyebilir miyiz? 

 
 �Söylemek istediğim tek mesaj şu.�. atv, 06.10.1999, 11.26. 
 doğrusu: Vermek istediğim mesaj 
 
 �Bu arada Antalyaspor maçõnõn hazõrlõklarõnõ sürdüren sarõ-kõrmõzõlõ takõm, şu 

sõralarda İstanbulspor�la özel bir karşõlaşma oynuyor.�. STV, Spor, 08.10.1999, 18.12. 
 doğrusu: karşõlaşma yapõyor 
 
 �Bizim ona büyük borç duymamõz lâzõm.�. OLAY, Portreler, 14.05.1999, 09.32. 
 doğrusu: minnet duymamõz 
 
 �Siyasette oynanan çirkinlikleri kabul etmek mümkün değil.�. SHOW, Haber, 

03.05.1999, 23.56. 
 doğrusu: oynanan oyunlarõ 
 
 �O paniğin vermiş olduğu şuursuzluk içerisinde belki de arkadaşõmõza veya rehin 

aldõğõ insanlara karşõ bir eylem koyabilirdi�. NTV, Haber, 07.10.1999, 23.19. 
 doğrusu: eylem yapabilirdi 
 
 �Böylece halk biraz daha teskin oldu, sakinleşti�. STV, Haber, 16. 10. 1999, 19.01. 



 

 

 doğrusu: teskin edilmiş oldu.  
 
 �Kültür Bakanlõğõ gerekli desteği göstermedi mi?�. Star, Paparazi, 29.05.1999, 18.45. 
 doğrusu: desteği vermedi mi 
 
 �Ecevit ile Bahçeli arasõnda kopma noktasõna gelen ipler tamir edilip edilemeyeceği 

ise merakla bekleniyor.�. Star, Haber, 17.05.1999, 19.40. 
 doğrusu: bağlarõn yeniden kurulup kurulamayacağõ 
 
 �Diyelim ki, bir anket oldu, anketi okudun.�. atv, A�dan Z�ye, 10.05.1999, 15.15. 
 doğrusu: anket yapõldõ 
 
 �Bir kez daha dinlemekten keyif alacaksõnõz.�. NUMBER 1, Müzik Tarihinde Bugün, 

14.05.1999, 11.22. 
 doğrusu: zevk alacaksõnõz 
 
 �Ben çok keyif aldõm, buradaki arkadaşlar da keyif aldõ sanõrõm, ekran başõndakiler 

de.�. atv, Turnike, 20.05.1999, 23.46. 
 doğrusu: zevk almak 
 
 �Biz de sizden keyif alõyoruz.�. Kanal 6, Sabah Sabah, 05.10.1999. 
 

Zevk almak yerine keyif almak kullanõlmasõ doğru değildir. Burada 
kullanõlmasõ gereken fiil ise hoşlanmaktõr. 

 
 �Bu yarõşmacõmõz ekranda göründüğünden beri çok fazla talep alõyor.�. atv, Şimdi 

Sõra Sizde, 22.05.1999. 
 doğrusu: teklif alõyor, ilgi topluyor 
 
 �Trabzonspor Kulübüne iki maçlõk ceza alõndõ. Trabzonspor Klübüne iki maçlõk ceza 

geldi.�. SHOW, Haber, 04.05.1999, 20.14. 
 doğrusu: ceza verildi 
 
 �Yarõşmacõmõzõ gönderdikten sonra şimdi biz alkõş alalõm istiyoruz.�. atv, Şimdi Sõra 

Sizde, 29.05.1999, 23.54. 
 doğrusu: alkõş(lanmak) istiyoruz. 
 
 �Şimdi de bir şarkõ alõcaz sizden�. NUMBER 1, Geveze Show, 13.05.1999, 22.23. 
 doğrusu: şarkõ dinleyeceğiz 
 
 �Bu hastalõklara lütfen kol uzatalõm.�. FLASH, Kurdela, 15.07.1999, 16.00. 
 doğrusu: el uzatalõm 
 



 

 

 �Sizlerle hoşlarõmõz beşlerimiz olacak.�. Kanal A, Klipmatik, 30.06.1999, 14.00.  
 doğrusu: hoş beş edeceğiz 
 
 �15 yõl boyunca Güneydoğu�yu kan gölüne boğan bölücü başõnõn yargõlanmasõna 

başlandõ.�. Kanal A, Haber, 28.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: kan gölüne çeviren 
 
 �Gözlerden, kulaklardan uzak olmasõ...�. Kanal 6, İşte Hayat, 08.10.1999. 
 doğrusu: Gözlerden uzak olmasõ 
 
 �Yakõnda Harun kadar zengin olur.�. Kanal 6, Yerli Sinema, 07.10.1999. 
 doğrusu: Karun 
 
 �Kimse keyfe keder işe son vermemeli.�. FLASH, 23. Saat, 03.06.1999. 
doğrusu: keyfince 
 
 �kalemine uydurmak�. TRT 1, Koltuk Belâsõ, 08.05.1999. 
 doğrusu: kitabõna uydurmak 
 

*          *          * 
 
 �Maddî kazanç kazanõyor.�. FLASH, Düzlem Ayna, 07.06.1999. 
 doğrusu: kazanç sağlõyor 
 
 �Ciddî olarak rahatsõzlõğa uğramasõ söz konusuydu.�. Kanal A, Politik A, 30.06.1999, 

21.00. 
 doğrusu: rahatsõz olmasõ 

 Burada olmak fiilinin tekrarõndan kaçõnmak için ciddî şekilde 
denilebilir. 

 
 �öneri söylemek�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 25.06.1999, 11.50. 
 doğrusu: öneride (teklifte) bulunmak 
 
 �Japonya hibe verdi.�. STV, Haber, 04.10.1999, 16.04.  
 doğrusu: hibe etti 
 
 �Bunu bir iltifat olarak alõyorum.�. Kanal D, Çõlgõn Bediş, 05.07.1999, 18.24. 
 doğrusu: iltifat sayõyorum 
 
 �Global krizden etkisini alõr.�. FLASH, Ankara Gündemi, 01.07.1999, 20.00. 
 doğrusu: etkilenir veya krizin etkisi altõnda kalõr 
 



 

 

 �Mezun sayõsõnõn yüz binlere ulaşmasõnõ umut ettiğini söyledi.�. Kanal A, Günebakan, 
20.06.1999, 09.05. 

 doğrusu: umduğunu 
 
 �Bütün bunlar birtakõm pazarlõklarõn olduğunu akla düşürüyor.�. Kanal 7, Dünyadan 

Yansõmalar, 15.05.1999, 20.00. 
 doğrusu: akla getiriyor 
 
 �Tansiyon artõyor.�. Kanal 7, Konuştukça, 15.05.1999, 11.25. 
 doğrusu: Tansiyon yükseliyor. 
 
 �Irak halkõnõn çektiği dram�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 09.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: yaşadõğõ dram 
 
 �Şantaja hiç uğramadõm.�. Kanal 7, Kanal 7�de sabah, 11.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: Şantajla hiç karşõlaşmadõm. 
 
 �Balkanlarda Türkiye�nin nüfuz edinmesi için...�. Kanal 7, Ankara Gündemi, 

14.05.1999, 08.40. 
 doğrusu: nüfuz sağlamasõ 
 
 �Yaptõğõ işten kâr kazanmak�. Kanal 7, İyi Akşamlar, 04.05.1999, 16.15. 
 doğrusu: kâr etmek 
 
 �Doktorun vermiş olduğu uyarõlara uymamõş olmasõ...�. FLASH, Kurdela, 

09.07.1999. 
 doğrusu: yapmõş olduğu uyarõlara 
 
 Yukarõdaki örnekte yapmak fiilinin kullanõlmamasõ, muhtemelen bu fiilin olur olmaz 

yerde kullanõlmasõndan kaynaklanmaktadõr. Gerçekten de yapmak, deyimleşmiş birleşik 
fiillerdeki birçok fiilin yerini almaya başlamõştõr. Bu, dili monotonlaştõran ve yoksullaştõran 
bir durumdur. Yukarõdaki örnekte araya olmak kelimesi girdiği için yapmak fiilinin 
kullanõlmasõ normaldir. Ancak uyarõda bulunmak yerine uyarõ yapmak kullanõlmasõ doğru 
değildir. Aşağõda yapmak ile ilgili bu tür hatalar gösterilmiştir. 

 
 �Kan yokluğunu yapan mekanizma�. TRT 1, Bu Toprağõn Sesi, 06.05.1999. 
 doğrusu: Kansõzlõğa yol açan 
 
 �Yaptõğõmõz bir köşemiz var.�. TRT 1, Bu Toprağõn Sesi, 14.05.1999. 
 doğrusu: Hazõrladõğõmõz bir köşe 
 
 �Basõna yapõlan sansürü�. atv, Haber, 12.07.1999, 10.00. 
 doğrusu: Basõna uygulanan sansürü 



 

 

 
 �Güzellikler yapõyoruz.�. FLASH, Kurdela, 11.06.1999. 
 doğrusu: oluşturuyoruz 
 
 �Büyük bir mütevazilik yaparak...�. atv, Harika Pazar. 
 doğrusu: tevazu göstererek 
 
 �Tahrik yapmazlarsa�. FLASH, Gün Ortasõ Haberler, 02.06.1999, 13.00. 
 doğrusu: etmezlerse 
 
 �İyi tahmin yapmak�. atv, Ana Haber, 11.07.1999. 
 doğrusu: tahminde bulunmak 
 
 �Yapmõş olduğu bir beyanat�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 11.05.1999, 11.00. 
 doğrusu: Vermiş olduğu beyanat 
 
 �Adaylõk başvurusu yaptõ.�. Kanal 7, Haber, 11.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: Adaylõk için başvurdu. 
 
 �Ege�ye inen Rus gemisi gece boyunca seyir yaptõ.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

14.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: seyretti 
 
 �Emel, entrikalar yapan, kendisini zeki sayan bir tip�. NTV, Portreler, 10.07.1999, 

04.45. 
 doğrusu: entrikalar çeviren 
 
 �İşime ulaşmak için on beş kilometre yol yapmam gerekiyor.�. ctv, Belgesel, 

05.06.1999, 12.25. 
 doğrusu: İşime ulaşmak için on beş kilometre yol almam (gitmem) gerekiyor. 
 
 �Biz daha çok bu kitaptan yola çõkarak sohbet yapacağõz.�. STV, Yedi Gün, Yedi 

Satõr, 15.05.1999, 11.18. 
doğrusu:  sohbet edeceğiz 
 
 �Meydanda toplanan Halkõn Demokrasi Partisi, Emeğin Partisi ile Özgürlük ve 

Demokrasi Partisi üyeleri ceza evi olaylarõnõ protesto yapmak istediler.�. TGRT, Haber, 
03.10.1999, 11.00. 

 doğrusu: protesto etmek 
 
 �Dün Başbakan Ecevit�in açõklama yaptõğõ gibi on yedi icracõ, on yedi devlet bakanlõğõ 

olmak üzere toplam otuz dört bakanlõk var.�. STV, Haber 13, 25.05.1999, 13.07. 
doğrusu: açõkladõğõ 



 

 

 
�Ben şurada hemen bir saplama yapayõm bir medya çalõşanõ olarak�. Kanal 6, Strateji, 

01. 07. 1999, 23.21. 
doğrusu: araya gireyim 
 
�DSP�liler alkõş yapõyorlardõ�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 03.05.1999, 08.00-09.30. 
doğrusu: alkõşlõyorlardõ 
 
�Bunlar burada çene yapõyorlar�. atv, Gelin Kaynana, 28.05.1999, 12.34. 
doğrusu: çene yarõştõrõyorlar 
 
 �İki sene sonrasõnda... albümleriyle geri dönüşlerini yaptõlar.� NUMBER 1, Müzik 

Dünyasõndan Haberler, 13.05.1999, 16.32. 
 doğrusu: geri döndüler 
 
 �Avrupa�da, Amerika�da çok disipline yapõyorlar mankenler.�. atv, Turnike, 

20.05.1999. 
 doğrusu: disipline ediliyor 
 
 �Aslõnda ben de ona tavõr yapõyorum.�. TRT 1, Bizim Mahalle, 14.05.1999, 19.03. 
 doğrusu: tavõr alõyorum 
 
 �Seçim öncesi çok yalan yapõldõ.�. btv, Medya Gündemi, 23.04.1999, 09.59. 
 doğrusu: yalan söylendi 
 
 �Görüşmelerde Azerbaycan�a yaptõğõ krediler konusu ele alõndõ.�. Ey, Haber, 

29.05.1999, 20.16. 
 doğrusu: açtõğõ krediler 
 
 �NATO�nun 8 Mayõs�ta 33 hedefe taarruz yaptõğõ % 72 başarõ sağladõğõ bildirildi.�. 

OLAY, Haber, 09.05.1999, 19.31. 
 doğrusu: taarruz ettiği 
 
 �...bir tepki yapõlarak M.K�nõn...�. SHOW, Haber, 04.05.1999, 03.59. 
 doğrusu: tepki gösterilerek 
 
 �Ülkenin gelişimine katkõ yapmak isteyen herkesin...�. SHOW, Ceviz Kabuğu, 

14.05.1999, 23.45. 
 doğrusu: katkõda bulunmak 
 
 �Yurda giriş yapmaya çalõşan dört Iraklõ tutuklandõ.�. KENT, Haber, 04.07.1999, 

12.35. 
 doğrusu: girmeye 
 
 �Onlara ilk yapõlacak önlemler nelerdir?�. SHOW, Güne Merhaba, 14.05.1999, 08.21. 



 

 

 doğrusu: alõnacak önlemler 
 
 �Panik yapma, patlayabilir.�. NUMBER 1, Geveze Show, 13.05.1999, 21.42. 
 doğrusu: Paniğe kapõlma 
 
 �Nazan Öncel listemize direkt 7 numaradan giriş yaptõ.�. NUMBER 1, Coca Cola Top 

Ten, 13.05.1999, 20.41. 
 doğrusu: listemize yedinci sõradan girdi 

  
 �Geriye doğru sarma yapsak�. brt, Mim Noktasõ, 16.05.1999, 00.42. 
 doğrusu: sarsak 
 
 �Birlikte sohbet yapõyoruz.�. Star, Ebruli Günler, 04.10.1999, 16.13. 
doğrusu: sohbet ediyoruz 
 
 �Çok güzel düşünceler yapmõşsõnõz.�, �Sayõlarla ilgili düşünceler yapmõşsõnõz.�. Star, 

Ebruli Günler, 04.10.1999, 16.39 ve 16.35. 
 doğrusu: düşünceler geliştirmişsiniz 

 
 �Çok güzel bir sohbet yaptõ.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 06.10.1999, 22.55. 
doğrusu: sohbet etti 
 
 �...mahkemeye bu yönde bir talep yapma hazõrlõğõ içindeler.�. TGRT, Haber, 

06.10.1999, 06.44. 
 doğrusu: talepte bulunma 
 
 �Az bir söyleyiş yapalõm.�. Kanal 7, Türüt Show, 04.05.1999, 22.30. 
 doğrusu: Biraz sohbet edelim 
 
 �Yarõşmacõlara tribünlerden büyük destek yapõldõ.�. Kanal 7, Spor Haberleri, 

03.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: destek verildi 
 
 �Yemin yapmak�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 01.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: yemin etmek 
 
 �27 Haziran�da yapõlacak büyük bir konserle�. Kanal A, Haber, 21.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: verilecek 
 
 �İstanbul polisi suçüstü yaptõ.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 01.05.1999, 08.00. 
 doğrusu: suçlularõ suçüstü yakaladõ 
 
 �Fon zarar yaptõ.�. FLASH, Ekonomik Panorama, 10.07.1999, 20.30. 



 

 

 doğrusu: zarar etti 
 
 �Saptama yapmak�. FLASH, Eko Bugün, 14.07.1999, 19.00. 
 doğrusu: saptamak, tespit etmek 
 
 �Bu evleri restorasyon yapmaya karar verdik.�. FLASH, Belgesel, 11.07.1999, 17.00. 
 doğrusu: restore etmeye 
 
 �Önüne gelen geçen sahne yapõyor.�. FLASH, Kâmuran Akkor Şov, 15.07.1999, 

20.40. 
 doğrusu: sahneye çõkõyor 
 
 �Hiçbir problem yapmayacağõna ben inanmõyorum.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 

25.06.1999, 11.30. 
 doğrusu: Herhangi bir problem yaratmayacağõna 
 
 �uğraş yapmak�. Kanal A, Günebakan, 30.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: uğraşmak, uğraşõ içinde olmak 
 
 �Bu konunun yürütmesini yapan�. Kanal A, Günebakan, 18.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: Bu konuyu yürüten 
 
 �Sağlõklõ bir gebelik için yapõlan şartlar nelerdir?�. Kanal A, Teleklinik, 19.06.1999, 

11.30. 
 doğrusu: uyulacak şartlar 
 
 �Başkan Şahin her pazartesi halk görüşü yapõyor.�. Kanal A, Günden Geceye, 

28.06.1999, 23.30. 
 doğrusu: halkla görüşüyor 
 
 �Apo 30.000 canõn hesabõnõ 23 sayfalõk savunmasõnda yaptõ.�. Kanal A, Haber, 

29.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: vermeye çalõştõ 

 
�Halep orda arşõn orda diye bir lâf var�. STV, Yarõşma Zamanõ, 08.07.1999, 18.12. 
doğrusu: Halebî oradaysa arşõn burada. 

 
 

 4. ALINTILARIN YANLIŞ KULLANIMI 
 
 Radyo ve televizyon programlarõnda, sohbetlerde şair ve yazarlardan yapõlan alõntõlar 

maalesef çok azdõr. Cumhuriyetin ilk nesilleri, konuşmalarõ arasõna sõk sõk Namõk Kemal, 
Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Âkif gibi şairlerin mõsralarõnõ serpiştirirlerdi. Hatta 
Yaban romanõnõn ilk satõrlarõnõ ezbere okuyan aydõnlara bile rastlanõrdõ. Bu durum, hem edebî 
eserlerin ortak bir kültür unsuru olarak aydõnlarõ birleştirmesine yarar, hem de konuşmalara 



 

 

seviye kazandõrõr, üslûba renk katardõ. Batõ ülkelerinde bu durum hâlâ devam etmektedir. 
Hatta geniş okuyucu kitlesi için yazõlan polisiye romanlarda bile edebî eserlere yapõlan 
atõflara sõk sõk yer verildiğini görürüz. 

 
 Radyo ve televizyonlarda çok seyrek olarak yer alan bu tür alõntõlarda, alõntõnõn hiç 

değiştirilmeden aktarõlmasõ esastõr. Alõnacak şiir veya nesir parçasõ ezberden bilinmiyorsa 
mutlaka önceden bir yere yazõlmõş olmalõdõr. 

 
 Aşağõdaki örnekte Yahya Kemal�in Sessiz Gemi�sinden aktarõlan mõsra yanlõştõr. 
 
 �Dünyaya sevilmiş ve seven nafile bekler.�. TRT 1, Bu Toprağõn Sesi, 03.05.1999. 
 doğrusu: dünyada 
 
 Şu örnekte de halk türküsü yanlõş aktarõlmõştõr.  
 
�Hak saklasõn belâsõndan / Köroğlu�nun nalesinden�. STV, Âşõklar Kervanõ, 

02.07.1999, 04.47. 
 doğrusu:  Hak saklasõn belâsõndan  /  Köroğlu�nun narasõndan 

 
 5. ÇEVİRİ YANLIŞLARI 
 
 Diller arasõndaki etkileşim bazen kelime sõnõrõnõ aşarak kelime gruplarõna ve cümlelere 

kadar uzanõr. Bazõ kelime gruplarõ ve deyimler kaynak dilden hedef dile kaynak dildeki 
yapõsõyla ve kelime kelime aktarõlõr. Oysa aynõ fikri anlatmak için hedef dilde başka ifade 
kalõplarõ, başka deyimler vardõr. Dolayõsõyla hedef dilin deyim ve ifade kalõplarõ dikkate 
alõnmadan yapõlan bu tür çeviriler yanlõş sayõlõr ve dil biliminde bunlara kalka adõ verilir. 
Gerçi bazõ kalkalarõn zamanla dile yerleştiği de olur; ancak ana dildeki ifade imkânlarõnõ 
kullanmak ve kalkalardan kaçõnmak esastõr. Aksi hâlde bugün olduğu gibi çeviri Türkçesi 
denilen, dilimizin yapõsõna aykõrõ anlatõmlar etrafõ sarar. Daha çok yabancõ film ve dizilerde 
rastlanan bu tür yanlõşlar, ana dilini yeterince bilmemekten veya acele tercümeden 
kaynaklanmaktadõr. Bunlarõn önüne geçmek için radyo ve televizyonlarõn daha yüksek ücretle 
iyi çevirmenler çalõştõrmalarõ ve onlara daha fazla vakit tanõmalarõ gerekir. 

 
 Çeviri yanlõşlarõna ait örnekler aşağõda sõralanmõştõr. 
 
 �Lütfen kendinize iyi bakõyorsunuz, dinleniyorsunuz.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

07.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: Lütfen dikkatli olun ve dinlenin. 
 
 �Kendinize iyi bakõn.�. Kanal 7, Haber, 09.07.1999, 09.30. 
 
 �Kendinize çok dikkat edin.�. Kanal A, Klipmatik, 30.06.1999, 14.00. 
 doğrusu: Dikkatli olun.  
 



 

 

 �Yarõn görüşmek üzere herkes kendine iyi baksõn.�. NUMBER 1, 1 Numara Seç, 
05.05.1999, 10.24. 

 doğrusu: sağlõkla kalõn 
 
 Her iki örnekteki yapõ İngilizce take care of yourself kalõbõnõn aktarõlmasõdõr. 
 
 �Şu andan itibaren telefon alacağõz bol bol.�. etv, Günlük, 16.06.1999, 18.17. 
 doğrusu: Şu andan itibaren bize sõk sõk telefon edilecek.  

Yukarõdaki yapõ, to have a lot of phone calls kalõbõnõn tercümesidir. 
 
 �Kahretsin! Kendinden başkasõnõ düşünemez misin sen?�. SHOW, Yalan Rüzgârõ, 

01.07.1999, 18.53. 
 
 �Harap bir vaziyetteyim, kendimi yiyeceğim, kahretsin!�. FLASH, Çizgi film, 

14.07.1999, 18.15. 
 doğrusu: Allah kahretsin! 

 İngilizce damn! kelimesi, sõk sõk kahretsin! biçiminde Türkçeye 
çevrilmektedir. 

 
 �İşte bak vavv, neler biliyor!!.�. Kanal A, Klipmatik, 15.06.1999, 14.50. 
 doğrusu: ooo! 
 
 �Nasõl gidiyor?�. Star, Film (Hõz Sõnõrõ), 17.05.1999, 23.04. 
 doğrusu: nasõlsõnõz, ne var ne yok 
 

 How it is going kalõbõnõn kelime kelime tercümesi olan nasõl 
gidiyor yerine dilimizin kendine özgü kalõplarõ vardõr.  

 
 �Nasõl bakõyorsun sõcak bakõyor musun?�. brt, Sihirli Ayna, 15.06.1999, 18.59. 
doğrusu: olumlu buluyor musun / benimsiyor musun 
 

*          *          * 
 
 Çeviri yanlõşlarõnõ çoklukla cümle kuruluşlarõ çerçevesinde görmekteyiz. Söz gelişi 

batõ dillerinin söz başõ aslî cümle kurgusu ile onu izleyen açõklama ve geliştirme cümle 
yapõsõnõn aynen Türkçeye uyarlanmasõ veya aktarõlmasõ çeviri hatalarõnõn başõnda yer 
almaktadõr. 

 Bu konuda çok sõk kullanõlan kolay sözler şunlardõr:  
 
 �Problem yok.�. ctv, Dizi, 11.06.1999, 13.31. 
 
 �Sõradaki lütfen.�. Meltem, Sinema, 05.10.1999, 12.55. 
 



 

 

 Bu kalõplarõn dõşõnda şu örnekler çok yaygõn olarak batõlõ dillerin cümle kurgusunu 
yansõtõr niteliktedir: 

 
 �Diyorum ki savaşalõm.�. Kanal A, Sinema, 03.07.1999, 15.25. 
doğrusu: savaşalõm diyorum / savaşmamõz gerektiğini düşünüyorum. 
 
 �Sanõrõm anladõm.�. ctv, Dizi, 06.06.1999, 22.00. 
doğrusu: Galiba anladõm / Anladõğõmõ sanõyorum.  
 
 �Umarõm bize iyi haberler getirmiştir.�. ctv, Film, 01.06.1999, 12.21. 
doğrusu: İnşallah bize iyi haberler getirmiştir.  
 
 �Umarõm oradan hiç çõkmazlar.�. ctv, Film, 06.06.1999, 22.57. 
doğrusu: İnşallah oradan hiç çõkmazlar 
 

*          *          * 
 
 İnanç dünyasõnõn farklõlõğõnõ veya inceliğini gözden uzak tutma neticesi ortaya çõkan 

çeviri yanlõşlarõ da vardõr. 
 
 �Rahmetlinin adõ neydi?�. ctv, Film, 06.06.1999, 16.47. 
doğrusu: Müteveffanõn  
 
 �Allah onlara merhametini göstersin.�. STV, Marguerite Volant, 23.05.1999, 22.40. 
doğrusu: Allah rahmet eylesin. 
 
 �Umarõm anlõyorsunuz.�. ctv, Dizi, 01.06.1999, 14.35. 
 doğrusu: Anladõğõnõzõ umarõm / İnşallah anlõyorsunuz. 
 
 �Umarõm öyle olmaz.�. ctv, Dizi, 06.06.1999, 13.50. 
 doğrusu: İnşallah öyle olmaz. 

 
 �Sanõrõm işin en zor yönünü atlattõk.�. ctv, Film, 10.06.1999, 20.21. 
 doğrusu: Galiba 
 
 �Sanõrõm ben burada biraz daha kalacağõm.�. ctv, Dizi, 09.06.1999, 11.19. 
 doğrusu: Galiba ben burada biraz daha kalacağõm. 
 
 �Sanõrõm ben korkuyorum teğmen.�. TGRT, Canlõ Hedef, 15.05.1999, 16.41. 
 doğrusu: galiba  
 
 �Umarõm kocamõ bulurum.�. ctv, Dizi, 01.06.1999, 14.53. 
 doğrusu: inşallah 



 

 

 
 �Umarõm bu işin sonu kötü bitmez.�. ctv, Film, 05.06.1999, 18.28. 
 doğrusu: inşallah 
 
 �Umarõm onu bulurum.�. ctv, Film, 06.06.1999, 11.01. 
 doğrusu: inşallah  
 
 �Umarõm bir şey unutmamõşõmdõr.�. ctv, Film, 06.06.1999, 11.40. 
 doğrusu: inşallah 
 
 �Hey!.. Umarõm açsõndõr.�. ctv, Dizi, 03.06.1999, 21.33. 
 doğrusu: inşallah 

 
 

 6. VURGU VE DURAKLAMA YANLIŞLARI 
 
 6. 1. Vurgu yanlõşlarõ 
 
 Türkçede kelime vurgusu genellikle son hecede bulunur. Ancak bazõ ekler vurguyu 

kendilerinden önceki heceye atarlar. Bazõ kelimelerin de vurgusu başta olur. Yanlõş hece 
üzerindeki vurgu dilin ahengini bozar ve kulağõ tõrmalar. Bazen de anlam kaymasõna yol açar. 
Söz gelişi ilk hecesi vurgulu söylenen Kurtuluş Ankara�daki bir semti anlatõr; son hecesi 
vurgulu olan kurtuluş ise �kurtulma� demektir. Anlam kaymasõna yol açmasa da yanlõş vurgu 
hoş görülemez. Çünkü vurgu dilin ayõrt edici özelliklerinden biridir. Bunun en açõk delili, 
yabancõ aksanõnõn ilk önce yanlõş vurgudan anlaşõlmasõdõr. 

 
 Aşağõdaki örneklerde yanlõş vurgulanmõş hecelerin altõna çizgi konulmuştur. 
 
 �Devlet Bahçeli�. FLASH, Gün Ortasõ Haber, 13.07.1999, 13.00. 
 doğrusu: Bahçeli 
 
 �Başkent Ankara�da kitlesel eylemler yapõlacak.�. FLASH, Gün Ortasõ Haber, 

13.07.1999, 13.00. 
 doğrusu: kitlesel 
 
 �Yaşamlar alt üst olur.�. FLASH, Gerçek Kesit, 13.07.1999, 10.15. 
 doğrusu: alt üst 
 
 �60. gününe giren eylemler...�. FLASH, Gün Ortasõ Haber, 13.07.1999, 13.00. 
 doğrusu: eylemler 
 
 �...ortalõğõ karõştõrdõ.�. Kanal 7, Haber, 13.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: ortalõğõ 
 



 

 

 �...eyleme sivil toplum kuruluşlarõ destek verdi.�. Kanal 7, Haber, 15.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: eyleme 
 
 �...yanlõş anlamadan kaynaklandõğõnõ bildirdi.�. FLASH, Ana Haber, 01.07.1999, 

19.30. 
 doğrusu: anlamadan 
 
 �Vural Savaş�õn�. TGRT, Haber, 07.05.1999, 12.03. 
 doğrusu: Savaş�õn 
 
 �Sina Yarõmadasõ�. ctv, Belgesel, 11.06.1999, 20.44. 
 doğrusu: Sina 
 
 �Türkiye ile Yunanistan arasõndaki gerginlik...�. TGRT, Haber, 15.05.1999, 05.56. 
 doğrusu: Yunanistan 
 
 �Mesut Yõlmaz başkanlõğõnda toplanan ANAP...�. NTV, Haber, 15.07.1999, 10.06. 
 doğrusu: Mesut Yõlmaz 
 
 �İmralõ Adasõna gittiler.�. TGRT, Haber, 13.05.1999, 16.04. 
 doğrusu: İmralõ 
 
 �Horlamadan kurtulabilirsiniz.�. TGRT, Sağlõk, 15.05.1999, 02.43. 
 doğrusu: Horlamadan 
 
 �Bakan Okuyan emeklilik konusunda...�. NTV, Haber, 11.07.1999, 15.27. 
 doğrusu: Bakan Okuyan 
 
 �Bunlardan ilki...� 
 doğrusu: ilki 
 
 �Gülümseyen bir yüzle... gülümseyen suratlarla karşõnõzdayõz.�.  
 doğrusu: suratlarla 
 
 �Katolik ve Protestanlar arasõnda gerilim tõrmanõyor�. Kanal 6, Haber, 04. 07. 1999, 

13.04. 
doğrusu: gerilim 
 
 �Bizden ayrõlmayõn. Asgari ücret nasõl hesaplanõyor göreceksiniz�. Kanal 6, Sabah�a 

Merhaba ve Metin Uca, 01. 07. 1999, 07.02. 
 doğrusu: Asgarî 
 
�50 sayfalõk yeni bir dilekçe verdi.�. NTV, Haber, 02.06.1999, 09.31. 
doğrusu: dilekçe 



 

 

 
�Sorular çalõndõğõ için üniversite sõnavõ pazar günü yapõlõyor.�. NTV, Güne Başlarken, 

03.06.1999, 07.41. 
doğrusu: üniversite 
 
�Sõrp birliklerinin çekilmesinin garanti altõna alõnmasõ gerektiğini belirtti.�. NTV, 

Haber, 23.00, 06.06.1999, 23.03. 
doğrusu: garanti 
 

*          *          * 
 
 -da / -de ekiyle �dahi� anlamõndaki da / de edatõ yazõda sõk sõk birbirine karõştõrõldõğõ 

gibi konuşma sõrasõnda da zaman zaman karõştõrõlmaktadõr. Bu ek ve edatõn konuşma sõrasõnda 
karõştõrõldõğõ vurgudan anlaşõlõr. Bitişik yazõlan -da / -de eki vurguyu üzerinde taşõr; ayrõ 
yazõlan da / de edatõ ise vurgusuzdur, vurgu kendinden önceki hecede bulunur. Söz gelişi 
�Meydanda çok insan toplanmõş.� dersek vurgu -da eki üzerinde olur. �Meydan da kalabalõk, 
caddeler de.� dediğimiz zaman ise da ve de edatlarõ vurgusuzdur; vurgu kendilerinden önceki 
hecededir. Sunucu ve spikerlerin bu konudaki yanlõşlarõ daha çok önlerindeki metinden 
kaynaklanmaktadõr. 

 
 Aşağõdaki örneklerde büyük bir ihtimalle da / de edatõ ayrõ yazõlmadõğõ için vurgulu 

söylenmiştir. 
 
 �10. kurultay da herhangi bir gerginliğe sahne olmadõ.�. Kanal A, Günebakan, 

27.06.1999, 09.00. 
 doğrusu: kurultay da 
 
 �Cezalandõrõlmasõ için o da Yargõtay Cumhuriyet Başsavcõlõğõna başvurdu.�. Kanal 7, 

Kanal 7�de Sabah, 13.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: o da 
 
 �Babalar da çiçek sever.�. Kanal A, Günebakan, 20.06.1999, 09.05. 
 doğrusu: Babalar da 
 
 �...operasyonlar da aralõksõz sürdürülüyor.�. HBB, Haber, 06.06.1999, 01.03. 
 doğrusu: operasyonlar da 
 
 �Dünkü saldõrõlarda... bir köprü de hedef alõndõ.�. TGRT, Haber 12.00, 09.05.1999, 

12.10. 
 doğrusu: köprü de 
 
 Abdullah Öcalan�dan kurtulmaya çalõşan İtalya da ülkenin güneyinde yaşanan yeni bir 

mafya hesaplaşmasõyla sarsõldõ sayõn dinleyiciler.�. Hilâl Radyo, Haber, 06.01.1999. 



 

 

 doğrusu: İtalya da 
 

*          *          * 
 
 Şu örneklerde ise -da / -de eki bitişik yazõlmadõğõ için vurgusuz söylenmiştir. 
 
 �Sarõ Lâcivertlilerde Kocaeli maçõ hazõrlõğõ sürüyor.�. Kanal 7, Haber, 12.05.1999, 

18.30. 
 doğrusu: Lâcivertlilerde 
 
 �Yõlmaz�õn kararõndan sonra Çiller�de Yüce Divan telâşõ başladõ.�. Kanal 7, Kanal 

7�de Sabah, 11.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: Çiller�de 
 
 �Cumhurbaşkanõ Demirel�e yöneltilen sorularda yine türban krizi, yine Merve 

Kavakçõ vardõ.�. OLAY, Yeni Gün, 06.05.1999, 07.45. 
 doğrusu: sorularda 
 
 6. 2. Duraklama yanlõşlarõ 
 
 Cümle sonundaki nokta, yalnõz yargõnõn bittiğini değil, konuşmada duraklama 

yapõlmasõ gerektiğini de belirtir. Noktalõ virgül ve virgül ise daha kõsa duraklamalarõ ifade 
eder. Bu bakõmdan metin okunurken noktalama işaretleri önem kazanõr. Yanlõş yere konan bir 
nokta veya virgül gereksiz duraklamalara yol açabileceği gibi, işaretsizlik de gerekli olan 
duraklamalarõn yapõlmamasõna yol açar. Dolayõsõyla spiker ve sunucular için hazõrlanan 
metinlerin noktalama işaretlerinin yerli yerinde olmasõ şarttõr. Hatta normal bir yazõda 
koymaya gerek görmediğimiz virgülleri de duraklama yerlerine koymakta fayda vardõr. Tabiî 
ki duraklama yanlõşlarõ sadece metinlerin yanlõş noktalanmasõndan kaynaklanmõyor. Spikerin 
metni daha önceden okumamõş olmasõ veya nefesini iyi ayarlayamamasõ da duraklama 
yanlõşlarõna yol açar. Cümlede yan yana bulunan sõfatla isim, tamlayanla tamlanan, zarfla fiil, 
unvanla isim ve ikilemeler arasõnda duraklamak hatalõdõr. 

 
 Aşağõdaki örneklerde yanlõş duraklama yapõlan yerlere eğik çizgi konulmuştur. 
 
 �Artõk yalnõz / yaşamaya alõşõk yaşlõlar...�. Kanal A, Günebakan, 21.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: yalnõz yaşamaya 
 
 �Bakan / Koray Aydõn�la görüştü.�. Kanal A, Günebakan, 29.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: Bakan Koray Aydõn 
 

 Bakan�dan sonra duraklama olursa cümleden başka bir bakanõn, 
Koray Aydõn�la görüştüğü anlamõ çõkar. 

 



 

 

 �Eroinin hava yoluyla Londra�ya gönderilmek üzere / olduğu anlaşõldõ.�. FLASH, 
Haber, 14.07.1999, 19.30. 

 doğrusu: üzere olduğu 
 
 �Bunun yolunun toprağõ / ekip biçmekle olduğunu gördünüz.�. FLASH, Şeker Cadõ, 

12.07.1999. 
 doğrusu: Bunun yolunun / toprağõ ekip biçmekle 
 
 �Protestolarõnõ bu haftaya da / taşõdõlar.�. FLASH, Gün İçi Haber, 12.07.1999, 15.00. 
 doğrusu: haftaya da taşõdõlar 
 
 �Rüzgâr / gülleri, rüzgârõn yönünü belirleyen aletlerdir.�. FLASH, Şeker Cadõ, 

13.07.1999, 09.40. 
 doğrusu: Rüzgâr gülleri 
 
 �İşçi ve memur sendikalarõ, dün sürekli / eylem kararõ alõrken tasarõ bugün TBMM�ye 

sunuldu.�. FLASH, Haber, 13.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: sürekli eylem kararõ 
 

 Burada sürekli, eylem�in sõfatõdõr. Sürekli�den sonra duraklama olursa 
sürekli olarak karar alõndõğõ anlaşõlõr. 

 
 �Ekonomide çok önemli birkaç / tane gelişmenin sinyallerini verdi.�. FLASH, Eko 

Bugün, 14.07.1999, 19.00. 
 doğrusu: birkaç gelişmenin 
 
 �Bursalõlara unutulmaz bir / gece yaşattõ.�. FLASH, Haber, 08.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: bir gece 
 
 �Yerel bir yarõşma / olan köpeklerin frizbi yarõşmasõ...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

03.05.1999, 08.00. 
 doğrusu: yarõşma olan 
 
 �Açtõğõ kapõ kadar eski / duran bu adama...�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 05.05.1999, 

12.00. 
 doğrusu: eski duran 
 
 �...zengin / çeşitliliğinden ürküyor.�. Kanal 7, Yorum, 13.05.1999, 22.00. 
 doğrusu: zengin çeşitliliğinden  
 
 �...yirmi üç / kişi hayatõnõ kaybetti.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 11.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: yirmi üç kişi 
 



 

 

 �Bu arada polis sanatçõ / Selçuk Ural�a suikast hazõrlõğõ yapan...�. Kanal 7, Haber, 
11.05.1999, 18.30. 

 doğrusu: polis / sanatçõ Selçuk Ural�a 
 
 �Yõlmaz Ecevit / iade edebilir, diyor.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 13.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: Yõlmaz / Ecevit iade edebilir, diyor. 
 
 �...ikinci tura / geçildi.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 13.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: tura geçildi 
 
 �...pazartesi / günü başlõyor.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 15.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: Pazartesi günü 
 
 �...maddesi / gereğince yargõlanacağõ belirtildi.�. Kanal 7, Haber, 12.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: maddesi gereğince 
 
 �...maddî / hasar meydana geldi.�. Kanal 7, Haber, 12.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: maddî hasar 
 
 �Yõl sonuna kadar / gerçekleştirecekleri hedeflerini anlattõ.�. Ey, Haber, 31.05.1999, 

15.07. 
doğrusu: kadar gerçekleştirecekleri 
 
 �İtalyan başbakanõ / Dalema, Apo�ya siyasî sõğõnma hakkõ verilmesi için...�. SHOW, 

Haber,09.07.1999, 03.30. 
doğrusu: başbakanõ Dalema 
 
 �Sõrp askerlerinin kõrk altõ sivil Kosovalõyõ katletmesinin ardõndan yeniden karõşan 

Kosova / krizi iyice çõkmaza girdi.�. Hilâl Radyo, Haber, 21.01.1999. 
doğrusu : Kosova krizi 
 
 �Kosovalõ çocuklar çok / zor günler geçiriyor.�. OLAY, Çocuk Saati, 12.05.1999, 

18.28. 
 doğrusu: Kosovalõ çocuklar / çok zor günler 
 
 �Korkulan gerçek / oldu.�. FLASH, Haber, 03.10.1999, 19.35. 
 doğrusu: Korkulan / gerçek oldu. 
 
 �O benimdir, o benim / milletimindir ancak.�. Kanal A, Açõlõş, 03.05.1999, 06.59. 
doğrusu: o benim milletimindir 
 
 �Âbide-i / Hürriyet meydanõ...�. TGRT, Haber, 01.05.1999, 16.00. 
doğrusu: Âbide-i Hürriyet 



 

 

 
 �Türk milletinin ne kadar vakur / bir millet olduğunu...�. ctv, Haber, 08.06.1999, 

13.03. 
doğrusu: vakur bir millet 
 
 �Kurtuluş / ordusu askerleri�. TGRT, Çizgi film,  13.05.1999, 10.04. 
doğrusu: kurtuluş ordusu 
 
 �Heyet tespit / ettiği sorunlarõ bir rapor hâline getirecek.�. NTV, Haber, 15.10.1999, 

22.00. 
 doğrusu: tespit ettiği. 
 
�Çitici hükümlü sevkinin yapõlacağõ tarihte yeterli ödeneğin mevcut / olduğunu 

bildirdi.�. NTV, Haber, 15.10.1999, 16.30. 
doğrusu: mevcut olduğunu 
 
 �800�ü aşkõn gazeteci / ordusuyla...�. HBB, Haber, 09.06.1999, 22.19. 
 doğrusu: gazeteci ordusuyla 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örneklerde ise duraklama yapõlmasõ gereken yerlerde durulmamõştõr. 

Duraklama yapõlmayan yerler ulama (∪ ) işaretiyle gösterilmiştir. 
 
 �Bahçeli∪ grubunda daha sonra milletvekillerine seslendi.�. FLASH, Gün Ortasõ 

Haber. 
 doğrusu: Bahçeli / grubunda 
 
 �Rahatlatõcõ∪ avantajlõ durum doğmuş olabilir.�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 

01.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: Rahatlatõcõ / avantajlõ 
 
 �...bir∪ on yedi Haziran tarihleri arasõnda yapõlacak.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 

12.05.1999, 12.15. 
 doğrusu: bir / on yedi Haziran 
 
 �...devamlõ∪ babanõza atõfta bulunan...�. Kanal 7, Yüz Yüze, 09.05.1999, 17.40. 
 doğrusu: devamlõ / babanõza 
 
 �Kosova∪ Arnavutluk sõnõrõnda bulunan...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 13.05.1999, 

07.00. 
 doğrusu: Kosova / Arnavutluk 
 



 

 

 �Evet sayõn seyirciler, başkent Ankara∪ bayramõ kar yağõşõ altõnda karşõlõyor.�. Hilâl 
Radyo, Haber, 18.01.1999. 

 doğrusu: ... başkent / Ankara 
 

 �Amerika Birleşik Devletleri∪ vatandaşlarõnõn bu tehlikeli maratona katõlmamasõnõ 
istedi.�. SHOW, Haber, 11.07.1999, 20.40. 

 doğrusu: Amerika Birleşik Devletleri / vatandaşlarõnõn 
 

 
 7. KELİMELERİ YANLIŞ ANLAMDA VE BİÇİMDE KULLANMA 
  
7. 1. Kelimeleri yanlõş yer ve anlamda kullanma 
 
 Buna yanlõş kelime seçimi de diyebiliriz. Bir dilin kelimeleri bazen çok ince anlam ve 

kullanõm farklarõyla birbirlerinden ayrõlõrlar. Anlamlarõnõn aynõ olduğunu sandõğõmõz 
kelimelerin çok defa kullanõm yerleri farklõ olabilir. Söz gelişi baş-kafa-kelle aynõ anlamda 
görünürler ama aynõ yerlerde kullanõlamazlar. İnsanõn başõ ağrõr, fakat kafasõ kõzar; kelle ise 
işkembecide bulunur. Yürek-kalp-gönül sözleri de böyledir. Yüreksiz adam korkaktõr; kalpsiz 
ise merhametsiz. Gönülsüz dersek isteksiz anlaşõlõr. İnsan insana yaklaşõr, fakat gemi limana 
yanaşõr. Hayat boyu değil ömür boyu çalõşõrõz; hayatõmõz değil, ömrümüz heder olup gider. 
Beş adet sandalye, beş tane sandalye denir; fakat beş tane kadõn denmez. Üç baş sõğõr, üç baş 
soğan denir; fakat üç baş sandalye, üç baş çocuk denmez. Güneş sayesinde iyi bir yürüyüş 
yapabilirsiniz; fakat güneş sayesinde tatiliniz berbat olmaz. Yağmur yüzünden cadde ve 
sokaklar berbat olur; fakat yağmur sayesinde bol mahsul alõnõr. O hâlde kelimelerin 
çalarlarõna (nüanslarõna) çok iyi dikkat etmek, her kelimeyi yerli yerinde kullanmak gerekir. 
Herhangi bir kavram için en uygun kelimeyi bulup seçmek önemlidir. Elbette irticalî 
konuşmalarda bu her zaman mümkün olmaz. Ancak mesleği güzel konuşmaya ve yazmaya 
dayanan insanlar sürekli olarak dikkatli olmak ve âdeta kelime avcõlõğõ yapmak zorundadõrlar. 
Tabiî ki kelimeleri yerinde kullanma becerisi, zengin bir kelime kadrosuna bağlõdõr. Zengin 
kelime kadrosu ise iyi bir eğitime ve bol okumaya dayanõr. Yanlõş kelime kullanõmlarõnõn 
örneklendirilmesi ve listelenmesi de ilgililer için faydalõ olacaktõr. Aşağõda kelimelerin yanlõş 
yer ve anlamda kullanõlmasõna dair pek çok örnek görülecektir. 

 
�Künefeye genelde limon sõkmazlar�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 04.10.1999, 11.37. 
 doğrusu: genellikle 
 
 �Çünkü sana yaptõklarõ için nasõl teşekkür edeceğimi bulamadõm.�. SHOW, Dizi: 

Cesur ve Güzel, 02.07.1955, 17.29. 
 doğrusu: nasõl teşekkür edeceğimi bilemedim 
 
 �Hayat geçmektedir.�. Kanal 7, Bu Ülke, 12.05.1999, 23.40. 
 doğrusu: ömür 
 
 �efor göstermek�. Kanal 7, Gündem 13.00, 05.05.1999, 13.00. 



 

 

 doğrusu: sarf etmek 
 
 �Öğrenciler uzun bir tatile çõkacak olmanõn sevincini...�. Kanal A, Haber, 25.06.1999, 

18.30. 
 doğrusu: girecek 
 

 Burada okullarõn kapatõlmasõ ve dolayõsõyla tatile girmek söz 
konusudur. Tatile çõkmak başka anlamdadõr. 
 

 �Aileler problem çekiyorlar.�. Kanal 6, Dr.Stress, 03.10.1999, 24.03. 
 doğrusu: sõkõntõ 

 
 �Görüşmeler teati edildi.�. FLASH, Haber, 07.06.1999. 
 doğrusu: yapõldõ 
 
 �...biraz daha rafineri bir şekilde söylüyoruz.�. HBB, Mozaik, 11.06.1999, 23.26. 
 doğrusu: rafine, Türkçesi: ince 
 
 �Toplumdaki bozuşmanõn sebebi oluyor.�. Kanal A, Terazi, 30.06.1999, 23.45. 
 doğrusu: bozulmanõn 
 
 �Üniversitelerde yönetici yetiştirme gibi bir dal yok.�. Kanal 7, Profesyoneller, 

12.05.1999, 17.30. 
 doğrusu: yetiştirmek için, ana bilim dalõ veya bölüm 
 
 �Bazõ fikir ayrõntõlarõ olacak.�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 09.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: ayrõlõklarõ 
 
 �... geçtiğimiz hafta ...�. Kanal 7, Haber, 13.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: Geçen 
 
 �Geçtiğimiz hafta istifa etti kendileri.�. FLASH, Düzlem Ayna, 05.07.1999, 20.30. 
 doğrusu: Geçen 
 
�Geçtiğimiz hafta...�. Kanal D, İş Dünyasõ, 02.10.1999, 12.08. 
 doğrusu: Geçen 
 
�Geçtiğimiz haftadan bu yana...�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 31.05.1999, 01.42. 
 doğrusu: Geçen haftadan 
 
 �Geçtiğimiz hükûmetlerden bu tarafa...�. Kanal A, Politik A, 16.06.1999, 22.10.1999. 
doğrusu: geçen 
 



 

 

 �Yurt dõşõna gitmek illâ ki de gerekiyor mu?�. FLASH, Düzlem Ayna, 12.07.1999, 
20.30. 

 doğrusu: mutlaka 
 
 �... imkânlõ kõlmak ...�. Kanal A, Yorumlar ve Yankõlar, 30.06.1999, 22.15. 
 doğrusu: mümkün 
 
 �Dört dörtlük bir şey beklemenin mümkünatõ yok.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 

25.06.1999, 11.30. 
 doğrusu: imkânõ 
 
 �Ancak Türkiye�de verilen sözlerin ne derece tutarlõ olduğunu bize zaman 

gösterecek.�. Kanal A, Günebakan, 30.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: tutulduğunu 
 
 �Arkadaşlarõmõz telefonu hazõr ettiklerinde bağlanacağõz.�. Kanal A, Seçmen Soruyor, 

20.06.1999, 21.15. 
 doğrusu: hazõrladõklarõnda 
 
 �Cehalet olduklarõ konular...�. Kanal A, Klipmatik, 15.06.1999, 14.30. 
 doğrusu: Cahili 
 
 �Belki benden daha çok çektirim yaşantõnõz var.�. Kanal A, Klipmatik, 17.06.1999, 

13.30. 
 doğrusu: çekilmez 
 
 �yapacağõmõz maceralar�. Kanal A, Belgesel, 26.06.1999, 14.45. 
 doğrusu: başõmõzdan geçecek (olan) 
 
 �...yoğun telefonlarõna duçar kaldõk.�. Kanal A, Günden Geceye, 18.06.1999, 23.45. 
 doğrusu: Bize çok sõk telefon etti(ler). 
 
 �Özel emeklilik fonlarõ ülke yararõna kõsa zamanda ortalõğa çõkacak bir vücut bulacak 

mõ?�. FLASH, Ekonomik Panorama, 10.07.1999, 20.30. 
 doğrusu: ortaya çõkacak mõ 
 
 �Onlarõn eğilimlerini alõyor.�. TRT 1, Haber, 04.05.1999, 13.00 
 doğrusu: tespit ediyor / saptõyor 
 
 �Bunu 365 günün geneline yaymayõ...�. TRT 1, Spor Gündemi, 09.05.1999. 
 doğrusu: tamamõna 
 
 �Hisselerin bu yükselişine ivme kattõ.�. FLASH, Eko Bugün, 10.06.1999. 



 

 

 doğrusu: kazandõrdõ 
 
 �...adreslerine kavuşamõyoruz.�. TRT 1, Yarõnlar Bizim, 09.05.1999. 
 doğrusu: ulaşamõyoruz 
 
 �Sorunun giderilmesi için...�. TRT 1, Haber, 09.05.1999, 15.00. 
 doğrusu: çözülmesi / halledilmesi 
 
 �Çevre sorununun ne boyutlara geldiğini...�. TRT 1, Bu Toprağõn Sesi, 12.05.1999. 
 doğrusu: hangi 
 
 �Mesleklerin en sevecenidir.�. TRT 1, Haber, 12.05.1999, 18.00. 
 doğrusu: zevklisidir 
 
 �TRT�nin yükümlü olduğu yayõn ilkeleri...�. TRT 1, TRT�nin 35. Kuruluş Yõlõ, 

01.05.1999. 
 doğrusu: bağlõ 
 
 �Fizikî koşullarõn mümkün olmamasõ yüzünden...�. FLASH, Öcalan Davasõ, 

03.06.1999, 17.00. 
 doğrusu: elverişli 
 
 �Bilim insanlarõnõn katõlacağõ...�. FLASH, Düzlem Ayna, 07.06.1999, 21.00. 
 doğrusu: adamlarõnõn 
 
 �Oldukça mutlu görülüyorlardõ.�. FLASH, Sõcak Takip, 08.06.1999. 
 doğrusu: görünüyorlardõ 
 
 �Birkaç gün böyle gözüküyoruz.�. FLASH, Eko Bugün. 
 doğrusu: görünüyoruz 
 
 �Telefon dinleminin yapõldõğõ...�. FLASH, Sõcak Takip, 10.06.1999. 
 doğrusu: dinlemesinin. Daha doğru ifade: Telefonlarõn dinlendiği 
 
 �Kosova Barõş Gücü karşõlaşõşõnõ Şerif Turgut sõcağõ sõcağõna izledi.�. atv, Expres 

Dünya, 05.07.1999. 
 doğrusu: Gücü�nün karşõlanmasõnõ 
 
 �...intihara sebep olan Türkiye ekonomisindeki gelişmeler için...�. atv, Ana Haber 

Bülteni, 08.07.1999, 20.00. 
 doğrusu: sorunlar 

 �Gelişmeler� olumludur, intihara yol açmaz. 
 



 

 

 �Akõl hastasõ bir kişinin açtõğõ ateş kimsenin ölümüne ya da yaralanmasõna gerek 
kalmadõ.�. atv, Gecenin İçinden, 12.07.1999. 

 doğrusu: yol açmadõ 
 
 �Sizin sõcak değerlendirmeleriniz neler?�. Kanal A, Günden Geceye, 18.06.1999, 

23.45. 
 doğrusu: sõcağõ sõcağõna 
 
 �Kõzartma tavamõza gerektiği kadar yağõ bõrakõyoruz.�. HBB, Günün Menüsü, 

10.06.1999, 10.33. 
 doğrusu: yağ koyuyoruz 
 
 �Güllü bugün dedi ki benim ekstrem var.�. TGRT, Vitrin, 04.05.1999, 00.40. 
 doğrusu: ekstram. Türkçesi: fazlalõğõm 
 
 �...tayyörün boyutunun ne olacağõ...�. TGRT, Haber 24, 04.05.1999, 00.14. 
 doğrusu: boyunun 
 
 �Liberalizm deyimi artõk yüksünülecek bir deyim olmaktan çõkmõştõr.�. STV, Yorum, 

04.10.1999, 23.03. 
 doğrusu: terimi, terim 
 
 �...ajan provakatör sözünü ben kullandõm ve bilerek kullandõm bu deyimi.�. TGRT, 

Haber, 06.05.1999, 06.45. 
 doğrusu: terimi 
 
 �...telâşeye mahal yok.�. TGRT, Eltiler, 06.05.1999, 10.28. 
 doğrusu: telâşa 
 
 �Bugün yine aynõ konuyu biraz daha fazla deşifre edeceğiz.�. HBB, Tüketici Dosyasõ, 

10.06.1999, 17.18. 
 doğrusu: açacağõz 
 
 �...ve belki de diyorlar Atatürk Sahrasõ levhasõ oraya (Atatürk Barajõ�na) koymak 

mecburiyetinde kalõrõz; bunu sağlamamak lâzõm.�. HBB, Politika Gündemi, 09.06.1999, 
00.12. 

 doğrusu: buna yol açmamak / buna sebep olmamak 
 
 �...hatta estetik ameliyat olduğu söylencesi bile haber kaynağõ oluyor.�. HBB, Bugün, 

01.06.1999, 08.43. 
 doğrusu: rivayeti  

Söylence �efsane� anlamõndadõr. 
 



 

 

�...tavuğunuzu yapacaksõnõz.�. HBB, Günün Menüsü, 03.06.1999, 10.00. 
doğrusu: pişireceksiniz 
 
 �...sõnav yerine biraz öncelikle gitsinler.�. HBB, Haber, 05.06.1999, 19.04. 
 doğrusu: erken 
 
 �Bu meclisi çok daha efektif çalõşacak...hâle getireceğiz.�. etv, Haber, 19.06.1999, 

20.10. 
 doğrusu: aktif 
 
 �...düşük yapma şansõ�. FLASH, Kurdela, 05.07.1999, 16.00. 
 doğrusu: ihtimali / olasõlõğõ 
 
 �...Strazburg�dan bir kez daha mahkûmiyetle dönmek gibi bir şansõmõz var.�. etv, 

Doğru Rota, 27.06.1999, 21.37. 
 doğrusu: ihtimal / olasõlõk 

 Mahkûm olmak şans değil, şanssõzlõktõr. 
 
�...ayağõ burkuldu. Birkaç gün içinde burkulma şansõ yine var�. STV, Sağlõklõ Günler, 

14.07.1999, 10.40. 
 doğrusu: ihtimali / olasõlõğõ 
 
 �...böbreklerini kaybetme noktasõnda şanslõ oluyor.�. Kanal A, Teleklinik, 26.06.1999, 

11.00. 
 doğrusu: şanssõz 
 
 �Bu yasa buraya cevap verecek mi?�. etv, Haber 20, 17.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: buna 
 
 �Aynõ zamanda türkülerin bestelenme yönü de var sizin yapõlarõnõzda...�. Kanal D, 

Duygulu Türküler, 15.07.1999, 06.15. 
 doğrusu: yapõtlarõnõzda / eserlerinizde 
 
 �Birlikler taptaze bir başkan seçtiler.�. FLASH, Söz Esnafõn, 02.07.1999, 20.30. 
 doğrusu: yepyeni 
 
 �yõllarõn birikintisi�. Kanal A, Haber, 30.06.1999. 
 doğrusu: birikimi 
 
 �Emeklilerin sorunlarõnõ en aza indirgemek...�. Kanal A, Haber, 30.06.1999, 18.00. 
 doğrusu: indirmek 
 
 �İş gezintilerinden bõktõm.�. FLASH, Gerçek Kesit, 05.07.1999, 10.00. 
 doğrusu: gezilerinden 



 

 

 
 �Medyada görülen yõrtõcõ ve kanlõ olaylar...�. Kanal A, Terazi, 30.06.1999, 23.45. 
 doğrusu: dehşet verici 
 
 �Amerika�nõn reaksiyonu ilk defa resmî olarak dün cereyan etti.�. Kanal 7, Dünyadan 

Yansõmalar, 15.05.1999, 20.00. 
 doğrusu: ifade edildi 
 
 �Öğrencilerin sõnava ve okullara alõndõğõ takdirde bir bilgi geldi.�. Kanal 7, Haber, 

15.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: şeklinde 
 
 �Kamusal alanda kadõnlarõn baş örtüsüyle temsil edilme noktasõnõ nasõl 

değerlendiriyorsunuz?�. Kanal 7, Konuştukça, 15.05.1999, 11.35. 
 doğrusu: konusunu. Daha doğru ifade: temsil edilmesini 
 
 �Yemin edemeyen milletvekillerinin yeminleri için kürsüye çağrõlmalarõ yaşanacak.�. 

Kanal 7, Ankara Gündemi, 11.05.1999. 
 doğrusu: çağrõlmalarõnõ göreceğiz 
 
 �Meclise bağõmsõz hareketiyle giren Ahmet Özal...�. Kanal 7, Yüz Yüze, 09.05.1999, 

17.40. 
 doğrusu: olarak 
 
 �Bundan sonra yapõlacak konularda...�. Kanal 7, Yüz Yüze, 09.05.1999, 17.40. 
 doğrusu: ele alõnacak 
 
 �Dõşardan gelen ajanslardan şüpheleniliyor.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 14.05.1999, 

07.15. 
 doğrusu: ajanlardan 
 
 �Hastalõk için bir adõm olabilir mi?�. Kanal 7, Günün İçinden, 14.05.1999, 10.10. 
 doğrusu: sebep 
 
 �Daha gelenekçi insanlarõn bir şekilde bazõ şeylerden empoze olup tatil yaptõğõ bir yer 

burasõ.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 06.05.1999, 12.30. 
 doğrusu: etkilenip 
 
 �İş kazalarõnõn sayõsõ ne mertebede?�. Kanal 7, İyi Akşamlar, 04.05.1999, 16.15. 
 doğrusu: ne kadar 
 
 �Haberler yazõlõ basõnda nasõl vuku bulmuş?�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 05.05.1999, 

07.00. 



 

 

 doğrusu: yer almõş 
 
 �İlk olarak şuradan girelim.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 04.05.1999, 08.40. 
 doğrusu: başlayalõm 
 
 �Fabrikadan çok adetli mal alõyoruz.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 03.05.1999, 11.00. 
 doğrusu: sayõda 
 
 �Canhõraş çalõşmalarõ olmasa bu haber yayõna hazõrlanamazdõ.�. Kanal 7, Haftasonu 

Haberleri, 02.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: Kendini paralarcasõna 
 
 �Bu sözlerin içinde çok canhõraş olanlar vardõ.�. Kanal A, Politik A, 30.06.1999, 

21.00. 
 doğrusu: çõğlõk niteliğinde / feryada benzer 
 
 �... yanlõş olacağõnõ değerlendiriyoruz.�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 02.05.1999, 

21.00. 
 doğrusu: düşünüyoruz 
 
 �Aramõzda çok sevgili dostumuz olduğu için Ali�nin sözünü geçirdim.�. Kanal 7, 

Başkent Kulisi, 02.05.1999, 12.00. 
 doğrusu: adõnõ andõm 
 
 �Rüzgâr neden oluşur?�. FLASH, Şeker Cadõ, 13.07.1999, 09.30. 
 doğrusu: nasõl 
 
 �O yüce sevgiyi içinize sokturmak dileğim.�. FLASH, Kurdela, 10.07.1999, 16.00. 
 doğrusu: yerleştirmek 
 
 �ANAP Bolu milletvekili Avni Akyol vefat etti. Bu da bir son dakika gelişmesi olarak 

yansõdõ dün televizyonlarda.�. STV, Merhaba Yenigün, 01.10.1999, 07.00. 
 doğrusu: haberi 

 Bir milletvekilinin vefatõ gelişme olmaz. 
 
 �Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantõsõnda bu soru işaretleri masaya yatõrõldõ.�. 

FLASH, 23. Saat, 15.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: sorunlar 
 
 �Üç buçuk sene civarõnda Başbakanlõkta müşavirlik yapmõş.�. Kanal A, Yorumlar ve 

Yankõlar, 30.06.1999, 22.15. 
 doğrusu: kadar / aşağõ yukarõ üç buçuk sene 
 



 

 

 �Çevre bilinci İslâmiyetin kökünde vardõr.�. Kanal A, İslâm ve İnsan, 18.06.1999, 
12.45. 

 doğrusu: esasõnda / temelinde 
 
 �Beş dakikalõk süreç içinde neler diyecek?�. Kanal A, Klipmatik, 18.06.1999, 13.00. 
 doğrusu: süre 
 
 �Programõmõzõn ilerleyen süreçlerinde bunlarõ soracağõm.�. Kanal A, Gündemin 

İçinden, 18.06.1999, 21.45. 
 doğrusu: dakikalarõnda 
 
 �Daha aklõ başõnda günlere erdirsin.�. Kanal A, Yarõşmaca, 25.06.1999, 18.55. 
 doğrusu: iyi / güzel 
 
 �Ankara�da bu manadaki belediye başkanlarõnõ ziyarette bulunmak...�. Kanal A, 

Haber, 26.06.1999, 18.30. 
 doğrusu: nitelikteki 
 
 �Büyüklerimiz bizden daha elzem bir şekilde düşünmeleri gerekir.�. Kanal A, Politik 

A, 16.06.1999, 22.10. 
 doğrusu: Büyüklerimizin bizden daha iyi düşünmeleri / daha gerekli şeyleri 

düşünmeleri 
 
 �Türkiye�yi hangi yönlere sokacağõ...�. Kanal A, Politik A, 16.06.1999, 22.10. 
 doğrusu: götüreceği 
 
 �...onlara yardõm etme benliğini vermektedir.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 16.06.1999, 

11.00. 
 doğrusu: duygusunu 
 
 �Japonya ekonomik olarak dünyadaki savaşlarõ kazanan bir kuruluş.�. Kanal A, 

Günebakan, 22.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: ülke 
 
 �Telefon numaralarõnõ girişte vermek istiyorum.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 

21.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: programa başlamadan 
 
 �...özveri yani açõk yüreklilik...�. Kanal A, Klipmatik, 15.06.1999, 14.30. 
 doğrusu: fedakârlõk 
 
 �Hastalara uygulanacak protezler görülüyor.�. Kanal A, Teleklinik, 15.06.1999, 11.30. 
 doğrusu: takõlacak 



 

 

 
 �Konuştuğumuz bilgiler hakkõnda doktorunuz yardõmcõ olacaktõr.�. Kanal A, 

Teleklinik, 26.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: konular 
 
 �çay kafeteryasõ�. Kanal A, Haber, 28.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: çay evi / çayhane 
 
 �Sizin ağzõnõzdan alalõm bu konuyu.�. Kanal A, Teleklinik, 19.06.1999, 11.30. 
 doğrusu: dinleyelim 
 
 �Türkiye artõk dayanma noktasõnõ kaybetmişti.�. Kanal A, Haber, 29.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: aşmõştõ 

 
 �Böyle güzel çalõşmalarõ, insanlarla paylaşmak, insanlara sunmak, gerçekten keyifli.�. 

OLAY, Türkü Diyenler, 15.05.1999, 21.42. 
 doğrusu: zevkli 
 
 �Seninle çalõşmak, çok keyifliydi.�. OLAY, Hayal Kahvesi, 12.05.1999, 15.36. 
 doğrusu: zevkliydi 
 
 �Çok keyifli bir program bizleri bekliyor.�. OLAY, Hayal Kahvesi, 03.05.1999, 14.30. 
 doğrusu: zevkli 
 
 �çok keyifli seyrediyoruz.�. HBB, 2�den 4�e, 02.06.1999, 01.10. 
 doğrusu: büyük bir zevkle 
 
 �...çok keyifli insanlar yetiştirdiler.�. HBB, 2�den 4�e, 02.06.1999, 02.07. 
 doğrusu: zevkli / zevk sahibi 
 
�...çalõşmaktan büyük keyif alõyorum�. tv 8, Türk Pop, 21.00. 
 doğrusu:  zevk alõyorum. 
 
 �...arkadaşlarõm size cevap verecekler, kayda alacaklar ve sizi geri arayacaklar.�. 

FLASH, Önce Sağlõk, 07.10.1999, 15.41. 
 doğrusu: tekrar 
 
 �Bu şehrin adõnõ çok duydum, oldukça hareketli bir yer.�. Kanal D, Dizi, 24.05.1999, 

04.09. 
doğrusu: çok / hayli 
 
 �Oldukça yakõn bir yere gelip sizi arayacağõm.�. Kanal D, Dizi, 24.05.1999, 03.58. 
 doğrusu: çok / hayli 



 

 

 
 �Bursa örgütünde oldukça erken başlayan il başkanlõğõ tartõşmalarõ yaşanõyor.�. 

OLAY, Haber, 04.05.1999, 19.51. 
 doğrusu: çok / bir hayli 
 
 �Oldukça güzel eserlere imza atmaktasõn.�. Kanal D, Duygulu Türküler, 28.05.1999, 

05.53. 
 doğrusu: Çok 
 
 �Ve bunu stüdyoda iki tane konuğumuzla beraber tartõşõyoruz.�. Kanal 7, Ekonomi 

Politik, 12.07.1999, 23.25. 
doğrusu: iki konuğumuzla 
 
 �Şimdi iki tane talihli seyircimizi belirleyecek.�. Kanal 7, Selin Dilmen Sizlerle, 

15.07.1999, 12.39. 
 doğrusu: iki talihli seyircimizi 
 
�Sizin iki tane kõzõnõz var�. tv  8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 
 doğrusu: iki kõzõnõz 
 
�12 tane Türk gazeteci, 12 tane yabancõ gazeteci�. Kanal 6, Haber, 23.05.1999, 18.05. 
 doğrusu: 12 Türk gazeteci,  12 yabancõ gazeteci 
 
 �Aslõnda bu iş merkezini, Karaköy ile birlikte düşünmek olasõ.�. btv, Anahtar, 

26.04.1999, 01.49. 
doğrusu: mümkün 
 
 �Yani vatandaş bu medyanõn yanlõ uyguladõğõ haberler için, sizlere nasõl tepki 

veriyor?�. btv, Haber Analiz, 16.04.1999, 22.51. 
 doğrusu: verdiği 
 
 �...tanõk olarak dinlenen bomba amiri...�. SHOW, Güne Merhaba, 06.07.1999, 07.32. 
 doğrusu: uzmanõ 
 
 �Karõ koca arasõnõ barõştõrmak için...�. Ey, Gün Başlõyor, 21.05.1999, 08.31. 
 doğrusu: bulmak 
 
 �Hem size, hem meslektaşõmõz Yasemin�e geçmiş olsun diliyoruz.�. STV, Haber, 

07.10.1999, 00.12. 
 doğrusu: diyoruz 
 
 �Bu kasabada atlarõn çok büyük bir etkisi var.�. SHOW, Ormanõn Kitabõ, 11.07.1999, 

07.39. 
 doğrusu: rolü / önemi 



 

 

 
 �Ailenin bu işte tabiî ki büyük bir faktörü var sanõyorum, değil mi?�. OLAY, Türkü 

Diyenler, 15.05.1999, 20.54. 
 doğrusu: rolü 

 
 �Bayat hamsi toprağõn altõna depolanarak imha edildi.�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 

06.10.1999, 07.22. 
 doğrusu: gömülerek 
 
 �Çocuklarõn çok sevdiği bir merak paten.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 13.07.1999, 

14.39. 
 doğrusu: spor / uğraşõ 
 
 �NATO�nun bugün de devam eden saldõrõlarõ sõrasõndaysa Priştine yakõnõndaki hava 

alanõ isabet aldõ.�. OLAY, Haber, 01.05.1999, 20.10. 
 doğrusu: taarruzlarõ 

 Saldõrõ kavramõ, �düşman� taraf için kullanõlõr. 
 
 �Tüm camlar yõkõldõ.�. SHOW, Haber, 10.05.1999, 23.53. 
 doğrusu: kõrõldõ 

 
 �Hür teşebbüs sakõn geri plânda bõrakõlmamalõdõr.�. SHOW, Pencere, 12.05.1999, 

23.55. 
 doğrusu: asla / hiçbir zaman 
 
 �Ayşe arkadaşõmõzõn söylediği soruya cevap vereyim.�. SHOW, Güne Merhaba, 

07.05.1999, 08.15. 
 doğrusu: sorduğu 
 
 �Evet ilk görüntüleri sayõn Abdullah Akalp�ten dinliyoruz.�. OLAY, Padok, 

15.05.1999, 12.13. 
 doğrusu: izliyoruz / seyrediyoruz 
 
 �Doğru cevap, d yanõtõ.�. etv, Hedef Üniversite, 16.05.1999, 17.10. 
 doğrusu: seçeneği 
 
 �Bu otomobil hakkõnda biraz bahseder misiniz?�. OLAY, Devir Saati, 09.05.1999, 

17.54. 
 doğrusu: bilgi verir misiniz 
 
 �Şimdi kumarbaz bir insanõn kumarbazlõktan ne çektiğine ait bir de öykü 

dinleyeceğiz.�. SHOW, Film Gibi, 01.07.1999, 21.52. 
 doğrusu: dair 



 

 

 
 �Türkiye�de insanlarõn kandõrõlmasõna yönelik bir haber var.�. SHOW, Güne Merhaba, 

06.07.1999, 07.49. 
 doğrusu: ilişkin 
 
 �Bu olay var mõdõr, yok mudur? Bi de size sormak istiyorum efendim.�. SHOW, 

Haber, 15.07.1999, 20.47. 
 doğrusu: olmuş mudur, olmamõş mõdõr 
 
 �Atlar ve binicileri de birazdan yerlerini aldõ.�. atv, Haber, 09.10.1999, 20.39. 
 doğrusu: biraz önce 
 
 �...kaza nedenlerinin başõnda aşõrõ hõz, alkol kullanõmõ ve dikkatsizlik ilk sõralarda yer 

alõyor.�. OLAY, Haber, 11.05.1999, 20.03. 
 doğrusu: nedenleri arasõnda 
  
 �Kõlõk kõyafet yönetmenliğine uymamalarõ üzerine ...�. TRT 1, Gece Haberleri, 

08.10.1999, 00.30. 
 doğrusu: yönetmeliğine 
 
 �Siyasette de hep erkek hegemonyasõ -biliyorsunuz- bugüne kadar hükümdar 

olmuştur.�. btv, Haber Analiz, 16.04.1999, 23.31. 
 doğrusu: hükümran 
 
 �Size yarõna kadar müddet; yoksa ölürsünüz.�. SHOW, Yabancõ Film-Ölüm İşareti, 

11.07.1999, 23.05. 
 doğrusu: mühlet 
 
 �Peki, ne kadar katõlma olmasõnõ bekliyorsunuz?�. OLAY, Spor Masasõ, 02.05.1999, 

22.55. 
 doğrusu: katõlõm 
 
 �Bu sõnav hõrsõzlarõnõ gerçekleştirenler kan izi bõrakmõşlardõ.�. SHOW, Güne 

Merhaba, 03.05.1999, 07.48. 
 doğrusu: hõrsõzlõklarõnõ 
 
 �Türkiye�de irtica konusunu tõrmalayan başka ülkeler mi söz konusu?�. SHOW, Güne 

Merhaba, 04.05.1999, 07.43. 
 doğrusu: tõrmandõran / kaşõyan (kastedilen anlama göre) 
 
 �İki DYP kurmayõnõn, birbirlerinden uzak durmaya çalõştõklarõ gözlemlendi.�. OLAY, 

Son Nokta, 04.05.1999, 00.13. 
 doğrusu: gözlendi 



 

 

 
 �Daha sonra 1971�li yõllarda öğretmen okullarõndan...�. OLAY, Sevgili Öğretmenim, 

12.05.1999, 23.12. 
 doğrusu: 1970�li yõllarda veya 1971 yõlõnda  
 
�1946�lõ yõllar...�.  Kanal 6, Tartõşma, 16.05.1999, 00.09. 
 doğrusu: 1940�lõ yõllar  /   1946 yõlõ 
 
 �Her kişi üye olabiliyor mu?�. OLAY, Forum, 01.05.1999, 23.20. 
 doğrusu: Herkes 
 
 �Yõllar sonra bize komedi gelen şey o yõllarda moda idi.�. SHOW, Moda Show, 

01.05.1999, 13.41. 
 doğrusu: komik 
 
 �Uzun yõllar depo olarak kullanõlan medrese şimdi hakimiyetperver bir elin 

uzanmasõnõ ... bekliyor.�. btv, Kõrõm Belgeseli, 20.04.1999, 11.36. 
 doğrusu: hamiyetperver / yardõmsever 
 
 �IMF ile görüşmeler sõrasõnda Uluğbay�õn bunalõma sürüklendiğini görüyordum� 

diyen başbakan, bunun dõşõndaki bütün iddialarõn yanlõş ya da teferruat olduğunu savundu.�. 
KENT, Haber, 09.07.1999, 12.02. 

 doğrusu: ileri sürdü 
 
 �Bursa Özel Nilüfer Lisesi�nden Gökhan Mumcu en yüksek puanlarõ alarak birinci 

geldi.�. KENT, Haber, 12.07.1999, 09.15. 
 doğrusu: oldu 
 
 �Bursa İl Genel Meclisi, yeni üyelikleriyle ilk toplantõsõnõ bugün yaptõ.�. OLAY, 

Haber, 10.05.1999, 20.00. 
 doğrusu: üyeleriyle 
 
 �...gelecekteki il başkanõnõn kim olmasõ gerekliliği tartõşõlõyor şimdilerde de.�. OLAY, 

Yeni Gün, 05.05.1999, 08.29. 
 doğrusu: gerektiği 
 
�... idam cezasõnõn da yasalarda bir suç olarak bulunduğunun bi kez daha altõnõ çizdi�. 

Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 01. 07. 1999, 07.19. 
 doğrusu: ceza 
 
�Atõyorum on tane albümü vardõr ama on birinci albümle daha büyük bi kitleye ulaşõr�. 

Kanal 6, Kadõnca, 01. 07. 1999, 14.20. 
 doğrusu: Söz gelişi / Meselâ 
 



 

 

�Belki de ben hem alabildiğince soft, yumuşak alabildiğince de sert bi şeyler ... yapmak 
istiyorum�. Kanal 6, Pazar Keyfi, 04. 07. 1999, 12.36. 

 doğrusu: olabildiğince 
 
 �... böyle bir günü bize yaşattõklarõ için onlara minnettar borçluyuz�. Kanal 6, Haber, 

04. 07. 1999, 22.42. 
 doğrusu: minnet 
 
 �... şu anda bizi izleme çalõşmalarõnõ sürdüren ya da tarlalarõnda işlerini bitiren 

çiftçiler...�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 01. 07. 1999, 08.55. 
 doğrusu: bizi izleyen 
 
 �Zamlar gelmiyorsa zamlarõ vermeyenlerden bir şekilde hesap sorun�. Kanal 6, 

Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 02. 07. 1999, 07.26. 
 doğrusu: verilmiyorsa 
 
 �Ulu Önder�in dediği, �Ben sporcunun zeki, çevik aynõ zamanda ahlâklõsõnõ severim.� 

sözünün sporda oturmasõnõ diliyoruz.�. STV, Sporda Bugün, 19.05.1999, 19.22. 
 doğrusu: benimsenmesini / yerleşmesini 
 
 �20-25 saniye içinde merkeze ulaşma olasõlõğõ sağlõyor.�. NTV, Yeni Buluşlar, 

14.07.1999, 12.25. 
 doğrusu: olanağõ / imkânõ 
 
 �Davasõnõn bugünlerde yapõlmasõ bekleniyor.�. NTV, Haber, 12.07.1999, 11.02. 
 doğrusu: görülmesi 
 
 �Yetkililerin açõkladõklarõ ifadeler üzücüdür, kõrõcõdõr.�. NTV, Haber, 03.07.1999, 

23.00. 
 doğrusu: düşünceler 
 
 �...önemli faktör oynadõ.�. NTV, Ekonomi, 01.07.1999, 01.15. 
 doğrusu: rol 
 
 �İngilizler ve Fransõzlar kendilerini bu yarõşlarõn hükümdarlarõ olarak görüyorlar.�. 

NTV, Otomobil Yarõşlarõ, 11.07.1999, 15.27. 
 doğrusu: favorileri 
 
 �Buralarõ her zaman yoğun olmaz.�. ctv, Çizgi film, 11.06.1999, 15.59. 
 doğrusu: kalabalõk 
 
 �Onunla çok iyi zaman geçireceğiz.�. ctv, Çizgi film, 13.06.1999, 08.44. 
 doğrusu: vakit 
 
 �Şampanya nüfusu dördü geçmiyor.�. ctv, Haber, 05.06.1999, 00.50. 



 

 

 doğrusu: sayõsõ 
 
 �Zevkler ve renkler tartõşõlmaz diye bir kelime vardõr.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 

06.10.1999, 11.23. 
 doğrusu: söz 
 
 �Kõsacasõ her zaman olduğu gibi ailenizin televizyonu Meltem televizyonu haberde 

doğruculuk, yorumda dürüstlük programõ ile...�. Meltem, Top Ağlarda, 07.10.1999, 21.06. 
 doğrusu: doğruluk 
 
 �Ben de bu aptal şeyden sürdüm (Krem).�. ctv, Dizi, 11.06.1999, 17.07. 
 doğrusu: anlamsõz 
 
 �Bu aptal kliniğe gitmekten vazgeçtim.�. ctv, Dizi, 11.06.1999, 17.10. 
 doğrusu: sevimsiz / boş 
 
 �Sizin ne aptal kurallarõnõz var.�. ctv, Dizi, 09.06.1999, 21.52. 
 doğrusu: anlamsõz 
 
 �Demek ki  bu aptal bir projeksiyon.�. TGRT, Canlõ Hedef, 15.05.1999, 16.20. 
 doğrusu: anlamsõz 
 
 �...ayrõca şu iğrenç ve aptal müziğinden bõktõm artõk.�. TGRT, Canlõ Hedef, 

15.05.1999, 16.30. 
 doğrusu: anlamsõz 
 
 �Sadece aptal ormana gidip geldik.�. ctv, Dizi, 04.06.1999, 01.23. 
 doğrusu: sevimsiz / boş 
 
 �Bu aptal şehirden gittiğim için çok mutluyum.�. ctv, Dizi, 06.06.1999, 14.03. 
  doğrusu: sevimsiz / anlamsõz 
 
 �...bunun kötü bir suç olduğuna...�. ctv, Belgesel, 02.06.1999, 23.27. 
 doğrusu: adî 
 
 �Sevgili seyirciler gene bugün çok çok değerli bir konuğumuz olacak ve kendisiyle 

hoşsohbet dakikalar geçirirken...�. STV, Yarõşma Zamanõ, 28.05.1999, 18.04. 
 doğrusu: zevkli 

 
 �Çok klâs kitaplar bir araya getirilmiş.�. Kanal A, Yarõşmaca, 02.07.1999, 19.15. 
 doğrusu: seçkin 
 



 

 

 �Hükûmet sanayicilerin deprem bölgesinden kaçõşlarõnõ engellemeye çalõşõyor.�. Kanal 
A, Haber, 10.10.1999, 18.34. 

 doğrusu: önlemeye 
 
 �...asansörün düşme tehlikesini engelliyor.�. NTV, Yeni Buluşlar, 10.07.1999, 11.36. 
 doğrusu: önlüyor 
 
 �İran�da molla rejimi çõtõrdõyor mu?�. NTV, Haber, 12.07.1999, 23.57. 
 doğrusu: çatõrdõyor 
 
 �Öğrenciyi iş hayatõna entegre etmek için...�. NTV, Kartpostal, 14.07.1999, 19.37. 
 doğrusu: hazõrlamak / alõştõrmak 
 
 �Birçok yapõ yapõyorum.�. ctv, Belgesel, 09.06.1999, 19.01. 
 doğrusu: bina 
 
 �Yani vatandaşõ ürkütmemek lâzõmdõr. Vatandaşõ piyasaya sürmek lâzõmdõr.�. Kanal 

A, Günebakan, 01.07.1999, 09.21. 
 doğrusu: öne sürmek 
 
 �Tek taraflõ ateş ilân ettim.�. ctv, Haber, 10.06.1999, 00.15. 
 doğrusu: ateşkes ilân ettim 
 
 �Elinden geldiğince bilgi bulmağa çalõş.�. ctv, Belgesel, 10.06.1999, 09.25. 
 doğrusu: edinmeğe 
 
 �On sekiz Temmuz gününe tekâmül eden iki bininci senede de bir tufan bekleniyor.�. 

Kanal A, Müzikalite, 05.07.1999, 19.56. 
 doğrusu: tekabül eden 
 
 �Arkamõzdaki bu Osmanlõ tipi şaheser cami ise, buradaki Türk cemaati tarafõndan tam 

yedi milyon dolar harcanarak büyük emekler sonucu gerçekleştirilmiştir.�. STV, Ayna, 
16.05.1999, 04.15. 

 doğrusu: inşa edilmiştir / yapõlmõştõr 
 
 �Evet, askerlerin gelişini aktarõr mõsõn?�. STV, Haber, 18.05.1999, 20.45. 
 doğrusu: anlatõr mõsõn 
 
 �Bay Natali hakkõnda bir gelişme yaşadõn mõ?�. ctv, Dizi, 05.06.1999, 01.30. 
 doğrusu: oldu mu 
 
 �Bir şarkõ daha alalõm sizden.�. TGRT, 07.05.1999, 11.10. 
 doğrusu: dinleyelim 



 

 

 
 �Kanunlarõn açõklarõnõ bildikleri için...�. ctv, Dizi, 06.06.1999, 12.26. 
 doğrusu: boşluklarõnõ 
 
 �Son sözüm budur, tamam mõ?�. ctv, Dizi, 11.06.1999, 13.19. 
 doğrusu: anladõn mõ 
 
 �Benim hayatõm tehdit ediliyor. Tamam mõ?�. ctv, Dizi 06.06.1999, 18.14. 
 doğrusu: Anladõn mõ 
 
�Öncelikli olarak otobüse bindiler�. Kanal 6, Haber, 23.05.1999, 17.49. 
 doğrusu: Önce otobüse bindiler. 
 
�Haziran sonu gibi klip çekelim�. Kanal 6, Kadõnca, 23.05.1999, 15.52. 
 doğrusu: Haziran sonlarõnda  
 
�Hattaki öbür izleyicimizi alõyor muyuz?�. Kanal 6, Seç Kazan, 18.05.1999, 12.41. 
 doğrusu: bağlõyor muyuz 
 
�Bugün ayrõca ANAP�õn grubu yapõlõyor�. Kanal 6, Haber, 18.05.1999, 19.59. 
 doğrusu: grup toplantõsõ yapõlõyor /  ANAP grubu toplanõyor. 
 
�... aile tamamiyle yõkõldõ�. Kanal 6, Haber, 28.05.1999, 19.50. 
 doğrusu: tamamen 
 
�Baharõn bu güzel noktasõnda...�. Kanal 6, Haber, 26.05.1999, 12.39. 
 doğrusu: gününde 
 
�Bir ile üç arasõ gibi�. Kanal 6, Sabaha Merhaba, 28.05.1999, 07.58. 
 doğrusu: Bir ile üç arasõnda 
 
�Çeçenistan�õn meşrutiyetini tanõmaya...�. TRT 1, Haber, 02.10.1999, 03.14. 
 doğrusu: meşruiyetini 
 
�Bu şarkõyõ hayata geçirmek bana nasip oldu�. TRT 1, Tatil Gecesi, 01.10.1999, 21.30. 
 doğrusu: söylemek /  okumak 
 
�Sizden bir şarkõ alabilir miyiz?�. TRT 1, Tatil Gecesi, 01.10.1999, 21.31. 
 doğrusu: dinleyebilir miyiz 
 
�İkinci kasetimiz arasõnda iki saatlik bir zaman zarfõ var�. TRT 1, Talk Show, 

02.10.1999, 00.42. 
 doğrusu: bir süre   /   bir boşluk 
 
�Benim yaşõm sadece rakamsal olarak gidiyor�. TRT 1, Talk Show, 03.10.1999, 00.41. 
 doğrusu: sayõ olarak büyüyor 
 
�Prodüksiyon şefi gibi çalõştõm�. TRT 1, Talk Show, 03.10.1999, 00.31. 
  doğrusu: olarak çalõştõm 



 

 

 
�... kilometrelere varan kuyruklar oluşuyor�. TRT 1, Sabah Haberleri, 02.01.1999, 

09.34. 
 doğrusu: kilometrelerce 
 
�...son olarak Devlet Güvenlik Mahkemelerinin özelleştirilmesi�. atv, Gün Ortasõ, 

28.05.1999, 13.00. 
 doğrusu: özerkleştirilmesi  /  sivilleştirilmesi 
 
�...Mudanya�ya gelen onlarca yabancõ gazeteci, televizyoncu...�. atv, Haber 19, 

30.05.1999, 19.11. 
 doğrusu: yüzlerce (Çünkü gelenlerin sayõsõ 800�den fazla olarak belirtildi.) 
 
�Bu tamamõyla  yanlõş anlaşma�. KENT, Bumerang, 01.06.1999, 09.05. 
 doğrusu: anlama 
 
�..gazetecileri....Mudanya adasõna getirdi�. KENT, Haber, 01.06.1999, 18.03. 
 doğrusu: Mudanya�ya 
 
�...yumurtalarõ taşõn üzerine kõrõyorlar, fokur fokur pişiyor�. STV, Yarõşma Zamanõ, 

13.07.1999, 17.38. 
 doğrusu: hemen / çabucak  / derhal 
 
�Cennetin, dünya üzerinde paraleli olmayan efsanevî bir bahçe olduğunu söylenir�. ctv, 

Belgesel, 30.09. 
 doğrusu: eşi olmayan  /   benzeri olmayan 
 
�Hiç de güzel değilim falan oluyorum�. OLAY, Portreler, 04.10.1999, 21.00. 
 doğrusu: Hiç de güzel değilim duygusuna kapõlõyorum. 
 
�Onlarla iş birliği kurabilirsiniz�. OLAY, Bizim Sokak, 04.10.1999, 09.12. 
 doğrusu: yapabilirsiniz 
 
�Atölye aşamasõna girişeceğim�. OLAY, Bizim Sokak, 04.10.1999, 09.12. 
 doğrusu: Sõrada atölye açmak var / Atölye açacağõm. 
 
�Değişik müzik insanlarõyla görmek...�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 21.00. 
 doğrusu: müzisyenlerle görüşmek 
 
�Güzel besteler söyleyebilirim.�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 21.00. 
 doğrusu: şarkõlar /  eserler 
 
�Kalõn kalõn çalõşmalar yaptõk�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 21.00. 
 doğrusu: Ciddî / Ağõrlõğõ olan 
 
�Çok feci dolmuş vaziyetteyim.�. OLAY, Portreler, 08.10.1999, 21.00. 
 doğrusu:  Çok duyguluyum  /  İyice duygulanmõş durumdayõm. 
   
�O işe emek göstermek lâzõm�. OLAY, Portreler, 08.10.1999, 21.00. 
 doğrusu: emek harcamak / emek vermek 



 

 

 
�...yaptõğõm çok kaba araştõrmalara göre ...� . tv 8, Mercek, 22.06.1999, 22.00. 
 doğrusu: gelişigüzel / kabataslak /  üstünkörü 
 
�En son haddinde doktora gidip müracaat ediyoruz�. tv 8, Erkan Tan�la Başkent�ten, 

23.06.1999, 08.30. 
 doğrusu: En son çare olarak doktora gidiyoruz.  /  En sonuna kadar bekledikten sonra 

doktora gidiyoruz. 
 
�Çok muazzam şifalar olduğunu görmek...�. tv 8, E. Tan�la Başkent�ten, 23.06.1999, 

08.30. 
 doğrusu: Çok şifalõ olduğunu 
 
�Medyada yer almasõ inanõlmaz önemli�. tv 8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 
 doğrusu: çok önemli / olağanüstü önem taşõyor 
 
�Bize de çok fazla sorular yansõyor�. Kanal 6, Kadõnca, 28.05.1999, 16.14. 
 doğrusu: sorular soruluyor 
 
�...bir miktar soğuttuktan sonra etki gösterecektir. 
 doğrusu: biraz / bir süre 
 
�MHP�nin ret kararõ almasõnda etki yarattõ�. Kanal 6, Haber, 16.05.1999, 19.09. 
doğrusu: etkili oldu  
 
�İstanbul�da sahne alacak�. btv, Rock Bar, 26.06.1999, 23.16. 
 doğrusu: sahneye çõkacak 
  
�... programõmõz gerçekten yoğun...�. Kanal 6, İşte Hayat, 21.05.1999, 20.37. 
 doğrusu: çok yüklü /  bir hayli dolu 
 
�Bayağõ karõşõk süreç�. Kanal 6, Sabaha Merhaba, 28.05.1999, 07.38. 
 doğrusu: Bir hayli 
 
�Sorunuzu alalõm�. Kanal 6, Önce Sağlõk, 31.05.1999, 15.22. 
 doğrusu: Sorunuz nedir? / Sorunuzu söyleyiniz? 
 
�Bugün sabah...�. Kanal 6, Haber, 28.05.1999, 19.49. 
 doğrusu: Bu sabah 
 
�Kanal 6 kapsamlõ ekibiyle izliyor�. Kanal 6, Sabaha Merhaba, 31.05.1999. 
 doğrusu: geniş 
 
�Kullanõlan müzisyenler İspanyol Karnavalõ örnekleridir�.  
 doğrusu: Çalõnan parçalar / Çalõnan müzik parçalarõ 
 
�Hasta olacam gibi�. Kanal 6, Kadõnca, 27.05.1999, 15.18. 
 doğrusu: galiba 
 
�Hattaki bir izleyiciyi hemen alõyoruz�. Kanal 6, Aç�Kazan, 21.05.1999, 12.15. 



 

 

 doğrusu: dinliyoruz 
 
�...ayrõksõ Çin kültürünün izleri...�. Kanal 6, Gezi, 31.05.1999, 03.01. 
 doğrusu : farklõ / değişik 
 
�Böyle misin normalde?�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 31.05.1999, 01.58. 
 doğrusu: her zaman 
 
�Bu bölgede altõn olduğu hakkõnda söylentiler çõktõ�. Kanal 6, Belgesel, 27.05.1999, 

04.50. 
 doğrusu: olduğuna dair 
 
�Hukukun üstünlüğü meselesi çok değer kaybediyor�. btv, Barlaslarla Beraber, 

19.06.1999, 12.43. 
 doğrusu: kavramõ çok yõpratõldõ 
 
�Sandõksal demokrasi�. btv, Barlaslarla Beraber, 19.06.1999, 11.06. 
 doğrusu: Sandõğa dayanan 
 
�...bir şey görükmüyor�. btv, Ayrõntõlar, 24.07.1999, 21.28. 
 doğrusu: görünmüyor 
 
�Bilmek istediğiniz sorular için telefon numaramõz...�.  btv, Sohbet, 23.07.1999, 07.14. 
 doğrusu: Cevabõnõ öğrenmek istediğiniz sorular 
 
�Kalbinin olduğu takõmõn formasõnõ giyecek�. btv, Spor, 28.07.1999, 17.36. 
 doğrusu: Sevdiği 
 
�İlk gündemimiz �memur maaşõ Cuma�ya kaldõ� sözcüğü olacak�. btv, Ayrõntõlar, 

22.06.1999, 15.33. 
 doğrusu:  cümlesi 

 
�Herkes üç söylüyor�. TGRT, Pazar Eğlence, 11.07.1999, 17.22. 
 doğrusu: diyor 
 
�Demir yolu ile hareket ediyor�. TGRT, Haber, 02.07.1999, 12.18. 
 doğrusu: Tren ile 
 
�Yurt genelinde...�. TGRT, Haber, 02.07.1999, 19.09. 
 doğrusu: çapõnda / Bütün yurtta 
 
�...doyumsuz bir gece...�. TGRT, Program Tanõtõmõ, 02.07.1999, 11.32. 
  doğrusu: doyum olmayan 
 
�Levent İnanõr, bir meziyetini daha ortaya koydu�. TGRT, Magazin, 09.07.1999, 00.29. 
 doğrusu: yeteneğini 
 
�Biliyoruz ki, erkekler daha kolay telef olurlar�. TGRT, Sağlõk, Dr. Babuna, 

12.07.1999, 09.25. 
 doğrusu: ölürler 



 

 

 
�Özünde çok iyi bir insan...�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 01.10.1999, 11.47. 
 doğrusu: Aslõnda 
 
�İki dağcõ tõrmanõrken, dağõn ipi koptu�. Kanal D, Zaga, 03.10.1999, 01.04. 
 doğrusu: dağcõnõn 
 
�Ancak rastlantõ icabõyla...�. Kanal D, Haber, 03.10.1999, 01.36. 
 doğrusu: olarak / rastlantõ dolayõsõyla 
 
�Kendilerine minnet duygularõ söylenmiştir�. Kanal D, Haftanõn Karnesi, 02.10.1999, 

13.49. 
 doğrusu: açõklanmõştõr / ifade edilmiştir 
 
�Sizleri tanõmamõzõ talep ediyorum�. Kanal D, Duygulu Türküler, 04.10.1999, 06.20. 
 doğrusu: tanõmak istiyorum  / kendinizi tanõtõr mõsõnõz 
 
�...sadece duyduğumuz duyumlardõ�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 21.05.1999, 08.09. 
 doğrusu: aldõğõmõz ihbarlardõ 
 
�Köşkün camõna dev bir Galatasaray  bayrağõ astõ�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 24.05.1999, 

08.25. 
 doğrusu: penceresine 
 
�İnsanlarõn dökülen petrolü toplamaya...�. atv, Haber 19, 17.05.1999, 19.36. 
 doğrusu: akan 
 
�Dün gece İstanbullular için kazalõ bir geceydi�. atv, Haber 13, 18.05.1999, 13.22. 
 doğrusu: kaza dolu 
 
�Sorumlular hakkõnda bir inceleme başlatõldõ mõ?�. atv, Gece Yarõsõ Haberleri, 

20.05.1999, 00.17.  
 doğrusu: soruşturma 
 
�...lâf salatalõğõnõ bõrakõn da...�. atv, Ayşe Özgün, 20.05.1999, 03.31. 
 doğrusu: salatasõnõ 
 
�Engelliler çok yoğun koşullarda yaşõyorlar�. atv, A�dan Z�ye, 19.05.1999, 14.36. 
 doğrusu: zor 
 
�NATO bombalarõ yine yollarõnõ şaşõrdõ...�. atv, Haber, 17.05.1999, 17.48. 
 doğrusu: hedeflerini 
 
�Nedir durumu?�. atv, Affet Bizi Hocam, 16.05.1999, 22.26. 
 doğrusu: Nasõl 
 
�Ölümsüz bir boğaz manzarasõ eşliğinde sohbet edeceğiz�. atv, Klinik, 15.05.1999, 

14.05. 
 doğrusu: Doyulmaz, önünde 
 



 

 

 �Buna alõşmasõ için fõrsat olmadõ�. atv, Lassie, 15.05.1999, 10.49. 
 doğrusu: imkân 
 
�Yani sabahlarõ artõ kalkmak lâzõm�. atv, Magazin Forever, 15.05.1999, 18.23. 
 doğrusu: olumlu  /  canlõ  /  zinde  /  sağlõklõ 
 
�Adam õsrarla, hayõr hayõr beni dinliyorlar tezinde�. tv 8, E. Tan�la Başkent�ten, 

30.06.1999, 09.00. 
 doğrusu: iddiasõnda 
 
�İnsanlar baktõklarõ zaman klibe, hafif bir tebessüm göstersinler�. TRT 1, Sayõsal Gece, 

02.10.1999, 21.38. 
 doğrusu: etsinler 
 
�Kocam bu tada kesin bayõlacak�. TGRT, Reklâm, 02.07.1999. 
 doğrusu:kesinlikle 
 
�Türkiye�de hür araba sürmek istiyorsanõz...�. TGRT, Haber, 03.07.1999, 19.29. 
 doğrusu: serbestçe 
 
�Adaylarõn hiçbirisi son derece acizdirler�. btv, Haber, 24.07.1999, 21.20. 
 doğrusu: hepsi 
 
�Bastõrdõğõn kötü yaşantõlar, herşey orda çõkõyor�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 21.00. 
 doğrusu: duygular 
 
�Türk diline de eğitim göstermiyoruz�. OLAY, Güldeste, 07.10.1999, 22.00. 
 doğrusu:  özen   
 
�İşte definelerden kesitler�. ctv, Haber 13, 07.10.1999, 13.15. 
 doğrusu:  definelerden görüntüler 
 
�...ama geçmişinde o kadar zor koşullara sahip olmuş ki�. atv, Bir Adõm, 25.05.1999, 

16.22. 
 doğrusu: zor koşullarda yaşamõş 
 
�Kendisine demokrat söyleyen insanlarõn...�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 09.05.1999, 

08.00. 
 doğrusu: diyen 
 
�Artõk bizim hayatõmõz üç gün kalmõş�. Arifan Radyo, Hakikat Dosyasõ, 02.05.1999, 

16.30. 
 doğrusu:  ömrümüz (üç günlük ömrümüz) 
 
�Çok az düzeyde eğitim seviyesi var�. Kanal 6, Tartõşma, 21.05.1999, 00.04. 
 doğrusu: alt 
 
�Sevim Demir denen arkadaşõmõz...�. btv, Rock Bar, 20.06.1999, 11.24. 
 doğrusu: adõndaki 
 



 

 

 �...hõrsõzlar jandarmayla çarpõştõlar. Çarpõşma sonucunda...�. TV 9, Aktüel Haber, 
14.06.1999, 21.26. 

 doğrusu: çatõştõlar, çatõşma 
 
 �...gözlem altõna alõnan Uçar...�. CNN TÜRK, Haber, 16.10.1999. 
 doğrusu: göz altõna alõnan 
 
 �Alternatifbank�ta yönetmen kendisi.�. TV 9, Para ve Sermaye, 02.06.1999, 15.25. 
 doğrusu: yönetici 
 
 �Kültür, insanlar için kaçõnõlmamasõ gereken bir yer.�. ctv, Film, 05.06.1999, 18.11. 
 doğrusu: değer 
 
 �Avukatlarõnõn daha önce yaptõğõ tahliye talebini de olumsuz yanõtlamõştõ.�. ctv, 

Haber, 09.06.1999, 13.06. 
 doğrusu: reddetmişti 
 
 �Adalet sistemi, hukuk sistemi çökerse güvenlik güçleri yeterli kalmaz.�. Kanal A, 

Hayatõn Rengi, 08.10.1999, 11.10. 
 doğrusu: olmaz 
 
 �Masa kenarõnda beklemek�. Star, Gece Hattõ, 18.05.1999, 23.41. 
 doğrusu: başõnda 
 
 �Süremizi bir hayli taştõk.�. TRT 1, Sabah Haberleri, 04.10.1999, 09.04. 
doğrusu: aştõk 
  
 �İstanbul�da depremde ağõr hasarlõ enkaz gören 60 okul eğitime kapandõ.�. Star, Ana 

Haber, 03.10.1999. 
doğrusu: hasar gören 
 
 �Kaç gibi geleyim efendim?�. TRT 1, Bizim Mahalle, 14.05.1999, 19.07. 
 doğrusu: Aşağõ yukarõ saat kaçta 
 
 �Kesinlikle harika bir klip var.�. NUMBER 1, Number 1 Top 20, 02.05.1999, 20.20. 
 doğrusu: Gerçekten 
 
 �Çok yoğun bir sağlõk ekibi gitti.�. Star, Söz Hakkõ, 05.10.1999, 24.47. 
 doğrusu: kalabalõk / donanõmlõ 
 
 �Benim bulunduğum tarafõn sol tarafõnda bulunuyor.�. Kanal 7, 22.05.1999, 10.55. 
 doğrusu: yerin 
 



 

 

 �Burada yattõğõma bakma sana karşõ tavrõm sonsuz.�. TRT 1, Bizim Mahalle, 
14.05.1999, 19.09. 

 doğrusu: saygõm 
 
 �Bu konuda siz bir siyasetçi olarak görüşünüzü nasõl söylersiniz?�. Star, Haber, 

17.05.1999, 19.47. 
 doğrusu: ifade edersiniz 
 
 �Bugünkü tablo içerisinde çok fazla sorun yok ...�. atv, Sabah Haberleri, 30.05.1999, 

09.11. 
 doğrusu: içinde 
 
 �İçerlerinde bazõ bürokratlar, kamu görevlileri, ...sanatçõlarõn da bulunduğu çok sayõda 

vatandaşlarõn telefonlarõnõ dinledikleri...�. TRT 1, Haber 18, 14.05.1999, 18.52. 
 doğrusu: Aralarõnda / İçlerinde 
 
 �Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik, değerli konuklarõmõzla, değerli 

sanatçõlarõmõzla.�. atv, A�dan Z�ye, 20.05.1999, 16.37. 
 doğrusu: Zevkli / Hoş / Neşeli 
 
 �...Hükûmetin başbakan yardõmcõsõnõn eski bir KGB ajanõ olmasõ tüm hükûmeti 

resmen salladõ.�. NTV, Dünyaya Bakõş, 15.10.1999, 18.15. 
 doğrusu: sarstõ 
 
 �Abdullah Öcalan�õn Heybeli adasõndan az önce yayõnladõğõmõz görüntüleri var 

görüntüde.�. atv, Sabah Haberleri, 31.05.1999, 10.03. 
 doğrusu: ekranda 

 
 �L. Jones, bu sabah yaşanan depremin merkez üstünün yerleşim merkezlerinden uzak 

olmasõnõ şans diye nitelendirdi.�. NTV, Dünyada Bugün, 16.10.1999, 19.12. 
 doğrusu: merkez üssünün  
 
 �...IMF�nin önerdiği bu bütçe yapõlmazsa, Türkiye�de kriz öngörüyor musunuz peki?�. 

NTV, Güne Başlarken, 15.10.1999, 08.35. 
 doğrusu: kriz olacağõnõ tahmin ediyor musunuz / kriz olabilir mi 

 
 �Pakistan�da darbe olunca kimse şaşõrmadõ ve herkesin aklõna ilk sõrada sivil 

yönetimle ordunun Keşmir konusundaki anlaşmazlõğõ geldi.�. NTV, Güne Bakõş, 15.10.1999, 
07.30. 

 doğrusu: ilk olarak 
 
 �Evet, adlarõnõzõ alabilir miyim çocuklar?�. etv, Mavi Boncuk, 23.05.1999, 09.56. 
doğrusu: öğrenebilir miyim 



 

 

 
 �Geçen sene Temmuz, Ağustos gibi zamanlarda ben vatan hainiydim.�. etv, Güncel 

Portreler, 19.05.1999, 21.57. 
 doğrusu: Temmuz, Ağustos aylarõnda 
 
 �Mahkûmlar sayõm vermiyor.�. SHOW, Haber, 06.10.1999, 19.45. 
 doğrusu: sayõmõ engelliyor / sayõm yapõlmasõnõ engelliyor 
 

*          *          * 
 
 Nesneleri ve kavramlarõ kendi adlarõyla ifade etmek yerine şey kelimesini kullanmak 

eskiden beri eleştirilen bir husustu. Şimdi buna olay ve hadise sözleri de eklenmiştir. 
 
 �...kõzlar takõmõnõn kaptanõ da çok güzel bir şey değil mi?�. Kanal D, Kulaktan Kulağa, 

10.07.1999, 16.43. 
 doğrusu: kõz 
 
 �Türkiye�de çok naif şeyler de kendilerine dağcõ diyebiliyorlar.�. Kanal 7, İyi 

Akşamlar, 12.05.1999, 16.45. 
 doğrusu: insanlar 
 
 �Boyama çok ince yapõlan bir olay.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 28.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: iş 
 
 �Geniz eti dediğimiz olay�. Kanal 7, Günün İçinden, 14.05.1999, 10.15. 
 doğrusu: bölüm / bölge 
 
 �Taşõnma olaylarõnõn zorluklarõyla okula gidemedi.�. Kanal A, Politik A, 30.06.1999, 

21.00. 
 doğrusu: iş(ler)inin 
 
 �Yarõşmamõz Türkiye�de tek. Böyle olunca da hadisemiz daha güzel oluyor.�. Kanal 

A, Yarõşmaca, 25.06.1999, 18.55. 
 doğrusu: programõmõz 

 Aslõnda kastedilen yarõşmadõr ve kelimenin tekrar edilmesine gerek 
yoktur. 

 
 �Elektrik kesintisi hadisesi yok.�. Kanal A, Yarõşmaca, 25.06.1999, 18.00. 
 doğrusu: Hadise kelimesine gerek yoktur. 
 
�Ne yapalõm, bizim olayõmõz bu.�. SHOW, Klip 1999, 15.07.1999, 10.29. 
doğrusu: işimiz 

 



 

 

 �Bu cennet olayõna çok çabuk alõşabilirim.�. Cine 5, Yabancõ Film, 15.06.1999, 21.00-
24.00. 

 doğrusu: konusuna / meselesine 
 
 �Sakõn beşinciyi bulamadõk diye şey yapmayõn. Bunu da size hemen iletelim�. Kanal 

6, Yarõşma, 02. 07. 1999, 12.05. 
 doğrusu: üzülmeyin 
 
�... takõm elbise pahalõ olay�. Kanal 6, Dr. Stres, 23.05.1999, 22.58. 
 doğrusu: bir şey 
 
�Şiir besteleme olayõ beni geldiğim yere getirdi�. Kanal 6, Kadõnca-sohbet, 24.05.1999, 

15.48. 
 doğrusu: işi 
 
�IMF dayatmasõ kabul edilebilir bir olay değildir�. TGRT, Haber, 02.07.1999, 19.22. 
 doğrusu: durum 
 
�Materyalistlerin dayandõğõ iki olay vardõr�. TGRT, Dr. Babuna, 03.07.1999, 09.19. 
 doğrusu: husus / nokta 

 
*          *          * 

 
 Son yõllarõn olur olmaz yerde kullanõlan kelimelerinden biri de gerçekleşmek�tir. 

Olmak, meydana gelmek, yapmak yerine gerçekleşmek, gerçekleştirmek kelimelerinin 
kullanõldõğõna sõk sõk şahit oluyoruz. 

 
 �...intihar girişiminin nasõl gerçekleştiğini konuşuyor.�. FLASH, Haber, 09.07.1999, 

19.30. 
 doğrusu: olduğunu / meydana geldiğini 
 
 �Bir başka yolsuzluk da 1991�de gerçekleştirildi.�. Kanal A, Günebakan, 18.06.1999, 

08.00. 
 doğrusu: oldu / olmuştu 
 
 �Yangõn saat 04.00 sularõnda gerçekleşti.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 07.05.1999, 

07.00. 
 doğrusu: oldu / başladõ 
 
 �Yol üzerinde 60 m2 tahribat gerçekleştirildi.�. Kanal A, Haber, 15.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: meydana getirildi, yapõldõ 
 
 �Olay...eğitim uçağõnõn ...döküm fabrikasõna düşmesiyle gerçekleşti.�. FLASH, 23. 

Saat, 15.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: meydana geldi 



 

 

 
 �En büyük miting Ankara�da gerçekleştirilecek.�. FLASH, 23. Saat, 14.07.1993, 

23.00. 
 doğrusu: yapõlacak 
 

*          *          * 
 
 Zevk için türetilen beğeni sözü de çoğunlukla takdir yerine kullanõlmaktadõr. 
 
 �Haftanõn en çok beğeni toplayan kliplerini seçtik.�. FLASH, Top-on, 10.07.1999, 

20.10. 
 doğrusu: takdir 
 
 �...beğenilerinizi, takdirlerinizi ilettiniz.�. TRT 1, 35. Yõl Konseri, 14.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: Beğeni, zevk anlamõnda olduğu için burada kullanõlmasõ yanlõştõr; takdir sözü            
yeterlidir. 
 
 �...beğenim hangisini tutarsa.�. TRT 1, Nazar Değmesin, 10.05.1999. 
 doğrusu: hangisini beğenirsem 
 
 �Hayvanlarõ izleyicilerin beğenisine sunacaklar.�. STV, Belgesel, 01.10.1999, 06.00. 
 doğrusu: takdirine 
 
 �...gökyüzünde akrobatik hareketler yapan pilot büyük beğeni topladõ.�. OLAY, 

Çocuk Saati, 10.05.1999, 10.17. 
doğrusu: takdir 
 

*          *          * 
 
 Aslõnda soru zarfõ olan neden kelimesinin sebep anlamõnda bir isim olarak 

kullanõlmaya başlanmasõndan bu yana birçok karõşõklõk ortaya çõkmõş; dolayõ, ötürü, 
yüzünden, sayesinde, için, dolayõsõyla, vesilesiyle, münasebetiyle gibi sözlerin kullanõmlarõ ya 
azalmõş, ya da bu kelimeler birbirine karõşmõştõr. 

 
 �Teknik bir arõza nedeninden bağlanamamõştõk.�. atv, Haber, 02.07.1999, 12.15. 
 doğrusu: yüzünden 
 
 �ÖSS için bir intihar girimi var.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 04.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: yüzünden, girişimi 
 
 �Saldõrõ için Nato ile Sõrplar birbirini suçluyor.�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 

15.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: dolayõsõyla 



 

 

 
 �Hafta sonu etkisiyle plâjlar doldu.�. Ana Haber, 10.07.1999, 20.00. 
 doğrusu: dolayõsõyla 
 
 �...sosyal devleti kuramadõğõnõz yerde de kimsenin demokratik ya da lâik kaygõlarõ 

taşõmasõna neden de olamazsõnõz.�. HBB, Mozaik, 11.06.1999, 23.32. 
 doğrusu: engel 
 
�Onlar sayesinde bu değerli çiçeklerim sõradan renkli çiçeklere dönmüş.�. SHOW, 

Dadõlar Klübü, 10.07.1999, 16.20. 
 doğrusu: yüzünden 
 
 � �Fotoğraflar� adõnõ taşõyan sergisi amacõyla Türkiye�ye gelen...�. NTV, Gece 

Gündüz, 07.10.1999, 00.12. 
 doğrusu: için / vesilesiyle 
 
�Şimdilerde sinema adõna filmler çekilmiyor�. Kanal 6, Magazin, 28.05.1999, 08.00. 
 doğrusu: için 
 
�...bu depremde kaybedilen 170.000 kişinin adõna yas tutuluyor�. ctv, Haber 13, 

06.10.1999, 13.04. 
 doğrusu: hatõrasõ için  
 

*          *          * 
 
 Büyüklük, çokluk, genişlik, fevkalâdelik kavramlarõ da sõk sõk birbirine karõştõrõlmakta 

ve yersiz sõfatlar kullanõlmaktadõr. 
  
 �...bize büyük yardõmcõ oldular.�. Kanal 7, Avrupa�daki Türkiye, 02.05.1999, 16.00. 
 doğrusu: çok 
 
 �Bütün hastalarõma çok büyük selâmlar söylüyorum.�. FLASH, Kurdela, 09.07.1999.  
 doğrusu: Burada büyük sözü gereksiz kullanõlmõştõr. 
 
 �Hafta sonunu kõzõmla ful neşeli geçiremiyorum.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 

16.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: neşe içinde 
 
 �kocaman alkõşlar�. Kanal 7, Hedef 4, 03.05.1999, 09.26. 
 doğrusu: daha güçlü / daha şiddetli 
 
 �Dehşet güzel bir program yapacağõm.�. FLASH, Şeker Cadõ, 11.06.1999. 
 doğrusu: Fevkalâde / Olağanüstü (güzellikte) 
 
 �Feci bir program olacak.�. HBB, Mavi Dünya, 03.06.1999, 09.21. 



 

 

 doğrusu: Olağanüstü 
 
 �...çok güzel, felâket bir doğa yapmõşlar.�. HBB, Politika Gündemi, 09.06.1999, 00.08. 
 doğrusu: olağanüstü 
 
 �Korkunç derecede duygulanõyorum.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 11.05.1999, 11.00. 
 doğrusu: Müthiş (bir şekilde) 
 
 �Bir bilim adamõ olduğunuz için onlardan (yerlilerden) daha süper olduğunuzu 

düşünemezsiniz.�. FLASH, Belgesel, 04.07.1999, 18.00. 
 doğrusu: üstün 
 
 �Gençlerin tepkisi şöyle oldu: �Süper hazõrlanmõştõk.� �. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

02.05.1999, 07.15. 
 doğrusu: çok fazla / olağanüstü bir şekilde 
 
 �Hülya Avşar�a şok gözaltõ var.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 13.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: beklenmedik / sarsõcõ 
 
 �...çok dostluk sürdürüyordu.�. atv, Bir Yudum İnsan, 08.07.1999.  
 doğrusu: sõkõ 
 
 �Bütün günlerinizin oldukça verimli geçmesini diliyorum.�. Kanal 7, Kanal 7�de 

Sabah, 09.05.1999, 07.45. 
 doğrusu: çok 
 
 �Soruna yönelik en büyük nokta da yaş problemi oluyor.�. FLASH, 23. Saat, 

09.05.1999, 23.00. 
 doğrusu: önemli 
 
 �Çok sayõlõ büyük ustalardan...�. FLASH, Yabancõ Film, 04.06.1999. 
 doğrusu: Çok sayõda / Birçok 
 
 �Geniş mesafeler aldõnõz.�. Kanal A, Mülk Sultanlarõ, 25.06.1999, 17.05. 
 doğrusu: Uzun / Büyük 
 
 �...geniş miktarda Sõrp birliğinin...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 14.05.1999, 08.15. 
 doğrusu: çok sayõda / birçok 

 
 �Bir şeyleri dehşet güzel yaşadõk.�. FLASH, Kâmuran Akkor, 10.10.1999, 22.45. 
doğrusu: fevkalâde / olağanüstü (şekilde) 

 



 

 

 �İşte ben şu an acayip babama benzedim.�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 24.05.1999, 
12.03-13.05. 

 doğrusu: çok fazla  
 

 �Onlarõ kocaman öpüyorum.�. Kanal 7, Selin Dilmen Sizlerle, 05.07.1999, 12.32. 
doğrusu: sevgiyle / hasretle 
 
�Tele Yarõş�tan hepinize bir kez daha kocaman bir merhaba.�. OLAY, Tele Yarõş, 

11.05.1999, 19.43. 
Bu cümlede de kocaman sõfatõ, gereksiz olarak kullanõlmõştõr.  

 
 �Yarõşmacõlarõmõz için şöyle kocaman bir alkõş.�. Kanal 7, Hedef 4, 05.07.1999, 

17.50. 
doğrusu: bol 
 
 �Erkan feci bir erkek.�. SHOW, Klip 1999, 14.07.1999, 10.10. 
doğrusu: çok yakõşõklõ / çekici / müthiş ... 
 
 �Aramõzda korkunç bir dayanõşma var.�. OLAY, Hayal Kahvesi, 14.05.1999, 14.43. 
doğrusu: müthiş 
 
 �Korkunç sürprizler var.�. atv, Harika Pazar, 09.10.1999, 20.38. 
doğrusu: Müthiş 
  
 �Arkadaşlarõm, inanõlmaz güzel eğleniyorlar.�. OLAY, Hayal Kahvesi, 10.05.1999, 

15.55. 
doğrusu: inanõlmayacak kadar 
 
 �İnanõlmaz iyi bir doğaçlama hocasõ olduğunu bilmiyordum.�. atv, Bir Yudum İnsan, 

09.10.1999, 20.32. 
doğrusu: Çok 
 
 �Teoman burada bir konser verdi. İnanõlmaz coşkuluydu; inanõlmaz güzeldi.�. OLAY, 

Hayal Kahvesi, 12.05.1999, 15.45. 
doğrusu: İnanõlmayacak kadar (derecede) 

 
 �Gerçekten mükemmel güzel bir çalõşma.�. Ey, Müzik Dünyasõ, 31.05.1999, 14.12. 
 doğrusu: çok 
 
�Bu yöntemle Babalar Gününden önce accayip bu parfümden sattõlar�. Kanal 6, 

Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 02. 07. 1999, 08.37. 
doğrusu: çok / müthiş (çok sattõlar) 
 



 

 

�Bunlar beni acayip mutlu ediyor�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 02. 07. 
1999, 08.37. 

doğrusu: çok / müthiş 
 
�Konusu feci ciddî�. Kanal 6, İşte Hayat, 01. 07. 1999, 22.54. 
doğrusu: çok / olağanüstü 
 
�Korkunç bir şekilde gizlenen ve yõllar süren çalõşmalar...�. Kanal A, Çizgi Film, 

06.10.1999, 09.52. 
doğrusu: akõl almayacak 
 
 �Biliyorsunuz iki bin yõlõnda Avustralya, Olimpiyatlarõ düzenleme hakkõnõ kazandõ ve 

bugün korkunç bir süratle bunu, bütün hazõrlõklarõ yapmaya başlamõşlar.�. STV, Ayna, 
16.05.1999, 04.07. 

doğrusu: büyük 
 
�Aleksiyev, çok yüksek ağõrlõklarõ kaldõrabiliyordu.�. 
 doğrusu: büyük 
 
�Korkunç heyecanlõ yani�. Kanal D, Pazar Magazin, 03.10.1999, 16.25. 
 doğrusu: Çok / Müthiş 
 
�Fethiye�de Extreme Sport Fest�teydik, ... , gerçekten acayip eğlendik�. NUMBER 1, 

11.05.1999, 22.15. 
doğrusu: müthiş 
 
 �Muhteşem oynayan yõldõzlarõmõz var.�. TRT 1, Spor Stüdyosu, 03.10.1999, 23.12. 
 doğrusu: Çok iyi / Fevkalâde / Harikulâde 
 

*          *          * 
 
 Türk cumhuriyet ve topluluklarõ için Türkî teriminin kullanõlmasõ doğru değildir. 

Aslõnda �Türkçe� demek olan bu terim, Sovyet rejimi tarafõndan Türk yerine yerleştirilmeye 
çalõşõlmõş; 1990�dan sonra Türkiye�ye de sokulmuştur. Bizim dilimizde Türk sözü, eskiden 
beri hem Anadolu Türklerini, hem de bütün dünya Türklüğünü ifade etmektedir. 

 
 �Türkî cumhuriyetler...�. etv, Günün Yorumu, 16.06.1999, 21.10. 
 doğrusu: Türk cumhuriyetleri 
 
 �...özellikle Türkî cumhuriyetleri hedef alan...�. etv, Haber 16, 15.06.1999, 16.07. 
 doğrusu: Türk cumhuriyetlerini 
 
 �Bir sürü insanõn...�. Kanal D, Duygulu Türküler, 12.07.1999, 06.11. 
 doğrusu: Birçok 

 Sürü, insan için kullanõlmamalõdõr. 



 

 

 
 �...bir sürü küçük kardeşimiz var.�. etv, Yorum, 25.06.1999, 08.47. 
 doğrusu: birçok 
 
 �...bir sürü Türkî devletler oluşturuldu.�. HBB, Platform, 06.06.1999, 11.48. 
 doğrusu: birçok Türk devleti 
 
 
 
 
 
7. 2. Kelimeleri yanlõş biçimde kullanma 
 
 Bir kavram alanõ içinde kelimelerin çeşitli biçimleri bulunabilir. Bunlar içinden yaygõn 

biçimi seçip kullanmak önemlidir. Çok defa yaygõn biçim hatõrlanamadõğõ, bazen de 
bilinmediği için zaman zaman toplumca yadõrganan şekillerin kullanõldõğõna tanõk olmaktayõz. 
Konuşmacõlarõn bazen dilde olmayan yeni biçimler uydurduklarõ da görülür. Bazen de doğru 
ek yerine yanlõş bir ekin kullanõlmasõ yadõrgatõcõ olmaktadõr. 

 
 Aşağõdaki örneklerde Arapça ve Farsça kökenli sözlerde yapõlan hatalar 

görülmektedir. 
 �muhteşemlik�. Kanal 7, Belgesel, 14.05.1999, 15.20. 
 doğrusu: ihtişam / görkem 
 
 �...muhteşemliği görmek için...�. ctv, Belgesel, 13.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: ihtişamõ 
 
 �Bu böyle ilâ nahiye gidiyor.�. Kanal A, Gözden Kaçanlar, 03.10.1999, 22.33. 
 doğrusu: ilânihaye 
 
 �Asayiş berkâmil yani...�. TGRT, Eltiler, 04.10.1999, 18.53. 
 doğrusu: berkemal 
 
 �İnsanlarõn özel yaşamlarõna girmek igelan bir olay.�. TGRT, Mercek, 14.05.1999, 

03.25. 
 doğrusu: illegal 
 
 �Bir baktõk ki akşamüzeri böyle yağmursal bir birleşim var ...�. Kanal A, Müzikalite, 

01.07.1999, 19.01. 
 doğrusu: yağmurlu 
 
 �Benim onlara alerjik olduğumu biliyorsun...�. TGRT, Çizgi Film, 02.05.1999, 09.40. 
 doğrusu: alerjim olduğunu 



 

 

 
 �...malî sorunluluklarõnõ...�. TV 9, Küresel Ekonomi, 02.06.1999, 15.05.1999. 
 doğrusu: sorumluluklarõnõ 
 
 �mütevazilik�. Kanal 6, İşte Hayat, 06.10.1999, 21.24. 
 doğrusu: alçak gönüllülük / tevazu 
 
 �...yaşamõn mümkünlüğü�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 03.05.1999, 12.00. 
 doğrusu: imkânlarõ / yaşama imkânõ / olanağõ 
 
 �Arada nahoşluklar olmasõn.�. FLASH, Kurdela, 14.07.1999, 15.45. 
 doğrusu: nahoş (hoş olmayan) durumlar 
 
 �Minik Bayram ihmalsizliğin kurbanõ oldu.�. HBB Haber, 13.06.1999, 16.02. 
 doğrusu: ihmalin 
 
 �Ceviz Ali iyice hâlinden memnunsuzmuş.�. FLASH, Şeker Cadõ, 13.07.1999, 09.30. 
 doğrusu: hâlinden hiç memnun değilmiş 
 
 �Sizi unutmak namümkün.�. Kanal A, Klipmatik, 30.06.1999, 15.00. 
 doğrusu: mümkün değil 
 
 İnsaniyetlik ölmemiş vesselâm.�. SHOW, Yerli Film: Korkusuz Korkak, 10.07.1999, 

21.56. 
 doğrusu: İnsanlõk 
 
 �Seni işten çõkartma yetkisine sahibim, ama insaniyetliğim izin vermiyor.�. SHOW, 

Yerli film: Korkusuz Korkak, 09.07.1999, 21.50. 
 doğrusu: insanlõğõm 
 
 �Ah benim şu insaniyetliğim!�. SHOW, Yerli Film: Korkusuz Korkak, 09.07.1999, 

22.00. 
 doğrusu: insanlõğõm 
 
 �Hürriyet dehşetvari şekilde yalan söylemeye ve kamuoyunu aldatmaya devam 

ediyor.�. btv, Güncel, 26.04.1999, 03.21. 
 doğrusu: dehşetli bir 
 
 �O  andaki ruh hâliyetim...�. SHOW, Hülya Show, 15.05.1999, 23.38. 
 doğrusu: hâlim 
 
�Benim bir reyting programõ olmam mümkünsüz�. Kanal 6, Savaş Ay ve A Takõmõ, 

16.05.1999, 00.08. 
 doğrusu: imkânsõz 



 

 

 
�... mümkünatõ yok�. Kanal 6, Sabaha Merhaba, 28.05.1999, 07.19. 
 doğrusu: imkânõ yok / mümkün değil. 
 

*          *          * 
 
 Arapçadan çokluk biçimiyle giren bazõ kelimeler Türkçede çokluk değil teklik anlatõr 

hâle gelmişlerdir. Evlât, talebe, hademe vb. Bu tür örnekler, evlâtlar, talebeler, hademeler 
şeklinde Türkçe çokluk biçimine sokulabilir. Ancak henüz çokluk anlamõnõ yitirmemiş 
alõntõlar, Türkçe çokluk eki alamazlar. 

 Aşağõda buna dair örnekler sõralanmõştõr. 
 
 �Bundan dolayõ esnaflarõmõz mütehassis olmuşlardõr.�. Kanal A, Haber, 18.06.1999, 

18.30. 
 doğrusu: esnafõmõz, olmuştur. 
 
 �Genelde esnaflarõmõzdan memnunuz.�. Kanal A, Haber, 05.10.1999, 20.28. 
 doğrusu: esnafõmõzdan 
 
 �Ancak bu durum en çok esnaflarõ etkiliyor.�. NTV, Haber, 05.07.1999, 08.08. 
 doğrusu: esnafõ 
 
 �İtalyan Cumhurbaşkanõ kampa gelişinde sevgi tezahüratlarõyla karşõlandõ.�. TGRT, 

Dünya Turu, 11.05.1999, 03.52. 
 doğrusu: tezahüratõyla 
 
 �...bölücü terörün yaptõğõ tahribatlar...�. TRT 1, Günden Güne, 12.05.1999. 
 doğrusu: tahribat 
 
 �...bu tip beyanatlarla...�. TRT 1, Haber, 15.09.1999. 
 doğrusu: beyanlarla / demeçlerle 
 
�Kendini kaybetmiş beyanatlar duymak...�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 10.05.1999, 

09.00. 
 doğrusu:  beyanlar / demeçler 
 
 �Teslimatlar dördüncü aydan itibaren ...�. Kanal D, Reklâm, 08.05.1999, 24.00, 03.00. 
 doğrusu: Teslimat 
 
�...bir giysinin ufak tefek tadilâtlarõnõ yapõyoruz�. atv, Baş Tacõ, 16.05.1999, 13.44. 
 doğrusu: tadilâtõnõ /  onarõmõnõ 
 
�...kurtarma gemisi mürettebatlarõ...�. TV 9, Aktüel Haber, 02.06.1999, 21.26. 
 doğrusu: mürettebatõ 
 



 

 

 �Kendi aramõzda fikir teatilerinde bulunduk.�. Kanal A, Günden Geceye, 18.06.1999, 
23.45. 

 doğrusu: teatisinde 
 Teati çokluk biçiminde olmamakla birlikte �karşõlõklõ yapma� ifade 
eden bir kalõp olduğundan çokluk eki almamalõdõr. 

 
*          *          * 

 
 Benzer bir şekilde -lõk ekiyle ilgili yanlõşlara da rastlanmaktadõr. -lõk ekinin gerekli 

olmadõğõ hâlde kullanõldõğõ veya gerektiği hâlde kullanõlmadõğõ örnekler aşağõda 
gösterilmiştir. 

 
 �Eğiteceğiz, oraya hazõrlõk hâle getireceğiz.�. Kanal A, Seçmen Soruyor, 27.06.1999, 

21.15. 
 doğrusu: hazõr 
 
 �Şimdi mahallelerinde muhtarlõk adayõ olan kadõnlarõmõzõ tanõyalõm.�. Kanal 7, 

Konuştukça, 01.05.1999, 11.57. 
 doğrusu: muhtar 
 
 �Hükûmet kurma çalõşmalarõnda milletvekilliği sayõsõnõn esas alõnacağõ belirtildi.�. 

Kanal 7, Haber, 06.05.1999, 12.00. 
 doğrusu: milletvekili 
 
 �...emeklilik olma hakkõnõ...�. FLASH, Günortasõ Haber, 01.07.1999, 13.00. 
 doğrusu: emekli 
 
�Mehmetçik bölgenin kontrollüğünü elde tutacak�. TGRT, Haber, 09.07.1999, 19.48. 
 doğrusu: kontrolünü 
 
 �Karadeniz�de bulutluluk var.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 03.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: bulut / bulutlu hava 
 
 �İşsizlik ordusu her gün büyüyor.�. FLASH, 23. Saat, 15.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: İşsiz(ler) 
 
 �... tezatlõklar içinde...�. Kanal 7, Belgesel, 14.05.1999, 15.20. 
 doğrusu: tezatlar 
 
 �Hayatõn ne denli çetrefilli olduğuna tanõk ediyor.�. Kanal A, Haber, 18.06.1999, 

12.30. 
 doğrusu: tanõklõk 
 
 �... milletvekili görevini ifa etmesinin...�. Kanal 7, Günün Yorumu, 04.05.1999, 22.00. 



 

 

 doğrusu: milletvekilliği 
  

*          *          * 
 
-lik�ten başka eklerde de eksiklik, fazlalõk veya yanlõşlõklar görülebilir. 
 
 �... inanõlmaz konukseverliliği olan bir ülke.�. atv, Haber, 15.07.1999, 24.00. 
 doğrusu: konukseverliği 
 
 �... değerli bir ismi, iyi bir yorumu buraya davet ettik.�. etv, Günlük, 28.06.1999, 

14.18. 
 doğrusu: yorumcuyu 
 
 �Dört Levent�teyiz şu anda.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 03.05.1999, 11.00. 
 doğrusu: Dördüncü 
 
 �Lösemiyi de biraz daha yakõn tanõmõş olduk.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

07.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: yakõndan 
 
 �Gencecik bir hanõma bütün güçlerin bu şekliyle böyle düşmanca hüküm içerisinde 

oluşunun...�. Kanal 7, Haber, 13.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: bu şekilde 
 

*          *          * 
 Aşağõdaki örneklerde ağõz özellikleri göze çarpmaktadõr. 
 
 �Birisine hak vermek, öbürküsünün hakkõnõ yemek...�. Kanal 7, Konuştukça, 

08.05.1999, 11.30. 
 doğrusu: öbürünün / diğerinin 
 
 �Biraz lezzet de katõvermesi için karabiberimizi koyuyoruz.�. STV, Gün Ortasõ, 

01.10.1999, 13.40. 
 doğrusu: katmasõ 
  
 �Ondan sonracõma herkesten özür diliyorum.�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 24.05.1999, 

12.03-13.05. 
 doğrusu: sonra 
 

*          *          * 
 
Dilde kullanõlan yaygõn biçimler yerine bazen yeni biçimler uydurulduğu da görülür. 
 



 

 

 �İyice kendisini tecrübelendirdikten sonra...�. FLASH, Kurdela, 14.07.1999, 16.00. 
 doğrusu: tecrübe kazandõktan 
 
 �Aşõrõ kuyruklanmalar görülüyor.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 07.05.1999, 07.00. 
 doğrusu: kuyruklar 
 
 �... dengeleştiremiyoruz.�. Kanal A, Günebakan, 25.06.1999. 
 doğrusu: dengeleyemiyoruz 
 
 �Yorumlaştõğõnõz konuyu biliyorsa...�. Kanal A, Klipmatik, 15.06.1999, 14.50. 
 doğrusu: Yorumladõğõnõz 
 
 �Beni ihbarlayan hakkõnda bir gelişme...�. etv, Sinema, 16.05.1999, 16.00. 
 doğrusu: ihbar eden 
 
 �Söz konusu modelin güvenirliğini gösterdi.�. FLASH, Haber, 01.10.1999, 17.09. 
 doğrusu: güvenilirliğini 
 
 �... sormuyorsunuz ki öğretelim eleştirisini son derece ciddiyetsiz ve yüzeyel 

buluyoruz�. Kanal 6, Haber, 01. 07. 1999, 19.34. 
  doğrusu: yüzeysel 
 
 �Şimdi sayõn hocamõn da dediği gibi bize müracaatõnda biz önce ailede testlemeye 

başladõk�. Kanal 6, Dr. Stress, 04. 07. 1999, 23.18. 
  doğrusu: ailenin kanlarõnõ test etmeye 
 
 �... bekletiliniyor.�. Kanal 7, İyi Akşamlar, 12.05.1999, 16.50. 
 doğrusu: bekletiliyor 
 
 �Tramvay şehir hayatõyla bütünleşik bir yapõda...�. Kanal A, Belgesel, 28.06.1999, 

11.00. 
 doğrusu: bütünleşmiş 
 
 �... işin yürütüm koşullarõ...�. Kanal A, Günebakan, 22.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: (işi) yürütme 
 
 �... beni niye savunuyorsunuz diye karşõ gelimi var.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

03.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: gelişi / gelmesi 
 
 Aşağõdaki örnekte addetmek fiili bilinmediğinden dolayõ yanlõş kullanõlmõştõr. 
 
 �Bunu kendime bir görev adlediyorum.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 16.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: addediyorum / sayõyorum 



 

 

 
*          *          * 

 
Batõ dillerinden alõnmõş kelimelerde de sõk sõk hatalar yapõlmaktadõr. 
 

 �Bunlar mikropsal hastalõklar değildir.�. Kanal 6, Haber, 07.10.1999. 
 doğrusu: mikroplu / mikrobik 
 
 �Sporsal etkinlikler...�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 28.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: spor etkinlikleri / sportif faaliyetler 
 
 �Hijyen olmayan iş yerleri...�. FLASH, Düzlem Ayna, 07.06.1999. 
 doğrusu: hijyenik 
 
 �431 sort yapan Nato savaş uçaklarõ...�. HBB, Haber, 06.06.1999, 01.00. 
 doğrusu: çõkõş / dalõş / sorti 
 

*          *          * 
 
 Şoke sözünün şok biçiminde kullanõlmasõ da yanlõştõr. Bu söz yerine sarsmak fiili ve 

türevleri tercih edilebilir. 
 
 �Başkent bugün şok bir iddia ile sarsõldõ.�. FLASH, Haber, 05.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: sarsõcõ / şoke edici 
 
 �Tam bir şok vaziyette...�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 01.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: sarsõlmõş / şoke olmuş 
 

 �İnsanlarõ aileden çõkaran, şok eden bu rakamlar...�. FLASH, Gündem, 
04.07.1999, 22.00. 

 doğrusu: sarsan / şoke eden 
 
 
 

 10. YABANCI KELİMELERE ÖZENME 
 
 Her dil belirli ölçüler içinde başka dillerden kelime alõr. Dillerin tarihî macerasõnõ 

alõntõ kelimeler yoluyla izleyen dil bilimciler de vardõr. Bir toplumun göç yollarõnõ, ilişkide 
bulunduğu komşu kavimleri ve hatta ilişkilerin türünü alõntõ kelimelerden takip etmek 
mümkündür. Bu bakõmdan alõntõlar bir dilin çeşitli tabakalarõnõ da gösterirler. Belirli ölçüler 
içinde kalmak şartõyla alõntõlar dilin öz unsurlarõ hâline gelerek zenginleşmeye de yol açarlar. 
Ancak bu, uzun asõrlar içinde ve yavaş yavaş meydana gelir. Bu süreç içinde de alõntõlar tõpkõ 
dilin kendi kültür unsurlarõ gibi deyimlere, atasözlerine, halk edebiyatõ türlerine girerler. 
Böyle sözler �alõntõ� adõnõ taşõr; fakat artõk �yabancõ� sayõlmazlar. Başlangõçta yabancõlõklarõ 



 

 

hissedilen kelimeler, halk tabakalarõna ve halkõn yarattõğõ kültür verimlerine girdikçe bu his 
kaybolur.  

 
Bu çalõşmada �yabancõ� olarak adlandõrõlan sözler ise son yõllarda basõn yayõn 

organlarõnda ve bazõ çevrelerde kullanõlmaya başlanan ve henüz söz konusu süreçten 
geçmemiş olan kelimelerdir. Dilin kendi kaynaklarõndan beslenerek zenginleşmesi esastõr. 
Basõn yayõn organlarõyla, çok kõsa sürede ve bir istilâ hâlinde dile sokulmaya çalõşõlan yabancõ 
kelimeler ise dili zenginleştirmekten çok yozlaştõrmaktadõr. Elbette bu sözlerden bir kõsmõ 
zamanla dile yerleşebilir; ancak en doğru yol, bunlar yerleşmeden önce Türkçede 
karşõlõklarõnõ bulmaktõr.  

 
Türk Dil Kurumu, 1994 yõlõndan beri böyle kelimelere karşõlõklar bulmakta ve bunlarõ 

basõn yayõn organlarõna göndermektedir. Teklif edilen karşõlõklarõn sayõsõ 1000�i geçmiş ve iki 
kitapçõk hâlinde yayõmlanmõştõr. Ancak yabancõ kelimelere karşõlõk bulunmasõ yeterli değildir. 
Özellikle basõn yayõn kuruluşlarõmõzõn bunlarõ benimsemesi, kullanmasõ ve halka yaymasõ 
gerekmektedir. Basõn yayõn organlarõmõz ise yeni Türkçe sözleri kullanmak bir yana, eskiden 
beri dilimizde var olan Türkçe sözler yerine dahi yabancõ kelimeler kullanabilmektedir. 
Aşağõda radyo ve televizyonlardan derlenen bu tür sözler verilmiştir. 

 
�Kongrenin saat onda start almasõ gerekiyordu�. Kanal 7, 22.05.1999, 10.53. 
seçenek: başlamasõ 
 
 �...sizleri akompanya etmek...�. TRT 1, Tatil Gecesi, 07.05.1999. 
 seçenek: sizlere eşlik etmek 
 
 �Biraz komünike olmamõz lâzõm.�. atv, İhtiras Kurbanlarõ, 04.07.1999. 
 
 �... daha önceki bekrauntta da bu tür başarõlarõ var.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

03.05.1999, 08.00. 
 seçenek: geçmişinde de / önceki meslek hayatõnda da 
 
 �dokümante etmek�. FLASH, Eko Bugün, 14.07.1999, 19.00. 
 seçenek: gerekli malzemeyi vermek 
 
�Çünkü Uzak Doğu�da turistleri çiçek seralarõna götürüp gezdiriyorlar, çiçek yani 

botanik gardõna götürüp gezdiriyorlar.�. STV, Sabah Esintileri, 18.05.1999, 10.56. 
seçenek: botanik bahçesine 
 
 �Tabiî giderek benim hissettiğim bir fütüroloji diye de söyleyebilirsiniz... Amerika 

Birleşik Devletleri�yle bu noktada zaten bir konsensüs var diyebiliriz.�. Kanal A, Yorumlar ve 
Yankõlar, 08.07.1999, 22.32. 

seçenek: benim bir tahminim, uzlaşma  
 
 �...ve işte o an yolüstü absürdlükleri ilke olan, o masallardan anlatõlan şatoyla 

karşõlaştõk.�. TGRT, Öykünün Öyküleri, 03.10.1999, 21.11. 
seçenek: saçmalõklarõ 
 
 �O değişme fikri ne kadar absorbe oldu.�. STV, Açõk Görüş, 17.05.1999, 23.34. 



 

 

 
 �Ultra cesur hõrsõz.... fuarda demo yapan sibertik isimli şirketin standõndan cep 

telefonu çalan hõrsõz...�. STV, Haber, 26.05.1999, 20.18. 
 
 �Büyük dostumuzdur, büyük müzik adamõdõr. Hep bekrauntta kalmõştõr.�. STV, 

Geceyi Örten Müzik, 30.05.1999, 01.07. 
 
 �Hem halkõmõz hem de piyasalarõn acil bir moral dopinge ihtiyacõ var.�. STV, Haber, 

26.05.1999, 20.35. 
 
 �...bütün gazete ve televizyonlarda çok duygusal olarak ajite edilmişti.�. Kanal A, 

Günebakan, 03.07.1999, 08.59. 
 
 �Ekşõn filimlerde sürekli şiddet, tek başõna terör var.�. STV, Sabah Esintileri, 

17.05.1999, 11.31. 
 
 �Gittikçe daha az asosyal olacak.�. STV, Safari, 16.05.1999, 21.29. 
 
 �Annem okey diyor, yani yes.�. Star, Kõzlar Yurdu, 24.05.1999, 03.09. 
 
 �Minik kardeşim de kaleyi korusun tamam mõ, okey.�.  
 
 �Çift kasetçalarlõ, sidi pleyõrlõ�    �. TGRT, Eltiler, 04.10.1999, 18.15. 
 �Sağ olun, çok mersi�. Kanal A, Günebakan, 05.07.1999, 09.00. 
 
 �Estağfurullah, çok mersi, çok teşekkür ediyorum.�. STV, Perihan Savaş Bizimle, 

25.05.1999, 13.54. 
 
 �Törenler şu saatlerde sona ermek üzere finale yaklaşõlõyor.�. STV, Haber, 

19.05.1999, 12.07. 
 
 �Daha sentimental dediğimiz, daha kolay anlaşõlõr şiirler hitap ediyor.�. STV, Yedi 

Gün Yedi Star, 22.05.1999, 11.32. 
 
 �Panik yapma!�. Star, Ferhunde Hanõmlar, 19.05.1999, 05.17. 
  
 �Gudbay Merve�. Star, Haber, 16.05.1999, 19.41. 
 
 �Garden Parti�. Star, Kõzlar Yurdu, 19.05.1999, 03.29. 
 
 �transparan gelinlik�. Star, Haber, 18.05.1999, 08.57. 
 
 �Buradaki yapõlan her negatif hareket bize çok pahalõ bir şekilde pozitif olarak geri 

dönecektir.�. STV, Sporda Bugün, 17.05.1999, 19.23. 



 

 

 
 �Ben tabiî bu arada bir de nüans söylemek istiyorum.�. STV, Sporda Bugün, 

27.05.1999, 19.15. 
 
 �Ceza evinin eylem sonrasõ durumunu görüntülemeye giden medya mensuplarõ 

koğuşlardan yükselen sloganlarla şok şoke oldu.�. TGRT, Haber, 05.10.1999, 06.52. 
 
 �... bir ulusun veya bazõ uluslarõn başka uluslara belirli argümanlarõ, görüşlerini 

veya...�. Kanal 6, Strateji, 01. 07. 1999, 23.19. 
seçenek: kanõtlarõ, delilleri 
 
 �Diplomasinin bir sonraki ayağõ uluslar arasõ ilişkilerde veya dõş politikada iyi niyet ve 

uzlaştõrõcõlõk kompartõmanõ...�. Kanal 6, Strateji, 01. 07. 1999, 23.19. 
 
 �Belki de ben hem alabildiğince soft, yumuşak alabildiğince de sert bi şeyler ikisini de 

yapmak istiyorum�. Kanal 6, Pazar Keyfi, 04. 07. 1999, 12.36. 
 
 �Yabancõ starlarla ilgili flâş dedikodular�. Kanal 6, Program tanõtõmõ, 03. 07. 1999, 

23.19. 
 
 �Bir; sermaye hareketlerinin tersine çõkõş, tersine rivörs olayõ. İki; kredibilite kaybõ�. 

NTV, Ekodiyalog, 08.10.1999, 21.22. 
 
 �Galiba bu momentumu yakaladõk�. NTV, Ekonomi, 08.10.1999, 17.46. 
 
 �Galiba bugün ilk defa yani önümüzdeki haftaki bu momentumda taraflar ilk defa bu 

küçük şeyleri konuşçaklar�. NTV, Ekonomi, 08.10.1999, 17.52. 
 
�Bir minimale yaklaştõrmõş�.tv 8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 
 
 �... hiç sinema anlayõşõndan ödün vermeden minimalist bir yapõda doğru yaklaşõyor�. 

NTV, Haber, 06.10.1999, 23.40. 
 
 �Bunu ben doğrusu bu hâdiseyi konjonktürel bir hâdise olarak görüyorum�. STV, 

Düşünce Ekseni, 15. 10. 1999, 22.49. 
 
 �En sevdiğiniz starlarõ ekrana getiriyor.�. FLASH, Flaş Takip, 03.10.1999, 19.00. 
seçenek: yõldõzlarõ 
 
 �Fakat şimdi mükemmel asistlik yapõyor Hakan Şükür�. btv, Spor, 17.04.1999, 22.33. 
seçenek: yardõmcõlõk 
 
 �Resim ve tiyatro kulüplerinin interaktif standlarõ...�. OLAY, Hayal Kahvesi, 

23.05.1999, 00.31. 
 
 �Daha skorer oyun sergileyen Bursa ekibi, ilk yarõyõ 38-35 önde tamamladõ.�. OLAY, 

Spor Masasõ, 09.05.1999, 22.38. 



 

 

 seçenek: sayõ alõcõ 
 
 �Bütün bunlarõ tolere etmek zorundaydõnõz.�. OLAY, Hayal Kahvesi, 14.05.1999, 

15.15. 
 
 �Zannediyorum ki bu projeler bilbordlarda yazõlõyor.�. btv, Canan Barlas�la 

Demokrasi Yolunda, 07.04.1999, 01.54. 
seçenek: ilân tahtalarõnda / duyuru tahtalarõnda 
 
 �Yani dolayõsõyla enformasyon verilmiyor onunla ilgili.�. btv, Canan Barlas�la 

Demokrasi Yolunda, 07.04.1999, 02.07. 
seçenek: bilgi 
 
 �Doğru Yol Partisinin yarattõğõ paniğin dominant etkileri, hepsinin üzerinde 

görülüyor.�. btv, Haber, 16.04.1999, 12.13. 
 
 �Özellikle büyük şehir insanõnõn hayatõna pratik çözümler sunan dondurulmuş gõdalar 

ve festfud yaygõnlaştõ.�. btv, Haber, 08.04.1999, 10.20. 
seçenek: ayaküstü (yemek) 
 
 �Ahmet Kekeç yazõsõnda, Mesut Yõlmaz�õn Mustafa Topaloğlu�nu, Küçük Onur�u ve 

Aynalõ Tahir�i de prezante etmesini önerdi.�. btv, Güncel, 08.04.1999, 14.29. 
seçenek: tanõtmasõnõ / sunmasõnõ  
 
 �Perşembe günü Ankara Atatürk Spor Salonu�nda yapõlõcak açõlõş töreniyle start 

alõcak olan şampiyonada...�. NTV, Spor, 07.10.1999, 01.27. 
seçenek: başlayacak 
 
�Yarõşmalar ... Fikret Ünlü�nün startõyla başladõ�. CNN TÜRK, Spor, 17.10.1999, 

19.41- 19.52. 
 
 �... aradan bir saat geçmesine rağmen henüz kurultaya start verilmedi.�. Kanal 7, 

22.05.1999, 10.52. 
 
�...oruç ayõ, Ramazan ayõ start aldõ�. Nur FM, Ekimle Gelen, 09.12.1999. 
 
 �Startõ basabilen...�. Kanal A, Günebakan, 25.06.1999. 
 seçenek: Başlatabilen / Başlama düğmesine basabilen 
 
 � �Çekil git� kampanyasõna start verdi.�. OLAY, Haber, 08.05.1999, 23.45. 
seçenek: (kampanyasõnõ) başlattõ 
 
�...start aldõ�. Kanal 6, Spor Haberleri, 24.05.1999, 19.53. 
 
�Start aldõ�. TGRT, Spor Haberleri, 01.07.1999, 20.244. 
 



 

 

�Start alõyor�. TGRT, Spor Haberleri, 08.07.1999, 20.34. 
 
�start�. TGRT, Haber, 11.07.1999, 17.244. 
 
�Fenerbahçe start verdi�. Kanal 6, Spor Haberleri, 24.06.1999, 19.53. 
 
 �Domestos evinizde yüzde yüz hijyen sağlar.�. atv, Reklâm, 05.10.1999, 16.05. 
seçenek: temizlik, sağlõğa uygunluk 
 
 �Marjinal bir talebimiz yok.�. FLASH, 23. Saat, 05.10.1999, 20.32. 
seçenek: uç, sivri 
 
 �marjinalize etmek�. Kanal A, Politik A, 30.06.1999, 21.00. 
 
 �Maraş dondurmasõ satõlõyor sol taraftaki standõmõzda da.�. OLAY, Hayal Kahvesi, 

14.05.1999, 16.10. 
seçenek: tezgâhõmõzda 
 
 �Bunun egzajere edilmemesi lâzõm.�. FLASH, Önce Sağlõk, 05.10.1999, 02.44. 
seçenek: abartõlmamasõ 
 
 �Hep birlikte skorborda bakõyoruz.�. Kanal D, Çizgi film, 23.05.1999, 08.32-11. 
seçenek: sayõ göstergesine / sayõ levhasõna 

 
�motivasyon�. Kanal 6, Spor, 24.05.1999, 20.35. 
 
 �Onlarõ millî maça nasõl motive ediyorsunuz?�. tv 8, Spor Analiz, 08.10.1999, 22.13. 
 
�majör takõm / minör takõm�. Kanal 6, Reklâm, 26.05.1999, 21.48. 
 
�empati�. Kanal 6, Tartõşma, 21.05.1999, 02.00. 
 
�entelejansiya�. Kanal 6, Tartõşma, 16.05.1999, 01.54. 
 
�anomali�. Kanal 6, Sabaha Merhaba, 28.05.1999, 07.37. 
 
�... daha kreatif  biçimde...�. Kanal 6, Sabaha Merhaba, 28.05.1999, 07.45. 
  
�istediği formatõ vermek�. Kanal 6, Kadõnca, 24.05.1999, 15.26. 
 
�edvintõç kart�. Kanal D, Reklâm, 02.10.1999, 12 . 
 
�flâş fõrsat / flâş kampanya�. Kanal D, Reklâm, 09.10.1999. 
 
�anbiyans�. Kanal D, High Life, 07.10.1999, 00.01. 
 
�singõl�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 06.10.1999, 11.41. 
 
 �Beatles grubu yeni bir singõlla karşõmõza çõkõyorlar.� NUMBER 1, 11.05.1999. 



 

 

 
�orijinli�. Kanal D, Haber, 03.10.1999, 15.59. 
 
�odyolayn�. Telefon,  Kanal D, Reklâm, 03.10.1999, 18.30. 
 
�Şok olurlar�. TGRT, Din-Ahlâk, 01.07.1999, 09.18. 
 
� tradisyon�. TGRT, Zirvedeki Rüzgârlar, 03.07.1999, 14.17. 
 
�rutin� tayin olarak �lânse� edilen�. TGRT, Haber, 02.07.1999, 19.09. 
 
�ring�. TGRT, Haber, 15.07.1999, 12.04. 
 
�finali�. TGRT, Haber, 14.07.1999, 12.25. 
 
�... objesi� btv, Rock Bar, 20.07.1999, 11.23. 
 
�... pörfekt finişi�. Kanal 6, Kadõn- Makyaj, 24.37, 15.39. 
 
�dejenerasyon�. Kanal 6, Kadõnca, 24.02.1999, 15.47. 
 
�ba bayy!�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 12.05.1999, 02.45. 
 
�dizayner�, Kanal 6, Kadõnca, 15.26. 
 
�Hot kutür dediğimiz...�. tv 8, Son Moda, 13.06.1999, 10.00. 
 
�Alternatif televizyonlar var Türkiye�de�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 21.00. 
 
�Bizim cenerasyonun durumunu...�. OLAY, Portreler, 08.10.1999. 
 
�... ilişkilerini sabote etmeyi ...�. TV 9, Aktüel Haber, 08.06.1999, 21.31. 

 
�Hava alanõnõ bloke etmeyi sürdüren...�. TV 9, Haber, Panorama, 16.06.1999, 00.09. 
 
�... tüketici fiyatõ endeksi ... reel faiz zaten en fazla on puan üstünde oluyor 

enflasyonun�. TV 9, Ekonomi Çağõ, 01.06.1999, 19.30. 
 
�O endeksi biz çõkarõyoruz�. tv 8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 
 
�Maratonun İnönü Stadõ�ndaki finişine ilk ulaşan ...�. CNN TÜRK, Spor, 17.10.1999, 

19.42-19.52. 
 
�197 sortinin yapõldõğõ son saldõrõlarda....�. TV 9, Aktüel Haber, 02.06.1999, 21.22. 
 
�sorti�. TV 9, Dünya Dönüyor, 13.06.1999, 15.17. 
 
�1998-1999 sezonu şampiyonu ...� 
�...maçlar baz alõndõğõnda...�. TV 9, Aktüel Haber, 02.06.1999, 21.52. 
 



 

 

�... haftanõn bazda bakarsak ...�. TV 9, Paranõn Nabzõ, 04.06.1999, 22.06. 
 
�... üç günlük trekking turundan ...�. TV 9, Gezgin, 02.06.1999, 23.14. 
 
�rafting turu...�. TV 9, Gezgin, 02.06.1999, 23.26. 
 
�... rafting meraklõsõ ...�. TV 9, Haber, 06.06.1999, 16.09. 
 
�...raftingin heyecanõ ...� TV 9, Gezgin, 02.06.1999, 23.23. 
 
�raftingin heyecanõ ...�. TV 9, Gezgin, 02.06.1999, 23.23. 
 
�... rafting yapacağõmõz raft�õn bağlantõ yerleri biraz daha güçlendiriyor�. TV 9, Gezgin, 

02.06.1999, 23.26. 
    
�... prefabrik evlerin ...�. CNN TÜRK, Haber, 17.10.1999, 15.59. 
 
�...paritelere dönersek...�.  
�...paritesinde...�. TV 9, Ekonomi Raporu, 04.06.1999, 09.49. 
 
�Otomobil bilginizi test edin�. CNN TÜRK, Beşinci Vites, 17.10.1999, 16.50. 
 
�İlginç efektler ve animasyonlarõn...�. CNN TÜRK, Beşinci Vites, 17.10.1999, 16.50. 
 
�Kulvarõnõzõ açmõşsõnõz�. atv, Ayşe Özgün, 17.05.1999, 12.10. 
 
�İstediğim formatta bu program�. OLAY, Portreler, 08.10.1999, 21.00. 
 
�Birbirini birazcõk ekarte etmeye çalõştõ�. OLAY, Güldeste, 07.10.1999, 22.00. 
 
�Gençlerin apolitik olmasõ....�. OLAY, Portreler, 08.10.1999. 21.00. 
 
�21. yüzyõlõn sofistike insanõ...�. TV 9, Ekolife, 06.06.1999, 10.23. 

 
�...yeni vizyon ve trendler gösterisi...�. TV 9, Ekolife, 06.06.1999, 10.26. 
 
�Son derece vizyonlara girmiş ...�. tv 8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 
 
�... Bakanlar da brifing alõyorlar�. TV 9, Ekonomi Raporu, 01.06.1999, 09.32. 
 
 �TSE, zorunlu uygulama kapsamõnda olan �Av Fişekleri� standardõnõ yeniden revize 

etti.�. 
 
�... bütçe rakamlarõ üzerinde revize rakamlarõn...�. TV 9, Ekonomi Raporu, 01.06.1999, 

09.34. 
 
�... revizeye gerek olmadõğõnõ ...�. TV 9, Aktüel Haber, 04.06.1999, 21.09. 
 
�... enflâsyon datalarõ açõklanacak�. TV 9, Ekonomi Raporu, 01.06.1999, 10.10. 
 



 

 

�... uzmanõmõz Oyakbank�a dilõr (dealer) ...�. TV 9, Ekonomi Raporu, 01.06.1999, 
10.10. 

 
�... iki kompakt-disk�lik en iyi parçalar ...�. TV 9, Aktüel Haber, 12.06.1999, 15.15. 
 
�... referanduma gidecek ...�. TV 9, Aktüel Haber, 08.06.1999, 21.37. 
 
�... ilk maçta deplâsmanda 2-0 yenildi�. CNN TÜRK, Spor, 17.10.1999, 10.22. 
 
�deplasmanda�. CNN TÜRK, Spor, 16.10.1999. 
            �          . TV 9, Aktüel Haber, 02.06.1999, 21.53. 
 
�...kanallar arasõnda zap yapmakla kalmõyor�. CNN TÜRK, Teknolojik, 17.10.1999, 

21.35. 
 
�Bir hard-disk�i olan ...�. 
�... kendi praym taymõnõ yaratma ...�. CNN TÜRK, Teknolojik, 12.39. 
 
�... sloganlar atan ...�. CNN TÜRK, Haber, 17.10.1999, 09.29. 
 
�... slogan ...�. CNN TÜRK, Haber 17.10.1999, 09.27. 
 
�Popülasyonu artõrmak için ...�. OLAY, Fazla Mesai, 07.10.1999, 15.18. 
 
�TV Siyasî Editörü�. CNN TÜRK, Haber,16.10.1999. 
 
�Oldukça layt yiyen bi insanõm.� tv 8, Son Moda, 19.06.1999, 10.00. 
 
�Car rental servis�. TGRT, Tanõtõm, 01.07.1999, 18.21-18.26. 
 
�Yepyeni bir formatla karşõnõza çõkmak için ara veriyor�. TGRT, 01.07.1999, 22.42. 
 
�Aksiyon filmi�. Kanal 6, Sanat Saati, 22.05.1999, 12.46. 
 
�Kloz ap çerçevelerde ulaşmak...�. OLAY, Portreler, 08.10.1999, 21.00-24.00. 
 
�Şu mantalite bir türlü öldürülemedi�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 02.00. 
 
�Geleceğe yönelik pesimist düşüncelere sahipler mi?�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 

21.00. 
 
�Güzellerimiz prototip güzel oldu�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 21.00. 
 
� Çocuklarõn bu tip spor dallarõnda, bu aktivasyonlarda olmasõ önemli�. tv 8, Erkan 

Tan�la Başkent�ten, 28.06.1999. 
 
 �... repo ihalesi açtõ, piyasayõ fonluyor.�. TV 9, Ekonomi Raporu, 01.06.1999, 09.30. 
 
 �Ti vi kumandalarõ ...�. CNN TÜRK, Teknolojik, 17.10.1999, 12.39. 



 

 

  
 �... Boğaziçi köprüsünden start verilecek.� CNN TÜRK, Haber, 17.10.1999, 09.26. 
 
 �... kozmetiğin beğenilen ürünü ceglõr bu yõl...�.  
 
 �Benim trendime uygun.�. Star, Defne ve Geveze, 17.05.1999, 11.50. 
seçenek: çizgime 
 
 �Enerji bütçelerini yöneticiler, karar alõcõlar yapar iken düzenler iken enerji girdisinin 

yükselen trendinin ... yükseleceğinden emin olsunlar�. NTV, Ekonomi, 08.10.1999, 17.52. 
 
�trend�.  TGRT, Para Piyasalarõ, 12.07.1999, 12.24. 
 
 �Trendin aşağõya döndüğünü ...�. TV 9, Ekonomi Raporu, 04.06.1999, 09.52. 
 
�... sponsor firma ...�. btv, Rock Bar, 26.06.1999, 22.50. 
 
 �Emrah�a sponsor oldu.�. TV 9, Ekolife, 06.06.1999,, 20.49. 
 
�Sponsorluğumuzu yapmõş olalõm.� Arifan Radyo, Seher Vakti, 04.05.1999,8.00. 
 
�stratejik saldõrõ konsepti�. Kanal 6, Tartõşma, 27.05.1999, 22.29. 
 
 �Programõmõzõn yumuşak konseptine uymayacak bile olsa.�. brt, Çay ve Sempati, 

18.05.1999, 15.47. 
 
�Hangi konseptüs üzerine oturmuştu kitap?�. tv 8, E. Tan�la Başkent�ten, 30.06.1999, 

09.00. 
 
 �21. yüzyõl çok farklõ konseptte geliyor�. Kanal 6, Strateji, 01. 07. 1999, 23.27. 
 
 �Programõmõzõn yumuşak konseptine uymayacak bile olsa...�. brt, Çay ve Sempati, 

18.05.1999, 15.47. 
 
�... konsepti�. Kanal D, Haber, 09.10.1999, 19.40. 
 
 �Bir Türk napõcak yani bu durumda step step size mi gelicek, eğer ağrõsõ 

geçmiyorsa?�. NTV, Gündemdekiler, 04.06.1999, 19.37. 
 
 �Herkes kendine iyi baksõn by.�. NUMBER 1, Müzik Dünyasõndan Haber, 

14.05.1999, 10.20. 
 
�Şimdi direkt size geldiğimde ...�. atv, Bir adõm, 25.05.1999,16.27. 
 
 �Hep yakaladõğõmõzõ direkt sizlere NUMBER 1 ekranlarõnda direkt yansõtmak için 

hemen yakalõyoruz.�. NUMBER 1, Ten Fassion Cafe, 08.05.1999, 11.22. 
 seçenek: doğrudan 
 



 

 

 �Onlar hakkõnda birçok şey kazanma şansõnõ direkt, interaktif olarak telefon 
bağlantõlarõyla alma şansõnõ elde edeceksiniz.�. NUMBER 1, Müzik Dünyasõndan Haberler, 
14.05.1999, 09.22. 

 seçenek: doğrudan, biri diğerini etkileyen 
 
 �Eski videosuna yeni bir versiyon kazandõrdõ.�. NUMBER 1, Müzik Dünyasõndan 

Haberler, 14.05.1999, 09.08. 
 seçenek: biçim / tarz / üslûp 
 
 �... yüz bin kişiye bir performans izlettiler.�. NUMBER 1, Doritos Men e Men, 

07.05.1999, 21.53. 
 seçenek: Yüz bin kişiye ustalõklarõnõ, güçlerini, kabiliyetlerini gösterdiler. 
 
 �Yaptõklarõ performanstan bahsettik.�. NUMBER 1, Doritos Men e Men, 07.05.1999, 

22.16. 
 seçenek: Gösterdikleri başarõdan, kabiliyetten bahsettik. 
 
 �Böyle bir aktiviteyi de gerçekleştirmiş oluyorlar.�. OLAY, Hayal Kahvesi, 

11.05.1999, 14.46. 
seçenek: etkinlik 
 
 �...Ama grubun aktiviteleriyle alâkalõ bir şey değil.�. NUMBER 1, Special Weekend, 

08.05.1999, 14.31. 
 seçenek: etkinlikleriyle / faaliyetleriyle 
 
 �Grubun diskografisine göz attõğõmõzda iki tane 45�liğin santrek olarak 

hazõrlanmadõğõndan söz etmiştik.�. NUMBER 1, Türk Cell Special Weekend, 01.05.1999, 
18.21. 

 
 �VIP (vi ay pi) biletleri Ulusoy Travel Centerlerden temin edebilirsiniz.�. NUMBER 

1, Top 20, 04.05.1999, 15.35. 
 
 

 8. ANLATIM BOZUKLUKLARI 
  
 Anlatõm bozukluklarõ, kelime gruplarõ ve cümlelerle ilgilidir. Kelimelerin eksik veya 

fazla olmasõ, gereksiz tekrar edilmesi, sõralarõnõn karõştõrõlmasõ, aralarõndaki bağlantõlarõn 
yanlõş kurulmasõ anlatõm bozukluklarõna yol açar. Metne bakmadan yapõlan konuşmalarda 
anlatõm bozukluklarõ bir dereceye kadar normal karşõlanabilir; ancak ideal olan, doğru 
cümleler kurmaktõr. Aşağõda sõnõflandõrarak vereceğimiz örneklerden önemli bir kõsmõ irticalî 
konuşmalardan alõnmõştõr. Hata türlerinin görülmesi açõsõndan bunlarõn verilmesinin faydalõ 
olacağõnõ düşünüyoruz. 
 

 8. 1. Fazlalõk 
 
 Anlatõm bozukluklarõndan birisi de �fazlalõk�tõr. �Haşiv� de denilen �fazlalõk�, 

cümlede bir veya birkaç kelimenin gereksiz olarak kullanõlmasõdõr. Fazlalõk, çok defa eş 
anlamlõ kelimeleri arka arkaya kullanmak şeklinde ortaya çõkar. Konuşma sõrasõnda, 



 

 

kullanõlan bir kelimenin, dinleyenlerden bazõlarõ tarafõndan çok iyi anlaşõlmadõğõ düşünülerek 
aynõ anlamda başka bir kelimeyle açõklanmasõ normaldir. Bunun için çok defa açõklama 
sözlerine başvurulur veya kõsa bir duraklamadan sonra eş anlamlõ kelimeyle konuşmaya 
devam edilir. Ancak hiç ara vermeden ve herhangi bir açõklama yapmadan eş anlamlõ sözleri 
arka arkaya kullanmak doğru değildir. Aşağõdaki örneklerde fazla olan kelimeler eğik 
dizilmiştir. 

 
 �...dolayõsõyla bunun yeri ve mekânõ yetkili kurullardõr.�. HBB, Haber, 09.06.1999, 

18.39. 
 
 �...bunun yeri ve mekânõ yönetim kurullarõdõr.�. HBB, Bugün, 10.06.1999, 07.42. 
 
 �Örneğin meselâ, al bunu, getir bana, derim, getirir.�. TGRT, Bir Başka Âlem, 

09.05.1999, 06.34. 
 
 �Meselâ örneğin diyelim ki...�. HBB, Mozaik, 11.06.1999, 23.53. 
 
 �−Meselâ, örneğin sana bi şey söyleyim yine.�. Meltem, Top Ağlarda, 07.10.1999, 

21.39. 
 
 �...maddî olanağõmõz imkân verirse...�. TRT 1, Günden Güne, 14.05.1999. 
 doğrusu: maddî olanağõmõz (imkânõmõz) olursa 
 
 �İmkânlarõm olanaklarõm dahilinde devam edeceğim.�. atv, A�dan Z�ye, 19.05.1999, 

15.10. 
 
 �Yaralõlarõ buradan çõkarmak zor güç oldu.�. atv, Haber, 03.07.1999, 13.00. 
 
 �Kasetin satõşlarõ nasõl, ilgi, alâka nasõl?�. Kanal 7, Türüt Show, 11.05.1999, 23.17. 
 
 �Kapalõ spor salonu ful dolu.�. NUMBER 1, Geveze Show, 11.05.1999, 22.11. 
 doğrusu: hõncahõnç dolu, dopdolu 
 
 �Bir anlamda prestij ve saygõnlõk kaybõ, uzun vadede müşteri kaybõ anlamõna da 

gelecektir.�. NTV, Portreler, 08.06.1999, 02.56. 
 
 �Bir edebiyatçõ ve yazõn insanõ olarak...�. NTV, Portreler, 08.06.1999, 02.51. 
 
 �Bilâhare sonra tõrnaklarõ törpülemek için...�. TGRT, Bir Başka Âlem, 09.05.1999, 

06.41. 
 
 �Fõtraten yaratõlõş itibariyle...�. TGRT, Huzura Doğru, 09.05.1999, 09.03. 
 
 �...Ragga bu müzikte bir tarz şekli aslõnda.�. HBB, 2�den 4�e, 14.06.1999, 01.27. 



 

 

 
 �Ben de onlardan faydalanõp onu öğrencilerime ve talebelerime anlatõrõm.�. HBB, 

Haber, 15.06.1999, 18.59. 
 
 �...yasalar, kanunlar örümcek ağõna benzer; güçlüler deler geçer; zayõflar takõlõr 

kalõr.�. HBB, Mozaik, 11.06.1999, 23.55. 
 
 �Acayip tuhaf hissediyorum kendimi.�. HBB, 2�den 4�e, 02.06.1999, 02.02. 
 
 �Genç Millî Takõmõmõz Slovakya ile birlikte beraber bugün saat 11�de...�. STV, Spor, 

05.10.1999, 00.29. 
 
 �Türkiye�nin şartlarõ  ve koşullarõ birtakõm reformlarõ gerektiriyor.�. Kanal D, Teke 

Tek, 13.07.1999, 00.21. 
 
 �Neden böyle bir gereksinime ihtiyaç duydunuz?�. Kanal D, Duygulu Türküler, 

05.07.1999, 06.13. 
 doğrusu: böyle bir şeye 
 
 �Bunlar da çekici cazibe unsurlarõ oluyor.�. FLASH, Eko Bugün, 02.07.1999, 19.00. 
 
 �Biraz bayağõ uzun bir ara oldu.�. FLASH, Kurdela, 12.07.1999, 15.30. 
 
 �...en yakõn, kõsa bir zamanda...�. HBB, 15.06.1999, 12.18. 
 
 �...ana temel sorunudur.�. FLASH, Söz Esnafõn, 02.07.1999, 20.30. 
 
 �Ciddî çaba ve gayret göstermesi lâzõm.�. Kanal 7, Türkiye Bülteni, 14.05.1999, 

15.10. 
 
 �Padişahlarõn, arzu ve isteklerine bağlõ olarak.�. NTV, Kartpostal, 14.07.1999, 01.34. 
 
 �Tam verimli randõman olmuyor.�. NTV, Haber, 09.07.1999, 09.12. 
 
 �Ben kendim konservatuvarlõyõm.�. Kanal A, Günün Konuğu, 02.10.1999, 09.53. 
 
 �Böyle bir şey basõn ahlâkõna etiğine de uymaz.�. STV, Sabah Esintileri, 18.05.1999, 

10.30. 
 
 �İlginize ve alâkanõza yürekten teşekkür ediyorum.�. STV, El Ele Türkiyem, 

16.05.1999, 16.48. 
 
 �Hepinizin ilgi alâkasõnõ bekliyorum.�. Kanal A, Müzikalite, 16.06.1999, 19.00. 



 

 

 
 �Tansu Oyuncak�tan sevgili Yücel ağbimiz var. Bizlere göstermiş olduğu ilgi ve 

alâkaya her zaman olduğu gibi teşekkürlerimizi sunuyoruz.�. Meltem, Çocuk Bahçesi, 
10.10.1999, 15.05. 

 
 �Bu sizin arada ilginize, alâkanõza çok çok teşekkür ediyorum.�. Kanal A, Yarõşmaca, 

04.07.1999, 18.55. 
 
 �Çünkü gördük ki, güzel bir ilgi, güzel bir alâka  var.�. STV, Sporda Bugün, 

29.05.1999, 21.40. 
 
 �Aslõnda futbolun ve futbol yõldõzlarõnõn gördüğü bu olağanüstü ilgi ve alâka dünyanõn 

bu en yaygõn oyununu insanoğlu için ne anlam ifade ettiğini biraz da düşündürücü bir tarzda 
algõlõyoruz.�. STV, Yüzyõlõn Hikâyesi, 24.05.1999, 21.44. 

 
 �Bu ilginin, alâkanõn devam etmesini istiyoruz.�. STV, Yarõşma Zamanõ, 27.05.1999, 

17.38. 
 
 �Çünkü yüzyõlõn maçõ. Son yüzyõlõn maçõ ve de asrõn maçõ kabul ediliyor.�. Meltem, 

Top Ağlarda, 07.10.1999, 21.39. 
 
 �Müşerref Hanõm şimdi şu an sizin bu davranõşõnõz davranõşõndan önce size 

kutluyoruz.�. STV, Yarõşma Zamanõ, 24.05.1999, 18.13. 
 
 �Kara-yer harekâtõ oyalanõyor manşetinin başlõğõna dönmek istiyorum.�. ctv, Sabah 

Postasõ, 03.06.1999, 08.54. 
 
 �Faydalõ ve yararlõ işler yapmak diğ mi?�. STV, Yarõşma Zamanõ, 18.05.1999, 18.22. 
 
� Birazdan hemen bu saatlerde ... İmralõ�ya bağlanacağõz�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 

31.05.1999, 06.33. 
 
�Bütünüyle komple opera dinliyorum�. OLAY, Portreler, 07.10, 21.00. 
 
 �Afet bölgesinde bugüne kadar yaklaşõk 2000�e yakõn bina çökertildi.�. NTV, Haber, 

15.10.1999, 20.31. 
 
 �uzaklõk mesafesi�. Kanal A, Klipmatik, 29.06.1999, 13.50. 
 doğrusu: uzaklõğõ 
 
  �Evet sayõn seyirciler, şimdi şu anda bebeği çalõnan anne Elif ve eşi Osman�la 

birlikteyiz�. Kanal 6, Cümbüş Sokağõ, 01. 07. 1999, 13.34. 
 

 �Oradan birisi söyledi, dedi...�. Kanal 6, Tartõşma, 21.05.1999, 00.15. 



 

 

 
 �Sanki bir pastõrma yazõnõ yaşõyoruz gibi.�. TRT 1, Sabah Haberleri, 02.10.1999, 

09.35. 
 
 �Çok az düzeyde eğitim seviyesi var.�. Kanal 6, Tartõşma, 21.05.1999, 00.04. 
 
�Allahõma binlerce şükür yarabbim!�. atv, Gelin Kaynana, 17.05.1999, 12.30. 
 
�Ülkenin zaman kaybedecek vakti yok.�. atv, Haber 19, 21.05.1999, 19.04. 
 
�... istidadõ olan kabiliyetli olan bu işi yapabilir.�. OLAY, Güldeste, 07.10.1999, 22.00. 
 
�O röportaj eleştirilere yol açarak eleştirildi.�. OLAY, Portreler, 08.10.1999, 21.00. 
doğrusu: eleştirilere yol açtõ 
 
�Kremlin�de Çeçenistan�a ait bir kara harekâtõ zikrediliyor mu, söyleniyor mu?�. TRT 1, 

Sabah Haberleri, 02.10.1999, 09.12. 
 
�... yani benim suçum yok yani�. TGRT, Magazin Müzik, 08.07.1999, 18.12. 
  
�Beklenti kalmamõş olmasõ olarak gösteriliyor.� TGRT, Borsa Haberleri, 06.07.1999, 

12.24. 
 

�Size diyorum, hoş geldiniz diyorum.�. TGRT, Zirvedeki Rüzgârlar, 03.07.1999, 14.17. 
 
�Hafta sonu çok güzel bir hafta sonu geçirdim.�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 04.10.1999, 

10.58. 
 
�Randevu saati, saat 16 olarak belirlendi.�. Kanal 6, Haber, 28.05.1999, 13.00. 
 
 �Bugün haber akõşõmõz farklõ akõyor.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 07.05.1999, 07.00. 
 
 �ÖSS sõnav sonuçlarõ yarõn açõklanacak.�. Kanal D, Haber, 10.07.1999, 19.31. 
 
 �... ÖSS sõnavõnõn iptali...�. TGRT, Haber 24, 04.05.1999, 00.39. 
 doğrusu: ÖSS�nin 
 
 �... DGM�nin sivilleştirilmesine değinerek değindi.�. HBB, Haber, 02.06.1999, 13.15. 
 
 �...var olan bir hastalõğõ varsa...�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 28.06.1999, 11.00. 
 
 �Konuk okulumuzun misafir bir dans gösterisi olacak.�. atv, Şimdi Sõra Sizde, 

22.05.1999, 00.04. 



 

 

 
 �Valla ben şahsen kendim olarak bu işin olmadõğõna seviniyorum.�. Star, Yangõn Ayşe 

dizisi, 04.07.1999, 07.20. 
 
 �Sohbet ve söyleşi yapacağõz.�. Kanal A, Günebakan, 18.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: Sohbet edeceğiz / Söyleşeceğiz. 
 
 �...toprak arazilerinin amaç dõşõ kullanõlmasõ.�. KENT, Heycanlõ, 05.06.1999, 22.24. 
doğrusu: arazilerin 

 
 �Etrafõnõzdaki yoksullarõ, fakirleri gözetiyorsunuz.�. Arifan Radyo, Nur Yumaklarõ, 

04.05.1999. 
 
 �... numune ve örnek olurlarken...�. TGRT, 01.07.1999, 23.34. 
 
 �Birdenbire, aniden ortaya çõkan durum...�. Kanal D, Haber, 09.10.1999, 09.49. 
 
�Eskiden, geçmişte gerçekten yayõncõlõk daha zormuş.�. Ey, Gün Başlõyor, 17.05.1999, 

09.09. 
 
 �Hastalõğõn nedeni ve sebebi bulunmadan...�. tv 8, Erkan Tan�la Başkent�ten, 

23.06.1999, 08.30. 
 
 �...kendi tabiri ve deyimiyle...�. CNN TÜRK, Türk Masasõ, 17.10.1999, 21.24. 
 
 �Bu çok ilginç, enteresan.�. atv, Sabah Haberleri, 31.05.1999. 
 
 �Buradan kendilerine saygõlarõmõ ve hürmetlerimi iletiyorum.�. Kanal 7, Ekonomi 

Politik, 12.07.1999, 23.34. 
 
 �Neden böyle karamsar ve pesimist bir görüş vardõr?�. OLAY, Portreler, 10.05.1999, 

09.26. 
 
 �...göz bebekleri çok büyük, gerçekten normal standardõn dõşõnda.�. HBB, 2�den 4�e, 

07.06.1999, 15.35. 
 
 �Olay, yerinde bulunan arkadaşõmõz Esra Poyraz bulunuyor.�. TV 9, Aktüel Haber, 

04.06.1999, 10.31. 
 
�Enflâsyonun kaç puan üstünde siz kredi istiyorsunuz siz sanayiciler olaraktan?�. TV 9, 

Ekonomi Çağõ, 01.06.1999, 19.28. 
 



 

 

 �Merkezî sistemle yapõlan ilk devlet memurluğu sõnavõ yapõldõ.�. CNN TÜRK, Haber, 
17.10.1999, 16.03. 

 
�...bir Alman ya da İskandinav kadõnla Bavyeralõ ya da Sicilyalõ bir kadõn arasõnda 

benzer bir davranõş tarzõ benzerliğinden söz etmek kolay değildir.�.  Kanal 7, Belgesel �Fas�, 
07.05.1999, 15.21. 

 
�Biletleri temin edebileceğiniz yerler ise Capitol, Vakko Rama, Carousel 

mağazalarõndan temin edebilirsiniz.�. NUMBER 1, Müzik Dünyasõndan Haberler, 
13.05.1999, 15.23. 

 
�Biletleri bir şekilde temin edip bu konsere gidebilirsiniz, aynõ zamanda bir anlamda 

Kosova mağdurlarõna ve şehit polis ailelerine bir anlamda yardõmcõ olacaksõnõz.�. NUMBER 
1, 06.05.1999, 15.56. 

 
�Görünüyor ki Cher�in listesindeki tõrmanõşõ daha sürecek gibi görünüyor.�. NUMBER 

1, 06.05.1999, 16.00. 
 
�Beşiktaş, Almanya�daki beşinci hazõrlõk maçõnõ iki bir kaybederken ortaya da kötü bir 

futbol ortaya koydu.�. SHOW, Lige Doğru, 13.07.1999, 23.16. 
 
�Hastahanede herhangi bir yangõn merdiveni, yangõna karşõ herhangi bir önlem 

bulunmuyor.�. SHOW, Haber, 09.05.1999, 15.42. 
 
�Kendisinin başõnda bulunduğu kurumun şu anki durumunun  ne kadar vahim bir 

durumda olduğundan bahsediyor.�. STV, Merhaba Yenigün, 07.10.1999, 07.44. 
  
�Elik gibi sanatçõlar da gecede söyledikleri şarkõlarla geceye renk kattõ.�. Ey, Haber, 

31.05.1999, 17.08. 
 
�İstanbul�da dün gece bombalõ bir gece yaşandõ.�. STV, Merhaba Yenigün, 07.10.1999, 

08.1999. 
 
 �Bayan Dilek Hanõm ...�. Kanal 7, Avrupa�daki Türkiye, 08.05.1999. 

 
 �Millî Mücadele�ye başlamadan önce Atatürk mücadeleyi burada başlattõ.�. TRT 1, 

Perde Arkasõ, 06.05.1999. 
 doğrusu: Atatürk, Millî Mücadele�yi burada başlattõ. 
 
 �Bugün son derece Türkiye�nin en önemli konularõndan birini konuşacağõz.�. FLASH, 

Düzlem Ayna, 05.07.1999, 20.30. 
 



 

 

 �Bu delikten insanõn yetişebileceği kadar delik açõlmõş.�. Kanal A, Madalyon, 
30.06.1999, 14.30. 

 doğrusu: Buradan 
 
 �...süren davaya ilişkin tartõşmalar sürüyor.�. FLASH, Haber, 06.06.1999. 
 

*          *          * 
 
 Bazõ kelime veya kelimeler kaldõrõldõğõnda cümlede ve anlatõlmak istenen şeyde hiçbir 

eksiklik ortaya çõkmaz; bu tür kelimeler de fazlalõktõr. 
 
 �Bu da bir aklõmõzda olsun.�. HBB, 2�den 4�e, 01.06.1999, 15.03. 
 
 �Bir parça ara veriyoruz, bu ara esnasõnda...�. HBB, Bugün, 10.06.1999, 07.49. 
 doğrusu: bu esnada 
 
 �...çok büyük õsrarlar etmişti.�. etv, Günlük, 28.06.1999, 14.20. 
 doğrusu: çok õsrar 
 
 �Kaf Dağõ, gökyüzüne en yüksek olarak yakõn olan dağ.�. FLASH, Çocuk Bahçesi, 

02.07.1999, 09.05. 
 
 �Eğer ki çarliston yoksa dolmalõk biber kullanabilirsiniz.�. HBB, Günün Menüsü, 

01.06.1999, 10.28. 
 
 �Bizi iyi kale almayan insanlar...�. FLASH, Söz Esnafõn, 02.07.1999, 20.30. 
 
 �Karnõbaharõ nasõl pişince seviyorsun?�. TRT 1, Evvel Zaman İçinde, 04.05.1999. 
 
 �çok muhtemelen�. Kanal 7, Haber, 03.05.1999, 13.00. 
 doğrusu: büyük bir ihtimalle 
 
 �İtalya�nõn bu Türkiye aleyhindeki tutumu karşõsõnda Türkiye nota verdi.�. FLASH, 

23. Saat, 08.07.1999, 23.00. 
 
 �Bina gece yarõsõ büyük bir gürültüyle birlikte çöktü.�. FLASH, Gün Ortasõ Haber, 

05.07.1999, 13.00. 
 
 �Bugünün genç kõzlarõmõza...�. FLASH, Söz Esnafõn, 09.05.1999, 20.40. 
 
 �Koalisyon protokoluna son derecede indirilmiş bir darbedir.�. FLASH, Gün Ortasõ 

Haber, 12.07.1999, 17.00. 
 



 

 

 �15 yõl öncesinden beri sürüyor.�. FLASH, Belgesel, 11.07.1999, 17.00. 
 doğrusu: 15 yõldan beri 
 
 �Bizim Türk gençlerimizle Alman gençleri el ele birlikte vererek...�. STV, Perihan 

Savaş Bizimle, 01.10.1999, 10.15. 
 
 �Biraz sonraki süre içersinde siz de göreceksiniz.�. Kanal A, Seçmen Soruyor, 

27.06.1999, 21.30. 
 
 �Haftanõn altõncõ Cumartesi gününde sizlerle beraberiz.�. Kanal A, Günebakan, 

19.06.1999, 09.00. 
 
 �Serüven yapmak gibi bir şey...�. Kanal 7, İyi Akşamlar, 12.05.1999, 16.45. 
 

*          *          * 
 
 Tane, parça, adet gibi kelimeler de çok defa gereksiz olarak kullanõlmaktadõr. 
 
 �Birkaç tane daha haber vardõ.�. STV, Merhaba Yenigün, 01.10.1999, 08.30. 
 doğrusu: Birkaç haber daha 
 
 �Ortalama doksan tane tebliğ sunulur.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 03.05.1999, 11.00. 
 
 �...yirmi bir tane İtalyan gazeteci...�. HBB, Haber, 01.06.1999, 08.33. 
 
 �Yõlda yirmi tane fuar düzenliyoruz.�. HBB, Fuarcõlõk, 04.06.1999, 08.36. 
 
 �150 adet asker müdahale etmiş.�. HBB, Haber, 10.06.1999, 18.59. 
 
 �Deri üç parça tabakadan oluşur.�. atv, Sabrina, 09.07.1999. 
 

*          *          * 
 
 Bazõ fazlalõklar anlam bakõmõndan mantõksõzlõğa yol açarlar. İki kelime arasõnda ya bir 

çelişki vardõr, yahut da bir kelime diğerinin anlamõnõ zaten taşõmaktadõr. 
 
 �uzmanlaşmõş profesyoneller�. Kanal 7, İyi Akşamlar, 04.05.1999, 16.15.  

  Profesyonel kelimesinde uzmanlaşma kavramõ zaten vardõr. 
 
 �Hoş geldiniz ama gündemi bir de emekli açõsõndan değerlendirebilir misiniz?�. Kanal 

A, Günden Geceye, 24.06.1999.  
 



 

 

 Konuğun gündemi değerlendirmesiyle, konuğa hoş geldiniz denmesi 
arasõnda bir çelişki olamayacağõna göre ama denilmesi doğru değildir; bir 
bakõma konuğa saygõsõzlõktõr. 

 
 �Başkanlõğõnõ İstanbul Valisi Erol Çakõr�õn yapacağõ kriz masasõ kurulacak. Bunun 

yanõnda Adana Osmaniye�de dört bomba etkisiz hâle getirildi.�. HBB, Haber, 01.06.1999, 
08.28.  

 İki cümle arasõnda bağlantõ olmadõğõ hâlde bunun yanõnda denilmesi 
anlamsõzdõr. 

 
 �Böyle çabuk çabuk acele etmesinler.�. HBB, Sağlõklõ Sabah Sohbeti, 01.06.1999, 

09.21. 
 
 �ilk başlangõç�. Kanal 7, Profesyoneller, 14.05.1999, 16.30. 
 
 �Kuzey Kõbrõs Barõş Harekâtõ�nõn yõl dönümü...�. FLASH, Gün Ortasõ Haber, 

12.07.1999, 17.00. 
 
 �Halkõmõz üzerinde de bir vergi bilinci gelişmeye başladõ.�. FLASH, Ankara 

Gündemi, 02.07.1999, 20.00.  
 Bilinç, halkõn üzerinde değil halkta oluşur. 
 
 �Mevcut tüm yasalar çõkõncaya kadar...�. FLASH, Haber, 07.06.1999, 15.00. 
 
 �Konumuz biraz yarõm kalmõştõ.�. FLASH, Kurdela, 08.06.1999. 

 Yarõm�õn biraz�õ olmaz. 
 
 �Şimdi ilk bir giriş yaptõktan sonra...�. HBB, 4 Mevsim, 10.06.1999, 11.30. 
 
 �... erkek oğlum olsun diye...�. TGRT, Babacan, 13.05.1999, 23.21. 
 
 �... öncelikle etv mensuplarõna ve şahsõnõzda size teşekkür etmek istiyorum.�. etv, 

Yorum, 24.06.1999, 08.42. 
 
 �... hastahane yönetimini yöneteceklerin...�. etv, Kulis, 24.06.1999, 23.41. 
 doğrusu: hastahaneyi yöneteceklerin 
 
 �Motorlu taşõt vasõtasõ sahipleri...�. FLASH, Söz Esnafõn, 02.07.1999, 20.30. 
 
 �Mağaranõn ilk girişindeyiz.�. Kanal A, Madalyon, 30.06.1999, 14.30. 
 
 �Her akşamüzerleri...�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 13.05.1999, 11.00. 
 



 

 

 �... beklemediği bir sürprizle karşõlaştõ.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 14.05.1999, 
08.00. 

  Sürpriz zaten beklenmedik bir şeydir. 
 
 �... olumlu yararlar sağlayacaktõr.�. TRT 1, Bu Toprağõn Sesi, 11.05.1999. 

  Yarar, zaten olumludur. 
 
 �... ne ölçüde yeterli olup olmadõğõ...�. TRT 1, Haber, 12.05.1999, 13.00. 
 
 �Bu rivayetin ne derece doğru olup olmadõğõnõ...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

06.05.1999, 21.00. 
  Rivayet ya doğrudur, ya değildir; derecesi olmaz. 

 
 �Yõldõrõm düşmesi sonucu sekiz hayvanõn hayatõna mal oldu.�. Kanal A, Günebakan, 

15.06.1999, 08.30. 
  Mal olmak zaten sonuçtur. 

 
 �... bir tayyör kõyafeti ile geldi.�. Kanal 7, Ankara Gündemi, 05.05.1999, 08.45. 
 
 �Başörtülü olduğu için böylelikle yemin edemedi.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

04.05.1999, 07.00. 
 
 �Türkiye�de bu kadar 65.000.000 insan varken...�. Kanal 7, Dünyadan Yansõmalar, 

01.05.1999, 20.00. 
 

�Kosova�da Türk Mehmetçiği görev yapacak.�. FLASH, 23. Saat, 05.07.1999, 23.00.  
Sadece Türk askerine Mehmetçik denildiğine göre Türk fazladõr. 

 
 �... görünen görüntü ...�. Kanal A, Haber, 30.06.1999, 14.30. 
 
 �Mustafa Yõldõz�õn cansõz cesedi yolda yatarken...�. Kanal A, Haber, 21.06.1999, 

20.30. 
 
 �Biz bunlarõ karşõ karşõya yaşamaya başladõk.�. Kanal A, Günebakan, 18.06.1999, 

08.00. 
 
 �Geçmiş birikimlerinden yararlanarak yapõlmasõ gerekenler hakkõnda 

düşüncelerimi...�. Ey, Haber, 16.05.1999, 18.10. 
 
� Bu acõlara mecburen katlanmak zorunda kalõyoruz.�. OLAY, Türkü Diyenler, 

01.05.1999, 21.47. 
 Zorunda kalmak fiilinde zaten zorunluluk, mecburiyet ifadesi olduğu 
için mecburen kelimesi fazladõr. 



 

 

 
 �Bu sandõk sayõlarõnõn adedi de dört yüz elli beş binmiş.�. btv, Seçim 1999, 

18.04.1999, 22.28. 
doğrusu: sandõklarõn adedi 
 
 �Elimizdeki var olan stoklarõn siparişlerimizi karşõlayõp karşõlamayacağõnõ...� OLAY, 

Bilgisayar Dünyasõ, 02.05.1999, 13.07. 
 

 Elimizdeki kelimesi �elimizde var olan� anlamõnda olduğu için var 
olan ifadesine gerek yoktur. 

 
 �Dõşarõdan ithal ediliyor.�. SHOW, Moda Show, 15.05.1999, 13.20. 
 

 İthal etmek fiili, �dõşarõdan getirtmek, dõşarõdan satõn almak� 
anlamõndadõr. Ayrõca dõşarõdan kelimesini kullanmaya gerek yoktur. 

 
 �Örnek verirsek, meselâ biz 20 tane okul yaptõk.�. FLASH, 23.Saat, 07.10.1999, 

23.54. 
 

 Bu cümlede meselâ, zaten örnek verileceğini anlattõğõ için örnek 
verirsek ifadesine gerek yoktur. 

 
 �Dileriz ki her şey bir an evvel normal rayõna girsin.�. FLASH, Maça Doğru, 

07.10.1999, 21.20. 
  
 �Dünyadan Yansõmalar, bütün olanca hõzõyla devam ediyor.�. Kanal 7, Dünyadan 

Yansõmalar, 03.07.1999, 19.56. 
 

 Bu cümlede bütün ve olanca kelimeleri aynõ anlamõ karşõlar. İki 
kelimeden biri fazladõr. 

 
 �Dilerim ki yürümesini gönülden arzu ediyorum.�. Ey, Gündem, 25.05.1999, 00.35. 
 
 �Yozlaşmayan tek ve başarõlõ programlarõn başõnda geliyor.�. atv, Harika Pazar, 

09.10.1999, 20.32. 
 
 �Ellerimizin parmak uçlarõyla hissederiz.�. atv, A�dan Z�ye Kadar, 05.10.1999, 16.27. 
 doğrusu: parmaklarõmõzõn uçlarõyla 
 
 �Bu kavanozun içi bizi arayan ve şifremizi doğru bilen hanõmlarla dolu.�. STV, 

Perihan Savaş Bizimle, 08.10.1999, 11.17. 
 



 

 

 Bilmek fiili �doğru� kavramõnõ da içinde taşõr. �Yanlõş bilmek� gibi 
bir kavram olamayacağõ için, doğru bilmek kavramõ da olamaz. 

 
 �Halil Şõvgõn�la birlikte arkadaşõmõz Affan Güngör söyleşecek.�. btv, Seçim 1999, 

18.04.1999, 23.22. 
 
 �Feridun Altuğ adlõ kişi kahvehanede bulunan ev sahibi Nazif Şeker�i silâhõndan çõkan 

tek kurşunla öldürdü.�. OLAY, Haber, 14.05.1999, 12.44. 
 Kurşun zaten silâhtan çõkacağõna göre silâhõndan çõkan ifadesi 
fazladõr. 

 
 �Sabah gazetesinin manşet başlõğõ şöyle.�. Kanal 7, Haber, 13.07.1999, 07.13. 
 
 �Karşõlõklõ bir diyalog kurmak suretiyle bu tedbirleri de alõyor.�. Ey, Gün Başlõyor, 

25.05.1999, 12.06. 
 
 �Sevgili izleyiciler, emeklilik yaşõnõn yükseltilmesine yönelik işçilerin tepkisi 

sürüyor.�. SHOW, Güne Merhaba, 15.07.1999, 07.02. 
 
 �Önce yaşayan günün haber başlõklarõ.�. OLAY, Son Nokta, 06.05.1999, 23.33. 
 
 �Ve eski gelenek, yüzyõllardõr devam ediyor.�. btv, Anahtar, 26.04.1999, 01.47. 
 
 �Yaklaşõk olarak otuz bin dolar civarõnda para çaldõlar.�. Kanal D, 24.05.1999, 03.53. 
 
 �Güvenoyu alacak belki altõ yedi değişik alternatif hükûmet modeli var.�. OLAY, 

Yeni Gün, 03.05.1999, 08.00. 
 
 �Ülke insanõnõn sõcaklõğõ ve konukseverliği ile ün salan bir başka ülke sayabilir 

misiniz?�. OLAY, Portreler, 11.05.1999, 09.25. 
 
 �Başsavcõ esas hakkõndaki mütalâasõnõ kitap hâline getirdi ve kendi parasõnõ cebinden 

ödeyerek üç bin adet bastõrdõ.�. atv, Haber, 06.10.1999, 12.00. 
 
 �Sõkõcõ bir angarya gibi yaşanõyor.�. atv, Haber, 07.10.1999, 08.39. 
 
 �Bana pek doğru gelmiyor gibi.�. FLASH, Güne Başlarken, 05.10.1999, 20.32. 
 
 �Öğrenci daha sonra okul dõşõna uzaklaştõ.�. SHOW, Haber, 13.05.1999, 19.36. 
 doğrusu: okuldan uzaklaştõ 
 
 �En sert tepki ise DSP genel başkanõ Bülent Ecevit tarafõndan geldi.�. OLAY, Yeni 

Gün, 03.05.1999, 07.31. 



 

 

 doğrusu: Ecevit�ten 
 
 �Sevgili seyirciler, zorlanmamõzõn sebeplerinden biri de tarihî eserlerimize iyi 

bakamamõzdan dolayõ kaynaklanõyor.�. btv, Yaşadõkça, 21.04.1999, 07.31. 
 doğrusu: bakamamamõzdandõr. 
 
 �Ve biz bu problemi dinledik onun tarafõndan.�. SHOW, Film Gibi, 08.07.1999, 

23.06. 
 doğrusu: ondan 
 
 �Emekliler yaşadõnõz. ... emeklilik yaşõ için uzlaşmaya uzlaşõldõ�. Kanal 6, Sabah�a 

Merhaba ve Metin Uca, 02. 07. 1999, 06.55. 
 
 �.... insanlarõn 18 yaşõnõ doldurduklarõnda kazma kürekle insanlarõn yol yapmak 

mecburiyeti vardõ�. NTV, Belgesel, 09.10.1999, 22.19. 
 
 �Dolayõsõyla tekrarlanmasõ ve örnek alõnmasõ olasõlõğõ mümkün ki olabilir ama dilerim 

olmaz�. NTV, Gündemdekiler, 08.10.1999, 19.24. 
 
 �Bütün milletçe bir deprem felâketi yaşadõk�. STV, Haber, 16. 10. 1999, 19.07. 
 
 �Bunu ben doğrusu bu hâdiseyi konjonktürel bir hâdise olarak görüyorum�. STV, 

Düşünce Ekseni, 15. 10. 1999, 22.49. 
 
 �...iki milyona yakõn sayõda genç...�. TGRT, Haber, 02.05.1999, 08.01. 
 
 �Apo davasõnõn son günlerinde bizzat ben de bulundum.�. Kanal A, Günün Konuğu, 

07.10.1999, 08.35. 
 
 �Pera Palas Oteli�nin yüz bir numaralõ odasõ da normal günlerde dahi ziyaretçi akõnõna 

uğruyor.�. NTV, Merhaba Yeni Gün, 20.05.1999, 07.50. 
 
 �Sularõn, köprünün altõndan çok sular akmõş bulunuyor.�. Meltem, İlk Haber, 

09.10.1999, 08.50. 
 
 �İnegöl nüfusunun yüzde elli kişisi mobilyacõlõkla geçinir.�. Kanal A, Belgesel, 

05.10.1999, 18.04. 
 doğrusu: yüzde ellisi 
 
 �Bazõ kapõlarõ sen açtõn. Ve tekrar geri kapatmak zor olacaktõr.�. ctv, Dizi, 08.06.1999, 

21.11. 
 
 �Yanõnda iki güvenlik görevlisi eşlik ediyor.�. ctv, Haber, 01.06.1999, 13.00. 
 



 

 

 �Sõrbistan�õn birçok büyük bir kesiminin karanlõkta olduğunu bildirdi.�. TGRT, Haber, 
03.05.1999. 

 
 �Türk askerî taburunun ilk konvoyu Makedonya�ya ulaştõ.�. NTV, Haber, 13.07.1999, 

23.00. 
 
 �Bu ev her zaman boş olduğunda, her zaman çok kötü bir yalnõzlõğa kapõlõyorum.�. 

ctv, Film, 07.06.1999, 10.20. 
 
 �İşçilerimize muhakkak ay başõnda en asgarî yarõm maaş veriyoruz.�. Kanal A, Haber, 

01.10.1999, 09.45. 
 
 �Sonbaharda ağacõn yapraklarõ ağaçtan dökülür.�. ctv, Baskõ Altõnda, 08.06.1999, 

15.38. 
 
�İnsanlar yanlõş anlamasõn neden diye�. OLAY, Türkü Diyenler, 09.10.1999, 21.00. 
 
�Biz insanoğullarõ, Türk milleti hiçbir millete benzemiyoruz�. tv 8, E. Tan�la 

Başkent�ten, 23.06.1999, 08.30. 
 doğrusu: Biz, Türk milleti 
 
�İnci Oto bu uzmanlardan bir tanesi�. tv 8, E. Tan�la Başkent�ten, 23.06.1999, 08.30. 
 doğrusu: uzmanlardan biri 
 
�Ebedî bir hayatõmõzõn mahvõ olur�. Arifan Radyo, Hakikat Duygusu, 02.05.1999, 

16.30. 
 
�Bizim hiç kimseye hakaret diye bir kastõmõz olamaz�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 

03.05.1999, 08.00. 
 
�İzahõ hele mümkün olmayan şeyler�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 05.05.1999, 08.00. 
 
�Bir buçuk saatten fazla süre baş başa görüştü�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 21.05.1999, 

07.02. 
 
�Havada herhangi bir uçağõn ya da helikopterin uçmasõna izin verilmiyor�. atv, Haber 

11, 19.05.1999, 11.02. 
 
�Şimdi sanki bir telefonumuz varmõş�. TGRT, Mehtaplõ Geceler, 14.07.1999, 22.14. 

 
�Sabah kahvaltõsõ inanõlmaz çok kuvvetli yapõlmasõ gerekiyor�. brt, Damak Tadõ, 

08.10.1999, 12-15. 
 doğrusu:  kahvaltõsõnõn çok kuvvetli  
 
 �İdealim, hayalim iyi bir modelist olmak işte, yani, onu ilerletmek istiyorum.�. 

NUMBER 1, 1 Numara Seç, 05.05.1999, 09.05. 
 



 

 

 �Biz üzerimize düşen olumlu katkõyõ yapmayõ... kamuoyuyla paylaştõk.�. Star, Haber, 
17.05.1999, 19.45. 

 
 �Avrupa Birliği Komisyonu tarafõndan hazõrlanan ilerleme raporunun konsey 

tarafõndan çok nadiren kabul edilmediğini...�. NTV, Güne Bakõş, 15.10.1999, 07.17. 
 doğrusu: nadiren 
 
 �Size dedim ki konuklarõmõz olacak dedim.�. NUMBER 1, Doritos Men e Men, 

07.05.1999, 21.48. 
 
 �Ünlü sanatçõ şimdilik bu tür gelen teklifleri reddediyor.�. NUMBER 1, Number One 

News, 02.05.1999, 16.03. 
 
 8. 1. 1. Ek fazlalõğõ  
 
 �Bu tür türkülerimizin tekrardan gündeme gelmesi için başka tür çalõşmalarõnõz 

olduğunu biliyoruz.�. Kanal D, Duygulu Türküler, 24.05.1999, 06.08. 
 doğrusu: tekrar 
 
 �Bütün eski şeyler tekrardan gündeme geliyor.�. FLASH, Kâmuran Akkor Şov, 

08.10.1999, 21.13. 
 doğrusu: tekrar 
 
 �Özel teşebbüs olaraktan bu çok yararlõ tesisi hizmetinize sunmakla şeref 

duyuyorum.�. SHOW, Yerli Film: Korkusuz Korkak, 09.07.1999, 22.16. 
 doğrusu: olarak 
 
�Hepsini sunaraktan ağõrlõyoruz�. Kanal 6, Kadõn Programõ, 31.05.1999, 15.45. 
 doğrusu: sunarak 
 
 �Bir yandan yiyerekten...�. Star, Sabah Sohbeti, 08.10.1999, 11.30. 
 doğrusu: yiyerek 
 
 �Uyarõyor daha büyük deprem diyerekten�. Kanal 7, Sabah Haberleri, 06.10.1999, 

08.17. 
doğrusu: diyerek 
 
 �Şu güzelliği uzunca yõllar güzel bir şekilde sürdürürüz.�. Ey, Haber, 20.05.1999, 

11.12. 
doğrusu: uzun 
 
 �Hepimizin içlerini parçalayacak kadar gerçekten acõ bir hikâye�. SHOW, Film Gibi, 

15.07.1999, 22.09. 
 doğrusu: içini 



 

 

 
 �Demokratik Sol Partisi...�. SHOW, Haber, 02.05.1999, 20.26. 
 doğrusu: Parti 
 
 �Başõna ateş eden bir kişinin o andaki şuuru yerinde olur mu?�. SHOW, Ceviz 

Kabuğu, 10.07.1999, 00.23. 
 doğrusu: o anda 
 
 �Bu olaylarõn benzerinin daha önce biliyorsunuz ABD�de yaşanmõştõr.�. SHOW, Güne 

Merhaba, 14.05.1999, 07.42. 
 doğrusu: benzeri 
 
 �Avrasya gastesinin renkli sayõsõndaki bugün manşetten yer alan haber �Azerbaycan 

Rusya�ya teminat vermiş� başlõğõnõ taşõyor�. NTV, Günaydõn Kafkasya, 04.10.1999, 06.24. 
doğrusu: sayõsõnda 
 
 �Birçok gõda maddeleri Türkiye�den direk gelmektedir�. NTV, Dünya Gözü ile 

Anadolu, 06.10.1999, 22.11. 
  doğrusu: maddesi 
 
�Kalmak için mekânlar var mõ?� Kanal 6, Kadõnca, 21.05.1999, 15.32. 
 doğrusu: mekân 
 
�Başõlõ örtülü...�. Arifan Radyo, Seher Vakti, 04.05.1999, 08.00. 
 doğrusu: Başõ 
 
�Sözlerimi İstanbul�a vermek istiyorum�. STV, Haber 13.00. 
 doğrusu: Sözü 
 
�Tekraren aktaralõm�. Arifan Radyo,Seher Vakti, 03.05.1999, 08.00. 
 doğrusu: Tekrar 
 
 �Böyle bir albüm yapmak anlamsõz geldikleri için Türkçe albümle Türk müzik 

piyasasõna girdiler.�. NUMBER 1, 03.05.1999, 16.32. 
doğrusu: geldiği 
 
 �Yüzden fazla eserleri bulunan Fikret Muallâ�. NTV, Gece-Gündüz, 09.02.1999, 

10.30. 
doğrusu: eseri 

 
 �Çok fazla bir kaza olma durumu olmuyor.�. NTV, Oto Yarõşlarõ, 04.07.1999, 15.18. 
  
 �...çõğõrõndan çõkma durumuna gelmezdi.�. NTV, Haber, 13.07.1999, 00.09. 

 doğrusu: çõkmazdõ. 
 
 �Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum.�. ctv, Çizgi Film, 06.06.1999, 09.20. 



 

 

 doğrusu: diyorum 
 
 �Cumhurbaşkanõnõ halkõn seçmesinde çok iyi fayda vardõr.�. Kanal A, Ankaralõ Diyor 

ki, 05.10.1999, 13.28. 
 

*          *          * 
 
 Bir kelimesinin çokluk biçimindeki bir ismi belirtmesi de mantõksõzdõr. 
 
 �Başka bir hastalarla ilgilen.�. FLASH, Yabancõ Film (Adalete Dönüş), 06.06.1999. 
 
 �...asgarî bir müştereklerde birleşmek lâzõm.�. TGRT, Alternatif, 06.05.1999, 16.36. 
 
 �Bununla ilgili bir görüşlerinizi alacağõz.�. Kanal A, Günebakan, 25.06.1999. 
 

*          *          * 
 
 Olmak, yapmak, almak vb. fiillerin de sõk sõk fazladan kullanõldõğõ görülmektedir. 
 
 �Mümkün olduğu kadar kõsa olarak cevaplarsanõz...�. Kanal A, Politik A, 16.06.1999, 

22.20. 
 
 �Eylemlerle hükûmete olan tepkilerini dile getiriyorlar.�. FLASH, Haber, 10.07.1999, 

19.30. 
 
 �İlkokul çağlarõndan itibaren resme olan eğilimim vardõ.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 

13.05.1999, 11.00. 
 
 �Bozuk bir durumda olarak sürecek.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 06.05.1999, 07.00. 
 
 �Üniversite sõnavlarõnda yapõlan hâdiseleri biliyorsunuz.�. FLASH, 23. Saat, 

05.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: sõnavlarõndaki hâdiseleri 
 
 �İtalya�da yapõlan gelişmeler...�. FLASH, 23. Saat, 08.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: İtalya�daki gelişmeler 
 
 �Arkadaşlarõmõn aldõğõ bazõ sõkõntõlar var.�. Kanal A, Politik A, 30.06.1999, 21.00. 
 doğrusu: Arkadaşlarõmõn bazõ sõkõntõlarõ 
 
 �Nevin Gökçek�in de katõlõm gösterdiği sergide...�. Kanal A, Haber, 15.06.1999, 

20.30. 
 doğrusu: katõldõğõ 



 

 

 
 �Onu tuttuğu kararõndan kim alõkoyabilirdi?�. Kanal A, İslâm ve İnsan, 30.06.1999. 
 

*          *          * 
 
 Durum sözü de bazen gereksiz kullanõlmaktadõr. 
 
 �Müdahale etmek durumuyla kendilerini vazifeli görmüyorlar.�. Kanal 7, Haftasonu 

Haberleri, 08.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: Müdahale etmekle 
 
 �Barajõn altõnda kalma durumunu siz neye bağlõyorsunuz?�. Kanal A, Seçmen 

Soruyor, 20.06.1999, 21.15. 
 doğrusu: kalmayõ / kalmõş olmayõ 
 

*          *          * 
 
 Bazen cümlenin bir ögesinin söylenildiği unutulmakta ve aynõ öge başka bir şekilde 

tekrar edilmektedir. 
 
 �Sağlõk programõmõz müthiş tuttu köşemiz.�. FLASH, Kurdela, 09.06.1999. 
 
 8. 2. Eksiklik 
 
 Anlatõm bozukluğuna yol açan sebeplerden biri eksikliktir. Anlatõm için gerekli 

olduğu hâlde bazõ kelimelerin ve eklerin kullanõlmamõş olmasõna eksiklik denir. Aşağõda buna 
dair örnekler verilmiş; eksiklik bulunan yerlere çarpõ işareti konulmuştur. 

 
8. 2. 1. Kelime ve kelime gruplarõnda eksiklik 
 
 �Çernobil gibi uzun X etkili olmayacağõ...�. Kanal 6, Haber,01.10.1999, 19.00. 
 doğrusu: uzun süre 
 
 �Yargõlamanõn kõsa X bitmesinin sebebi...�. FLASH, Mudanya Haberleri, 01.06.1999, 

18.00. 
 doğrusu: kõsa sürede 
 
 �Hükûmet kesin X pazarlõklardan sonra...�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 02.07.1999. 
 doğrusu: kesin sonuçlu 
 

 Anlatõlmak istenen, pazarlõğõn çetin geçtiği ise sõkõ pazarlõklar 
denilmelidir. 

 



 

 

 �Biz bu iddiayõ taraflarõyla tartõşmaya koyduk.�. atv, Ana Haber, 15.07.1999. 
 doğrusu: taraflar arasõnda (tartõşmaya açtõk.) 
 
 �...Saddam Hüseyin belki de Kuveyt�i işgal etmekle hayatõ boyunca X yanlõşlarõna bir 

büyük yanlõş ekledi.�. TGRT, Baş Başa, 01.05.1999, 08.31. 
 doğrusu: yaptõğõ yanlõşlara 
 
 �... hâlen kayõp olan iki kişi X ise Trabzon�dan gelen balõk adamlar çalõşmalarõna 

başladõ.�. TGRT, Haber, 11.05.1999, 12.11. 
 doğrusu: iki kişi için 
 
 �Efendim, sigarayõ bõraktõktan sonra biraz kilo aldõm. Sigarayõ içerkenki hâlimden çok 

daha sağlõklõ...�. TGRT, Dünya Dönüyor, 11.05.1999. 
 doğrusu: Sigara içtiğim dönemdeki 
 
 �... kõsõrlõklar var, birtakõm...problemler var... Şöyle ben aklõma gelenleri X ve sanõrõm 

... en çok kapõnõzõ çalan problemlerden bunlar.�. HBB, 2�den 4�e, 10.06.1999, 15.21. 
 doğrusu: aklõma gelenleri sayayõm 
 
 �... onlardan X edilen biyolojik kapaklardõr.�. HBB, 2�den 4�e, 03.06.1999. 
 doğrusu: elde edilen 
 
 �En zor bakanlõk en X kaderiyle baş başa bõrakõlmõş bakanlõk ...�. etv, Politikanõn 

Nabzõ, 19.06.1999, 22.09. 
 doğrusu: en çok 
 
 �Çankaya Köşkü�nde toplanan Millî Güvenlik Kurulu X son buldu.�. etv, Haber 16, 

23.06.1999. 
 doğrusu: Kurulu toplantõsõ 

 Aksi takdirde Kurul son bulmuş, yani ortadan kalkmõş olur. 
 
 �Ateşenin hizmetlisi X eşi ve oğlunu öldürdü...�. Kanal D, Haber, 12.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: ataşenin eşini 
 
 �...Yekta Güngör Özden bir rahatsõzlõk geçiriyordu; X evinde ziyaret ettik.�. FLASH, 

23. Saat, 01.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: kendisini evinde 
 
 �İtalya�nõn Abdullah Öcalan�õ talep etme noktasõnda X olduğu soruldu Ecevit�e.�. 

FLASH, Günortasõ Haber, 02.07.1999, 13.00. 
 doğrusu: olup olmadõğõ 
 



 

 

 �Berk, Yağmur ve Gözde yarõn öğle namazõnda X toprağa verilecek.�. FLASH, Ana 
Haber, 02.07.1999, 19.30. 

 doğrusu: namazõndan sonra 
 
 �Bu gençlerin bir kõsmõ yüksek lisans X olarak devam edecek.�. FLASH, Ana Haber, 

03.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: yüksek lisans öğrencisi 
 
 �Yörüğün en güzel hayatõ yayladõr.�. Kanal 7, Bu Ülke, 12.05.1999, 23.40. 
 doğrusu: yayla hayatõdõr 
 
 �Seçimlerin huzur X ve demokratik bir ortamda yapõlmasõnõ X söyledi.�. Kanal 7, 

Haber, 02.05.1999, 15.00. 
 doğrusu: huzur içinde, yapõlmasõ gerektiğini 
 
 �Sõzdõrma olayõnõn Uluğbay�dan X önce olduğunu söyledi.�. FLASH, Haber, 

09.05.1999, 19.30. 
 doğrusu: Uluğbay�õn intihar girişiminden 
 
 �Hep birlikte dedelerle ilgili bir magazin X seyredelim mi?�. STV, Kõrmõzõ Bisiklet, 

01.10.1999, 08.40. 
 doğrusu: magazin programõ 
 
 �Öcalan X duruşmanõn ikinci günü İmralõ adasõnda sürüyor.�. Kanal A, Haber, 

24.06.1999, 16.30. 
 doğrusu: Öcalan davasõ 
 
 �Ben her zaman çay X veya yoğurt yiyorum.�. Kanal A, Müzikalite, 30.06.1999, 

19.30. 
 doğrusu: çay içiyor 
 
 �Bölgedeki ağaçlar, sahiplerine hazõrlõk X tanõmadan kesilmeye başlanmõş.�. Kanal A, 

Haber, 27.06.1999, 20.30. 
 doğrusu: hazõrlõk süresi 
 
 �Hiçbir sürücümüzün, alkollü X direksiyon başõna geçmesini tavsiye etmiyorum.�. 

Kanal A, Günebakan, 29.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: alkollü olarak 
 
 �...yasalara X ya da birtakõm yerlere hakaret etmemek kaydõyla...�. HBB, Mozaik, 

11.06.1999, 23.32. 
 doğrusu: yasalara uymak 
 



 

 

 �Ne kadar zarara uğruyorsunuz yõlda, telefonlarõ tamirden X...�. Kanal 6, Sabah�a 
Merhaba ve Metin Uca, 02. 07. 1999, 07.13. 

 doğrusu: tamir etmek için 
 
 �Her ne kadar çok hõzla yitirilen bir toplumsal benliğimiz varsa X birkaç gün 

Türkiye�nin gündemine oturmuştu�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 01. 07. 1999, 
08.12. 

 doğrusu: varsa da 
 
 �İşte benzine yapõlan son zamma gelen tepkiler benzinin X önlenemeyen yükselişi�. 

Kanal 6, Haber, 02. 07. 1999, 19.11. 
 doğrusu: benzin fiyatlarõnõn önlenemeyen 
 
 �Cenk Bey çok X çözüm X birisiniz�. Kanal 6, Müebbet Muhabbet, 04. 07. 1999, 

00.31. 
 doğrusu: sorunlara çözüm bulan 
 
 �Geleceğiniz için barajõ X destekleyin�. .�. Kanal 6, Çocuk sinemasõ, 06. 07. 1999, 

09.06. 
 doğrusu: baraj yapõmõnõ destekleyin 
  
 �Hava durumunun ayrõntõlarõyla X birazdan beraber olucaz�. NTV, Güne Başlarken, 

01.10.1999, 07.01. 
 doğrusu: ayrõntõlarõnõ anlatmak üzere 
 
 �Kâğõt para kimsenin eline geçmezdi bizim çocukluğumuzda. Herkes madenî para X 

onun üçün de bir cüzdan vardõ�. NTV, Belgesel, 09. 10, 1999, 22.20. 
 doğrusu: para kullanõrdõ 
 
 �Bu geçişlerden sonra X gibi söylüyorsunuz�. STV, Düşünce Ekseni, 15. 10. 1999, 

23.32. 
 doğrusu: sonra olmuş 
 
 �YÖK�ün X atanmasõyla ilgili...�. Meltem, İlk Haber, 09.10.1999, 08.18. 
 doğrusu: YÖK başkanõnõn 
 
 �Bu benim X fõrsatõmdõ.�. ctv, Dizi, 03.06.1999, 23.12. 
 doğrusu: benim için fõrsattõ 
 

 �Keçiörenli vatandaşlarõn büyük takdirini kazanan Keçiören Belediyesi 
geleneksel hâle X sünnet şöleninin altõncõsõna yarõn start veriyor.�. Kanal A, 
Günebakan, 03.07.1999, 10.18. 

 doğrusu: hâle gelen 
 
 �Binin üzerinde canlõ X var.�. ctv, Film, 13.06.1999, 20.00. 
 doğrusu: canlõ türü 
 



 

 

 �Batõda .... vergi kaçağõ olduğu takdirde de ciddî X üstüne gidiliyor.�. Kanal 9, 
Ekonomi Çağõ, 12.06.1999, 01.17. 
 doğrusu: ciddî olarak üstüne  

  
 �O şiirin X olduğu bir şiir antolojisi vardõ.�. Arifan Radyo, 8. Renk, 02.05.1999, 

18.00. 
 doğrusu: şiirin içinde olduğu 
 
 �Son derece bir X hareket hâkim.�. Kanal 6, Haber, 31.05.1999, 06.49. 
 doğrusu: derece canlõ 
 
 �Gerçek anlamda hukuk devletinin X tatbik edildiği bir sistem.�. Kanal D, Haber, 

02.10.1999, 14.00. 
 doğrusu: kurallarõnõn / yasalarõnõn 
 
 �Devlet Personel X Başkanlõğõ�. TRT 1, Haber, 03.10.1999, 02.05. 
 doğrusu: Devlet Personel Dairesi Başkanlõğõ 

 
 �İstanbul�da balõk X yasağõ kalktõ.�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 04.10.1999, 13.59. 
doğrusu: balõk satõşõ yasağõ 
 

 Güncel olaylarõ takip etmeyen bir insan, bu cümleden, İstanbul�da 
balõk avlanma yasağõ olduğunu zannedebilir. Çünkü balõk yasağõ 
tamlamasõ, çeşitli şekillerde algõlanabilecek bir tamlamadõr. Burada 
yasaklanan, balõk satõşlarõdõr. Ancak �İstanbul�da balõk satõşõ yasağõ 
kalktõ.� gibi bir cümleden bu anlam çõkabilir. 

 
 �Şimdilik ANAP Genel Başkanõ Mesut Yõlmaz ve DYP milletvekili İsmet Sezgin 

hakkõnda inceleme başlatõlõrken, çok yakõnda ittifakõn diğer üyelerine X gelecek.�. btv, 
Güncel, 08.04.1999, 12.03. 

 doğrusu: sõra gelecek 
 
 �Ecevit bugün de yirmişer X gruplar hâlinde milletvekillerini dinleyecek.�. OLAY, 

Haber, 04.05.1999, 09.58. 
doğrusu: yirmişer kişilik 
 
 � X ne kadar iyi bir yorumcu olmasa da... yozlaşmõş müziğe doğru adõm atan gençlere 

en azõndan örnek oldu.�. OLAY, Türkü Diyenler, 15.05.1999, 21.04. 
 

 Türkçede bazõ kalõp ifadeler vardõr ki bunlarda yapõlacak küçük bir 
değişiklik kulağõ rahatsõz eder. Her ne kadar... kalõp bir ifadedir;  
bozulamaz. Cümlede ise her kelimesi kullanõlmamõştõr. 

 



 

 

 �X ağõr bir baskõ altõnda hissediyor musunuz?�. SHOW, Ceviz Kabuğu, 10.07.1999, 
00.33. 

 
 Cümle, bu hâliyle anlaşõlmakla beraber dil mantõğõ bize burada 
kendinizi kelimesinin eksik olduğunu haber veriyor. Hisset- fiili, nesne 
alabilen bir fiildir. Cümlenin doğru olabilmesi için nesneli kullanõlmasõ 
gerekir: �Kendinizi ağõr bir baskõ altõnda hissediyor musunuz?� Nesnesiz 
kullanõlõş, İngilizce etkisiyle ortaya çõkmõştõr.  
 

 �İntihar girişiminin ardõndan Hikmet Uluğbay ilk kez kameralara X çõktõ.�. SHOW, 
Haber, 13.07.1999, 10.05. 

doğrusu: kameralarõn karşõsõna 
 
 �30 günde X iade edebilirsiniz.�. SHOW, Reklâm, 13.05.1999, 09.10. 
doğrusu: 30 gün içinde 
 
 �Albüm X kaç ay oldu?�. SHOW, Klip 1999, 04.05.1999, 11.36. 
doğrusu: Albüm çõkalõ 
 
 �Bursaspor�un kendi sahasõnda Fenerbahçe X maçõ var.�. OLAY, Spor Masasõ, 

02.05.1999, 22.33. 
doğrusu: Fenerbahçe ile 
 
 �Sizi buraya bir saniyeliğine X olsa bekliyoruz.�. FLASH, Serpil Barlas, 01.10.1999, 

15.46. 
doğrusu: bir saniyeliğine de olsa 
 
 �Talihsiz öğretmeni başõndan X öldürmüş.�. SHOW, Haber, 13.05.1999, 19.35. 
 doğrusu: başõndan vurarak 
 
 �Acaba Abdullah Öcalan idam cezasõna çarptõrõldõktan sonra bu X uygulanmalõ mõ 

uygulanmamalõ mõ?�. SHOW, Güne Merhaba, 01.07.1999, 07.20. 
 doğrusu: bu ceza 
 
 �Yepyeni oyunlar X, harika şarkõlar dinleyeceğiz.�. Kanal D, Şahane Pazar, 

23.05.1999, 22-23.30. 
 doğrusu: oyunlar seyredeceğiz 
 
 �Sakinleştirici ilâçlarda X patlama oldu.�. FLASH, Haber, 03.10.1999, 19.47. 
 doğrusu: ilâç satõşlarõnda 
 
 �... belki de bireysel olarak nasõl bu sorunlara X katkõda bulunabiliriz diye ...�. Kanal 

7, Selin Dilmen Sizlerle, 06.07.1999, 11.55. 



 

 

 doğrusu: sorunlarõn çözümüne 
 
 �Peki, Yasemin kurtulduktan sonra X nasõl hissettiniz?�. STV, Haber, 07.10.1999, 

00.10. 
 doğrusu: kendinizi nasõl 
 
 �Ama boğazõmdaki o kahrolasõ yanma da sona erdi. X Çok iyi hissediyorum.�. 

SHOW, Çizgi Film, 02.07.1999, 15.21. 
 doğrusu: kendimi çok iyi 
 
 �Peki bu, X iyi hissetmeni sağladõ mõ?�. SHOW, Yabancõ dizi: Cesur ve Güzel, 

14.07.1999, 17.04. 
 doğrusu: kendini iyi hissetmeni 
 

 �Türkiye�ye gelmelerinden X sadece iki saat geçti.�. NUMBER 1, Doritos Men 
e Men, 07.05.1999, 22.46. 

 doğrusu: Türkiye�ye gelişlerinden bu yana aradan sadece iki saat geçti. 
 

 �Günün X tahminleri ile karşõnõzdayõz.�. atv, Hava Durumu, 18.05.1999, 16.08. 
 doğrusu: hava tahmini 
 
 �Çinliler üç vardiya X büyük bir tempoyla çalõşõyor.�. atv, Sabah Haberleri, 

31.05.1999, 09.55. 
 doğrusu: üç vardiya hâlinde 
 
 �Kayahan, X 28 yaş küçük sevgilisiyle evlendi.�. SHOW, Haber, 02.10.1999, 20.24. 
 doğrusu: kendisinden 28 yaş küçük 
 
 �Yõlmaz, köşk X sonrasõ yarõna işaret etti.�. Star, Haber, 17.05.1999, 19.36. 
 doğrusu: köşkten ayrõldõktan sonra 
 
 8. 2. 2. Eklerde eksiklik 
 
 �Bazõ yerleşim birimi de sular altõnda kaldõ.�. STV, Haber, 07.10.1999, 17.11. 
doğrusu: birimleri 
 
 �Bizim bu fikirlerimizin ne kadar eksik ve hata olduğunu anlamayan ...�. atv, A�dan 

Z�ye, 05.10.1999, 16.32. 
doğrusu: hatalõ 
 
 �Bu biraz geri zekâ galiba.�. SHOW, Huysuz Show, 01.07.1999, 23.40. 
doğrusu: zekâlõ  
 
 �Onunla yolculuğuna devam ediyorlar.�. OLAY, Türkü Diyenler, 15.05.1999, 21.29. 



 

 

 doğrusu: yolculuklarõna 
 
 �Yorgunluklarõnõ üzerinden atmak istiyorlar.�. SHOW, Lige Doğru, 02.07.1999, 

00.16. 
 doğrusu: üzerlerinden 
 
 �Sabah gazetesinin taraf ve şişirme haberleri devam ediyor.�. btv, Güncel, 16.04.1999, 

19.35. 
 doğrusu: taraflõ 
 
 8. 3. Sõrasõzlõk 
 
 Cümle ögelerinin ve kelimelerin belli bir düzen içinde sõralanmasõ anlamayõ 

kolaylaştõrõr. Kelimeleri en uygun yere koymak bu bakõmdan önemlidir. Bazen baş tarafa 
alõnõp diğer ögelerle karõşmasõn diye virgülle ayrõlan bir öge, uygun yere konulduğunda 
virgüle ihtiyaç kalmaz. Konuşmada duraklama veya vurguyla ögeyi ayõrarak sõrasõzlõğõ telâfi 
etmek isteriz. Kelimeler kendi yerlerinde kullanõlõrsa duraklamaya hiç gerek yoktur. Sõfatlar 
ve zarflar çoğunlukla kendilerinden sonraki kelimeleri belirtir. Bu bakõmdan belirtecekleri 
kelimelerden önce yer alõrlar. Yerleri değiştirilirse başka kelimeleri belirtip yanlõş anlamaya 
da yol açabilirler. Aşağõda yanlõş yerde bulunup sõrasõzlõğa yol açan kelimeler eğik dizilmiş, 
doğru biçim örnekten sonra gösterilmiştir. 

 
 �Yol boyunca buluştuğumuz rahip de bunu doğruluyor.�. FLASH, Belgesel, 

05.06.1999, 24.03. 
 doğrusu: yol boyunca bunu doğruluyor. 
 
 �...birazcõk tatlõ kaşõğõ tuz...�. HBB, Günün Menüsü, 15.06.1999, 10.27. 
 doğrusu: tatlõ kaşõğõyla birazcõk tuz. 
 
 �...vücut o kadar güzel ki yaratõlmõş.�. HBB, Spor, 15.06.1999, 09.38. 
 doğrusu: güzel yaratõlmõş ki 
 
 �Başbakan Bülent Ecevit çifte davetle ilgili basõn mensuplarõnõn sorularõnõ 

Başbakanlõk merkez binasõna gelirken yanõtladõ.�. HBB, Haber, 12.06.1999, 18.40. 
 doğrusu: basõn mensuplarõnõn çifte davetle ilgili sorularõnõ 
 
 �Siz deneyimli, geçmiş bürokrat olduğunuz dönemlerde hükûmette de program taslağõ 

hazõrlamõş...�. HBB, Ankara Gündemi, 07.06.1999, 09.31. 
 doğrusu: bürokrat olduğunuz geçmiş dönemlerde 
 
 �...ilk İtalya�ya gittiğinde...�. HBB, Haber, 01.06.1999, 22.18. 
 doğrusu: İtalya�ya ilk gittiğinde 
 
 �...iki hazineden anlayan arkadaşõmõz...�. HBB, Ankara Gündemi, 01.06.1999, 23.49. 
 doğrusu: hazineden anlayan iki arkadaşõmõz 



 

 

 
 �Ben çok kõsa Ankara�nõn bütün gündeminden söz ettikten sonra...�. HBB, Ankara 

Gündemi, 03.06.1999, 09.33. 
 doğrusu: Ankara�nõn bütün gündeminden çok kõsa söz ettikten 
 
 �...biraz daha farklõ yaza girmek istiyoruz.�. HBB, Bugün, 10.06.1999, 08.31. 
 doğrusu: yaza biraz daha farklõ girmek 
 

 Farklõ, yaz�õ değil, girmek�i belirttiği için girmek�ten önce olmalõ. 
Aksi takdirde yaz�õn farklõ olduğu anlaşõlõr. 

 
 �...düpedüz bu perişan insanlarla alay etmektir.�. etv, Haber, 19.06.1999, 20.12. 
 doğrusu: bu perişan insanlarla düpedüz alay etmek 
 
 �Komisyoncu çok fiyatlarõ kõrõyor.�. FLASH, Gerçek Kesit, 02.07.1999, 09.55. 
 doğrusu: fiyatlarõ çok kõrõyor 
 
 �Almanya, İtalya ve Ermenistan�da ağõrlõklõ olarak gerçekleştirilen gösterilerde...�. 

FLASH, Ana Haber, 02.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: Ağõrlõklõ olarak Almanya 
 
 �Başka gözden kaçan hususlar da var.�. FLASH, Ekonomik Panorama, 03.07.1999, 

21.30. 
 doğrusu: Gözden kaçan başka hususlar 
 
 �Her böyle geçen günün akşamõ özür dilemek için geri döner.�. FLASH, Sine-top, 

04.07.1999, 10.50. 
 doğrusu: Böyle geçen her günün akşamõ 
 
 �...eski hazineden sorumlu bir yetkili...�. FLASH, Gün Ortasõ Haber, 05.07.1999, 

13.00. 
 doğrusu: hazineden sorumlu eski bir yetkili 
 
 �Göremediğimiz toprak içindeki bakteriler...�. Kanal A, Haber, 30.06.1999, 18.30. 
 doğrusu: Toprak içindeki, göremediğimiz bakteriler 
 
 �Türban konusundaki MHP anlayõşõnõ açõklarken...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

15.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: MHP, türban konusundaki anlayõşõnõ 
 
 �Her türlü ortaya çõkacak olan oluşum...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 13.05.1999, 

07.00. 
 doğrusu: Ortaya çõkacak olan her türlü oluşum 



 

 

 
 �Üslûbu çok seviye olarak düşük...�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 08.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: Seviye olarak üslûbu çok düşük 
 
 �Her türlü lâiklik karşõtõ etkinlikleri kararlõlõkla önlemek...�. Kanal 7, Haber, 

12.05.1999, 13.00. 
 doğrusu: Lâiklik karşõtõ her türlü etkinliği 
 
 �Onu da fazla mecburen ciddîye almõyorlar.�. Kanal 7, Ankara Gündemi, 14.05.1999, 

08.40. 
 doğrusu: mecburen fazla ciddîye 
 
 �Bütün futbolu bõrakmõş eski oyuncular...�. Kanal 7, Haber, 14.05.1999, 18.30. 
 doğrusu: Futbolu bõrakmõş bütün eski oyuncular 
 
 �DYP�deki Tansu Çiller�in muhaliflerine...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 07.05.1999, 

07.00. 
 doğrusu: Tansu Çiller�in DYP�deki muhaliflerine 
 
 �...barajõ aşmõş bütün parlâmentodaki partiler...�. Kanal 7, Haber Saati, 05.05.1999, 

21.00. 
 doğrusu: parlâmentodaki barajõ aşmõş bütün partiler 
 
 �En küçük dört basamaklõ sayõ nedir?�. Kanal 7, Hedef 4, 04.05.1999, 09.10. 
 doğrusu: Dört basamaklõ en küçük sayõ 
 
 �Dün, oldukça söylediğiniz gibi sõcak geçti.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 04.05.1999, 

07.00. 
 doğrusu: Söylediğiniz gibi dün oldukça sõcak 
 
 �...mükemmel topa vurma özelliği var.�. Kanal 7, 91. Dakika, 02.05.1999, 22.30. 
 doğrusu: topa mükemmel vurma 
 
 �Birçok Avrupa�dan ünlü takõmlarõn menajerleri geliyor.�. Kanal 7, 91. Dakika, 

02.05.1999, 22.20. 
 doğrusu: Avrupa�dan birçok ünlü takõmõn 
 
 �...yarõnki iptal edilen sõnav...�. Kanal 7,  Haftasonu Haberleri, 01.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: iptal edilen yarõnki sõnav 
 
 �Konuyla ilgili YÖK Başkanõ Kemal Gürüz�ün bir açõklamasõ var.�. Kanal 7,  

Haftasonu Haberleri, 01.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: Kemal Gürüz�ün konuyla ilgili bir açõklamasõ 



 

 

 
 �Devamlõ Türkiye�de baskõ yapacaklardõr.�. Kanal 7, Dünyadan Yansõmalar, 

01.05.1999, 20.00. 
 doğrusu: Türkiye�ye devamlõ baskõ 
 
 �Hiçbir başka sağlõk programõnõ...�. FLASH, Kurdela, 05.07.1999, 16.00. 
 doğrusu: Başka hiçbir sağlõk programõnõ 
 
 �Bununla ilgili Maliye�den, henüz bir sonuç çõkmadõ.�. FLASH, Ekonomik Panorama, 

10.07.1999, 20.30. 
 doğrusu: Maliye�den bununla ilgili bir sonuç henüz çõkmadõ. 
 
 �Nasõl borsamõza yarar sağlayacağõnõ konuşacağõz.�. FLASH, Ekonomik Panorama, 

10.07.1999, 20.30. 
 doğrusu: Borsamõza nasõl yarar sağlayacağõnõ 
 
 �Pek eşleri müsaade etmiyor çalõşmalarõna.�. FLASH, Söz Esnafõn, 09.05.1999, 20.40. 
 doğrusu: Eşleri pek müsaade etmiyor 
 
 �Han sahibinin üç tane çok meraklõ kõzlarõ vardõ.�. FLASH, Çeker Cadõ, 14.07.1999, 

18.45. 
 doğrusu: çok meraklõ üç kõzõ 
 
 �Hastahaneden Başbakan Bülent Ecevit, Hüsamettin Özkan ve eşiyle birlikte çõkan 

Hikmet Uluğbay...�. FLASH, 23. Saat, 13.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: Hastahaneden eşi, Başbakan Bülent Ecevit ve Hüsamettin Özkan�la birlikte 

çõkan 
 Söz konusu olan Hüsamettin Özkan�õn değil, Uluğbay�õn eşidir. 
 
 �İstanbul�daki devlete yaramayan mallarõ...�. FLASH, 23. Saat, 12.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: Devlete yaramayan İstanbul�daki mallarõ.  

  İstanbul�da ayrõ bir devlet yok. 
 
 �Haksõzlõklara tahammül hiç edemeyen bir insanõm.�. FLASH, Kurdela, 10.07.1999, 

16.00. 
 doğrusu: hiç tahammül edemeyen 
 
 �Canlõ telefonla bağlantõ yapacağõz.�. FLASH, Kurdela, 15.07.1999, 16.00. 
 doğrusu: Telefonla canlõ bağlantõ 
 
 �Hiçbir devletten yardõm almadan...�. Kanal A, Günebakan, 30.06.1999, 09.00. 
 doğrusu: devletten hiçbir yardõm almadan 
 



 

 

 �KOSGEB�in birçok kurmuş olduğu enstitüden biri...�. Kanal A, Günebakan, 
28.06.1999, 08.00. 

 doğrusu: birçok enstitüden biri 
 
 �Birçok buradaki ürünü veriyoruz.�. Kanal A, Klipmatik, 15.06.1999, 14.40. 
 doğrusu: Buradaki birçok ürünü 
 
 �...etkisinde yavaş yavaş kalmaya başlõyor.�. Kanal A, Kumar, Aile ve Toplum, 

17.06.1999, 12.40. 
 doğrusu: yavaş yavaş etkisinde kalmaya 
 
 �Bu konulardaki onlarõn fikirlerini alõyoruz.�. Kanal A, Teleklinik, 19.06.1999, 11.30. 
 doğrusu: Onlarõn bu konulardaki fikirlerini 
 
 �Sürekli telefonlarõnõn kapandõğõnõ söylüyorlar.�. Kanal A, Haber, 28.06.1999, 20.30. 
doğrusu: sürekli kapandõğõnõ 
 
 �Elli metrelik bu dev balon, bu iki tane gördüğünüz pervaneler sayesinde havada 

kalõyor.�. SHOW, Haber, 03.07.1999, 20.37. 
doğrusu: gördüğünüz bu iki pervane sayesinde  
 
 �...bu akşam da yetmiş yedi tane otomobil, bütün Türkiye�ye dağõtõcaaz.�. SHOW, 

Eğlence programõ, 02.07.1999, 22.45. 
doğrusu: bütün Türkiye�ye yetmiş yedi otomobil 

 
 �Tam kesin sebebi bilemediğimiz için tespit etmemiz mümkün değil.�. atv, A�dan 

Z�ye, 08.10.1999, 15.48. 
doğrusu: Kesin sebebi tam bilemediğimiz  
 
 �Ankara Üniversitesi, 1946�da kurulan Anadolu�da ilk modern üniversite olma 

özelliğine sahiptir.�. OLAY, Bilgisayar Dünyasõ, 09.05.1999, 13.01. 
doğrusu: 1946�da kurulan Ankara Üniversitesi 
 
 �Sürücülerin daha dikkatli araçlarõnõ kullanmalarõ gerekiyor.�. OLAY, Yeni Gün, 

06.05.1999, 07.34. 
doğrusu: araçlarõnõ daha dikkatli kullanmalarõ 
 
 �Yaralõya olay yerinde ilk müdahale yapõldõ.�. OLAY, Yeni Gün, 03.05.1999, 08.26. 
doğrusu: ilk müdahale olay yerinde  
 
 �Ankara�da galiba bununla ilgili bir çabamõz oldu, yanlõş aklõmda kalmadõysa.�. Kanal 

7, Profesyoneller, 09.07.1999, 17.39. 
 doğrusu: aklõmda yanlõş kalmadõysa 



 

 

 
 �İtalyan tenisçi hem çiftlerde, hem teklerde İtalya�dan buraya şampiyon olmak için 

âdeta gelmiş.�. Cine 5, Tenis maçõ, 20.06.1999, 17.30. 
 Bu cümlede unsurlarõn yeri karõşmõştõr. Cümle şöyle olmalõdõr: 

İtalyan tenisçi, İtalya�dan buraya âdeta hem çiftlerde hem 
teklerde şampiyon olmak için gelmiş. 

 
 �Size 50 milyonluk hemen hediyelerini sayayõm.�. Kanal D, Çarkõ Felek, 17-

18.05.1999, 20.40. 
 doğrusu: Size hemen 50 milyonluk hediyeleri 
 
 �Mutlaka genellikle sanat camiasõnda yapõlan evlilikler boşanmayla noktalansa da işte 

böyle güzel birleşmeler de olabiliyor.�. SHOW, Klip 1999,, 15.07.1999, 10.23. 
 doğrusu: Genellikle sanat camiasõnda yapõlan evlilikler mutlaka boşanmayla 
 
 �Vallahi senin bu düşünceni duyan, değil üniversiteli taşralõ bir kõz olduğunu sanõr.�. 

OLAY, Film, 01.05.1999, 08.40. 
 doğrusu: üniversiteli değil 
 
 �Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son gerçekleştirilen operasyonda 22 terörist ölü ele 

geçirildi�. Kanal 6, Haber, 02. 07. 1999, 12.36. 
doğrusu: gerçekleştirilen son 
 
 �Bu konuda bi karar henüz alõnmõş diğil pek�. NTV, Ekodiyalog, 08.10.1999, 21.11. 
doğrusu: Henüz bu konuda bir karar alõnmõş değil. 
 
 �Festival bugün yapõlacak olan film gösterileri ve çeşitli animasyon ve kültür 

etkinliklerinin ardõndan saat 21.00�de başlõycak olan kapanõş ve ödül töreniyle sona erecek�. 
NTV, Gece Gündüz, 05.10.1999, 18.19. 

doğrusu: ödül töreni ve kapanõşla 
 
 �O kadar güzel Sayõn Yõldõzdoğan şarkõlar söylüyor ki...�. STV, Yarõşma Zamanõ, 

18.05.1999, 18.09. 
doğrusu: Sayõn Yõldõzdoğan o kadar güzel şarkõlar söylüyor ki... 
 
 �Kurul öncelikle gündeminde radyo-televizyon yayõnlarõ ve Öcalan davasõ var.�. STV, 

Haber 16, 28.05.1999, 16.09. 
 doğrusu: Kurul gündeminde öncelikle 
 
 �Ankara yine oldukça gündemi yoğun.�. STV, Merhaba Yeni Gün, 21.05.1999, 08.35. 
 doğrusu: Ankara gündemi yine oldukça yoğun. 
 
 �Ben izin verirseniz yalnõz kendi bu konudaki görüşlerimi sizlere arz etmiş olayõm.�. 

Meltem, Gönül Sohbetleri, 08.10.1999, 00.17. 
 doğrusu: bu konudaki kendi görüşlerimi 



 

 

 
 �Göçmenlerin cumhurbaşkanõ bir an önce evlerine, yurtlarõna dönmeleri gerektiğini 

söyledi.�. ctv, Haber, 12.06.1999, 00.12. 
 doğrusu: Cumhurbaşkanõ göçmenlerin 
 
 �Asla yalan söylemek bana göre değil.�. NTV, Portreler, 10.07.1999, 04.31. 
 doğrusu: Yalan söylemek asla bana göre değil. 
 
 �Bir köprü görevi görecek daha sonraki uygulama ile şimdiki program arasõnda...�. 

NTV, Basõn Toplantõsõ, 02.07.1999, 15.19. 
 doğrusu: Şimdiki program ile daha sonraki uygulama arasõnda bir köprü görevi 

görecek 
 
 �Otobüs İstanbul-Ankara kara yoluna girdi. Ankara mevkiinden geliyordu. 

Ankara�dan İstanbul�a gidiyordu.�. NTV, Haber, 03.07.1999, 17.02. 
 doğrusu: Otobüs Ankara-İstanbul kara yoluna girdi. 
 
�Fazlaca konuya girmeden...maç sonrasõna gidelim�. atv, Stadyum, 17.05.1999, 00.11. 
 doğrusu: Konuya fazlaca girmeden 
 
�Halk, önce mahalleye kendilerinin geldiğini söylüyor�. Kanal D, Haber, 01.10.1999, 

08.54. 
 doğrusu: mahalleye önce kendilerinin 
 
�Cesur sorunlarõ çözmeye hazõr hükûmet istiyoruz�. Kanal 6, Haber, 24.05.1999, 19.41. 
 doğrusu: cesur hükûmet 
 
�En önemli konu, terör örgütünün sözde silâhlõ mücadeleyi bõrakmak kararõydõ�. TRT 1, 

Haftanõn Olaylarõ, 02.10.1999, 09.41. 
 doğrusu: silâhlõ mücadeleyi sözde bõrakmak 
 
�Amerikan hukukunda ne gibi insan haklarõ açõsõndan farklõlõklar var?�. btv, Barlaslarla, 

19.06.1999, 11.08. 
 doğrusu: İnsan haklarõ açõsõndan Amerikan hukukunda ne gibi farklõlõklar var? 
 
�Hukukun üstünlüğü diye insanlarda bir güven var mõ?�. btv, Barlaslarla, 19.06.1999, 

11.45. 
 doğrusu: İnsanlarda hukukun üstünlüğü konusunda bir güven var mõ? 

 
�Çok güzel İzmit�in şiirleri var�. Kanal 6, Kadõnca, 28.05.1999, 15.15. 
 doğrusu: İzmit�in çok güzel ... 
 
�Ayaklarõ son derece sağlam yere basan bir insan...�. Kanal 6, İşte Hayat, 25.05.1999, 

19.58. 
 doğrusu: Ayaklarõ yere son derece sağlam basan 
 
�Bir stratejik güç birliği anlaşmasõ...�. Kanal D, Haber, 02.10.1999, 12.00. 
 doğrusu: Stratejik bir güç birliği 



 

 

 
�Oldukça  bir yoğun görüşme trafiği...�. TGRT, Haber, 14.07.1999, 17.07. 
 doğrusu: Oldukça yoğun bir görüşme 
 
�Haftanõn tek zarardaki sektörü...�. TGRT, Para Piyasalarõ, 10.07.1999, 12.23. 
 doğrusu: Haftanõn zarardaki tek sektörü 
 
�Tabiî değişik heyecan verici bir duygu�. TRT 1, Sabah Haberleri, 02.10.1999, 09.28. 
 doğrusu: Tabiî heyecan verici, değişik bir duygu... 
 
�Dünyanõn en iki basit yemeği...�. TRT 1, Talk Show, 03.10.1999, 01.36. 
 doğrusu: Dünyanõn en basit iki yemeği 
 
�86 tane daha yasak var�. TGRT, Haber, 08.07.1999, 19.10. 
 doğrusu: Daha 86 yasak 
 
�Beşiktaşlõ Persolaç, �bir yõllõk daha sözleşmem var� dedi�. TGRT, Spor Haber, 

01.07.1999, 20.23. 
 doğrusu: daha bir yõllõk sözleşmem 
 
�Artõk sevmiyorsunuz, anladõm, beni!�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 06.10.1999. 
 doğrusu: Artõk beni sevmiyorsunuz 
 
�...tekrar üstüne kadayõf koyuyoruz�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 04.10.1999, 11.06. 
 doğrusu:  Üstüne tekrar kadayõf 
 
�Çok fazla güneşin altõnda kalmayõn�. TGRT, Klip Saati, 09.07.1999, 13.30. 
 doğrusu:  Güneşin altõnda çok fazla kalmayõn. 
 
�Birbirinden lezzetli Osmanlõ mutfağõnõn yemekleri sunuldu�. TGRT, Haber, 

03.07.1999, 20.10. 
 doğrusu: Osmanlõ mutfağõnõn birbirinden lezzetli 
 
�Biz sağlõğõna neden dikkat etmeyen millet olmuşuz?�. tv 8, Erkan Tan�la Başkent�ten, 

23.06.1999, 08.30. 
 doğrusu: Neden biz sağlõğõna 
 
 �...ancak bazõ uygulamada yaşanan sorunlarõn aşõlmasõ için...�. TV 9, Ekonomi Çağõ, 

08.06.1999, 19.14. 
 doğrusu: uygulamada yaşanan bazõ sorunlarõn 
 
 �Bugün de geldik salõ gününü tükettik sonuna�. Star, Ebruli Günler, 13.07.1999, 

16.04. 
 doğrusu: Bu salõ gününün de sonuna geldik. Bir salõ gününü de böylece bitirdik. 

 
*          *          * 

 



 

 

 Belirtisiz isim tamlamalarõ, kavramlarõ karşõlayan kelime gruplarõdõr. Bu tamlamada 
unsurlar arasõnda araya başka bir unsur getirilemeyecek kadar sõkõ bir bağ vardõr. Buna 
rağmen son zamanlarda belirtisiz isim tamlamalarõnõn arasõna sõfat sokularak bu yapõ 
bozulmaktadõr. 

 
 �ANAP Eski Milletvekili...�. SHOW, Haber, 03.05.1999, 23.53. 
 doğrusu: Eski ANAP Milletvekili 
 
 �Bugüne kadar adaylõğõnõ açõklayan tek isim Dõşişleri eski Bakanõ Turan Güneş�in 

oğlu Hurşit Güneş oldu.�. Kanal D, Çalar Saat, 18.15, 06-09 arasõ. 
 doğrusu: eski Dõşişleri Bakanõ 
 
 �Lütfi Koç, yaptõğõ açõklamada, beldede Belediye eski Başkanõ Selâhattin Parlak 

tarafõndan kurulan...�. KENT, Haber, 12.07.1999, 13.50. 
 doğrusu: eski Belediye Başkanõ 
 
 8. 4. Uyumsuzluk 
 
 Gerek kelime gruplarõnõn, gerek cümlelerin ögeleri arasõnda belli bir uyum vardõr. Söz 

gelişi, sayõlarla kurulan sõfat tamlamalarõnda, belli durumlar dõşõnda, belirtilen ismin teklik 
biçiminde olmasõ gerekir. Bundan dolayõ üç kalemler denmez; denirse sõfatla isim arasõnda bir 
uyumsuzluk var demektir. Cümlede veya çekimsiz fiil gruplarõnda isimler fiile belli hâllere 
girerek bağlanõrlar. Eve girilir, evde oturulur, evden çõkõlõr. Eve oturmak yahut evde çõkmak 
denirse isimle fiil arasõnda uyumsuzluk var demektir. Uyumsuzluk cümle yanlõşlõklarõna yol 
açan, anlatõmõ bozan en önemli kusurdur ve maalesef bu kusura çok sõk rastlanmaktadõr. 
Uyumsuzluk örnekleri aşağõda sõnõflandõrõlarak verilmiştir. 
 

 8. 4. 1. Özne-yüklem uyumsuzluğu 
 
 Bilindiği üzere özne mutlaka yalõn hâlde bulunur. Eğer özne yalõn hâlde değilse özne-

fiil uyumsuzluğu ortaya çõkar. Ayrõca özneyle fiil arasõnda teklik-çokluk ve şahõslar 
bakõmõndan da uyum söz konusudur. Konuşma sõrasõnda zaman zaman bu uyumlarõn da 
bozulduğu görülür. 

 
 Aşağõdaki örneklerde bazõ öznelerin belirtme hâlinde (-i hâli), bazõlarõnõn da ilgi 

hâlinde (-in hâli) olduğu görülmektedir. Oysa belirtme hâli nesneler için, ilgi hâli de 
tamlayanlar için söz konusudur. Dolayõsõyla aşağõda verilen örneklerde özne-fiil uyumu 
sağlanamamõştõr. 

 
 �...bir mektubunu verdiğini de öğrenildi.�. TGRT, Haber, 04.05.1999, 06.30. 
 doğrusu: verdiği 
 Öğrenildi geçişsiz bir fiildir, dolayõsõyla nesne almaz. 
 



 

 

 �Cumhuriyet trenine saldõrõsõ girişimini son anda önlendi.�. HBB, Haber, 09.06.1999, 
00.48. 

 doğrusu: girişimi 
Ayrõca saldõrõsõ değil saldõrõ olacaktõr. 

 
 �Burayõ beğendiler. Buranõn insanõnõ, halkõn sõcaklõğõnõ, onlarõn kendilerine daha 

yakõn olmalarõnõ kovaladõ.�. STV, Spor, 05.10.1999, 00.30. 
 doğrusu: olmalarõ 
 
 �...hafta sonlarõ da programõnõ denk düşmediği için...�. Kanal D, Beyaz Show, 

10.07.1999, 17.45.  
 doğrusu: programõ 
 
 �Bunu geçmişte yapõldõ.�. Kanal 7, Dünyadan Yansõmalar, 15.05.1999, 20.00. 
 doğrusu: Bu 
 
 �...süregelen güzel kültürel faaliyetlerini ortaya çõkaran programõnõzõ...�. Kanal 7, Sõra 

Gecesi, 15.05.1999, 16.05.  
 doğrusu: faaliyetleri 
 
 �İkinci tura başlayacağõnõ ifade ediliyor.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 15.05.1999, 

07.30. 
 doğrusu: başlayacağõ 
 
 �Başbakan Bülent Ecevit�e Demirel�in kendisine bir telkini olup olmadõğõnõ soruldu.�. 

Kanal 7, Gündem 13.00, 05.05.1999, 13.00. 
 doğrusu: olmadõğõ 
 
 �Teroristin gözaltõ durumunun sürdüğünü olayla ilgili soruşturmanõn devam ettiği 

öğrenildi.�. OLAY, Haber, 15.05.1999, 12.35. 
 doğrusu: sürdüğü 
 
�Yanõndakilerin saldõrgan tutumunu sürerken...�. SHOW, Haber, 08.05.1999, 03.49. 
 doğrusu: tutumu 
 
 �Emeklilik yaşõnõ yükseltilmeden...�. FLASH, Gün İçi Haber, 13.07.1999, 15.00. 
 doğrusu: yaşõ 
 
 �Müthiş derecede uygun olduğunu söylenen diyetler var.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 

28.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: olduğu 

 
 �...Löw�ün istediği için sattõnõz.�. HBB, Spor, 13.06.1999, 23.54. 



 

 

 doğrusu: Löw 
 
 �Sizin sorduğunuz için ifade ediyorum.�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 08.05.1999, 

21.00. 
 doğrusu: Siz 
 
 �...çok sayõda kişinin göz altõna alõndõ.�. TGRT, Haber, 08.05.1999, 08.11. 
 doğrusu: kişi 
 
 �Benim de o zamanlar daha yeni yeni tanõnma safhasõndaydõm.�. Kanal D, Bir Sevda 

Masalõ, 15.07.1999, 00.31. 
 doğrusu: Ben 
 
 �Bunlarõn elde edilemeyebiliyor.�. Kanal 7, Ankara Gündemi, 14.05.1999. 
 doğrusu: Bunlar 
 
 �İnsanlarõn neyin yanlõş olduğunu biliyorlar.�. ctv, Haber, 01.06.1999, 21.51. 
 doğrusu: insanlar 
 
 �Olayõn faillerinin polisin yaptõğõ operasyon sonrasõ kõskõvrak yakalandõ.�. FLASH, 

Haber, 09.07.1999, 18.00. 
 doğrusu: failleri 
 

*           *           * 
 
 Aşağõdaki örnekte ise özne eşitlik hâline sokulmuştur. 
 
 �Sizce son gelişmeleri yeterli görüyor musunuz?�. TRT 1, Günden Güne, 04.05.1999. 
 doğrusu: Siz 
 

*           *           * 
 
 Türkçede özne çokluk olunca fiilin de çokluk olmasõ şartõ yoktur. �Akõllõ olmayan� 

varlõk ve nesneler özne olursa, bu özneler çokluk biçiminde bulunsa bile, fiil teklik olur: 
Hayvanlar koşar, yapraklar düşer, kalemler kõrõlõr. Ancak akõllõ varlõklarda fiil de çokluk 
biçimine girebilir: Şoförler araba kullanõrlar, polisler güvenlik işlerine bakarlar. Söylemeye 
gerek yoktur ki özne teklik ise fiil de teklik olur. Akõllõ bir varlõğõ temsil eden özne birden 
fazla ise (başõnda herhangi bir sayõ sõfatõ varsa) fiil yine teklik olur: Üç adam geldi, iki çocuk 
koştu. Ayrõca topluluk ifade eden pek çok belirsizlik zamiri ve kelime de fiilin teklik 
biçimiyle kullanõlõr. 

 
 Aşağõdaki örneklerde, yukarõda belirtilen şartlara uyulmamõş, fiil çokluk biçimine 

sokulmuş ve dolayõsõyla özne-fiil uyumsuzluğu ortaya çõkmõştõr. 



 

 

 
 �Hatta bir televizyon kanalõ... �bu insan Öcalan�õn öldürülmesini istiyorlar.� şeklinde 

de bir açõklama yaptõlar.�. HBB, Haber, 01.06.1999, 08.30. 
 doğrusu: istiyor, yaptõ 
 
 �Bu kadar güçlü devlet bu savaşõ neden durduramõyorlar?�. TRT 1, Haber, 

02.05.1999, 16.00. 
 doğrusu: durduramõyor 
 
 �Bu üç devlet bakanõ o görüşmelere katõldõlar, Bakanlar Kurul toplantõsõna 

katõlamadõlar.�. HBB, Haber, 11.06.1999, 13.02. 
 doğrusu: katõldõ, katõlamadõ 
 
 �Herkes kedinin hemcinslerinde ortaya çõkan özelliklerini bilmektedirler.�. etv, 

Belgesel, 27.06.1999, 17.56. 
 doğrusu: bilmektedir 
 
 �Herkes o dergilerdeki rejimleri kullanamõyorlar.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 

28.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: kullanamõyor 
 
 �Roma�da iki yüz bin kişilik bir grup toparlandõlar.�. HBB, Haber, 01.06.1999, 08.33. 
 doğrusu: toparlandõ 
 
 �Yüz binlerce kişi doğal hayatõ görmeye gelirler.�. FLASH, Belgesel, 04.07.1999, 

03.00. 
 doğrusu: gelir 
 
 �Halk bize keçi sürüsü değiliz, diyorlar.�. FLASH, Belgesel, 04.07.1999, 18.00. 
 doğrusu: diyor 
 
 �Ve sarõ masa, bütün sorularõ doğru olarak cevaplandõrdõlar.�. Kanal 7, Hedef 4, 

05.07.1999, 17.56. 
doğrusu: cevaplandõrdõ 
 
 �Bu mektuplar geri geldiler.�. Cine 5, Yabancõ Film, 20.06.1999, 01.00. 
 doğrusu: geldi 

Özne cansõz olduğuna göre yüklem teklik olmalõdõr. 
 
 �Sevgi, bizlerin gerçekten yüreğinde, dilinde, elinde ve ağzõnda olmasõ gereken 

şeyler.�. STV, Perihan Savaş Bizimle, 07.10.1999, 08.43. 
 doğrusu: şey 

  



 

 

 �Bu da hakikaten hoş şeyler değil.�. FLASH, Ankara Gündemi, 10.10.1999, 20.17. 
doğrusu: bir şey 
 
 �Uçaklar düşürüldüler.�. Kanal D, Haber, 28.05.1999, 19.35. 
 doğrusu: düşürüldü 
 
 �İki ülke kulaklarõnõ tõkadõlar.�. Kanal D, Haber, 28.05.1999, 19.35. 
 doğrusu: tõkadõ 
 
�... bölgeden gelen belediye itfaiye araçlarõ sürekli yangõn bölgesinde oldukça hareketli 

çalõşmalara sahne oluyorlar�. NTV, Haber, 01.10.1999, 17.02. 
doğrusu: oluyor 
 
 �İri timsahlar...yemek yemeden durabilirler.�. STV, Safari, 04.07.1999, 22.36. 
doğrusu: durabilir 
 
 �Vahşi itler... güvenle dolaşõyorlardõ.�. atv, Lassie, 16.05.1999, 10.20. 
doğrusu: dolaşõyordu 
 
�Soslar servise hazõrlar.�. atv, A�dan Z�ye, 17.05.1999, 15.47. 
doğrusu: hazõr 
 
 �Pankartlar dün buraya asõldõlar.�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 31.05.1999, 06.46. 
doğrusu: asõldõ 
 
 �Komisyonlar çalõşmaya başlayacaklar.�. atv, Haber, 21.05.1999, 16.00. 
doğrusu: başlayacak 
 
�Orkideler o kadar güzeller ki...�. ctv, Dizi, 01.06.1999, 14.43. 
 doğrusu: güzel 
 
 �Denizdeki dalgalarõ görmeliydin; çok büyüktüler.�. ctv, Dizi, 13.06.1999, 09.20. 
 doğrusu: büyüktü 
 
 �Evler çok güzel ama çok pahalõlar.�. ctv, Belgesel, 09.06.1999, 00.36. 
 doğrusu: pahalõ 
 
 �Plâktonlar besin zincirinin çok önemli bir halkasõnõ oluşturmaktadõrlar.�. Kanal A, 

Belgesel, 05.10.1999, 10.51. 
 doğrusu: oluşturmaktadõr 
 
�Büyük kentler sanat için tabiî ki gerekliler.�. ctv, Belgesel, 06.06.1999, 19.06. 
 doğrusu: gerekli. 
 



 

 

 �... başlõğõ ile duyuran Yunan basõnõ, uzun zamandõr ilk kez bir ihlâl olduğunu 
belirttiler.�. NTV, Haber, 15.10.1999, 13.02. 

 doğrusu: belirtti 
 
 �Albümden biraz ipuçlarõ veren grup, uzun süreden sonra kendi şehirleri Glascow�da 

konser verecekler.�. NUMBER 1, Number One News, 01.05.1999, 15.56. 
 doğrusu: konser verecek 
 

*          *          * 
 
Aşağõdaki örnekte görülen uyumsuzluk ise öznenin çokluk eki almamasõndan 

kaynaklanmaktadõr. 
 
 �Aslõnda bu, son derece yanlõş şeyler.�. FLASH, 23. Saat, 12.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: bunlar 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örneklerde özneyle fiil arasõnda şahõs bakõmõndan uyumsuzluk vardõr. 
 
 �Peki biz konumuza dönmek istiyorum.�. HBB, Çevre Aktüel, 01.06.1999, 17.43. 
 doğrusu: dönelim 
 
 �Biz, bütün otellerde... bu arkadaşlarõmõza imkân tanõyorlar.�. etv, Muhabbet Põnarõ, 

25.06.1999, 03.50. 
 doğrusu: Onlar 

 Aslõnda cümle biz sözüyle başlamõş, sonra başka bir yöne gitmiştir. 
 
 �Biraz sonra ben de, uzman arkadaşõm da söyleyecek ki...�. Kanal D, Teke Tek, 

13.07.1999, 00.17. 
 doğrusu: söyleyeceğiz 
 
 �... biz de çok yorulduk, siz de çok yorulduk...�. Kanal D, Haber 13, 13.07.1999. 
 doğrusu: yoruldunuz 
 
 �Bu arada arkadaşlarõm Şerife Hanõma ulaşana kadar ben Şerife Hanõmõn neler 

kazandõğõna bir bakalõm.�. STV, Perihan Savaş Bizimle, 08.10.1999, 11.18. 
 doğrusu: biz 
 
�Ben Ziraat Fakültesini bitirdik.�. tv 8, Erkan Tan�la Başkent�ten, 23.06.1999, 08.30. 
doğrusu: bitirdim 
 
 �Biz de sizlere hep teşekkür borçluyum.�. FLASH, Kurdela, 02.07.1999, 16.00. 



 

 

 doğrusu: borçluyuz 
 
 
 8. 4. 2. Nesne-yüklem uyumsuzluğu  
 
 Bilindiği üzere belirtili nesneler -i (-ni) ekini alõrlar. Nesne-fiil uyumsuzluğu, ya -i (-

ni) ekinin kullanõlmamasõ, ya da yanlõş bir ekin (-in, -e) kullanõlmasõyla ortaya çõkar. 
 Aşağõdaki örneklerde belirtme hâli eki (-i, -ni) kullanõlmamõştõr. 
 
 �...ölenlerin çoğu çocuklarõn oluşturduğunu açõkladõ.�. TGRT, Sabah Haber, 

08.05.1999, 08.21. 
 doğrusu: çoğunu 
 
 �57. hükûmet... ilk Bakanlar Kurulu toplantõsõ dün yaptõ.�. HBB, Haber, 12.06.1999, 

10.02. 
 doğrusu: toplantõsõnõ 
 
 �Tüm bu problemler bir üroloji uzmanõna... başvurduğu takdirde çözebilir.�. HBB, 

2�den 4�e, 15.06.1999, 15.00. 
 doğrusu: problemleri 
 
 �...görüşme yapõldõğõ yolundaki söylentiler de sert bir dille yalanladõ.�. HBB, Haber, 

07.06.1999, 22.00. 
 doğrusu: söylentileri 
 
 �...Türkiye Cumhuriyeti koruyan, kollayan güçleri küçük düşürmek olmaz mõ bu?�. 

etv, Günün Yorumu, 23.06.1999, 21.24. 
 doğrusu: Cumhuriyeti�ni 
 
 �...müdahil avukatlarõn talepleri de göz önüne alarak...�. etv, Doğru Rota, 27.06.1999, 

21.22. 
 doğrusu: taleplerini 
 
 �Önce günün gelişen olaylarõ öğrenmek üzere...�. etv, Muhabbet Põnarõ, 22.05.1999, 

11.54. 
 doğrusu: olaylarõnõ 
 
 �Bir çürük elma birlerce sağlam elma arasõna koyun, onu çürütür.�. Kanal A, Terazi, 

30.06.1999, 23.45. 
 doğrusu: elmayõ 
 
�En iyi sonuç almak için...�. SHOW, Reklâm, 13.05.1999, 09.12. 
 doğrusu: sonucu 



 

 

 
�MHP kapõlarõ açarsa bu değerlendiririz diyor, Posta gazetesinin haberinde.�. STV, 

Merhaba Yeni Gün, 19.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: bunu 
 
�Bana kalõrsa durum daha da iyi anlayabilmek için karada olmamõz gerekiyor.�. 

Meltem, Belgesel, 05.10.1999, 23.07. 
 doğrusu: durumu 
 
 �Prim gün sayõsõ da 8300�e çõkaran yasa...�. FLASH, 23. Saat, 13.07.1999, 23.00. 
 doğrusu: sayõsõnõ 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örneklerde belirtme hâli eki (-i, -ni) yerine, yönelme hâli eki (-e) 

kullanõlmõştõr. 
 
 �Kamplara ziyaret etmeleri isteniyor.�. TRT 1, Spor, 03.05.1999. 
 doğrusu: Kamplarõ 
 
 �...daha sonra Fazilet Partisi�nin kapatõlmasõna değerlendirdi.�. TGRT, Haber 16.00, 

07.05.1999, 16.03. 
 doğrusu: kapatõlmasõnõ 
 
 �...Türkiye, Amerika�nõn bölgede en güvendiği ülke konumuna elde edecek...�. TGRT, 

Dünya Turu, 11.05.1999, 04.01. 
 doğrusu: konumunu 
 
 �...özel kanallara pek ziyaret edemiyordunuz.�. HBB, 2�den 4�e, 09.06.1999, 00.53. 
 doğrusu: kanallarõ 
 
 �Tebrik ediyoruz sizlere.�. Kanal D, Aileler Yarõşõyor, 09.07.1999, 17.57. 
 doğrusu: sizleri 
 
 �Oktar Babuna kampanyasõna gözaltõna alan Sağlõk Bakanlõğõ...�. Kanal A, Haber, 

30.06.1999, 12.30. 
 doğrusu: kampanyasõnõ 
 
 �...daha yeni birbirimize anlamaya başladõk.�. Kanal D, Pazar Magazin, 04.07.1999, 

18.25. 
 doğrusu: birbirimizi 
 



 

 

 �Bu mesleğe ne zaman başladõnõz ve kaç yõldõr yapõyorsunuz?�. Ey, Gün Başlõyor, 
26.05.1999, 08.59. 

 
 Bu ifade iki cümleden meydana gelmiştir. Birinci cümlede �mesleğe 
başlamak�tan bahsedilmektedir ki iki kelime arasõnda yapõ bakõmõndan 
bir uyum vardõr. İkinci cümlede ise mesleğe kelimesi, yapõyorsunuz 
fiilinin de tamlayõcõsõ olabileceği düşünülerek tekrarlanmamõştõr. Hâlbuki 
mesleğe taşõdõğõ ekle yapõyorsunuz fiiline uyum göstermemektedir. Yani 
mesleğe yapõyorsunuz şeklinde bir ifade olamaz. Cümleye mesleği 
kelimesini ilâve etmekle bu yanlõşõ düzeltebiliriz. �Bu mesleğe ne zaman 
başladõnõz ve bu mesleği kaç yõldõr yapõyorsunuz?�.  

 
 �Teknik direktör Fatih Terim yapõlan transferlerin yetersiz olduğu yönündeki 

eleştirilere cevaplandõrdõ.�.  
 doğrusu: eleştirileri 
  
 �Ancak hükûmetin verdiği zamla memurlara ikinci sõnõf vatandaş görme geleneğini 

sürdürdüğünü belirtti.�. KENT, Haber 10.07.1999, 21.07. 
 doğrusu: memurlarõ 
 
 �Ben de açõkçasõ bu habere çok fazla inandõrõcõ bulmadõğõmõ söylemek istiyorum.�. 

SHOW, Güne Merhaba, 01.07.1999, 07.42. 
 doğrusu: haberi 

 
 �Kendine harap ediyor, bu da onun için hiç normal değil.�. STV, Uzay Adasõ, 

19.05.1999, 16.31. 
 doğrusu: kendini 
 
 �TGRT ailesi olarak biz de size tebrik ediyor...�. TGRT, Haber, 04.10.1999, 17.14. 
 doğrusu: sizi 
 
 �...olaya müteakip...�. NTV, Haber, 02.07.1999, 02.03. 
 doğrusu: olayõ 
 
 �Güvenlik Konseyi�nin kararlarõ buna amirdir.�. NTV, Kõbrõs Özel Programõ, 

15.07.1999, 15.47. 
 doğrusu: bunu 
 
 �Yaşadõklarõ duyurmaya geçtiğimiz haftalarda başarabilmişlerdi.�. NTV, Haber, 

04.07.1999, 09.36. 
 doğrusu: yaşadõklarõnõ duyurmayõ 

 
*          *          * 



 

 

 
 
 Aşağõdaki örneklerde ise belirtme hâli eki yerine ilgi hâli eki (-in, -nin) kullanõlmõştõr. 
 
 �...memurlarõn içinde bulunduğu durumun yürekler acõsõ olarak belirtti.�. HBB, Haber, 

11.06.1999, 18.45. 
 doğrusu: durumu 
 
 �...iddianamenin mahkemeye sunan savcõ...�. HBB, Ankara�da Gündem, 11.06.1999, 

09.36. 
 doğrusu: iddianameyi 
 
 �Yarõ bilimsel cümlelerin arka arkaya sõralarsanõz etkin de olabilirsiniz.�. atv, A�dan 

Z�ye, 05.10.1999, 16.50. 
 doğrusu: cümleleri 
 
 �IMF�nin Türkiye gezisinin üç gün uzatmasõnõn...�. etv, Tam Sõrasõ, 28.06.1999, 

22.42. 
 doğrusu: gezisini 
 
 �İki takõmõn kurtarma olayõ çok zor.�. Kanal 7, Haber, 03.05.1999, 19.00. 
 doğrusu: takõmõ 
 
 �Konunun Haymana�da toplanacak Başkanlar Kuruluna havale ettiğini söyledi.�. 

Kanal A, Günebakan, 18.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: Konuyu 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örnekteyse -la eki kullanõlmõştõr. 
 
 �Memur zamlarõyla ilgili hükûmetin artõk erteleyecek zamanõ kalmadõ.�. FLASH, Eko 

Bugün, 08.07.1999, 19.00. 
 doğrusu: zamlarõnõ 
 
 8. 4. 3. Zarf-yüklem uyumsuzluğu 
 
 Zarflar; tarz, vasõta, sebep, zaman ve yer bakõmlarõndan fiilleri belirtirler. Zarflar bu 

görevlerini eksiz olarak yapabilecekleri gibi bazõ eklerle de yerine getirebilirler. Ancak hangi 
zarfõn hangi ekle fiile bağlanacağõna dikkat etmek gerekir. Aşağõdaki örneklerde yanlõş ekler 
kullanõlarak zarf-fiil uyumu bozulmuştur. Bazen de gerekli ek kullanõlmadõğõ için uyum 
sağlanamamõştõr. 

 
 �...müthiş ümitler bağlanõyoruz.�. atv, Haber, 01.07.1999. 



 

 

 doğrusu: ümitlerle 
 
 �Gün geçtikçe kendisini daha fazla ilgilenmeye başladõ.�. HBB, Bugün, 10.06.1999. 
 doğrusu: kendisiyle 
 
 �İnsanlarõn vergiye daha bir sempati bakmasõ...�. FLASH, Ankara Gündemi, 

02.07.1999, 20.00. 
 doğrusu: sempatiyle 
 
 �Bizim sağlõk sorunlarõmõzõ...ilgilenecekler.�. Kanal 7, İyi Akşamlar, 13.05.1999, 

16.13. 
 doğrusu: sorunlarõmõzla 
 
 �İşimizi ciddiyetle seviyoruz.�. Kanal A, Damlayan Mõsralar, 18.06.1999, 22.30. 
 doğrusu: ciddî olarak 
 
 �Gençlere her türlü sportif faaliyeti yapacağõz.�. Kanal A, Seçmen Soruyor, 

27.06.1999, 21.30. 
 doğrusu: Gençler için 
 
 �Size en çok kaç yaşlarõ arasõnda düşük yaşanõyor Türkiye�de?�. FLASH, Kurdela, 

05.07.1999, 16.00. 
 doğrusu: Sizce 
 
 �Ben bir şarkõ söyleyip ondan sonra görüşürüz.�. TGRT, Gülbence, 12.05.1999, 10.38. 
 doğrusu: söyledikten sonra 
 
 �Fotokopide kõsaltõldõ.�. Kanal D, Haber, 28.05.1999, 19.15. 
 doğrusu: Fotokopiyle 
 
 �Gonzales�in vuruşunda takõmõnõ 2-0 öne geçiriyor.�. OLAY, Dünyadan Spor, 

01.05.1999, 17.22. 
 doğrusu: vuruşuyla 

Cümlenin öznesi de Gonzales�in değil Gonzales şeklinde olmalõdõr. 
 
�Ben aslõnda bu müziği bayağõ uzun zamanlar söylüyorum�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba 

ve Metin Uca, 02. 07. 1999, 07.35. 
doğrusu: uzun zamandõr 
 

*          *          * 
 
 İnşallah, lütfen gibi kalõplaşmõş zarflarõn fiilleri belli kiplerde olmak zorundadõr. 

Aşağõdaki örneklerde fiiller zarfa uygun düşmemiştir. 
 



 

 

 �İnşallah bundan sonra huzurlu, rahat, güzel aylar temenni ediyorum.�. STV, Perihan 
Savaş Bizimle, 01.10.1999, 09.30. 

 doğrusu: geçirirsiniz 
 
 �Lütfen bizden ayrõlmõyorsunuz.�. Kanal A, Günebakan, 30.06.1999, 09.00. 
 doğrusu: ayrõlmayõnõz 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örnekte zarfla yüklem arasõnda zaman bakõmõndan uyumsuzluk vardõr. 
 
 �Geçtiğimiz hafta Türkiye�nin gündeminde neler var?�. etv, Yorum, 28.06.1999, 

08.42. 
 doğrusu: vardõ 
 

*          *          * 
 
 Şu örnekte fiil düştüğü için bir kõsaltma grubu ortaya çõkmõş; ancak kõsaltma grubunun 

ögeleri arasõnda uyum sağlanamamõştõr. 
 
 �Türkî cumhuriyetlerine ilişkilerimizde şuna dikkat etmemiz gerekiyor.�. Kanal 7, 

Dünyadan Yansõmalar, 01.05.1999, 20.00. 
 doğrusu: cumhuriyetlerle 
 
 8. 4. 4. Yer tamlayõcõsõ-yüklem uyumsuzluğu 
 
 Yer bildiren ögeye yer tamlayõcõsõ denir. Fiilin yerini bildiren üç hâl vardõr: 1. 

Yönelme (-e) hâli, 2. Bulunma (-de) hâli, 3. Çõkma (-den) hâli. Fiile bağlanan yer 
tamlayõcõlarõna doğru eki getirmek gerekir. Söz gelişi evden çõkmak yerine evde çõkmak, okula 
gitmek yerine okulu gitmek denirse uyumsuzluk ortaya çõkar. 
 

 Aşağõdaki örneklerde yönelme hâli eki -e yerine başka ekler kullanõlmõştõr. Bazõ 
örneklerde ise herhangi bir hâl eki kullanõlmamõştõr. 

 
 �İş yerinde molotof kokteyli atõldõ.�. FLASH, Gün Ortasõ, 11.06.1999, 12.58. 
 doğrusu: yerine 
 
 �Ayrõca 15 zarf içinde konmuş kaset ve tutanaklar...�. HBB, Haber, 04.06.1999, 13.06. 
 doğrusu: içine 
 
 �...duruşmayõ ceza evinde bulunan Halûk Kõrcõ katõlmadõ.�. HBB, Haber, 14.06.1999. 
 doğrusu: duruşmaya 
 



 

 

 �...neler olacağõ dönmeden evvel...�. HBB, Günün Menüsü, 11.06.1999, 10.22. 
 doğrusu: olacağõna 
 
 �...cep telefonlarõnõn da virüs bulaşacağõ iddialarõ ortalõğõ karõştõrdõ.�. TGRT, Haber 

24, 04.05.1999, 00.01. 
 doğrusu: telefonlarõna 
 
 �İnsanlar hafta sonlarõ pikniklerde gidiyorlar.�. HBB, Günün Menüsü, 14.06.1999, 

10.43. 
 doğrusu: pikniklere 
 
 �...bizler birazcõk daha kendimizi dikkat etmek zorunda kalõyoruz.�. HBB, 2�den 4�e, 

14.06.1999, 01.30. 
 doğrusu: kendimize 
 
 �Profilo alõş veriş merkezinde düzenlenen defile ünlü mankenler katõldõ.�. HBB, 

Haber, 13.06.1999, 13.11. 
 doğrusu: defileye 
 
 �Kõzõl Tugaylarla atfedilen bir kõsõm terör ve şiddet hareketleri...�. HBB, Haber, 

01.06.1999, 08.32. 
 doğrusu: Tugaylara 
 
 �Mutfağa girince sizin gibi neşeli olmak çalõşõyorum.�. HBB, Günün Menüsü, 

03.06.1999, 10.36. 
 doğrusu: olmaya 
 
 �...bu mütalâasõnda Abdullah Öcalan�õn samimî olmadõğõnõ değindi.�. HBB, Haber, 

08.06.1999, 18.46. 
 doğrusu: olmadõğõna 
 
 �Evet sevgili izleyiciler, haberleri şöyle bir göz attõnõz.�. HBB, Bugün, 10.06.1999, 

08.04. 
 doğrusu: haberlere 
 
 �Bu dönem sosyal güvenlikle ilgili kanunumuzun çõkacağõnõ ve tüm insanlarõmõzõn 

sosyal güvenlik şemsiyesi altõna alõnacağõnõ inanõyorum.�. etv, Kulis, 24.06.1999, 22.55. 
 doğrusu: çõkacağõna, alõnacağõna 
 
 �İlk soruyu Antalya�dan başlamak istiyorum.�. etv, Tam Sõrasõ, 22.05. 
 doğrusu: soruya 
 



 

 

 �Bu filmimiz yalnõz bu sene Antalya Altõn Portakal Film Festivali�nin yarõşmasõnõ 
kalmayacaktõr; bütün yurt içi, yurt dõşõ film festivallerde katõlacaktõr.�. etv, Haber 18, 
29.06.1999, 19.12. 

 doğrusu: yarõşmasõna, festivallerine 
 
 �...yedi bin korsan kaset  ve bu kasetlerin çoğaltõlmasõnda kullanõlan cihazlara el 

kondu.�. Kanal D, Haber, 10.07.1999, 20.00. 
 doğrusu: kasete 
 
 �Turizmde bir sekte vuruldu.�. FLASH, Kâmuran Akkor Şov, 01.07.1999, 20.30. 
 doğrusu: Turizme 
 
 �...bunlarõ bir bütün olarak bakmak gerekiyor.�. FLASH, Ekonomik Panorama, 

03.07.1999, 21.30. 
 doğrusu: bunlara 
 
 �Devamlõ onlarõ baskõ koymuşuz.�. Kanal 7,  Dünyadan Yansõmalar, 15.05.1999, 

20.00. 
 doğrusu: onlara 
 
 �Türkî cumhuriyetleri çok özel bakõlacağõ ortada.�. Kanal 7, Dünyadan Yansõmalar, 

08.05.1999, 20.00. 
 doğrusu: cumhuriyetlere 
 
 �Bu hükûmetin ANAP, MHP, DSP koalisyonu olacağõ kesin gözüyle bakõlõyordu.�. 

Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 15.05.1999, 21.00. 
 doğrusu: olacağõna 
 
 �Davada avukat olarak katõlan...�. FLASH, Gün İçi Haber, 12.07.1999, 15.00. 
 doğrusu: Davaya 
 
 �...bizimle konuk olunuz.�. TRT 1, Günden Güne, 12.05.1999. 
 doğrusu: bize 
 
 �Sözlerini ekonomik bunalõmõn boyutlarõnõ anlatarak başladõ.�. Kanal A, Günebakan, 

29.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: sözlerine 
 
 �Hastalar, Bakan�dan ilâç kuyruklarõndan şikâyetçi olurken...�. SHOW, Haber, 

03.07.1999, 20.44. 
 doğrusu: Bakan�a 

  



 

 

 �Siyasetçinin görevi nedir?� bunu çok iyi bakmak lâzõm.�. FLASH, 23. Saat, 
05.10.1999, 20.32. 

 doğrusu: buna 
 
 �Ben burada 9 numaralõ Ülfet ve 3 numaralõ Kayabey için şans tanõyorum.�. OLAY, 

Padok, 04.05.1999, 12.11. 
 doğrusu: Kayabey�e 
 
 �Ben bunu bakmak istiyorum.�. SHOW, Güne Merhaba, 11.05.1999, 07.45. 
 doğrusu: buna 
 
�Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin hem TMO�dan hem de birliklerden alacaklarõnõn 

ödenmesinde öncelik tanõyoruz.�. FLASH, Haber, 10.10.1999, 20.12. 
 doğrusu: ödenmesine 
 
 �Töreni Galatasaray Eğitim Vakfõ Başkanõ İnan Kõraç ve eşi Suna Kõraç�la 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanõ Faruk Süren, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katõldõ.�. 
Kanal 7, Haber, 03.07.1999, 18.54. 

 doğrusu: Törene 
 
 �Ermeniler yõllardõr dünya kamuoyunu geçmişte Türklerin kendilerini soy kõrõma tâbi 

tuttuklarõ iddiasõnõ yaydõlar.�. TRT 1, Haber Turu, 08.10.1999, 00.41. 
 doğrusu: kamuoyuna 
 
 �...yanlarõnda getirdikleri çilingirle evin kapõsõnõ açtõrõp içeri girdiler.�. SHOW, Haber, 

02.07.1999, 03.38. 
 doğrusu: çilingire 
 
�Anayasa mahkemesinde dava açan...�. TGRT, Haber, 07.05.1999, 12.09. 
 doğrusu: mahkemesine 
 

*          *         * 
 
 Aşağõdaki örneklerde bulunma hâli eki -de yerine başka ekler kullanõlmõştõr. Bazõ 

örneklerdeyse herhangi bir hâl eki kullanõlmamõştõr. 
 
 �Bugün Beyoğlu�nu yürürken karşõlaştõğõmõz sokak çocuklarõ...�. FLASH, Ana Haber, 

03.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: Beyoğlu�nda 
 
 �...ifadesini hiçbir baskõ altõ kalmadan verdiğini söyledi.�. HBB, Haber, 02.06.1999, 

12.09. 
 doğrusu: altõnda 



 

 

 
 �...Firiştine hava alanõndan bulunan tanklarõn...�. HBB, Haber, 14.06.1999, 18.53. 
 doğrusu: alanõnda 

 Ayrõca Firiştine değil Priştine olacak. 
 
 �...bütün TÜRK-İŞ kongrelerine yaşamõnõz boyunca böyle alkõşlanacaksõnõz.�. Kanal 

D, Haber (Yorum), 14.07.1999, 20.27. 
 doğrusu: kongrelerinde 
 
 �Çocuğun bir yere bakõlmasõ gerekiyor.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 16.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: yerde 
 
 �...değişik plâtformlarla yapõlan tartõşmalarla geçiriyor.�. etv, Haber 20, 17.06.1999, 

20.21. 
 doğrusu: plâtformlarda 
 
 �İçeri girerken, dõşarõ çõkarken basõn mensuplarõ bayağõ tedirgin bir davranõş vardõ.�. 

SHOW, Lige Doğru, 04.07.1999, 23.33. 
 doğrusu: mensuplarõnda 
 
 �Annenizin çok genç bir yaşta erken bunama denen bir hastalõğõn etkili olmasõ.�. 

OLAY, Portreler, 10.05.1999, 09.28. 
 doğrusu: annenizde 
 
 �Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere.�. OLAY, Şeker Portakalõ, 02.055.1999, 

10.45. 
 doğrusu: konuda 
 
 �...tanõk olarak dinlenen bomba amiri olay yerinden bombalama bulgusuna kesinlikle 

rastlanmadõğõnõ söyledi.�. SHOW, Güne Merhaba, 06.07.1999, 07.32. 
 doğrusu: yerinde 

Cümledeki bomba amiri ifadesi de bomba uzmanõ olmalõdõr. 
 
 �Dört dörtlük bir şekliyle bu millete hizmet etmiştir.�. Kanal A, Günün Konuğu, 

08.10.1999, 08.42. 
 doğrusu: şekilde 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örneklerde çõkma hâli eki -den yerine başka ekler kullanõlmõştõr. Bazõ 

örneklerdeyse herhangi bir hâl eki kullanõlmamõştõr. 
 
 �Hiç bahsetmiyoruz konuya.�. FLASH, Kurdela, 13.07.1999, 16.00. 



 

 

 doğrusu: konudan 
 
 �Neler yapacağõnõ bahsettin.�. TRT 1, Haber, 05.05.1999, 11.00. 
 doğrusu: yapacağõndan 
 
 �Öcalan, Yunanistan ve Güney Kõbrõs kesiminin destek aldõklarõnõ bir kez daha 

doğruladõ.�. HBB, Haber, 03.06.1999, 07.34. 
 doğrusu: kesiminden 
 
 �...kendisi üzerinde şüphelensin.�. Kanal A, Teleklinik, 26.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: kendisinden 
 
 �...ilgili yasanõn parlâmento çõkmasõydõ.�. HBB, Mozaik, 11.06.1999, 23.25. 
 doğrusu: parlâmentodan 
 
 �Protokolün basõna sõzdõrõlmasõ üzüldüğünü söylüyor.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 

14.05.1999, 08.00. 
 doğrusu: sõzdõrõlmasõndan (dolayõ) 
 
�Sizi tanõmakta mutlu oldum.�. FLASH, Dizi film, 03.10.1999, 18.40. 
 doğrusu: tanõmaktan 
 
 8. 4. 5. Sõfat-isim uyumsuzluğu 
 
 Bir, her, birçok, birkaç, bir parça, herhangi bir, bazõ vb. belirsizlik sõfatlarõ ile isim 

arasõnda sõk sõk uyumsuzluk ortaya çõkmaktadõr. Aşağõdaki örneklerde bir sõfatõndan sonra 
gelen isimlerin çokluk biçiminde olmamalarõ gerekir. 

 
 �...bir dörtlüklerde dile getirdi.�. Kanal A, Dilden Gönüle, 28.06.1999, 21.50. 
 doğrusu: dörtlükte 
 
 �Bir baremler konmuş.�. Kanal A, Günebakan, 16.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: barem 
 
 �Çok güzel bir çalõşmalar...�. Kanal A, Günebakan, 25.06.1999. 
 doğrusu: çalõşma 
 
 �...kalktõ, bir itirazlarda bulundu.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 04.05.1999, 08.50. 
 doğrusu: itirazda 
 
 �Başka bir odalara gidiyor.�. Kanal A, Madalyon, 30.06.1999, 14.30. 
 doğrusu: odaya 
 



 

 

*          *          * 
 
 Her, birçok, bu kadar, bir grup, herhangi bir sõfatlarõndan sonra gelen isimler de 

teklik biçiminde olmalõdõrlar. Aşağõdaki örneklerde isimlerin yanlõş olarak çokluk biçimine 
sokulduğunu görüyoruz. 

 
 �Her il ve ilçelerde çalõştõm.�. Kanal A, Klipmatik, 18.06.1999, 13.00. 
 doğrusu: ilçede 
 
 �Her sohbetlerimizde, her konuşmalarõmõzda...�. Kanal A, Klipmatik, 29.06.1999, 

13.50. 
 doğrusu: sohbetimizde, konuşmamõzda 
 
 �...birçok okullarda oynadõ.�. Kanal A, Klipmatik, 30.06.1999, 14.55. 
 doğrusu: okulda 
 
 �Birçok senaryolar üretildiler.�. Kanal A, Gündemin İçinden, 18.06.1999, 21.45. 
 doğrusu: senaryo 

 Fiil de üretildi olacaktõr. 
 
 �...bu kadar elimizde olan malzemelerle...�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 03.05.1999, 

12.00. 
 doğrusu: malzemeyle 

 Bu kadar sõfatõ malzeme�den önce gelmelidir. 
 
 �Bir grup teroristlerin...�. TRT 1, T.S.K. Saati, 15.09.1999. 
 doğrusu: teroristin 
 

*          *          * 
 
 Türkçede sayõlarõn belirttiği isimler, çokluk olarak gelmez. Kõrk Haramiler, Üç 

Silâhşorlar, Beşevler gibi kalõplaşmõş ve özel isim hâline gelmiş örnekler bu kuralõn 
dõşõndadõr. Üç kalemler, kõrk odalar gibi örnekler Türkçeye aykõrõdõr. Yüzlerce, milyonlarca 
gibi belirsizlik sõfatlarõ için de durum aynõdõr. Aşağõda söz konusu kurala aykõrõ örnekler 
görülmektedir. 

 
 �Sekiz yüz bin üyelerine iletiniz.�. Kanal A, Günebakan, 30.06.1999, 08.47. 
 doğrusu: üyesine 
 
 �Belki de milyarlarca saydõğõm liralara aldõğõmõz buzdolaplarõ...�. Kanal A, Hayatõn 

Rengi, 25.06.1999, 11.30. 
 doğrusu: liraya 

 Saydõğõm sözü de fazladõr. 



 

 

 
 �Milyonlarca insanlar ölüyorlar.�. FLASH, Kurdela, 14.07.1999, 16.00. 
 doğrusu: insan 

Ölüyorlar fiili de ölüyor olmalõdõr.  
 �...iki üç dosyalar dolusu teşekkür mektuplarõ var.�. SHOW, Moda Show, 10.07.1999, 

13.21. 
doğrusu: dosya 
 
 �İnsanoğlunun geride bõraktõğõ binlerce yõllar...�. OLAY, Yörelerin Hatõrasõ, 

09.05.1999, 15.11. 
doğrusu: yõl 
 
 �Birkaç tane küvet oyuncaklarõ çizseydin.�. SHOW, Show Kids, 13.05.1990, 09.30. 
doğrusu: oyuncak 
 
 �Felâketten 48 gün sonra yeni bir mucize umutlarõ doğdu.�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 

06.10.1999, 06.57. 
 doğrusu: umudu 
 
 �İki yüz bin adet el ilânlarõ bastõrdõm.�. SHOW, 08.05.1999, 22.48. 
 doğrusu: ilânõ 
 
 �Bu dokuz adaylar arasõnda çekilenler oldu, çekilmeyenler oldu.�. atv, Gece Yarõsõ 

Haberler, 23.05.1999, 00.34. 
 doğrusu: aday 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örnekte sõfata getirilen çokluk eki uyumsuzluk yaratmõştõr. 
 
 �...õslah edebilecekler duruma...�. HBB, Politika Gündemi, 08.06.1999, 22.35. 
 doğrusu: edebilecek 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örnekte sõfat tamlamasõ kullanõlmasõ gerekirken isim tamlamasõ kullanõlmõş 

ve uyumsuzluk ortaya çõkmõştõr. 
 
 �62 yaşõna itirazlar yükseldi.�. FLASH, Ana Haber, 01.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: yaşa 

 
 8. 4. 6. Tamlayan-tamlanan uyumsuzluğu 
 



 

 

 Tamlayan-tamlanan uyumsuzluğu isim tamlamalarõnõn iki ögesi arasõnda ortaya çõkan 
bir uyumsuzluktur. Bilindiği üzere belirtili isim tamlamalarõnda tamlayan (ilk öge), ses 
uyumlarõna göre değişebilen -in / -nin ekini; tamlanan (ikinci öge), yine ses uyumlarõna göre 
değişebilen -i / -si ekini alõr. Belirtisiz isim tamlamalarõnda ise sadece ikince öge ek alõr. İşte 
bu eklerden birinin kullanõlmamasõ veya fazladan kullanõlmasõ, bu ekler yerine başka bir ekin 
kullanõlmasõ uyumsuzluklara yol açar. Pazartesi gün-ü, pencere cam-õ, elma ağac-õ 
örneklerinde görüldüğü gibi belirtisiz isim tamlamalarõnda tamlayan ile tamlanan arasõna 
başka kelime giremez. İki öge arasõna herhangi bir kelime girecek olursa tamlayan mutlaka -
in / -nin ekini alõr ve tamlama belirtili hâle döner: pencere-nin beyaz cam-õ. Ayrõca ikinci öge 
bir sõfat-fiil (geldiği, alacağõ) olursa, araya başka kelime girse de girmese de birinci öge -in / -
nin ekini alõr: kalemin kõrõldõğõ, adamõn alacağõ. 

 
Aşağõdaki örneklerde tamlayan ile tamlanan arasõnda başka kelimeler yer aldõğõ hâlde, 

tamlayan için gerekli -in / -nin eki kullanõlmamõştõr. 
 
 �Türkiye bu bölgede saygõn bir imkâna sahip olmasõ gerekiyor.�. Kanal A, 

Günebakan, 25.06.1999. 
 doğrusu: Türkiye�nin 
 
 �Sorular bir yerden çalõndõğõ ortaya çõkõnca...�. Kanal 7, Başkent Kulisi, 02.05.1999, 

11.50. 
 doğrusu: Sorularõn 
 
 �MHP�nin genel başkanõ temkinli bir yaklaşõmõ söz konusu.�. Kanal 7, Kanal 7�de 

Sabah, 14.05.1999, 07.45. 
 doğrusu: genel başkanõnõn 
 
 �Bu adamlar hiç böyle bir niyetleri yok.�. Kanal 7, Dünyadan Yansõmalar, 

15.05.1999, 20.30. 
 doğrusu: adamlarõn 
 
 �...Türkiye�den gidecek olan devlet yetkilileri muallâkta kalmõş olmalarõ...�. Kanal 7, 

Dünyadan Yansõmalar, 15.05.1999, 20.32. 
 doğrusu: devlet yetkililerinin 
 
 �İki yüz yirmi beş tanesi bilimsellikle yakõndan uzaktan ilgisi yok.�. Kanal 7, Hayatõn 

İçinden, 13.05.1999, 11.00. 
 doğrusu: tanesinin 
 
 �...Şemdin Sakõk TCK�nin 125. maddesi gereğince ölüm cezasõ ile 

cezalandõrõlmasõna.�. Kanal D, Haber 17, 07.07.1999, 17.05. 
 doğrusu: Şemdin Sakõk�õn 
 



 

 

 �...sivil taraflar önce kendi içinde uzlaşabilmesi lâzõm.�. HBB, Odak, 09.06.1999, 
23.58. 

 doğrusu: taraflarõn 
 
 �Patlõcanlarõmõz orada istediğimiz kõvama gelmesi için...�. HBB, Günün Menüsü, 

04.06.1999, 10.24. 
 doğrusu: Patlõcanlarõmõzõn 
 
 �Rusya�da Boris Yeltsin dün başbakanõ görevden almasõ ortalõğõ karõştõrdõ.�. Kanal 7, 

Haber, 13.05.1999, 16.00. 
 doğrusu: Boris Yeltsin�in 
 
 �...Babuna Türkiye�ye geldiği zaman söylediği ilk sözler...�. HBB, Haber, 12.06.1999, 

13.16. 
 doğrusu: Babuna�nõn 
 
 �...devlet adamlarõ yapmõş olduğu çok ikna edici konuşmalar var.�. STV, Saat 06.00, 

05.10.1999, 01.54. 
 doğrusu: devlet adamlarõnõn 
 
 �Bu eğitimi alacak kişiler yararlanabilecek pek çok yer var.�. Kanal D, Duygulu 

Türküler, 12.07.1999, 06.17. 
 doğrusu: kişilerin 

 İkinci ögenin de yararlanabileceği olmasõ gerekir. 
 
 �...makarnalarõmõz yapõşmamasõ için...�. HBB, Günün Menüsü, 08.06.1999, 10.29. 
 doğrusu: makarnalarõmõzõn 

 
 �Partinin Bursa kulislerinde, gelecekteki il başkanõ kim olmasõ gerektiği tartõşõlõyor.�. 

OLAY, Haber, 04.05.1999, 19.50. 
 doğrusu: başkanõnõn 
 
�Şu anda Ecevit�in görüşmesi devam ettiği, bize gelen son bilgiler arasõnda.�. Hilâl 

Radyo, Haber, 06.01.1999. 
 doğrusu: görüşmesinin 
 
�...Ekvador�un başkenti Kuito ile Zimbabve�nin başkenti Harare en ucuz kentler olduğu 

bildirildi.�. KENT, Haber, 01.07.1999, 10.54. 
 doğrusu: Harare�nin 
 
�Üniversiteler açõlmasõyla birlikte yine birtakõm olaylar var.�. TRT 1, Haber Kuşağõ, 

07.10.1999, 18.34. 
 doğrusu: Üniversitelerin 



 

 

 
�Çünkü bizi izleyen çok seyircinin kafasõnda bu olduğunu tahmin ediyorum.�. OLAY, 

Olay-Forum, 01.05.1999, 12.01. 
 doğrusu: bunun 
 
�1803 yõlõnda Başkan Thomes Jefferson Louisiana eyaletin tamamõ için Napolyan�a 

15.000 dolar ödedi�. Kanal 6, Belgesel, 02. 07. 1999, 06.26. 
doğrusu: eyaletinin 
 
�Parti temsilcileri adaletin yerini bulmasõ için hâkimler ve savcõlarõn hayat standartlarõ 

yükseltilmesi gerektiği düşüncesinde birleşti�. Kanal 6, Haber, 15. 07. 1999, 19.08. 
doğrusu: standartlarõnõn 
 
�BBP lideri Muhsin Yazõcõoğlu geçmiş değerlendirilmesi sadece sağõyla değil, soluyla 

da değerlendirilmelidir, dedi.�. STV, Merhaba Yeni Gün, 17.05.1999, 07.06. 
 doğrusu: geçmişin 
 
�Bu arada Millî Savunma Bakanõ Sabahattin Çakmakoğlu, bedelli askerlik hizmetin er 

eğitim tugaylarõnõn bulunduğu tüm illerde yapõlacağõnõ açõkladõ.�. TGRT, Haber, 05.10.1999, 
00.31. 

 doğrusu: hizmetinin 
 
 �Harem bölümün en büyük salonlarõndan birindeyiz.�. NTV, Kartpostal, 13.07.1999, 

22.20. 
 doğrusu: bölümünün 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örnekte Seul kelimesine -ün ekinin getirilmemesi anlam karõşõklõğõna yol 

açmõştõr. 
 
 �Kore�nin başkenti olan Seul Belediyesi heyetini...�. Kanal A, Haber, 25.06.1999, 

18.30. 
 doğrusu: Seul�ün belediye heyetini 

-ün konmayõnca başkent Seul değil, Seul Belediyesi oluyor. 
 

*          *          * 
 
 Şahõs zamirlerinin tamlayan olmasõ durumunda -in / -nin (birinci şahõslarda -im) ekine 

mutlaka ihtiyaç vardõr. Aşağõdaki örneklerde şahõs zamirlerinden sonra ek kullanõlmamõştõr. 
 
 �Ben bu hafta evlenme durumum var.�. Kanal 7, Hayatõn İçinden, 03.05.1999, 11.00. 
 doğrusu: Benim 
 



 

 

 �Biz bu seçimlerdeki başarõsõzlõğõmõzõn sebebi de...�. Kanal 7, Haftasonu Haberleri, 
08.05.1999, 21.00. 

 doğrusu: Bizim 
 

*          *          * 
 
 Şahõs zamirlerinin tersine dönüşlülük zamirinde eke ihtiyaç yoktur. 
 
 �Kendimizin irademize göre...�. Kanal D, 32. Gün, 02.07.1999, 00.03. 
 doğrusu: Kendi irademize 
 
 Ocak ayõ, Salõ günü, savaş yõllarõ gibi belirli zamanlarõ gösteren tamlayanlarda da -in / 

-nin eki kullanõlmaz. 
 
 �İkinci Dünya Harbi�nin yõllarõnda...�. Kanal A, Yorumlar ve Yankõlar, 30.06.1999, 

22.15. 
 doğrusu: Harbi 
 

*          *          * 
 
 İsim tamlamalarõnda ikinci ögenin (tamlananõn) iyelik eki (-i / -si) almasõ şarttõr. İyelik 

ekinin kullanõlmamasõ, tamlayan ile tamlanan arasõnda uyumsuzluk yaratõr. 
 
 �şehit anneler�. TGRT, Anneler Günü, 09.05.1999, 15.05. 
 doğrusu: şehit anneleri 
 
 �Kanlõ eylem plânlarla...�. TRT 1, Gece Haberleri, 06.05.1999, 24.00. 
 doğrusu: plânlarõyla 
 
 �Hastalõk derecede titiz.�. FLASH, Kâmuran Akkor Şov, 01.07.1999, 20.30. 
 doğrusu: derecesinde 
 
 �Türkiye dünyadaki 55 İslâm ülkeden biri.�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 13.06.1999, 

07.00. 
 doğrusu: ülkesinden 
 
 �C vitamin�. Kanal 7, İyi Akşamlar, 12.05.1999, 16.50. 
 doğrusu: C vitamini 
 
 �Görüşlerinin yakõn olduğu sonuca varõldõ.�. Kanal 7, Haber Saati, 04.05.1999, 21.30. 
 doğrusu: sonucuna 
 



 

 

 �Cumhurbaşkanõ Pazartesi gün hükûmeti kurma görevini Ecevit�e verdi.�. Kanal 7, 
Kanal 7�de Sabah, 04.05.1999, 07.30. 

 doğrusu: günü 
 
 �Perşembe ve Cuma gün.�. Kanal A, Klipmatik, 30.06.1999, 14.00. 
 doğrusu: günü 
 
 �Çocuk giyimden bayan, erkek giyimine kadar...�. Kanal A, Yarõşmaca, 20.06.1999, 

19.00. 
 doğrusu: giyiminden 
 
 �yatak örtü, masa örtü.�. FLASH, Söz Esnafõn, 09.05.1999, 20.40. 
 doğrusu: örtüsü 
 
 �Yõllardõr el dokuma halõ üretiyoruz�. Kanal 6, Reklâm, 02. 07. 1999, 21.58. 
doğrusu: el dokumasõ 

 
�Yalnõzca Türkî cumhuriyetlerden gelen Türk cumhuriyetlerden gelenler değil...�. STV, 

Haber, 19.05.1999, 10.52. 
 doğrusu: Türk cumhuriyetlerinden 
 

�Fatboy Slim, Arman Van Helden karşõlaşmasõ, 12 Haziran Cumartesi günü Londra Briston 
Akademide yapõlacağõ açõklandõ.�. NUMBER 1, Number One News, 
07.05.1999, 17.21. 

 doğrusu: Briston Akademisinde 
 
 �Fazilet Parti�de çatlak...�. Kanal 7, Kanal 7�de Sabah, 04.05.1999, 07.30. 
 doğrusu: Fazilet Partisi�nde 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örnekte bir isim tamlamasõ olmadõğõ hâlde -su eki kullanõlmõştõr. 
 
 �İnsanõn inandõğõ doğrultusunda...�. Kanal 7, Haber Saati, 04.05.1999, 21.30. 
 doğrusu: doğrultuda 

 İnandõğõ doğrultu, sõfat tamlamasõdõr. 
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örneklerde -in / -nin eki yerine -i / -ni eki kullanõlmõştõr. 
 
 �Mevsimin en sõcak dönemini yaşandõğõ...�. atv, Gece Yarõsõ Haberleri, 11.07.1999, 

01.07. 
 doğrusu: döneminin 



 

 

 
 �... asõl sahibini açõklama yapmasõ ...�. HBB, Haber, 02.06.1999, 13.46. 
 doğrusu: sahibinin 
 
�Bu çelişkiyi inşallah ileride düzeltilmesini biz ümit ediyoruz.�. btv, Diyalog, 

16.04.1999, 17.27. 
 doğrusu: çelişkinin 
 
�Mahkeme, bebeğini öldüren anneyi Bakõrköy Ruh ve Sinir Hastalõklarõ Hastahanesinde 

tedavi edilmesine karar verdi.�. OLAY, Haber, 10.05.1999, 19.56. 
 doğrusu: annenin 
 
�Bu değişik formülleri de ele alõnmasõnõ bekliyor.�. SHOW, Haber, 12.05.1999, 17.00. 
 doğrusu: formüllerin 
 
�Biz bu provokasyonu sona erdirilmesini istiyoruz.�. SHOW, Haber, 03.05.1999. 
 doğrusu: provokasyonun 
 
�İmza çarpõk çurpuk olsun onu senin elinden çõktõğõnõ hiçbir ilimsel iddia edemezler.�. 

Kanal A, Gözden Kaçanlar, 03.10.1999, 22.24. 
 doğrusu: onun 
 
 �Girişimcileri dikkatini çekmek istedik.�. FLASH, Söz Esnafõn, 04.06.1999. 
 doğrusu: Girişimcilerin 
 
 �Kõbrõs konusunu da ağõrlõklõ olarak masaya yatõrõlmasõ bekleniyor.�. FLASH, Gün 

Ortasõ Haber, 14.07.1999, 13.00. 
 doğrusu: konusunun  
 

*          *          * 
 
 Aşağõdaki örneklerde -in / -nin eki yerine -e gibi yanlõş ekler kullanõlmõştõr. 
 
 �Vatandaşlarõmõza bütün Bolu Dağõ�ndan geçerken rampa aşağõ çok sür�atli 

geçmemeleri lâzõm.�. Kanal D, Haber, 04.07.1999, 01.38. 
 doğrusu: Vatandaşlarõmõzõn 
 
 �...bu işe sorumluluğunu almõş bir bakan isem...�. etv, Politikanõn Nabzõ, 19.06.1999, 

21.51. 
 doğrusu: işin 
 
 �Bu gençlerde okumak istediklerini düşünüyorum.�. TRT 1, Haber, 01.05.1999. 
 doğrusu: gençlerin 



 

 

 
*          *          * 

 
 Aşağõdaki örneklerde belirtisiz isim tamlamalarõ vardõr; dolayõsõyla tamlayanõn eksiz 

olmasõ gerekir. Ancak örneklerde -ta, -nõ ekleri görülmektedir. 
 
 �Amerikalõ pilot yirmi kişinin ölümüne neden olmakta suçundan yargõlandõğõ...�. 

TGRT, Haber 16.00, 11.03.1999, 16.04. 
 doğrusu: neden olmak suçundan 
 
 �Hükûmet arayõşlarõnõn tõkandõğõnõ iddiasõnõ reddeden Ecevit...�. Kanal 7, Haber, 

13.05.1999, 13.00. 
 doğrusu: tõkandõğõ iddiasõnõ 
 
 �Sağlõğa kavuşmalarõnõ dileğimizi iletelim.�. Kanal A, Günebakan, 18.06.1999, 08.00. 
 doğrusu: kavuşmalarõ dileğimizi 

 
*          *          * 

 
Aşağõdaki örnekte ise �nõn ekine gerek yoktur. 
 
 �Amerika�nõn Kongresi�nin söz konusu iddialarõ araştõrmak için kurduğu komisyon...�. 

STV, Haber, 26.09.1999, 20.46. 
 doğrusu: Amerika Kongresi�nin 
 

*          *          * 
 
 Tamlayanla tamlanan arasõnda bazen şahõs ve teklik-çokluk bakõmlarõndan da 

uyumsuzluk görülmektedir. 
 
 �...ben burada, sizler de ekranõ başõnõzda...�. HBB, 07.06.1999, 10.23. 
 doğrusu: ekranõnõzõn başõnda / ekran başõnda 
 
 �Hepimizin bulup çõkarmamõz gereken pek çok ipucu var.�. FLASH, Gündem, 

11.07.1999, 22.00. 
 doğrusu: hepimizin bulup çõkarmasõ 
 
 �Bu çalõşmalarõ İçişleri ve Adalet bakanõ yürütecek.�. atv, Haber, 06.07.1999, 01.00. 
 doğrusu: İçişleri ve Adalet bakanlarõ 
 
 �1433 yõllarõnda Osmanlõ ülkelerini gezen...�. Kanal A, Mülk Sultanlarõ, 25.06.1999, 

17.05. 
 doğrusu: 1433 yõlõnda 



 

 

 1433 tek bir yõldõr. 
 
 �Dört teroristin yargõlanmalarõna başlandõ.�.  FLASH, Haber, 14.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: yargõlanmasõna 

 
 8. 4. 7. Bağlaç-yüklem uyumsuzluğu 
 
 Birçok bağlacõn fiille bir bağlantõsõ yoktur. Bazõ bağlaçlar ise fiille bağlantõlõdõr. Bu tür 

bağlaçlarõn bulunduğu cümlelerde fiiller rastgele kullanõlamazlar; bağlacõn istediği biçimde 
kullanõlmak zorundadõrlar. Son zamanlarda eğer, her ne kadar, ne ...ne bağlaçlarõ sorun 
yaratmaktadõr.  

 
 Eğer bağlacõ şart kipindeki fiillerle kullanõlõr: Eğer istersen, eğer yağmur yağarsa. 

Eğer kelimesinin takdirde, bile gibi edatlarla kullanõlmasõ yanlõştõr. 
 
 �Eğer siyasî baskõ yapõlmadõğõ takdirde...�. HBB, Haber, 10.06.1999, 16.04. 
 doğrusu: yapõlmazsa 
 
 �Eğer yasa bugün Meclis�ten geçtiği takdirde...�. TRT 1, Haber, 07.05.1999, 13.00. 
 doğrusu: geçerse 
 
 �Eğer Lefkoşa�nõn restorasyon plânõ tamamlansa bile...�. FLASH, Kõbrõs Belgeseli, 

03.06.1999. 
 doğrusu: tamamlanõrsa 

 Mutlaka bile kullanõlacaksa eğer kullanõlmamalõdõr. 
 

*          *          * 
 
 Her ne kadar bağlacõ mutlaka ise de şekline bağlanmalõdõr. 
 
 �Her ne kadar bir numaralõ mesele Meclis�ten güvenoyu alma meselesidir.�. Kanal 7, 

Haber, 02.05.1999, 13.00. 
 doğrusu: meselesi ise de 
 

*          *          * 
 

Ne ... ne (de) bağlacõ olumsuz fiille kullanõlmamalõdõr; çünkü bu bağlacõn kendisi 
olumsuzluk ifadesi taşõr. Ancak 19. yüzyõldan beri bu bağlacõn özellikle uzun cümlelerde 
olumsuz fiillerle de kullanõldõğõ ve bu yüzden sürekli olarak tartõşõldõğõ bir vakõadõr. Cümle 
uzadõkça ne ... ne�nin taşõdõğõ olumsuzluk anlamõ zayõflamakta ve yazarlar olumsuzluğu ifade 
etmek için başka olumsuz anlatõm yollarõ denemektedir. Kõsa cümlelerde ise fiilin olumlu 
olmasõ gerekir. 

 Aşağõdaki örneklerde fiilin olumsuz olmasõ uyumu bozmuştur. 



 

 

 
 �Ne õrk ne dil ayrõmõ yapõlmadõ festival gösterilerinde.�. FLASH, Haber, 13.07.1999, 

19.30. 
 doğrusu: yapõldõ 
 
 �Şu anda Türkiye�de ne konsolidasyonu ne de devalüasyonu gerektirecek bir durum 

söz konusu değildir.�. FLASH, Gün Ortasõ Haber, 05.07.1999, 13.00. 
 doğrusu: söz konusudur 
 
 �Bunu ne Nursel ne de Fevzi yapamaz.�. FLASH, Gerçek Kesit, 13.07.1999, 10.15. 
 doğrusu: yapabilir. 

En sağlam şekil şudur: Bunu ne Nursel yapabilir, ne de Fevzi. 
 
 �Ne kuşlarõ, ne yõldõzlarõ göremeyebilirsiniz.�. FLASH, Şeker Cadõ, 14.07.1999, 

18.45. 
 doğrusu: görebilirsiniz 
 
 �Kayõt dõşõ ekonomiyi kayõt altõna almadõkça bu devlet ne sosyal devlet olabilir, sosyal 

devlet olmadõkça da hukuk devleti olamaz.�. 
 doğrusu: ne sosyal devlet olabilir, ne de hukuk devleti.  
 

Hukuk devletiyle sosyal devlet arasõnda mutlaka bağlantõ kurulacaksa ne 
... ne�li yapõdan vazgeçmek gerekir: ...bu devlet sosyal devlet olamaz; 
sosyal devlet olmadõkça da hukuk devleti olamaz. 

 
 �Ne yemek ne bir sandviç yemedim.�. etv, Politikanõn Nabzõ, 19.06.1999, 21.56. 
 doğrusu: yedim 

 
 8. 5. Tekrarlar 
 
 Aynõ kelimelerin gereksiz olarak cümlede tekrar edilmesi anlatõmõ bozar. Konuşma 

sõrasõnda söylendiği unutulan kelimeler cümlenin bir başka yerinde tekrarlanarak bu 
bozukluğa yol açarlar. 

 
 �Bu yönde, ne Almanya�da ne İtalya�da bu yönde terör örgütlerine hiçbir fõrsat 

tanõnmamõştõr.�. Kanal A, Günden Geceye, 24.06.1999. 
 
 �Şehir Hatlarõ kentin biraz kentin büyüklüğüne göre ulaşõmõ biraz daha ağõr kalabilen 

bir sefer yolculuk yapõyor.�. FLASH, Eko Bugün, 13.07.1999, 19.00.  
Yolculuk da fazladan kullanõlmõştõr. 

 
 �Fakülte birincilerinin adõnõ yaş kütüğüne adõnõ çakmalarõyla devam eden diploma 

töreni...�. FLASH, Haber, 05.07.1999, 19.30. 
 



 

 

 �Eğitim düzeyinin sürekli irdelenerek eğitim düzeyinin yükseltilmesi lâzõm.�. Kanal 7, 
İyi Akşamlar, 03.05.1999, 16.30. 

 
 �... görüşmelerin sonucunu almak ve ... yansõmalarõ almak üzere ...�. atv, Haber 19, 

21.05.1999, 19.03. 
 
 �... çay içildi, fincanda çay içtiler.�. atv, Haber 19, 21.05.1999, 19.03. 

 
*          *          * 

 
 Bazõ tekrarlar gereksiz olmamakla birlikte dil zevkine aykõrõ düşerler. Bu tür tekrarlara 

engel olmak için başka başka kelimeler seçmek yerinde olur. 
 
 �Ancak hükûmet bütçe koşullarõnõ gerekçe göstererek ancak % 20 zam yaptõ.�. 

FLASH, 23. Saat, 14.07.1999, 23.00. 
 seçenek: sadece 
 
 �Protokol metni olarak yayõnlanan metni değerlendirdi.�. TRT 1, Gece Haberleri, 

14.05.1999. 
 seçenek: anlaşmayõ 
 
 �Her konu üzerinde değişik konularõ ele alõyoruz.�. Kanal A, Haber, 18.06.1999, 

20.30. 
 seçenek: hususlarõ / noktalarõ 
 
 �Fatih Belediyesinin başlattõğõ kampanyayõ Belediye Başkanõ Eşref Albayrak 

başlattõ.�. FLASH, Ana Haber, 03.07.1999, 19.30. 
 seçenek: açtõ 
 
 �Başbakan Bülent Ecevit de Meclis�te yaptõğõ konuşmada şöyle konuşmuştu.�. HBB, 

Haber , 08.06.1999, 13.49. 
 seçenek: demişti 
 
 �Yağõşlõ hava su baskõnlarõna neden olurken bazõ yerlerde de ilginç olaylarõn 

yaşanmasõna neden oldu.�. Kanal A, Günebakan, 15.06.1999, 08.30. 
 seçenek: yol açarken 
 
 �...sayõda düşüklük varsa, sayõnõn azalmasõna neden olan nedenleri araştõrõyoruz.�. 

HBB, 2�den 4�e, 10.06.1999, 15.29. 
 seçenek: yol açan 

 
 �Galiba bu iş konseyi anlaşmak üçün bir araya geldiği üçün çok önemli�. NTV, 

Ekonomi, 08.10.1999, 17.38. 
seçenek: amacõyla, için 



 

 

 
 �Üçlü zirvenin en önemli konusunu, bakanlarõn dağõlõmõ konusu oluşturacak.�. Kanal 

6, Haber, 24.05.1999, 18.00. 
seçenek: maddesini / sorununu 
 
 �...duruşmayõ izlemek üzere, şu anda izlediğiniz deniz otobüsünün içinde...�. atv, 

Kahvaltõ Haberleri, 31.05.1999, 07.36. 
seçenek: gördüğünüz 
 
 �atv�ye verdiği bir röportajda çok açõk bir mesaj veriyor.�. atv, Haber 13, 24.05.1999, 

13.07. 
seçenek: atv�deki 
 
 �Yatacak yer bulunmadõğõndan yakõnmada bulunmuşlardõr.�. atv, Haber 19, 

28.05.1999, 19.26. 
seçenek: yakõnmõşlardõr 
 
 �Sõkõyönetim savcõlõğõnda görevli bir görevliyim.�. atv, Kahvaltõ Haberleri, 

31.05.1999, 08.30. 
seçenek: kişiyim 
 
 �Her konu çõktõğõ zaman araştõrmaya bazen vaktimiz olmaz.�. KENT, Genç 

Düşünenler, 09.06.1999, 19.59. 
seçenek: çõktõğõnda 
 
 �Bu çalõşmalarõyla İlâhiyat Fakültesinde gayretli çalõşmalara ... imza atan...�. Arifan 

Radyo, Seher Vakti, 14.05.1999, 09.30. 
seçenek: eserleriyle 

 
 �Her şeyden önce bunlar geliyor gibi, geliyor bana...�. TRT 1, Tatil Gecesi, 

01.10.1999, 21.32. 
seçenek: bunlar geliyor, sanõyorum 
 
 �Ancak bunu söylerken şunu söylüyorum.�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 04.10.1999, 

11.00. 
seçenek: demek istiyorum 
 
 �...ekonomik gelişmelerde söyleyemeyeceğini söyledi.�. Kanal D, Haber, 03.10.1999. 
seçenek: belirtti 
 
 �Bu zaman olarak da çok zamanõmõzõ alõyor.�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 06.10.1999, 

11.22. 
seçenek: Ayrõca bu, çok zamanõmõzõ alõyor.  



 

 

 
 �Bilinçli bir insanõn yapmamasõ gereken şey, günah yapmamak.�. TGRT, Huzura 

Doğru, 03.07.1999, 09.01. 
seçenek: günah işlemek 
 
 �Türkiye�yi yatõrõm yapõlamaz noktasõna getiren noktadan ...�. TGRT, Haber, 

03.07.1999, 12.02. 
seçenek: duruma getiren 
 
 �Ona göre atõlacak adõmlar atõlabilir.�. TGRT, Haber, 11.07.1999, 19.11. 
seçenek: olabilir 
 
 �Şok baskõnõnda şok eden açõklamalar...�. TGRT, Haber, 03.07.1999, 19.46. 
seçenek: şaşõrtõcõ / sarsõcõ açõklamalar 
 
 �Yurdumuzun etkisine girdiği sõcak hava dalgasõ etkisini kaybedecek.�. TGRT, Hava 

Durumu, 10.07.1999, 19.32. 
seçenek: Yurdumuzu etkileyen 
 
 �Hem kültürel bakõmdan yani eski değerleri falan filân gitmiş bakõmõndan.�. tv 8, 

Kültürel Gündem, 30.06.1999, 21.00. 
seçenek: kültürel açõdan  
 
 �Uzmanlõk alanõ içerisinde yaz dönemi içinde�. tv 8, Erkan Tan�la Başkent�ten, 

08.06.1999, 09.00. 
seçenek: döneminde 
 
 �İçerdiği sonuçlar açõsõndan da olumsuz sonuçlarõ var.�. tv 8, Erkan Tan�la 

Başkent�ten, 28.06.1999, 09.00. 
seçenek: olumsuzluklar var 
 
 �Buranõn bir tarihî eser olarak tarihe geçmesi...�. tv 8, Haber, 28.06.1999, 18.00. 
seçenek: yaşatõlmasõ  
 
 �Yeniden ele alõnõp sizin çalõşmalarõnõz da dikkate alõnõr.�. OLAY, Portreler, 

07.10.1999, 21.00. 
seçenek: değerlendirilir 
 
 �Değişik alt yapõlarla yapõlan türküleri severim.�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 

21.00. 
seçenek: alt yapõlarõ olan  
 
 �İstanbul doğumlu biri olarak doğal olarak...�. OLAY, Portreler, 07.10.1999, 21.00. 



 

 

seçenek: tabiî ki 
 
 �Onun hazõrlõğõnõ Çukurova Üniversitesi hazõrladõ.�. Kanal 6, Haber, 21.05.1999, 

18.10. 
seçenek: yaptõ 
 
 �Özetlemek gerekirse beklenti bekliyor diyebilir miyiz?�. TV 9, Para ve Sermaye, 

02.06.1999, 16.01. 
seçenek: beklentisi var 
 
 �...ekonomik sisteme yönelik ciddî eleştiriler yöneltiyorsunuz.�. CNN TÜRK, 

Ekonomi, 15.10.1999, 13.45. 
seçenek: sistemle ilgili 

 
 �Ligin en heyecan verici oyunlarõndan biri olarak gösterilen ve Michael Jordon�un 

tahtõnõ ele geçirmeye en büyük aday olarak gösterilen Kopebright�õn elini kõrdõğõ ve 
...salonlardan uzak kalacağõ açõklandõ.�. NTV, Spor, 16.10.1999, 06.30. 

seçenek: oyunlarõndan biri kabul edilen  
 
 �Bu olaya şahit olduktan sonra, burada bizimle olmayõ tercih edeceksiniz.�. NUMBER 

1, Coca-Cola Light Küçük Bir Ara, 08.05.1999, 20.19. 
seçenek: bulunmayõ 
 
 �Tekrar merhaba diyoruz ve konuğumuzla tekrar konuşmaya devam ediyoruz.�. 

NUMBER 1, Bir Numara Seç, 05.05.1999, 09.50. 
seçenek: Yeniden merhaba  
 
 �NUMBER 1 TV ekranlarõnda Barõş Manço, ekranlarõmõzdaydõ.�. NUMBER 1, 

Müzik Dünyasõndan Haberler, 13.05.1999, 16.49 
seçenek: TV�de  
 
 �Bütün annelerin de benim gibi düşüneceklerini düşünüyorum.�. Kanal 7, Müveddet 

Anter�le İyi Akşamlar, 07.05.1999, 16.17. 
seçenek: tahmin ediyorum / sanõyorum 

 
 �Suriye makamlarõ Hafõz Esat�õn hiçbir sağlõk problemi olmadõğõnõ belirterek 

plânlandõğõ gibi bugün halkõn karşõsõna çõkacağõnõ belirtti.�. NTV, Güne Başlarken, 
02.06.1999, 08.15. 

seçenek: olmadõğõnõ ve 
 
 �Ancak �Mürettebatta bulunan iki kişi bulunamadõ� denildi.�. NTV, Haber, 20.00, 

01.06.1999, 20.44. 
 seçenek: Mürettebattan iki kişi 



 

 

 
 �Polis, helikopterle alçaktan uçuş yaparak ve helikopterden çağrõ yaparak öğrencilerin 

dağõlmalarõnõ, aksi hâlde tutuklanacaklarõnõ bildirdi.�. SHOW, Haber, 14.07.1999, 14.03. 
 

 Bu cümlede hem helikopter hem de yaparak kelimesi gereksiz olarak 
tekrarlanmõştõr. Cümle �Polis, helikopterle alçaktan uçarak çağrõ yaptõ ve 
öğrencilere dağõlmalarõnõ, aksi hâlde tutuklanacaklarõnõ bildirdi�, 
şeklinde olabilirdi.  

 
 �Liderler nerelerde oy kullandõ ve oy kullandõktan sonra, sandõk sonrasõnda yani ne 

dilek ve ne temennilerde bulundular/�. btv, Seçim 1999,, 18.04.1999, 22.11. 
 

 Bu cümlede gereksiz olarak tekrarlanan birkaç kelime vardõr. 
Cümlenin doğrusu, �Liderler nerelerde oy kullandõ ve oy kullandõktan 
sonra ne dileklerde bulundular?� şeklinde olmalõydõ. 

 
 �Ankara�da hava nedir? Görüşlerini alalõm ve sonuçlarõ alalõm senden.�. btv, Seçim 

1999, 21.25. 
 Burada alalõm kelimelerinin yakõn aralõklarla tekrar edildiğini 
görüyoruz. İbarenin ikinci kõsmõ �Görüşlerini ve seçim sonuçlarõnõ alalõm 
senden� olabilirdi. 

  
 �Bugün hiçbir partinin programõnda, bu kadar geliştirilmiş, bu kadar hazõrlanmõş bi 

program işitmedik, duymadõk.�. btv, Demokrasi Yolunda, 21.04.1999, 22.54. 
 

 Bu cümlede birden fazla hata bulunmaktadõr. Cümle şöyle olabilirdi: 
�Bugün hiçbir partinin bu kadar geliştirilmiş bir programõ olduğunu 
duymadõk.�.  

 
 �Bu şekilde bağõran ama farklõ şeyler isteyen, farklõ kişileri şikâyet eden kişiler de 

vardõ.�. STV, Haber, 07.10.1999, 13.06. 
 

 Burada kişiler kelimesinin tekrarõ kulağõ rahatsõz etmektedir. 
Cümlenin doğru şekli şöyle olmalõdõr: �Bu şekilde bağõran, ama farklõ 
şeyler isteyen, farklõ kişileri şikâyet edenler de vardõ.�. 

 
 �Kara yoluyla gittiği yolunda haberler var.�. Hilâl Radyo, Haber, 05.01.1999. 
doğrusu: gittiğine dair 
 
 �Kutan, 18 Nisanda yapõlacak seçimler için Fazilet Partisi olarak hedeflerini yüzde 

otuz olarak belirlediklerini açõkladõ.�. Hilâl Radyo, Haber, 20.01.1999. 
 



 

 

Bu cümlede olarak kelimesini tekrarlamamak için cümle şöyle 
değiştirilebilir: �Kutan, 18 Nisanda yapõlacak seçimler için hedeflerini 
yüzde otuz olarak belirlediklerini açõkladõ.�. 

 
 �Bayan futboluna bir şeyler katabilmek için bir şeyler yapmaya çalõşõyoruz.�. FLASH, 

Maça Doğru, 07.10.1999, 21.10. 
 

 Burada yakõn aralõklar yapõlmõş bir şeyler ifadesinin tekrarõnõ önlemek 
için cümlede şöyle bir değişiklik yapõlabilirdi: �Bayan futboluna katkõda 
bulunabilmek için bir şeyler yapmaya çalõşõyoruz.�. 

 
 �Çankõrõ Valisine bombalõ operasyon düzenleyen TİKKO�ya yönelik bir operasyon 

düzenlendi.�. SHOW Haber, 05.05.1999, 04.04. 
 

 Burada operasyon kelimesinin iki defa ve farklõ eylemler için 
kullanõlmasõ doğru değildir. TİKKO�nun yaptõğõ bombalõ operasyon 
değil bombalõ saldõrõ�dõr. Devletin düzenlediği ise operasyon�dur. Cümle 
bu fark dikkate alõnarak şöyle düzeltilebilir: �Çankõrõ Valisine bombalõ 
saldõrõda bulunan TİKKO�ya yönelik bir operasyon düzenlendi.�. 

 
 �Konuğumuzla birlikte tekrar sizlerle birlikte olacağõz.�. Ey, Gün Başlõyor, 

27.05.1999, 08.05. 
seçenek: Konuğumuz ve ben 
 
 �Yüzümde sivilce şeklinde birtakõm şekiller oluşmaya başladõ.�. atv, Harika Pazar, 

09.10.1999, 20.32. 
seçenek: sivilceye benzer 
 
�İtfaiye teşkilâtõnõn geliştirilmesi ve yangõn ve kurtarma ekipmanlarõnõn daha da 

zenginleştirilmesi için bir fon oluşturuldu.�. KENT, Haber, 12.07.1999, 06.33. 
seçenek: geliştirilmesi, yangõn ve  

 
 �Hastahanelerde yaralõ, hastahanelerin bir kõsmõ hastahane bahçesine çõkarõlmõş.�. 

TGRT, Haber, 05.10.1999, 06.33. 
doğrusu: Yaralõlarõn bir kõsmõ hastahane bahçesine çõkarõlmõş. 
 
 �On yedi Ağustos�ta meydana gelen büyük depremin ardõndan meydana gelen beş 

nokta sekizlik artçõ sarsõntõnõn...�. TGRT, Haber, 03.10.1999, 12.04. 
 seçenek: Ağustos�taki 
 
 �Kendi kullandõğõ teknolojiyi çok iyi kullanamamasõnõn etkisi var.�. NTV, 

Gündemdekiler, 09.07.1999, 10.39. 
seçenek: bilmemesinin  



 

 

 
 �Kurultayõn öğleden sonraki oturumunda açõlõş oturumu yapõlacak.�. NTV, Haber, 

02.07.1999, 10.05. 
 seçenek: programõnda 
 
 �Harika bir iş bu. Çünkü harika bir öğretmenim var benim. Bugünkü harika 

performansõnõzõ neye borçlusunuz acaba?�. ctv, Dizi, 13.06.1999, 09.02. 
 Seçenek: Çok güzel bir iş bu... yüksek performansõnõzõ 
 
 �Kritik pozisyonda olan takõmlar bu hafta biraz daha kritik pozisyona geldiler.�. Star, 

Futbolig, 17.05.1999, 00.05. 
 seçenek: zor duruma 
 
 �DSP, MHP, ANAP koalisyonunun alt yapõsõnõ oluşturmak için oluşturulan 

komisyonlar çalõşmasõnõ bitirdiler.�. STV, Merhaba Yeni Gün, 28.05.1999, 07.28. 
 seçenek: kurulan 
 
 �İcraatlarõyla her gün, ama her gün haber bültenlerine haber oluyordu.�. STV, Haber, 

31.05.1999, 05.57. 
 seçenek: konu oluyordu 
 
 �Cami, bu bölgede ayakta kalan en eski ve tek cami.�. STV, Bizim İller, 26.05.1999, 

03.34. 
 seçenek: tek yapõ 
 

*          *          * 
 
Aynõ kökten türetilmiş kelimelerin birbirine yakõn aralõklarla tekrarõ da tenafüre yol 

açmaktadõr. Örneklerde ol- fiilinden türemiş kelimelerin sõkça tekrarõna rastlanmõştõr. Bu 
yanlõşõn sebeplerinden biri bazõ fiil köklerini gereğinden fazla işletmektir. Böyle olunca ortaya 
ses yapõsõ birbirine benzeyen kelimeler çõkmakta, bu da kulağõ rahatsõz etmektedir. Yanlõşõn 
diğer bir sebebi ise zihnimizdeki kelime dağarcõğõnõn fakirliğidir. 

 
 �Olay nasõl oldu?�. STV, Haber, 07.110.1999, 00.04. 

 Kökleri ortak olan olay, oldu kelimelerinin bu kadar yakõn aralõkla 
kullanõlmasõ doğru değildir. Böyle kõsa bir cümlede �Olay nasõl meydana 
geldi?� denilebilirdi. 

 
 �Eylemci minibüsçüler olay yerine gelen polisin uyarõsõ üzerine olaysõz dağõldõ.�. Hilâl 

Radyo, Haber, 06.01.1999. 
 Cümlede olay ve olaysõz kelimelerinin yakõn tekrarõnõ önlemek için 
ifade �Eylemci minibüsçüler polisin uyarõsõ üzerine olaysõz dağõldõ.� 
şeklinde değiştirilebilir. 



 

 

 
 �Kendi boylarõna göre rakip bulmakta zorlanan cüceler takõmõnõn oldukça iddialõ 

olduklarõ, her hâllerinden belli oluyor.�. SHOW, Haber, 02.07.1999, 21.29. 
 

 Bir cümlede ol- fiili farklõ eklerle üç defa kullanõlmõştõr. Bu durum 
kulağõ rahatsõz ediyor. Cümledeki oldukça kelimesi Türkçede son 
zamanlarda gerçek anlamõ dõşõnda kullanõlmaktadõr. Cümle, �Kendi 
boylarõna göre rakip bulmakta zorlanan cüceler takõmõ çok iddialõ. Bu, 
her hâllerinden belli oluyor.� şeklinde bölünebilirdi.  
 

 �Ona bir sürü getiri getirdi.�. FLASH, Belgesel 02.10.1999, 02.01. 
 

 �Getiri getirdi.� ifadesinde getir- fiilinden yapõlan bir isim ve bir 
çekimli fiilin yan yana kullanõldõğõnõ görüyoruz. Eğer bu cümlede 
mutlaka getiri kelimesini kullanmak istiyorsak, yanõna getireceğimiz fiili 
değiştirebiliriz. Bu takdirde cümle �Ona bir sürü getirisi oldu.� şeklinde 
söylenebilir. 

 
 �Türkiye Büyük Millet Meclisindeki yemin törenine türbanla girme girişiminde 

bulunarak krize yol açan...�. OLAY, Haber, 12.05.1999, 12.33. 
  

Girişim kelimesi, teşebbüs yerine kullanõlan Türkçe bir kelimedir. 
Burada girme kelimesinin arkasõndan girişim kelimesini kullanmak, aynõ 
kökten türemiş iki kelimeyi yan yana getirmekte, bu da kulağõ rahatsõz 
eden bir ses tekrarõna yol açmaktadõr. Teşebbüs kelimesi de, bilinen ve 
kullanõlan bir kelime olduğuna göre, bu cümlede girme girişimi yerine 
girme teşebbüsü ifadesine yer verilebilirdi. 
 

 �İnsanlarõn karşõlaştõğõ güçlükler karşõsõndaki çaresizliği...�. OLAY, Cine Cafe, 
01.05.1999, 13.21. 

 
 Bu cümlede yakõn tekrarõ önlemek için karşõlaştõğõ kelimesi 
kullanõlmayabilirdi. �İnsanlarõn güçlükler karşõsõndaki çaresizliği...� 
ifadesi de yukarõdaki ifadeye denk bir anlam taşõmaktadõr. 

 
 �Başvurmasõ bile gerekmemesi gerekiyor.�. OLAY, Alternatif Bakõş, 16.05.1999, 

00.15. 
 

 �Gerekmemesi gerekiyor.� ifadesinde hem ses, hem de anlam 
bakõmõndan bozukluk vardõr. Cümle �Başvurmasõ bile gerekli olmamalõ.� 
şeklinde düzeltilmelidir.  

 



 

 

 �Türkiye, oldukça önemli gelişmelerin yaşandõğõ günler yaşõyor.�. OLAY, Yeni Gün, 
13.05.1999, 07.41. 

 
 Bu cümlede yaşa- fiilinden genişlemiş iki kelimenin yakõn aralõklarla 
tekrarlandõğõnõ görüyoruz. Yaşandõğõ kelimesini değiştirerek bu tekrar 
kusurunu ortadan kaldõrabiliriz: �Türkiye, çok önemli gelişmelerin 
olduğu günler yaşõyor.� 

 
 �Gençlerin bakõş açõsõna nasõl bakõyorsunuz?�. OLAY, Türkü Diyenler, 15.05.1999, 

21.20. 
seçenek: bakõş açõsõnõ nasõl değerlendiriyorsunuz 
 
 �Üstünde biraz çalõşõp yapmaya çalõşõr herkes.�. atv, Harika Pazar, 09.10.1999, 20.38. 
 seçenek: durarak 
 
 �Önümüzdeki günlerde bu konunun bütün ayrõntõlarõnõ göreceğiz gibi görünüyor.�. 

SHOW, Güne Merhaba, 11.05.1999, 07.44. 
 seçenek: anlayacağõz / öğreneceğiz 
 
 �Görüntülerden gördük muhteşem bir yer.�. SHOW, Lige Doğru, 02.07.1999, 00.15. 
seçenek: görüntülerini seyrettik 
 
 8. 6. Çatõ uyumsuzluğu 
 
 Etken çatõ yerine edilgen çatõ kullanõlmasõ bir çatõ uyumsuzluğu ortaya çõkarõr. Aynõ 

şekilde diğer çatõlarõn da birbirine karõştõrõlmasõ uyumsuzluk yaratõr. Aşağõdaki örneklerde 
çatõ uyumsuzluğu görülmektedir. 

 
 �... İtalyan işgal kuvvetlerinin karargâh olarak kullanõldõğõ bina ...�. etv, Yorum, 

25.06.1999, 08.46. 
 doğrusu: kullandõğõ 
 
 �PKK�nõn uyuşturucu ticareti yapõldõğõna ilişkin iddialarõ dolaylõ olarak kabul eden 

sanõk Öcalan ...�. HBB, Haber, 01.06.1999, 22.00. 
 doğrusu: yaptõğõna 
 
 �... bazõ olaylõ illerde de emniyet müdürlüğü yapõldõğõ, gözü pek bir emniyetçi 

olduğuna dikkat çekiliyor.�. HBB, Haber, 09.06.1999, 13.11. 
 doğrusu: yaptõğõna 
 
 �Ukraynalõ bilim adamõ uzun çalõşmalar sonunda kansere ilâç bulundu.�. Kanal A, 

Günebakan, 19.06.1999, 09.00. 
 doğrusu: buldu 



 

 

 
 �Bir partinin genel başkanõ, onlar dinlensinler gibi ... şõk olmayan sözler 

kullanõlmõştõr.�. HBB, Ankara�da Gündem, 14.06.1999, 09.56. 
 doğrusu: kullanmõştõr 
 
 �Gecikmenin bir nedeni olarak da Yugoslav yönetiminin mayõnlarõnõn yerlerinin 

Fransõz birliklerine geç bildirilmesi gösteriliyor.�. HBB, Haber, 14.06.1999, 10.08. 
 doğrusu: bildirmesi 

 Ayrõca yerlerinin, yerlerini olacaktõr. 
 
 �CHP�de ön seçim olunacağõ belliydi.�. Kanal A, Seçmen Soruyor, 20.06.1999, 21.15. 
 doğrusu: olacağõ 
 
 �Neden kadõnõn çalõşõlmasõna izin vermez?�. Kanal A, Klipmatik, 22.06.1999, 13.30. 
 doğrusu: çalõşmasõna, verilmez 
 
 �...beni kürsüden indirmeye mecbur ettiler.�. HBB, Ankara�da Gündem, 09.06.1999, 

09.44. 
 doğrusu: inmeye 
 
 �...düşünülmeden çõkan bir olay.�. Kanal A, Hayatõn Rengi, 30.06.1999, 11.00. 
 doğrusu: çõkarõlan 
 
 �Yangõnõ meydana gelecek olan unsurlarõ ortadan kaldõrõrlar.�. Kanal A, Haber, 

18.06.1999, 12.30. 
 doğrusu: getirecek 
 
 �...teroristler bugün İstanbul Güvenlik Mahkemesine getirilerek hâkim karşõsõna 

çõktõlar.�. FLASH, Haber, 14.07.1999, 19.30. 
 doğrusu: çõkarõldõlar 
 
 �Polis, saldõrõnõn kõz meselesi yüzünden gerçekleştirdiği üstünde duruyor.�. Kanal 7, 

Haber, 13.05.1999, 15.30. 
 doğrusu: gerçekleştirildiği 
 
 �...ülkede konuşlandõracak barõş gücü birlikleri...�. HBB, Haber, 13.06.1999, 16.01. 
 doğrusu: konuşlandõrõlacak 
 
 �İstanbul�da bu akşam Avcõlar�dan gelen haber gerçekten de yürekleri cõz etti�. Kanal 

6, Haber, 01. 07. 1999, 18.56. 
doğrusu: ettirdi 
 



 

 

 �Ankara�da sevgili meslektaşõm Funda Tuna var. Ona da dişimizi sõkacak, sõkmõycak 
haberler var mõ diye soruyoruz�. Kanal 6, Sabah�a Merhaba ve Metin Uca, 01. 07. 1999, 
08.47. 

doğrusu: sõktõracak 
 
 �... çocuğu olana da isterse evlât edinilebilme olanağõ getirilmekte...�. NTV, Haber, 

08.10.1999, 17.29. 
doğrusu: edinebilme 
 
 � �Kõzõlay�õn kan merkezlerine büyük rağbet görülüyor� diye konuştu.�. NUMBER 1, 

On Dakika, 05.05.1999, 22.29. 
 doğrusu: Kõzõlay�õn kan merkezleri büyük rağbet görüyor. 

 
*          *          * 

 
 Birleşik fiiller, iki fiilin birleşmesinden meydana gelmiştir. Böyle fiiller edilgen 

yapõlõrken, edilgenlik eki asõl fiile getirilir. Yardõmcõ fiilin de edilgenlik eki taşõmasõna gerek 
yoktur. 

 
 �Bu süre uzatõlabilinirdi.�. OLAY, Alternatif Bakõş, 15.05.1999, 22.26. 
 doğrusu: uzatõlabilirdi 
 
 �Bazõ şeyler kullanõlabiliniyor artõk.�. STV, Perihan Savaş Bizimle, 08.10.1999, 

11.19. 
 doğrusu: kullanõlabiliyor 
 
 8. 7. Mantõksõzlõk 
 
 Ögeler arasõnda yalnõz şekil bakõmõndan değil anlam bakõmõndan da bağlantõ bulunur. 

Söz gelişi �Yarõn gittim.�cümlesi biçimce yanlõş değildir ama anlamca hatalõdõr. 
Konuşmalarda bu tür hatalara da rastlanmaktadõr. 

 
 �...bu olanaklarõ ileride yaşayan insanlara hazõrlasõnlar.�. etv, Gün Başlõyor, 

25.06.1999, 09.25. 
 doğrusu: yaşayacak olan 
 
 �...hayatõmõzõn tehlikesini, yaşamõmõzõn önemini bilimle çözeceğiz.�. Kanal 6, Haber, 

07.07.1999, 09.00. 
 doğrusu: hayattaki tehlikeleri 
 

 Hayat bir tehlike değildir. Önem ve tehlikeler bilimle çözülmez. 
Tehlikelere bilimle çare aranõr. 

 
 �...yõllar önce, düne kadar, 35 yõla kadar geriye gidelim.�. Kanal D, Haber (Yorum), 

14.07.1999, 20.26. 



 

 

 doğrusu: yõllar önceye, 35 yõl kadar geriye 
 

*          *          * 
 
 Düşünülmeden kullanõlan sõfat ve zarflar, bazen cümlede bir anlam çelişkisine sebep 

olmaktadõr. Nesneler, kendi yapõlarõna uygun sõfatlarla nitelendirilebilir. Aksi takdirde ortaya 
mantõksõzlõk çõkar. Aynõ şekilde bir fiil de birbirinden farklõ zamanlarda gerçekleşemez. Bu 
yüzden cümle içinde aynõ fiille ilgili farklõ zaman ifadeleri kullanõlamaz. 

 
 �Şimdi birazdan yarõşmalara geçicaz.�. FLASH, Panayõr, 03.10.1999, 03.11. 
 

 Bu cümlede yarõşmalara geçme zamanõ şimdi ve birazdan kelimeleri 
ile anlatõlmõştõr. Bu iki kelime birbirinden farklõ zaman dilimlerini 
anlattõğõ için ikisini bir arada kullanmak doğru değildir. 

 
 �Ne mutlu bize ki yarõna ulaşabildik.�. STV, Gün Ortasõ, 08.10.1999, 13.29. 
doğrusu: bugüne / bugünlere ulaşabildik 
 

 Ulaşabildik fiilinde kullanõlan ek, hareketin olup bittiğini 
anlatmaktadõr. Bu sebepten fiilin bildirdiği zaman ile yarõn kelimesi 
arasõnda bir anlam uyumsuzluğu bulunmaktadõr. Bu cümlede bugüne / 
bugünlere kelimeleri kullanõlabilirdi. 

 
 �Binalarõn içinde can veren binlerce insan cesedi...�. FLASH, Flaş Haber, 10.10.1999, 

19.51. 
doğrusu: binlerce insan  

Cesetler can vermez. 
 
 �Binanõn ilk katõndan sonra diğer katlarõnõn yõkõmõna geçildi.�. Hilâl Radyo, Haber, 

13.01.1999. 
 Bu cümleden binanõn önce ilk katõnõn yõkõldõğõ anlaşõlmaktadõr. 
Binanõn ilk katõ yõkõldõğõnda bütün bina çökeceği için diğer katlarõn 
yõkõmõna da ihtiyaç duyulmayacaktõr. Cümlede bu bakõmdan bir 
uyumsuzluk bulunmaktadõr. 
 

 �İstanbul polisi yine bir faciayõ başlamadan bitirdi.�. Kanal D, Haber, 24.05.1999, 
14.05. 

 doğrusu: İstanbul polisi yine bir faciayõ önledi. 
 

 Bu ifadede, başlamayan bir şeyin bitirilmesi anlatõlmaktadõr ki 
başlamayan bir şeyin bitmesi söz konusu değildir. 

 



 

 

 �Hem yurt içinde hem yurt dõşõnda dõş gelişmeleri sizlere vermeye devam ediyoruz.�. 
Kanal 7, Dünyadan Yansõmalar, 03.07.1999, 19.57. 

 doğrusu: gelişmeleri 
 

 Yurt içinde dõş gelişme olamayacağõ için, ifadede bir mantõksõzlõk 
vardõr. Ayrõca içinde ve dõşõnda kelimelerinin de içinden, dõşõndan 
şeklinde olmasõ gerekir. 

  
 �Sabahõn ilk saatlerinde, saat ona doğru.�. atv, Gün Ortasõ, 31.05.1999, 13.17. 
 

 Sabahõn ilk saatlerinde deyince akla sabahõn 6�sõ, 7�si, 8�i geliyor. 
Burada ise saat 10�dan bahsediliyor. 

 
 �Mudanya iskelesindeki hareketliliğe benzer bir iskele de Gemlik iskelesinde vardõ.�. 

atv, Sabah Haberleri, 31.05.1999, 09.30. 
 doğrusu: bir durum da.  

İskelenin �hareketliliğe� benzemesi mantõksõzdõr.  
 

 �Evet ilk görüntüleri sayõn Abdullah Akalp�ten dinliyoruz.�. OLAY, Padok, 
155.05.1999, 12.13. 

 
Bu cümlede �görüntü dinlemek� şeklinde bir ifade karşõmõza çõkmõştõr. 
Hâlbuki görüntü ya �seyredilir� ya da �izlenir�. Cümlede yanlõş bir fiil 
kullanõldõğõ için anlam uyumsuzluğu ortaya çõkmõştõr. 

 
 �Ayşe arkadaşõmõzõn söylediği soruya cevap vereyim.�. SHOW, Güne Merhaba, 

07.05.1999, 08.15. 
 Yapõ bakõmõndan doğru bir cümledir. Ancak burada �soru söylemek� 
şeklinde ifade edilen kavram, cümledeki cevap vermek kavramõ ile 
uyumlu değildir. �Soru söylemek� yerine �soru sormak� ifadesi, cümleye 
uygun düşmektedir. Cümleyi şöyle düzeltebiliriz: �Ayşe arkadaşõmõzõn 
sorduğu soruya cevap vereyim.� veya �Ayşe arkadaşõmõzõn sorusuna 
cevap vereyim.�. 

 
 �Tebrik edeyim sizi galiba.�. atv, Ayşe Özgün, 04.10.1999, 10.31. 

 Bu cümlede fiilin kipi istek bildirmektedir. Böyle bir fiille, �ihtimal� 
ifadesi taşõyan galiba kelimesi kullanõlamaz. 

 
 8. 8. Zincirleme 
 
 Zincirleme aynõ eklerin arka arkaya gelmesidir. Açõk bir anlatõm bozukluğu 

olmamakla birlikte zincirleme, kulak tõrmalayõcõ bir tesir bõraktõğõndan �fesahat� hatalarõ 
arasõnda sayõlmõştõr. 

 



 

 

 �En sert kayalarõn arasõndan sõzõp geçip gidiyor kavi su.�. Kanal A, Madalyon, 
30.06.1999, 14.30. 

 seçenek: sõzarak geçip 
 
 �Olayla ilgili olarak bir kişi yakalanarak narkotik şubeye götürüldü.�. FLASH, Gün 

Ortasõ Haber, 14.07.1999, 13.00. 
 seçenek: ilgili bir kişi 
 
 �Avukat bacağõna isabet eden kurşunlarla yaralanõrken tetikçi olay yerinden kaçmaya 

çalõşõrken polis tarafõndan yakalanarak gözaltõna alõndõ.�. FLASH, Gün İçi Haber, 12.07.1999, 
15.00. 

 seçenek: yaralandõ; tetikçi  
 
 �Bülent Ecevit sahneye çõkarak, tarihî bir açõklama yaparak...�. SHOW, Güne 

Merhaba, 04.05.1999, 07.45. 
seçenek: çõkõp  
 
 �Alo 177 yangõn hattõnõ kullanarak acil olarak haber vermelerini istedi.�. Ey, Haber, 

30.05.1999, 20.30. 
 seçenek: kullanõp 
 
 8. 9. Fiilimsilerin yanlõş kullanõmõ 
 
 Fiilimsiler, fiillerden türeyip cümlede isim, sõfat, zarf görevi yapan kelimelerdir. Bir 

kõsmõ görevce birbirine yakõn olmakla birlikte çoğunlukla biri, diğerinin yerine kullanõlmaz. 
Kullanõlõrsa uyumsuzluk doğar. 

 
 �Kartel gazeteleri bir parti gibi siyaset yapan patronlarõ ve yöneticilerine kimsenin 

hiçbir şey diyememesini yeni fark etmiş.�. btv, Güncel, 25.04.1999, 10.18. 
 doğrusu: diyemeyişini 
 
 �Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin başörtülü adaylarõn sõnava girip 

girmemesini salon başkanõnõn takdirine bõrakmasõ, yeni sorunlarõ da beraberinde getiriyor.�. 
btv, Haber, 26.04.1999, 19.20. 

 doğrusu: giremeyeceğini 
 
 �Okul daha açõldõğõ bir hafta oldu.�. SHOW, Yabancõ Film (İftira), 04.07.1999, 02.01. 
 doğrusu: açõlalõ 
 
 �Ama bu cezanõn infaz edilip edilmemesi hâlâ tartõşõlõyor.�. SHOW, Haber, 

03.07.1999, 20.18. 
 doğrusu: edilmeyeceği 
 



 

 

 �İkinci çocuk okula başlamak yaşõna geldi.�. OLAY, Sevgili Öğretmenim, 
12.05.1999, 23.28. 

 doğrusu: başlama 
 
 �Size ilgi duymasõnõ nasõl ifade ediyordu?�. SHOW, Film Gibi, 15.07.1999, 22.53. 
 doğrusu: duyuşunu 
 
 �Doktorlarõn on gün sonra konuşmasõnõ tahmin ettikleri Bakan Hikmet Uluğbay ...�. 

SHOW, Haber, 09.07.1999, 03.16. 
 doğrusu: konuşacağõnõ 
 
 
 
9. MÜSTEHCEN VE KABA SÖZLERİN KULLANILMASI 
 
 �3984 Sayõlõ Radyo ve Televizyonlarõn Kuruluş ve Yayõnlarõ Hakkõnda Kanun�un 

�Yayõn İlkeleri� başlõklõ 4. maddesinde belirtildiği üzere radyo ve televizyon yayõnlarõ; �b) 
Toplumun millî ve manevî değerlerine, d) Genel ahlâk, toplum huzuru ve Türk aile yapõsõna, 
h) Türk millî eğitiminin genel amaçlarõna, temel ilkelerine ve millî kültürün geliştirilmesi 
ilkesine, m) Çocuklarõn ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlâkî gelişimini olumsuz 
yönde etkileyebilecek yayõn yapõlmamasõ esasõna� uygun olmak zorundadõr. Bu ilkelere göre 
radyo ve televizyonlarda müstehcen sözlerle bir kõsõm kaba sözlerin yer almamasõ gerekir. 
Bazõ kaba sözlerle argolarõn film, dizi, skeç gibi programlarda yer almasõ tabiîdir.  

 
Kurmaca programlarda kahramanlar tabiî ki kendi kelimeleriyle konuşacaklardõr. Ancak 

müstehcen sözlerle bok, çiş, işemek gibi kaba kelimeler bu tür programlarda da kullanõlamaz. 
Terbiye kurallarõnõ aşan bu tür anlatõmlarla espri yapmak, insanlarõ eğlendirmek radyo ve 
televizyon programlarõnda maalesef yaygõnlaşmõştõr. Bazõ yerli dizi ve filmler bu tür sözlerle 
doludur. Edep dõşõ sözlerden başka elle kolla yapõlan işaretler de özellikle yetişme çağõndaki 
çocuklarõ etkilemektedir. Müstehcen kelime ve imalarla , kaba söz ve hareketlerle espri 
yapmak bir sanatçõ için kolay yoldur. Sanatçõ, müstehcene ve kabalõğa kaçmadan mizahõ 
yakalayabilirse, o zaman ustalõğõnõ göstermiş olur. Haber, sohbet, tartõşma vb. programlarda 
ise hiçbir kaba söze ve argoya yer verilmemesi gerekir. Aşağõda verilen örnekler bu ölçüler 
içinde değerlendirilmelidir. 

 
 9. 1. Müstehcen sözler ve küfürler 

 
�Efendim kõzõ tam yakalayacağõm, yorgunluktan bir şey yapacak hâlim kalmadõ.�. 

NUMBER 1, 04.05.1999, 23.35, 23.36. 
 
�Bizim şeyimiz dondu, o şey�e istediğinizi yerleştirin siz. Bir gece kalktõm ve titriyorum 

zevkten değil tamamiyle seks dolu bir gece değil soğuktan...�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 
09.05.1999, 23.05. 



 

 

 
�Bayanlara el kalkmaz canõm, ama neyin kalkacağõnõ yõllardõr anladõk.�. NUMBER 1, 

12.05.1999, 00.05. 
 
�Oğlum, kõzõn bacaklarõnõ çekeceksin, kõzõn güzel bacaklarõ var�. NUMBER 1, Geveze 

Show, 13.05.1999, 22.09. 
 
�Baban �Hop� dedi, �kadõn, bu çocuğun dünyaya gelmesinde ben ne kadar efor sarf 

ettim, sen yan gelip yatarken, ben oh oh...��. NUMBER 1, 11.05.1999, 23.15. 
 
�Hayvanlar bir yolculuk yapõyorlar, geminin sahibi mutaassõp �Lütfen� diyor, �Erkek 

hayvanlar şeyinizi girişte bõrakõn!�. Vestiyer var, asõlõyor oraya... Neyse, işte hepsi asmõş 
girişe bunun karşõlõğõnda da fiş veriyorlar. 

Erkek maymun asmõş oraya... 
Dişi maymun da elinden geldiğince bütün erotizmini sergileyecek, erkek maymunu 

çõldõrtmak için... Ama erkek maymun vermiş, malzeme vestiyerde asõlõ. 
Erkek maymun deliye dönmüş. �Sen döndüğümüzde görürsün, eşeğin fişi bende!� 

demiş.�. NUMBER 1, Geveze Show, 11.05.1999, 21.56. 
 
� �Yahu sizin ailede erkekten hoşlanan kimse yok mu?� dedim. �Var� dedi �karõm, 

karõm!��. NUMBER 1, Geveze Show, 11.05.1999, 21.26. 
 
�Benim de burnum büyüktür, ama burnu büyük olan erkeklerin ... biliyorsun o açõdan 

...�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 09.05.1999, 23.12. 
 
�Futbolcular 09.15 barajõnda gelen toptan beyinlerini koruyacaklarõna belden aşağõlarõnõ 

koruyorlar. Demek ki futbolcularõn belden aşağõlarõ beyinlerinden daha kõymetli.�. NUMBER 
1, 12.05.1999, 00.02. 

 
�− O da yok mok diyor ... diyor sana! 

− İş yaparken üflemek, püflemek de enteresan bir lezzet olur. 
− Üfleyip püflese de yaptõrõyor musun yani?�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 09.05.1999, 

23.29. 
 

�Bir yerin mi söküldü anam?�. atv, Bay Turnike, 18.05.1999, 22.27.  
 
 �Zamane piçleri işte�. Star, Sinema, 30.05.1999, 18.30. 
 
 �Şõllõk�. Star, Neşeli Günler, 28.05.1999, 18.44. 
 
 �Spiker: �Göteborg�dan.� 
 Komedyen: �Ne kadar ayõp; öbürünü bilmem borg�u bilirim.�. TGRT, Vitrin, 

04.05.1999, 00.57. 
 



 

 

 �...kendimi böyle şeettirirken gördüm.�. etv, Tuna-Özdem, 01.07.1999, 03.03. 
 

 �... bütün organlarõn boyun gibi uzun mu?�. Kanal D, Zaga, 11.07.1999, 00.03. 
 
 �Ulan ben anasõna bile razõyõm�.  Kanal 6, Şen Sazõn Bülbülleri, 02. 07. 1999, 21.34. 
 
 �... sizinle bu gece yatabilir miyim? dersin�. Kanal 6, Şen Sazõn Bülbülleri, 02. 07. 

1999, 21.32. 
 
 �Aa anladõm onu şarkõcõlõktan sonra dürtükleyeceksin (El işaretiyle beraber 

söylendi)�. Kanal 6, Şen Sazõn Bülbülleri, 02. 07. 1999, 21.44. 
 

 �Aldõn mõ üçün birini�. Star, Reyting Hamdi, 27.05.1999, 22.22.  
 
�Bu mu yakõşõklõ, fasulye sõrõğõ gibi (Yarõşmacõ için söylendi.) atv, Şimdi Sõra Sizde, 

22.05.1999, 23.18. 
 

 �Ben senin ananõ avradõnõ, ne oluyor yavu�. Star, Özel Eğlence, 22.05.1999, 
00.44. 

 
 �Kadõn orospunun teki, orospuyu ...�. Star, Sinema, 26.05.1999, 18.39. 

 
 �Gavat�. Star, Reyting Hamdi, 20.05.1999, 23.08. 

 
 �Vey satelmiş puşt�. Star, Reyting Hamdi, 20.5.1999, 23.05. 

 
 �Herkes birbirini düdükler�. Star, Reyting Hamdi, 19.05.1999, 21.36. 

 
 �Asõl, asõl sitendatçõ sensin, .... adi bir sikendini göster.�. Kanal A, Klipmatik, 

02.07.1999, 11.44. 
 
 �Kõz kadõn sen bu milleti burda böyle mõncõkliycek misin?�. TGRT, Eltiler, 

04.10.1999, 18.50. 
 

 �Kõzlardan biri biraz defolu�. Star, Defne ve Geveze, 17.05.1999, 12.08. 
 
 �Bunak, oynaş�. Star, Ferhunde Hanõmlar, 18.05.1999, 09.26. 
 
�...kaldõr ve indir, kaldõr ve indir...�. ctv, Spor, 07.10.1999, 07.15 (Cinsellik 

çağrõştõracak biçimde söyleniyor).  
 
�Valla, bu hayat kadõnlarõ durduklarõ yerde para kazanõyorlar, yani onlar yan gelip 

yatõyorlar.�. NUMBER 1, 12.05.1999, 00.06. 
 

�Bazõ erkekler, bazõ kadõnlara soyar gibi bakõyorlar, onun için bayanlar bu erkeklerin 
önünde orasõnõ burasõnõ tutarak geçiyorlar.�. NUMBER 1, 11.05.1999, 23.43. 



 

 

 
�Babam harçlõğõnõ �Al zõkkõm olsun!� der gibi verdi. Anneme babam aynen şöyle dedi: 

�Hanõm hanõm yirmi yõl önceki bir zevk için ben yirmi yõldõr para ödüyorum. O zevke 
değmedi hanõm!�. NUMBER 1, 11.05.1999, 23.05. 

 
�Baldõrlar sende elleme hissi uyandõracak yani meselâ uzaktan erkeği gördün, fõşş 

baldõrlara bak be, yerim o baldõrlarõ be..�. NUMBER 1, Geveze Pringles Show, 04.05.1999, 
21.50. 

 
�En gereksiz fazla mesai, hafta arasõ yapõlan fazla mesai...�. (Seks kastediliyor.). 21.42. 
�İlk defa birisi benim popoma iltifat ediyor.�. NUMBER 1, Geveze Pringles Show, 

04.05.1999, 21.45. 
 
�Guam�da bakirelerin evlenmesi yasakmõş. Bunun için kõzlar bekâretlerini para 

karşõlõğõnda bu işi yapan kişilere bozduruyorlarmõş. Haydi arkadaşlar, doğru Guam�a... Bizim 
işimiz hazõr orda...�. NUMBER 1, Geveze Pringles Show, 04.05.1999, 21.21. 

 
�Guamya�ya gittiniz; sokakta eşeğin arkasõnda pembeli, boyalõ bir adam gezdiriliyor. 

Hemen anlõyorsunuz ki bunlar banyoda fiki fiki...�. NUMBER 1, Geveze Pringles Show, 
04.05.1999, 21.22. 

 
�En büyük prensibim işimi yarõm bõrakmamaktõr. Ben de hiçbir işimi yarõm bõrakmam, 

sapõna kadar, sonuna kadar giderim.�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 02.05.1999, 23.39. 
(Cinsellik kastediliyor.) 

 
�Siz biraz Aysu�nun orasõna, burasõna bakõn, salak ama mal, mülk yerinde...�. 

NUMBER 1, Geyik Parkõ, 02.05.1999, 23.23. 
 
�Ver canõm, ver telefonlarõ, ver yönetmenim, ver canõm... Ver anam, ben bu kadar �ver, 

ver� diye başka taraflar şey etseydim, şimdiye vooo!�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 02.05.1999, 
23.18. 

 
�İzzet�in kõl çõkmayan yeri yok, kõl çõk yani.. �Kadõnlar kõllarõmõ beğeniyor� demiş. 

�Birçok kadõn kõllarõmõ beğeniyor... Ne kadar kõlõn varsa o kadar manita...� 
Sendeki kõl da, bizimki tüy mü ulan!�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 02.05.1999, 23.22. 
 
�− Kadir Usta var mõ zamparalõk? 
− Zamparalõk ne demek. Biraz açõklar mõsõn? 
− Alõyorsun manitayõ, hayat kahvesine götürüyorsun.�. NUMBER 1, Geveze Show, 

11.05.1999, 20.32. 
 

�Arabadan prezervatifler çõkmõş, polis sormuş: 
− Kardeşim bunlar ne? 



 

 

− Vallahi memur bey, araba cilâsõ... demiş. 
− Onun ne cilâsõ, ne parlatõcõsõ olduğu belli.  

Prezervatifi bir yana koyduk, uyarõcõ kremler falan var.�. NUMBER 1, Siyah, 05.05.1999, 
23.26. 

 
�Çocukluğunda komşusu Cavidan�a ayçiçeği tarlalarõnda el peşrevi yapmõş.�. 

NUMBER 1, Siyah, 05.05.1999, 23.37. 
 
�Bir arkadaşõmõn, senin fotoğrafõn, eline geldi ve portreni yaptõ... Birisi beni yapsa 

haberim olur.�. NUMBER 1, Geveze Pringles Show, 04.05.1999, 22.18. 
 
�Sonuçta bizim patron, dedim ya, ters bir adam, yani böyle bir şeyi var... Bizim patron 

eş cinseldir, evli olmanõz daha sağlõklõ olur, diye şey yaptõm... Bu evlilik konusu çok problem 
olabilir, kendisi şey yapabilir sizi yani... Yani en azõndan evliyim dersiniz, işin ucu size 
dokunur sonra... Şirketin adõ Özkoyan Tekstil...�. NUMBER 1, Geveze Pringles Show, 
04.05.1999, 21.56, 22.03. 

 
�Şuna yavşamõcaz da sana mõ yavşacaz kaltak...�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 

09.05.1999, 23.35. 
 
�− Sen sus kõz oruspu 
− Lân namussuz...�. Star, Yerli film, Şekerpare, 01.10.1999, 22.35. 
 
�S... git başka yeri temizle�. Star, film, Kemal Sunal, 07.10.1999, 21.52. 
 
�ağzõna sõçarõm, dedi.�. Star, Kemal Sunal filmi, 07.10.1999, 21.37. 
 
 9. 2. Kaba ve argo sözler 
 
 �Ulan keriz seni de andõk vallahi�. Kanal A, Klipmatik, 02.07.1999, 15.12. 
 
 �Şimdi gelelim arka popoya.�. HBB, Spor, 08.06.1999, 09.07. 

 
�Oturmayõn! Öle anaaneniz gibi götünüzü yayõp.�. Star, Saygõlar Bizden 

dizisi, 09.07.1999, 06.42. 
 
�Beklersin koca götlü.�. Star, Saygõlar Bizden dizisi, 09.07.1999, 06.51. 
 
�Yakarõm seni, donunu alõrõm kõçõndan.�. Star, Hesabõm Bitmedi dizisi, 

03.07.1999, 21.44. 
 

�Boşuna kõçõnõ yõrtma.�. Star, Süper Yõldõz dizisi, 03.07.1999, 06.40. 
 

 �O koca popolu kayõn validen mi?�. Star, Bizimkiler, 20.05.1999, 10.50. 
 



 

 

 �Keriz�. Star, Sinema, 28.05.1999, 18.14. 
 
 �Ejder boku�. Star, Sinema, 24.05.1999, 22.10. 
 
 �Şerefsiz�. Star, Bizimkiler, 22.5.1999, 15.00. 
 
 �Eşek demedi, sõpaa�. Star, Defne ve Geveze, 17.05.1999, 11.42. 
 
 �Bu ne kõlõk böyle e.... züppe�. TGRT, Eltiler, 03.10.1999, 17.37. 
 
 �Fõstõk n�aber�. STV, Yarõşma Zamanõ, 17.05.1999, 18.21. 
 
 �Hadi kaldõrõn kõçõnõzõ, gidiyoruz.�. SHOW, Yabancõ film: İftira, 04.07.1999, 01.30. 
 
Bana ne lan ,ne bok yersen ye!�. atv, Magazin Forever, 15.05.1999, 18.11. 
 
�Kõçõna güvenmeseydin�. atv, Şok, 18.05.1999, 00.54. 
 
�...bilumum boklar�. atv, Turnike, 21.05.1999, 23.16. 
 
�Ulan sanata, resme, şiire küsülür mü? Ulan, manyak! Onlar anlamaz ki oğlum.�. 

NUMBER 1, Geyik Parkõ, 02.05.1999, 23.25. 
 
�Ben meselâ en sevdiğim arkadaşõm, yanõmda boğuldu, ama ben küsmüştüm, yardõm 

etmedim ölürse ölsün dedim. Boğuldu gitti, hayvanoğlu hayvan.�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 
09.05.1999, 23.29. 

 
�Bu lânet şehrin boktan insanlarõ...�. Star, Kõzõl Alev filmi, 04.10.1999, 23.17. 
 
�Hay lânet, boktan bir durum.�. Star, Harika İtfaiyeci filmi, 08.10.1999, 10.58. 
�Bok herif�. Star, Vadide İki Gün filmi, 08.10.1999, 02.35. 
 
�Misafir gelmişiz, gezdir bizi İstanbul�da, eşşōleşşek�. Star, Zilyoner, 10.07.1999, 

21.45. 
 
�Yeme! Bok ye! Televizyona bakõnca karnõn doyar.�. Star, Saygõlar Bizden dizisi, 

09.07.1999, 06.40. 
 
�Ne çalõyon kapõyõ öyle, kudurmuş it gibi.�. Star, Zilyoner, 10.07.1999, 21.33. 

 
�Köpeğin oğlu, öldürcek beni.�. Star, Zilyoner, 10.07.1999, 21.21. 
 
�Niye çõktõn oraya kavat?�. Star, Zilyoner, 10.07.1999, 21.25. 
 



 

 

�Höşt yavaş ol lan.�. Star, Yazlõkçõlar dizisi, 04.07.1999, 22.05. 
 
�Seni Allah�õn belâsõ, ödlek tavuk boku.�. Star, Vadide İki Gün, 08.10.1999, 02.42. 
 
�Başka bir bok bilmez misin sen?�. Star, Vadideki İki Gün, 08.10.1999, 01.35. 
 
�Dur ulan biraz gâvurun dölü.�. Star, Zilyoner, 10.07.1999, 21.21. 
 
�Uşağõn mõ var arkanda pezevenk.�. Star, Saygõlar Bizden dizisi, 09.07.1999, 06.51. 
 
�− Lan Memet 
− Ne baba 
− Ne denmez ulan eşşooğlu eşek. 
Seni piç kurusu seni�. Star, Kuzgun dizisi, 08.07.1999, 20.50. 
 
�Lan lavuk�. Star, Dizi, Reyting Hamdi, 07.10.1999, 20.35. 
 
 �Bu çiğ köftenin en önemli raconu ne güzelim?�. TGRT, Eğlence, 04.05.1999, 21.30. 
 
 �...cuk oturdu.�. HBB, 2�den 4�e, 09.06.1999, 14.37. 
 
 �Klip var, izliyoruz;  Özden Beyin zevki gene gâvurcadõr.�. etv, Kültür / Sanat, 

23.06.1999, 11.25. 
 
 �İnsanlar kendi aralarõnda ikiye ayrõlõrlar; kimileri bacaklarõndan cart diye...�. etv, 

Kültür / Sanat, 23.06.1999, 11.20. 
 
 �İnsanlar birden ideallerine cart diye ulaşõyorlar.�. etv, İdealler, 25.06.1999, 12.22. 
 
 �...Kamer Genç size nasõl kazõk attõ?�. HBB, Ankara�da Gündem, 09.06.1999, 09.44. 
 
 �Deniz�in performansõ pek iyi değilmiş; bir bok çõkmadõ hakkaten.�. Kanal D, Zaga, 

11.07.1999, 00.13. 
 
 �Böyle halt etmek de olmaz.�. FLASH, Düzlem Ayna, 12.07.1999, 20.30. 
 
 �Rahatsõzlõğõm surat ifadesine yansõyor.�. Kanal A, Müzikalite, 28.06.1999, 19.00. 
 
 �Babam iyi sayõlmaz; ikide bir çişi geliyor.�. TRT 1, Kurtlar Sofrasõ, 02.05.1999. 
 
 �Ay bu polisler de bokunu çõkardõ.�. atv, Yerli Film (Dehşet Gecesi), 09.07.1999. 
 
 �... aha şimdi boku yedik işte�. Kanal 6, Film, 01. 07. 1999, 21.34. 
 



 

 

 �Orda koptum ben vallahi. Orda koptum�. Kanal 6, Kadõnca, 02. 07. 1999, 15.26. 
 
 �Topla yumurtlamak dõşõnda her şeyi yapabilen bu oyuncu ...�. Kanal 6, Spor Fiskos, 

02. 07. 1999, 22.09. 
 
 �94-95�te Türkiye başarõya çok yakõn bi ülkeydi. Ve orda biz fõsladõk Türkçesi�. NTV, 

Ekodiyalog, 08.10.1999, 21.20. 
 
 �Demek ki bağlantõlarda bir aynasõzlõk var�. STV, Mustafa Keser Sizlerle, 15. 10. 

1999, 21.41. 
 
 �Ulan köpek... burasõ lingonun ahõrõ mõ hayvan.�. STV, Tehlike Kapõnõzda, 

22.05.1999, 01.42. 
 Bu cümlede ayrõca lingo sözü de yanlõş kullanõlmõş; doğrusu Dingo 
olmalõydõ. 

 
 �Dingo�nun ahõrõ mõ burasõ  ulan.�. Star, Dizi, 25.05.1999, 03.51. 
 
 �Başõmõza iş açma lan şebek�. TGRT, Ah Bir Zengin Olsam, 04.10.1999, 20.48. 
 
 �Lan ben kel Yaşar�. Kanal A, Müzikalite, 01.07.1999, 19.32. 
 
 �Beni tanõmadõn mõ ulan! Hee... Allah belânõ vermesin.�. Kanal A, Müzikalite, 

01.07.1999, 19.32. 
 
 �Ne biçim konuşuyorsun lan.�. TGRT, Eltiler, 03.10.1999, 17.40. 
 
 �Ulan ne lâf anlamaz karõsõn sen�. Star, Neşeli Günler, 26.05.1999, 18.50. 
 
 �Pis ayyaşlar.�. Star, Dizi, 19.05.1999, 03.43. 
 
 �... Paçoz ... paçoz�. Star, Dizi, 21.05.1999, 03.27. 
 
 �Yerde sürünüyor manyak�. Star, Kõzlar Yurdu, 19.05.1999, 04.36. 
 
 �Alman bozuntularõ�. Star, Bizimkiler, 26.05.1999, 17.10. 
 
 �Lânet olasõ velet�. Star, Sinema, 25.05.1999, 03.10. 
 
 �Seni ham yaparlar bu zilliler�. Star, Bir Demet Tiyatro, 18.05.1999, 01.50. 
 
 �Sizi küçük sarõ alçaklar�. STV, Pasifikten Kaçõş, 18.05.1999, 22.23. 
 
 �Sakallõ sen misin? Bana bak bõrak lâf salatasõnõ�. Kanal A, Tehlike Kapõmõzda, 

03.07.1999, 21.48. 



 

 

 
 �Bakmayõn uzaktan Leo biraz böyle dandik görünüyor.�. Kanal A, Yarõşmaca, 

03.07.1999, 19.36. 
 �Hiç trafik zontalõğõ yapmadõm, ama bu sefer yapacağõm.�. STV, El Ele Türkiyem, 

16.05.1999, 16.09. 
 
 �Ondan sonra biz de gönül rahatlõğõ ile başka bir gubura geçelim.�. Kanal A, 

Müzikalite, 05.07.1999, 19.30. 
 
 �Bana kelek attõ.�. Star, Kaygõsõzlar, 18.05.1999, 15.14. 
 
 �Sen bana kelek yaptõn.�. Star, Üvey Baba, 31.05.1999, 22.33. 
 
 �Efendim biz kübradan çalmõyoruz bunlarõ, gönülden çalõyoruz.�. STV, Geceyi Örten 

Müzik, 30.05.1999, 00.15. 
 
 �İşkembeden atmõyoruz.�. Star, Küçük Besleme, 23.05.1999, 19.25. 
 
 �Kafayõ mõ yemiş bu adam?�. Star, Üvey Evlât, 24.05.1999, 21.21. 
 
 �Herkes benle kafa yapabilir.�. Star, Bir Demet Tiyatro, 25.05.1999, 05.06. 
 
 �Kaybettin, sen kafadan kaybettin.�. STV, Sporda Bugün, 25.05.1999, 21.46. 
 
 �Al şunu kafayõ iyice bul.�. Kanal A, Tehlike Kapõmõzda, 03.03.1999, 21.47. 
 
 �Bir araştõrma yapmõşlar, bütün dünya öğretmenleri nay çõkmõş.�. Meltem, Çocuk 

Bahçesi, 09.10.1999, 14.45. 
 
 �Biliyorsun İstanbul duman durumundaydõ.�. Meltem, Türkülerle Beraberiz, 

08.10.1999, 21.59. 
 
 �Orda biz duman etmişiz Fransõzlarõ.�. Kanal A, Yarõşmaca, 04.07.1999, 19.50. 
 
 �Biz ne yapalõm diyorsanõz benim size söyleyeceğim gene postu deldirmeyelim.�. 

STV, Haber, 27.05.1999, 20.12. 
 
 �Yürüyün ense tõraşõnõ göreyim.�. Kanal A, Yaşlõ Çõrak, 04.07.1999, 18.01. 
   
 �Sana gõcõklõk olsun.�. Star, Özel eğlence, 18.05.1999, 03.35. 
 
 �Sabah sabah tiye alõnõyoruz.�. Star, Defne ve Geveze, 17.05.1999, 12.02. 
 



 

 

 �Beni direk pas geçiyorlar.�. Star, Defne ve Geveze, 18.05.1999, 12.15. 
 
 �Tõrõvõrõ�. Star, Kõzlar Yurdu, 23.05.1999, 04.18. 
 
 �Mevzudan sõyõrmak için�. Star, Defne ve Geveze, 17.05.1999, 12.03. 
 
 �Yanlõş anlama, öyle tõrõşkadan değil.�. Star, Kõzlar Yurdu, 23.05.1999, 04.17. 
 
 �Isõrõktan bir tayyare�. Star, Spor Programõ, 24.05.1999, 20.48. 
 
 �Isõrõktan bir mevzu�. Star, Spor Programõ, 24.05.1999, 20.48. 
 
 �Isõrõktan tayyare bir mevzu�. Star, Reyting Hamdi, 27.05.1999, 23.06. 
 
 �Yasamayõ bõrak da yürütme nasõl gidiyor�. Star, Bir Demet Tiyatro, 18.05.1999, 

01.50. 
 
 �Erkekliğin kitabõ yeniden yazõlõyor.�. Star, Aynalõ Tahir, 20.05.1999, 12.09. 
 
 �Zira fena hâlde hoşlanmaktayõm bu ezgiden.�. SHOW, 5�te 5, 10.07.1999, 14.05. 
 
 �Havada uyursak ayvayõ yeriz.�. Kanal D, Haber, 18.05.1999, 19.00. 
 
 �Göriyim suratõnõ, çarpõk.�. SHOW, Huysuz Show, 01.07.1999, 23.34. 
 
 �Ulan serseri misin? Hukuk okunur mu?�. SHOW, Huysuz Show, 01.07.1999, 23.07. 
 
 �Asabî gazetesinin salağõ Sadettin Okka...�. btv, Güncel, 22.04.1999, 00.17. 
 
 �Hayret bişiy ya...�. atv, Sabah Keyfi, 08.10.1999, 12.14. 
  
 �Horozlanmayõn, yiyin çabuk.�. Kanal D, Çõlgõn Bediş, 28.05.1999, 18.00-19.00. 
 
 �Tamam, tamam yeter, yalakalõk yeter.�. Kanal D, Çarkõfelek, 24.05.1999, 20.20. 
 
 �Afedersiniz, bir sidik yarõşõdõr gidiyor.�. btv, Spor, 27.04.1999, 00.26. 
 
 �Serenat dedim ya, hep böyle işer gibi çalõştõ.�. SHOW, Huysuz Show, 01.07.1999, 

23.09. 
 
 �Cevap verme hayvan.�. SHOW, Huysuz Show, 01.07.1999, 23.32. 
 
 �Ne bok yerse yesin.�. TRT 1, Film-Sevgili Dayõm, 02.08.1999, 10.12. 



 

 

 
 �Sana ekmek yediriyorum. Karşõlõğõnda masama sinekleri sõçtõrõyorsun.�. SHOW, 

Yerli Film (Korkusuz Korkak), 09.07.1999, 22.00. 
 
 �O zaman ağzõna sõçarõm.�. SHOW, Yerli Film: Korkusuz Korkak, 09.07.1999, 21.50. 

 
 �Evet Sayõn Doğan, kendi televizyonunuzda ahkâm keserek işkembe-i kübrâdan 

salladõğõnõz bu sözleri yoksa unuttunuz mu?�. btv, Haber, 17.04.1999, 10.30. 
 
 �Müştekileri de bul getir; öyle dandik yok.�. btv, Medya Kritik, 12.04.1999, 01.31. 
 
 
�Yani ne yapõyõm ben bu aleti, biri geberdi geçen gün�. Kanal D, Zaga, 03.10.1999, 

00.06. 
       
�Ulan, delikanlõ herifmiş�. Kanal D, Zaga, 03.10.1999. 
 
�Çok hasta olduğum bir parça bu�.  
�Sen neye hasta değilsin ki?�. Kanal D, Sabah Şekerleri, 03.10.1999, 11.47. 
 
�Fişşek gibi, zõpkõn gibi konser�. TGRT, Tanõtõm Kuşağõ, 01.07.1999, 21.23. 
 
�N�oldu be?�.  
�N�oldu gõz?�.  
�Gõz bu manyak�. 
�ya bu ne abla ya�. 
�Çegil gõz şurdan�.  
�Ben TV�de manda gibi duruyorum�. TGRT, Sabahõn Seda�sõ, 14.07.1999, 14.25. 
 
�Yatõrõm yapanlarõn enayi olarak değerlendirildiğini söyledi�. TGRT, Haber, 

02.07.1999, 19.21. 
 
�Bakalõm kendime kõvõrabiliyor muyum?�. btv, Sohbet, 26.07.1999, 09.54. 
 
�Sabah kalkan gazõnõ çõkaran sanatçõ, ...oluyor�. btv, Serin Saatler, 22.06.1999, 00.58. 
 
�Sana hiç asõlõyorlar mõ Emine?�. Kanal 6, Uykudan Önce, 29.05.1999, 23.49. 
 
�Kusuverdik şimdi hepsini�. Kanal 6, Kadõnca, 25.05.1999, 15.48. 
 
�Ne bakõyosun şeyin şeye baktõğõ gibi�. Kanal 6, Kadõnca, 25.05.1999, 15.23. 
 
�Lan susunuz lan�. Kanal 6, Kaygõsõzlar, 29.05.1999, 05.04. 
 
�... biraz şeyder misiniz?�. Kanal 6, Kadõnca, 20.05.1999, 15.30. 
 
� Ağzõmdan çõkõverdi yaa! 
�N�apõyim yaa! 



 

 

�Demedim yaa! 
Öff yaa!�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 21.05.1999, 01.51. 
 
�Sen hiç merak etme güzelim!�. Kanal 6, Kadõnca, 27.05.1999, 15.29. 
 
�Gel bi güzelim, gel bi yardõm et yahu!�. Kanal 6, Gece Öpücüğü, 31.05.1999, 01.36. 
 
�Babalar ayvayõ yedi�. Kanal 6, Kadõnca, 28.05.1999, 16.17. 
 
�O ne lan!�. atv, Harika Pazar, 30.05.1999, 11.53. 
 
�...lan bunun!�. atv, Harika Pazar, 30.05.1999, 11.03. 
 
�Hadi, bir şey söyle, anam�. atv, Turnike, 21.05.1999, 22.51. 
 
�Çak lan! Çok uyuz etme beni�. atv, Bizim Stadyum, 17.05.1999, 00.17. 
 
�Bu kadar uyur lan!�. atv, Elifname, 15.05.1999, 11.43. 
 
�Ölüyorum o iki şarkõya�. TRT, Talk Show, 03.10.1999, 00.36. 
 
�Bu muhabbetlere sinir oluyorum�. TRT, Talk Show, 03.10.1999, 00.39. 
 
�Yamyamlar geliyorlar, hoşt hoşt�. atv, Gelin Kaynana, 25.05.1999, 12.24. 
 
�N�aber fõstõk n�apõyorsun.�. NUMBER 1, Konuk VJ, 07.05.1999, 20.10. 
 
�Kadõnõn bacaklarõ konuşuyor, bacaklar geveze olmuş yahu.�. NUMBER 1, 04.05.1999, 

23.25. 
 
�Bir yanlõşõm olduysa haberim olsun öpüyüm, yalõyõm, problemi bitirelim.�. NUMBER 

1, Geveze Show, 11.05.1999, 21.42. 
 
�Kadõn olsun taştan olsun diyorsun.�. NUMBER 1, Geveze Show, 11.05.1999, 22.19. 
 
�Arkadaş kõyağõ buna denir.�. NUMBER 1, Mert�le Mertçe, 01.05.1999, 21.17. 
 
�Habib�im klibi var, yerim seni Habibi.�. NUMBER 1, Mert�le Mertçe, 01.05.1999, 

21.32. 
 
�Vay koçum, ulan be!�. NUMBER 1, Mert�le Mertçe, 01.05.1999, 21.38. 
 
�Canõm benim, sübyancõ Akõn.�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 09.05.1999, 23.56. 
 
�Ne diyon kõz sidikli.�. Star, Kemal Sunal filmi, 07.10.1999, 21.42. 
 



 

 

�Zamanõnda yedik bir halt... Artõk o haltlarõ yemiyoruz artõk mantõ yiyoruz.�. NUMBER 
1, Geyik Pazarõ, 02.05.1999, 23.52. 

 
�Muhasebe müdürü sana yalakalõk mõ yapõyor? O müdürün içine limon suyu 

sõkarõm.�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 09.05.1999, 23.28. 
 
�Elizabeth�ten ben de şarj alabilir miyim? Bir gün ben de gelip alabilir miyim abi? 
− Yok deve bu ne lan yahu!�. NUMBER 1, Geyik Parkõ, 09.05.1999, 23.30. 
 
�En başõnda uyutup yapan, hani şu kõl tipler vardõr, yani.�. NUMBER 1, Geyik 

Parkõ, 09.05.1999, 23.33. 
 
�İstanbul�da prensler var ama onlar o biçim...�. NUMBER 1, Verdure Mert�le 

Merçe, 01.05.1999, 21.19. 
 
�Hani şu bizi düdütleyen herif�. Star, Zilyoner, 10.07.1999, 21.41. 
 
�Bu kafa ne lan.�. atv, Şimdi Sõra Sizde, 22.05.1999, 23.18. 
 
�Güzellik yarõşmalarõnda katakulliler oluyor mu?�. NUMBER 1, Geveze Show, 

13.05.1999, 22.15. 
 
�Güzellik yarõşmalarõ et yarõşmalarõdõr bence. Ben karpuzla kadõnõn iyisinden 

anlarõm.�. NUMBER 1, Geveze Show, 13.05.1999, 22.13. 
 
�− 18 yaşõndasõn, hâlâ lisedesin, o nasõl oluyor. 
− Geç başlamõşsõn. 
− Yemedik ama, gargara yapõyoruz.�. NUMBER 1, Geveze Show, 13.05.1999, 

21.32. 
 
�Maçta 40.000 kişi ...hakem diye bağõrõyor ben şimdi bu 40.000 kişiye mi 

inanayõm hakeme mi?�. NUMBER 1, 11.05.1999, 23.48. 
 
� �Ulan� dedik, �n�oluyor yahu, nedir bu abi?� dedik.�. NUMBER 1, Geveze Show, 

11.05.1999, 21.25. 
 
�Nerede lân, o inek.�. Star, Kemal Sunal filmi, 07.10.1999, 21.40. 
 
�Abin mi? Şimdi sõçtõk.�. Star, Zilyoner dizisi, 10.07.1999, 21.18. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SÖZ VARLIĞI 
 

 Radyo ve televizyonlarõmõzda kullanõlan dilin söz varlõğõ bakõmõndan da ele alõnmasõ 

uygun bulunmuş ve toplam 24.247 kelimeden oluşan yazõlõ bir metin grubu RTÜK'ten temin 

edilmiştir. 1999 yõlõ Ocak-Eylül aylarõna ait olan metinler üç ayrõ kanaldan alõnmõştõr ve 

genellikle haber metinleridir.  

 Toplam 24.247 kelimelik metinde birbirinden farklõ 3201 kavram kullanõlmõştõr.* 1İlk 

bakõşta bu bir zenginlik ve çeşitlilik gibi görülebilir. Ancak 24.247 sözden 3977�sinin bu, bir, 

olmak, ben, da/de, ve, o, demek, var, biz kelimelerinin tekrarõndan oluştuğunu ve bunun 

%16,4�lük bir oran teşkil ettiğini düşünürsek çeşitliliğin çok da fazla olmadõğõnõ anlarõz. En 

sõk kullanõlan ilk 50 ve ilk 100 kavramõn sayõ ve oranlarõnõ da verirsek durum daha iyi 

anlaşõlõr.  

 İlk 50 kelime: 8352 defa (%34,8) 

 İlk 100 kelime: 10889 defa (%49) 

 Görüldüğü gibi kullanõlan toplam kelime sayõsõnõn neredeyse yarõsõ, sadece 100 

kelimenin tekrarõndan ibarettir. Öte yandan 24.247 sözden 1378�i sadece birer defa, 520�si 

ikişer defa, 289�u üçer defa kullanõlmõştõr. Bunlarõn toplam sayõsõ 2187, oranõ ise % 9�dur. 

Sõklõk bakõmõndan 100. sõrada yer alan bulunmak kelimesi 40 defa, 200. sõrada yer alan 

belediye 23 defa, 300. sõrada yer alan kamuoyu 16 defa, 400. sõrada yer alan niçin 11 defa, 

500. sõrada yer alan kapõ 9 defa kullanõlmõştõr. 1014. sõrada yer alan gözaltõ kelimesi 4 defa; 

gözaltõ�ndan sonraki 2187 kelime (sõklõk oranõ: %9) sadece 1, 2 veya 3 defa kullanõlmõştõr. Bu 

durumda 3�ten fazla tekrar edilen 1014 kelimenin sõklõk oranõ %91 olmaktadõr. Yani 24.247 

kelimelik bir havuzda (200 kelimeyi bir sayfa hesap edersek 121 sayfalõk bir metinde) 

kullanõlan toplam kelime sayõsõnõn %91�i sadece 1000 çeşit kelimeden oluşmaktadõr. İlk 500 

kelime 19078 defa kullanõlmõştõr; bunun da oranõ %79�dur. İlk 500 kelimenin oranõ %79, ilk 

1000 kelimenin oranõ %91. Bu demektir ki haberlerimiz 500-1000 kelime içinde dönüp 

durmaktadõr.  

 Radyo ve televizyonlarda kullanõlan söz varlõğõ ve bunlarõn sõklõklarõ hakkõnda tam bir 

fikir edinilmesini sağlamak üzere söz konusu metinlerde geçen kelimelerin listesi, sõklõğa göre 

ve alfabetik olarak ayrõ ayrõ verilmiştir.      

 

 

                                                
* Devam etmek, kabul etmek, ortaya çõkmak, ortaya koymak, ceza evi, müdahale etmek, cevap vermek, fark 
atmak vb. ayrõ yazõlan birleşik kelimeler tek kavram olarak kabul edilmiştir.  



 

 

 

 
SÖZ VARLIĞI LİSTESİ 

(Alfabe Sõrasõna Göre) 
 
 

abartmak 1
abone 13
abonelik 2
acaba 9
aceleci 1
acõ 9
acõlõ 1
acõmasõz 1
acil 2
acilen 2
aciz 1
acz 1
açõ 6
açõğa alõnmak 1
açõğa almak 1
açõk 14
açõkça 3
açõklama 33
açõklama yapmak 5
açõklamada bulunmak 1
açõklamak 17
açõklanmak 2
açõlõş 3
açõlma 1
açõlmak 2
açlõk 1
açmak 17
açtõrõlmak 1
açtõrmak 2
ad 43
adalet 11
adam 34
adamlõk 1
Adapazarõ 2
aday 2
aday olmak 4
adet 8
adeta 6
adlandõrõlmak 3
adres 1
af 7
af çõkarõlmak 1
af çõkarmak 4
afet 11
affetmek 5

ağ 1
ağa 4
ağabey 10
ağõr 6
ağõrlõk 1
ağõt 1
ağõz 9
ağrõmak 1
ağustos 3
ağzõna geleni saymak 1
ağzõna vurmak 1
aha 1
ahlâk 2
ahlâkdõşõ 1
aile 6
ait 12
ajan 4
ak 2
ak pak 1
akabinde 1
akõl 4
akõllara durgunluk vermek 1
akõn etmek 1
akõş 1
aklõ almamak 2
akmak 3
akraba 1
aks 1
aksaklõk 2
akşam 11
aktarõlmak 1
aktarmak 5
aktif 1
alâka 2
alan 10
aldanmak 1
aldatõlmak 1
aldõrmak 2
alet 26
alet olmak 1
alev 1
alev alev 2
Alevî 3
aleyh 5
algõlamak 1



 

 

alõnma 1
alõnmak 20
alõntõ 1
alõşkõn 1
alkõş 1
alkol 1
Allah 7
Allah�a sõğõnmak 1
almak 88
alo 5
alt 38
altõn 9
ama 114
amaç 10
amaç gütmek 1
amaçlamak 2
aman 1
ambargo 1
amca 1
ameliyat 6
Amerika 3
Amerikalõ 5
Amerikan 8
amfi 1
amir 4
an 57
ana 15
Anadolu 9
anahtar 1
anarşi 1
anayasa 6
ancak 39
anõ 4
anõlmak 5
Ankara 6
Ankaralõ 3
anlam 27
anlamak 9
anlamlõ 2
anlaşõlmak 14
anlaşma 2
anlaşmak 7
anlatõm 1
anlatma 3
anlatmak 24
anlayõş 11
anne 1
Antalya 8
apar topar 1
ar 2
ara 50
araba 2

aracõ 3
aracõlõk edilmek 1
aracõlõk etmek 1
aralõk 1
aralõksõz 1
arama 18
arama yapõlmak 4
aramak 17
aranma 1
aranmak 4
Arap 3
Arapça 1
araştõrma 4
araştõrmak 3
aratmak 1
arayõ açmak 1
arayõş 1
arazi 2
argüman 1
arõza 1
aritmetik 1
arka 15
arkadaş 93
Arnavut 1
arşiv 1
art 12
artçõ 2
artõ 8
artõk 16
artmak 4
arzu 2
arzulamak 1
asap 1
asayiş 5
asgarî 4
asõl 19
asõlmak 1
asõlsõz 6
asõlsõz çõkmak 1
asõr 1
asker 3
askõda kalmak 2
asla 3
aslî 1
aşağõ 1
aşağõlayõcõ 1
aşağõlõk 1
aşama 3
aşçõbaşõ 2
aşõ 7
aşõlamak 1
aşkõn 1



 

 

aşmak 1
aştõrmak 1
Ataköy 1
atamak 2
atanmak 2
Atatürk 22
Atatürkçü 2
ateş 1
ateşli 1
atõlmak 3
atlamak 3
atlatmak 1
atletizm 1
atmak 18
avantaj 1
Avcõlar 2
Avrupa 14
avuç 1
avukat 1
ay 26
ayağa kaldõrmak 2
ayağa kalkmak 2
ayak 9
ayak bağõ 1
ayak bağõ olmak 1
ayakta olmak 1
aydõn 7
aydõnlatmak 3
aydõnlõk 2
ayõ 2
ayõp 1
ayõp etmek 2
ayõrmak 4
aylõk 1
aynen 2
aynõ 23
ayrõ 2
ayrõca 2
ayrõcalõk 1
ayrõlmak 6
ayrõm 7
ayrõm yapmak 1
ayrõmcõlõk 2
ayrõntõ 2
ayrõntõlõ 1
ayyaş 2
az 16
baba 51
bacõ 1
bağdaştõrmak 1
bağõmlõlõk yaratmak 1
bağõmsõz 2

bağõmsõzlõk 4
bağõr 1
bağõrma 8
bağõrmak 1
bağõş yapmak 1
bağõşlamak 1
bağlamak 2
bağlanmak 2
bağlantõ 10
bağlõ 6
bağrõna basmak 1
baha 1
bahane edilmek 1
bahar 1
bahçe 5
bahsedilmek 3
bahsetmek 5
bakan 162
bakanlõk 22
bakõlmak 2
bakõm 1
Bakõrköy 7
bakõş 3
baki 1
bakmak 46
balõk 1
banka 9
bant 1
bar 3
baraj 1
barõnma 2
barõş 11
bas bas 1
basa basa 1
basõlõ 1
basõlmak 1
basõn 35
basit 5
baskõ 8
baskõ altõnda tutmak 1
basmak 8
bastõrmak 1
basur 5
baş 30
baş göstermek 4
baş örtüsü 11
başarõ 1
başarõlõ 3
başarõsõz 1
başarmak 10
başbakan 18
başbakanlõk 5



 

 

başõna belâ olmak 1
başka 29
başkaldõrõ 2
başkan 38
başkanlõk 9
başkent 2
başkomiser 4
başkomiserlik 1
başlamak 27
başlangõç 1
başlanõlmak 1
başlanmak 2
başlatõlmak 1
başlatmak 9
başlõ başõna 1
başlõk 1
başörtü 4
başörtülü 11
başsavcõ 1
başvurmak 3
batak 1
batõ 1
Batmanlõ 1
bayağõ 1
bayan 4
bayõlmak 1
bayi 8
bayrak 3
bayraktarlõk 1
Bayrampaşa 2
baz 2
bazõ 37
be 19
bebe 1
bebek 2
bedava 1
bedel 2
beğenmek 2
beklemek 26
beklenmek 3
belâ etmek 1
belde 12
belediye 23
belge 17
belgelemek 1
belirlenmek 2
belirtmek 11
belki 18
bellemek 11
bellenmek 3
belli 13
belli olmak 2

ben 428
bent 1
benzer 3
beraat etmek 2
beraber 8
beri 7
beslemek 1
beş 4
beşik 1
beşinci 2
bey 98
beyan 2
beyan etmek 1
beyanat 2
beyaz 1
beyefendi 2
beyin 2
Beyoğlu 10
bõçak 2
bõçaklamak 1
bõçaklanmak 5
bõçaklõ 1
bõkmak 1
bõrakmak 21
biçim 5
bîhaber 1
bilâkis 1
bilânço 2
bildiri 1
bildirilmek 3
bildirmek 2
bile 22
bileşim 1
bilfiil 1
bilgi 24
bilgi vermek 2
bilgilendirmek 2
bilgili 1
bilim 1
bilimsel 4
bilimsellik 1
bilinç 2
bilinçli 4
bilinçsiz 1
Bilkent 1
bilmek 75
bin 24
bina 8
binbaşõ 1
bindirmek 1
binlerce 4
bir 673



 

 

bir araya gelmek 3
bir araya getirmek 1
bir kenara koymak 1
biraz 13
birbiri 10
birbirine girmek 1
birçok 1
birden 1
birer 2
birer birer 1
birey 2
biri 22
birikim 1
birileri 7
birim 5
birinci 5
birincilik 3
birisi 6
birkaç 4
birleşmek 1
birlik 27
birlikte 3
birtakõm 13
bitirmek 1
bitmek 15
biz 180
bizce 1
bizzat 4
Bodrum 4
boğazlamak 1
boğmaca 2
boğmak 2
boğulmak 1
boğuşmak 2
bok 15
Bolu 5
bomba 3
borç 7
boş 2
boşalmak 1
boşaltõlmak 4
boşaltmak 2
boşluk 3
boşvermek 1
boy 2
boy bos 1
boyun eğmek 1
boyut 14
bozmak 3
bozukluk 2
bozulmak 4
böbrek 19

böcek 1
bölge 69
bölmek 2
bölüm 7
bölünmek 3
böyle 64
broşür 3
bu 741
buçuk 1
bugün 69
buğday 2
buharlaşmak 1
bulaşõcõ 3
bulaşmak 5
bulaştõrmak 1
Bulgaristan 1
bulmak 33
bulunmak 40
buluşma 2
buluşmak 3
bunaltmak 1
bura 141
Bursa 1
burun 1
burun buruna 1
buyurmak 9
buzdolabõ 1
bülbül 1
bülten 11
büro 5
bürokrat 1
bürünmek 3
bütçe 1
bütün 37
bütünlük 1
büyük 50
büyüklük 1
büyümek 9
cadde 1
cahil 6
cahillik 1
cami 3
camia 2
can 7
candan 1
canhõraş 1
canlõ 6
cehalet 2
cemiyet 2
cenaze 2
cennet 1
cesaret 1



 

 

ceset 3
cevabî 1
cevap 14
cevap hakkõnõ kullanmak 1
cevap vermek 9
ceza 17
ceza almak 2
ceza evi 10
ceza evine gitmek 1
ceza vermek 2
cezalandõrõlmak 2
cezalandõrmak 1
ciddî 3
ciddiyet 1
cinayet zanlõsõ olmak 1
cinnet 1
civar 1
coğrafya 4
coşku 1
coşmak 1
cuma 6
cumartesi 2
cumhurbaşkanõ 1
cumhuriyet 17
cunta 2
cuntacõ 1
cümle 2
çaba 3
çadõr 5
çağ 1
çağdaş 5
çağõrmak 6
çağrõ 2
çağrõ yapmak 1
çağrõlmak 4
çalõnmak 2
çalõşõlmak 3
çalõşma 21
çalõşma yapmak 1
çalõşmak 45
çalkalanmak 1
çalmak 1
çamur 3
çanak 1
Çankaya 2
çare bulmak 1
çaresizlik 1
çark 1
çarpõ 1
çarpõlmak 1
çarpõşmak 1
çarpmak 3

çarşamba 1
çatõ 7
çatõşma 23
çatõşmak 5
çatlamak 1
çatmak 1
çay 1
çeki düzen vermek 1
çekilmek 3
çekim 1
çekirge 2
çekmek 9
çelişkili 1
çelişmek 1
çerçeve 12
Çerkez 1
çeşitli 3
Çeşme 5
çete 1
çevirmek 2
çevre 6
çevrili 1
çevrilmek 3
çõğlõk 1
çõkar 3
çõkarõlmak 4
çõkarmak 22
çõkartõlmak 1
çõkartmak 6
çõkõş 1
çõkmak 54
çõnar 1
çõplaklõk 1
çõrpõnmak 2
çiğnemek 1
çile 1
çileden çõkarmak 1
çileden çõkartmak 1
çileden çõkmak 2
Çingene 1
çivi 1
çizer 1
çizilmek 1
çizmek 2
çocuk 15
çoğunluk 4
çok 91
çok çok 1
çokça 1
çoluk çocuk 2
çökmek 2
çöp 6



 

 

çöplük 1
çözmek 9
çözülmek 3
çözüm 3
çukur 1
çuval 2
çuval çuval 1
çünkü 34
çürük 1
çürümek 1
çüş 1
da/de 394
dağ 4
dağõtõlmak 1
dağõtõm 4
dağõtmak 9
daha 94
dahi 4
dâhil 2
dair 7
daire 7
dakika 36
dallamanõnoğlu 1
damar 1
damat 1
damga 1
danõşma 1
danõşman 1
dansöz 1
dar 2
darbe 1
dava 2
dava açmak 1
davet 1
davet edilmek 3
davet etmek 3
davet ettirmek 1
davetiye çõkarmak 1
davranõş 4
dayalõ 3
dayandõrõlmak 1
dayanõşma 3
dayanmak 4
dayatma 9
dayatmacõ 3
dayatmak 1
dayõ 2
dede 1
dedektör 1
dedektörlü 1
defa 9
değer 5

değerlendirilmek 2
değerlendirme 3
değerlendirmek 5
değerli 12
değil 95
değişiklik 3
değişmek 9
değiştirilmek 9
değiştirmek 6
dekan 1
dekont 2
deli 1
delik 11
demeç 1
demek 221
demet 1
demin 4
demirlemek 2
demagoji 5
demagojik 1
demokrasi 7
demokrat 7
demokrat olmak 1
demokratik 18
demokratlõk 1
denek 1
denemek 1
denetim 2
denetim yapmak 1
deneyim 1
dengelemek 1
denilmek 6
deniz 5
denizci 1
Denizli 3
denk getirmek 2
denli 3
denmek 1
depo 1
deprem 57
depremzede 17
dere 1
derece 7
derin 1
derman olmak 1
dernek 8
ders 2
dert 2
despotik 1
destek 8
destek vermek 2
desteklemek 3



 

 

deşifre 1
detaylõ 1
dev 7
devam 5
devam etmek 28
devam ettirmek 1
devlet 60
devretmek 1
devreye girmek 2
devrim 2
devrimci 5
deyim 1
dõrlanmak 1
dõş 29
dõş işleri 8
dõşarõ 11
difteri 2
diğer 34
dikenli 1
dikilmek 2
dikkat 1
dikkat çekmek 3
dikkat etmek 1
dikkate almak 1
dikkatli 1
dikmek 1
diktatörlük 1
dil 9
dile getirmek 4
dilek 2
dilekçe 11
dilemek 4
dillendirmek 1
dimdik 2
din 2
dinamizm 1
dinci 3
dindar 1
dinlemek 16
dinlemeye almak 1
dinlenmek 1
dinleyen 2
dip 2
diplomasi 1
direkt 1
diremek 1
direnç 3
direnmek 5
diri 1
disiplin 2
disko 1
divan 2

diyaliz 1
diye 44
dizi 1
doçent 3
doğa 1
doğal 3
doğmak 3
doğru 23
doğrultu 2
doğu 10
doktor 45
doku 2
dokunmak 4
doküman 1
dolar 25
dolaşmak 8
dolayõ 12
dolayõsõyla 11
doldurmak 2
dolu 2
donanõm 3
dopdolu 1
dosya 7
doymak 2
dökmek 4
dönem 26
dönmek 7
dönük 3
dönüşmek 2
dönüştürmek 1
dört 5
döviz 4
dövmek 3
dram 1
duayen 1
durdurmak 3
durdurulmak 1
durgunluk 1
durmak 17
durulmak 1
durum 22
duruşma 1
duş 4
duvar 3
duyarlõ 1
duyarlõlõk 2
duygu 4
duygusal 1
duymak 18
duyulmak 3
duyum 1
duyurmak 2



 

 

duyuru 3
düğün 1
dükkân 5
dün 11
dünya 16
dürüst 3
düşman 1
düşmanlõk 2
düşmek 3
düşünce 51
düşünmek 23
düşünülmek 3
düşürmek 2
düşürülmek 1
düzen 4
düzenlemek 3
düzenli 1
düzey 3
edebiyat 4
edilmek 5
efendim 21
Ege 2
egemenlik 2
eğer 30
eğilim 1
eğitilmek 2
eğitim 15
eğlence 6
eğlenmek 6
eğmek 1
ek 3
ekim 1
ekip 22
eklemek 1
ekmek 4
ekonomi 1
ekonomik 2
ekran 10
eksik 2
eksiklik 3
el 30
el koymak 2
Elazõğ 2
elbet 1
elbette 9
ele alõnmak 1
ele almak 1
elektrik 1
eleştiri 7
eleştiri yöneltmek 1
eleştirilmek 7
eleştirmek 6

elinin tersiyle itmek 1
elli 1
emek 3
emek harcamak 1
emekçi 1
emekli 4
emir 1
emir almak 1
emir verilmek 1
emir vermek 1
emlâk 1
emmi 1
emniyet 40
emniyetçi 2
emperyalizm 3
en 50
encümen 1
endişe 4
endişe duymak 1
enerji 1
enfeksiyon 2
enflâsyon 1
engel 4
engellemek 10
engellenmek 2
enkaz 13
entrika 1
epey 1
erkek 2
erkeklik 1
erken 4
Ermeni 3
Ermenistan 1
eroin 8
ertesi 1
esas 3
esirgeme 1
eski 16
esna 2
esnaf 1
estirmek 1
eş 2
eşit 1
eşitlenmek 1
eşitlik 1
eşitsizlik 1
eşsiz 1
eşşeğinoğlu 1
eşşekoğlueşşek 1
eşya 2
et 1
etkilemek 1



 

 

etkilenmek 3
etmek 30
etnik 3
etraf 6
ev 28
evet 32
evlât 4
evli 1
evsiz 1
evsizlik 1
evvel 6
ey 1
eylem 2
eylül 2
eyvah 1
eyvallah 1
ezan 1
faaliyet 2
fabrika 1
facia 1
fahişe 3
fakat 7
fakir 1
faks 2
faks çekilmek 2
fakülte 9
falan 4
fare 1
fark 14
fark atmak 9
farklõ 17
farklõlõk 1
faşist 7
faşizm 1
fatura 1
faydalõ 1
fazla 23
federasyon 6
felâket 44
fen 1
feryat 1
fesat karõştõrmak 1
Fõrat 2
fõrsat 1
fõrtõna 2
fikir 3
filân 1
film 7
filo 9
fiş 2
fiyat 14
fotoğraf 4

futbol 28
futbolcu 1
futbolsever 9
galip 1
galip çõkmak 1
garanti 1
gardaş 1
gardiyan 7
gasp etmek 1
gavat 2
gavatõnoğlu 1
gayet 2
gayret 1
gayret sarf etmek 1
gayrimenkul 2
gayrimüslim 1
gazete 131
gazeteci 9
Gazi Antep 1
gece 10
geç 1
geçen 3
geçerli 1
geçici 1
geçim 2
geçirilmek 1
geçirmek 6
geçmek 24
geçmiş 2
gelecek 2
gelinmek 3
gelir 1
gelişim 2
gelişme 3
gelişme olmak 1
gelişmek 1
gelmek 151
gemi 12
genç 26
gençlik 14
gene 2
genel 25
genel ev 1
genelge 3
geniş 1
gensoru vermek 1
gerçek 19
gerçekleşmek 3
gerçekleştirilmek 1
gerçekleştirmek 6
gerçekten 11
gerçi 1



 

 

gerek 10
gerek kalmak 1
gerekçe 13
gereken 11
gerekli 8
gerekmek 27
gereksiz 2
gerektirmek 2
gergin 1
gerginlik yaratmak 1
geri 9
geri çevirmek 4
geri çevrilmek 1
gerici 2
gerilmek 1
getirilmek 5
getirmek 31
getto 1
gevşetilmek 1
gezmek 1
gõda 3
gibi 77
gidilmek 2
giriş 1
girişimci 2
girişimde bulunmak 1
girişmek 1
girmek 34
gitmek 66
gizlemek 1
gizli 3
gofret 5
göbek 3
göç 4
Gölcük 18
Gölcüklü 1
gölge 1
göndermek 21
gönlünü vermek 1
gönül 6
gönüllü 8
göre 14
görev 22
görev yapmak 2
görevde 1
görevden alõnmak 1
görevden almak 1
göreve başlamak 1
görevlendirmek 1
görevli 12
görkemli 2
görmek 59

görmezlikten gelmek 1
görülmek 11
görünmek 2
görüntü 11
görüntülemek 1
görünüm 1
görünür 1
görüş 27
görüşlü 4
görüşme 3
görüşmek 27
gösterge 4
gösterilmek 1
göstermek 19
götürmek 12
götürülmek 3
gövde 1
göz 7
göz göze 2
gözaltõ 4
gözaltõna alõnmak 5
gözaltõna almak 1
gözdağõ 2
gözdağõ vermek 2
gözde 5
gözetmek 1
gözleme 1
gözlemek 1
gözler önüne sermek 2
gözlüksüz 1
gözyaşõ 3
gözyaşõ dökmek 2
gözyaşlarõna boğulmak 1
grafik 1
grev 1
grup 35
gurur 1
güç 5
güç birliği 1
güçlendirmek 1
güçlük 2
güle güle 4
gümrük 3
gün 91
gün õşõğõna çõkarmak 1
günah 2
güncel 1
gündem 9
Güneydoğu 1
günlerce 1
günlük 2
güvence 1



 

 

güvenli 1
güvenlik 9
güvenmek 3
güzel 8
güzellik 2
ha 5
haber 46
haber göndermek 1
haber vermek 1
habercilik 8
habersiz 1
hacet 1
hadi 12
hâdise 6
hafõza 2
hafif 1
hafta 11
haftalõk 4
hak 48
hak etmek 1
hakaret 8
hakaret etmek 2
hakem 1
hakim 1
haklõ 4
haksõz 1
haksõzlõk etmek 1
hâl 15
hâlâ 10
halk 47
halledilmek 1
halletmek 2
halt etmek 1
han 1
hangi 14
hanõm 8
hanõmefendi 4
hani 1
hapsetmek 2
harabe 1
hareket 7
hareket edilmek 1
hareket etmek 1
harekete geçirmek 1
harekete geçmek 1
harf 1
hariç 2
hasar 1
hasõmlõk 1
hassas 3
hassasiyet 1
hassaslaşmak 1

hasta 23
hastalõk 34
hastane 45
haşere 1
hat 5
hata 3
hata yapmak 1
hatalõ 1
hatõrlamak 4
hatõrlatmak 6
hatta 9
hava 8
hava alanõ 1
havalanmak 1
hayat 8
hayat kurtarmak 3
hayatî 1
haydi 1
hayhay 1
hayõr 28
hayõrlõ 1
haykõrmak 1
hayrete düşürmek 1
hazõr 1
hazõrlamak 1
hazõrlamõş olmak 1
hazõrlanmak 1
hazõrlanmõş 2
hazõrlõk 1
hazõrlõklõ 1
haziran 1
he 3
hedef 9
hedef almak 1
hedeflemek 1
hekim 7
hekimlik 1
helâl 1
hele 1
helikopter 6
hem 17
hemen 13
hemoroit 1
hemşehri 3
hemşire 5
henüz 2
hep 11
hepsi 13
her 57
herhâlde 13
herhangi 9
herhangi bir 1



 

 

herif 1
herkes 29
hesap 2
hesaplarõ suya düşmek 1
heyecan 10
hõrbo 1
hõsõm 1
hõyaroğluhõyar 1
hõz 1
hõzlõ 3
hibe etmek 3
hiç 23
hiçbir 24
hidayet 1
hijyen 2
hijyenik 1
hikâye 1
hikmet 1
his 1
hisse 1
hissetmek 1
hissettirmek 1
hitap 3
hizmet 7
hizmet beklemek 1
hizmet etmek 2
hizmet vermek 1
hizmete açõlmak 1
hoca 8
holding 1
hop 3
hoş 2
hoş gelmek 2
hoşa gitmek 1
hoşgörü 4
hukuk 7
hukukçu 1
hukukî 1
hummalõ 1
husus 2
huzur 8
hücum 1
hükûmet 29
hükûmet kurmak 1
hüküm 1
hüküm giymek 1
hür 2
hürriyet 12
õrkçõ 1
õsõnma 1
õsrar etmek 1
õşõk 1

õşõn 1
Iütfen 2
iade etmek 3
icap etmek 1
icra 1
iç 45
iç işleri 4
İçel 1
içeri 19
içerik 2
içermek 1
içim 1
için 170
içki 3
içmek 6
idam 1
idare 4
idare etmek 1
idarî 4
iddia 52
iddia edilmek 2
iddia etmek 7
iddiada bulunmak 1
ideal 1
ideoloji 4
ideolojik 2
ifade 18
ifade alõnmak 1
ifade almak 2
ifade edilmek 3
ifade etmek 10
ifade vermek 1
ifade vermek 4
iftihar 1
iftihar etmek 1
iftira 4
iftira atmak 1
iğne 1
ihale 2
ihbar 2
ihmal 1
ihracatçõ 1
ihraç 1
ihraç edilmek 1
ihraç etmek 1
ihtiyaç 37
ihtiyaç duymak 1
iki 31
ikili 1
ikinci 9
ikna 4
iktidar 8



 

 

iktisadî 1
iktisat 2
il 13
ilâ 1
ilâç 8
ilâçlamak 2
ilân 1
ilân edilmek 5
ilân etmek 3
ilân vermek 1
ilâve etmek 1
ilçe 16
ile 48
ileri 2
ileri sürmek 1
ileri sürülmek 1
ilerici 2
ilericilik 1
ilerlemek 1
iletişim 4
iletmek 2
ilgi 4
ilgi toplamak 1
ilgilendirmek 3
ilgili 60
ilginç 2
ilişki 15
ilişkin 6
ilk 23
ilke 8
ilke edinmek 2
ilke imza atmak 1
ilkeli 1
illâ 2
ille 3
iltifat 1
imek 1
imkân 4
imza atmak 6
imzalamak 2
imzalõ 1
imzasõz 1
inanan 1
inanç 1
inançlõ 1
inançsal 2
inanõlmaz 1
inanmak 11
inceleme 1
inceleme başlatmak 2
incelemek 5
inci 3

incir 1
incitmek 1
indirgemek 1
indirilmek 2
indirim 3
indirmek 6
infial 1
İngiltere 3
inisiyatif 1
inmek 3
insaf 1
insaflõ 1
insan 99
insanlõk 3
inşallah 2
international 1
intihar 1
intihar etmek 2
intikal etmek 3
ip 1
iptal 2
iptal edilmek 1
iri 1
irtibat 1
ise 24
ishal 2
isim 48
isimlendirmek 1
isimli 3
İslâmcõ 3
İslâmî 1
İsmail 7
isnat 1
İspanya 2
ispat etmek 1
ispatlamak 1
İsrailli 1
İstanbul 57
istek 4
istem 1
istemek 1
istemek 157
istenmek 6
istifa 1
istifa 1
istifa etmek 4
istihbarat 1
istinaden 1
istisna 1
istişare 1
İsviçre 8
isyan 1



 

 

iş 29
iş adamõ 1
iş birliği 2
iş birliği yapõlmak 1
iş birliği yapmak 4
iş birliğine gitmek 1
işaret 3
işçi 14
işgalci 1
işi düşmek 1
işkence 1
işkencehane 2
işlem 2
işlemek 8
işlenmek 3
işletmeci 5
işletmecilik 1
işsiz 2
işsizlik 2
işte 52
it 3
İtalya 2
İtalyan 1
itfaiyeci 1
itham 2
itibar etmek 1
itibaren 11
itibarõyla 3
itilmek 1
itiraf etmek 2
itirafta bulunmak 1
itiraz 1
itiraz etmek 1
itmek 1
iyi 4
iyi 27
iz 1
izin 7
izinsiz 1
izleme 1
izlemek 3
izlenim 1
izlenmek 1
İzmir 6
İzmit 9
jandarma 9
Japonya 1
kabul 1
kabul edilmek 1
kabul etmek 15
kabullenmek 1
kaç 10

kaçakçõ 1
kaçakçõlõk 8
kaçakçõlõk yapmak 1
kaçõnõlmak 1
kaçõnmak 2
kaçmak 4
kadar 54
kader 1
kadõn 1
kadro 1
kafa 5
kafa bulmak 1
kafalõ 1
kafasõnõ karõştõrmak 1
kafasõnõ yarmak 1
kafayõ yemek 1
kâğõt 3
kaide 1
kalabalõk 1
kaldõrmak 10
kalkõşmak 1
kalkmak 9
kalmak 38
kalp 2
kaltağõnoğlu 1
kaltak 1
kama 1
kamera 5
kamp 1
kampanya 4
kampus 7
kamu 4
kamufle etmek 1
kamuoyu 16
kan 23
kan gövdeyi götürmek 1
kanaat 3
kanal 21
kanalizasyon 3
kandõrmak 1
kandil 1
kanõt 1
kanõtlamak 1
kanmak 1
kansõz 4
kantin 2
kanun 1
kanunen 2
kanunsuz 2
kaos 1
kapalõ 2
kapan 1



 

 

kapasiteli 1
kapatõlmak 3
kapatmak 14
kapõ 9
kapõ kapõ 1
kapõlmak 1
kapõşõlmak 2
kapmak 1
kapsam 1
kaptõrmak 2
kara 2
Karadeniz 4
karakol 1
karalamak 3
karanlõk 4
karantina 7
karantinaya alõnmak 2
karantinaya almak 1
karar 23
karar alõnmak 1
karar almak 2
karar verilmek 1
karar vermek 2
kararlõ 1
kararlõk 1
karayolu 1
kardeş 27
karõ 11
karõşmak 5
karõştõrmak 2
karman çorman 1
karpuz 1
karşõ 60
karşõ çõkmak 2
karşõ karşõya 3
karşõ karşõya gelmek 1
karşõ karşõya kalmak 1
karşõ koymak 1
karşõ olmak 2
karşõlamak 3
karşõlaşma 1
karşõlaşmak 4
karşõlõk 10
karşõlõk vermek 1
karşõt 1
kart 2
kartel 4
kasõm 1
kasõtlõ 4
kastetmek 1
kaşõk 1
kat 3

kat�iyen 1
kat�iyet 4
katõlmak 7
katil 12
katkõ 1
katkõ sağlamak 1
katlanmak 3
katledilmek 3
katletmek 4
katmak 1
kavga 11
kavga çõkmak 1
kavga etmek 2
kavga vermek 2
kavram 4
kavramak 1
kayda girmek 2
kaydedilmek 1
kayõp 2
kayõt 7
kaymakam 3
kaymakamlõk 4
kaynak 3
kaynaklanmak 1
kaynaklõ 1
kaza 3
kazanmak 4
kazara 1
kazõk 1
kazõnmak 1
kazma 1
kefalet vermek 1
kefil 1
kelebek 1
kelime 6
kenar 3
kendi 103
kendini göstermek 2
kent 2
kere 4
kesici 1
kesim 7
kesin 3
kesinleşmek 1
kesinlik 8
kesintisiz 1
kesmek 6
keşke 2
keyfine varmak 1
keyif 2
kez 13
Kõbrõs 1



 

 

kõlõk 1
kõlõklõ 1
kõlmak 1
kõnamak 4
kõraathane 1
kõrõlmak 5
kõrk 4
kõrmak 7
kõrmõzõlõ 1
kõsa 4
kõsõm 4
kõsõtlõ olmak 1
kõsmen 2
kõşkõrtõcõlõk 1
kõyafet 1
kõymet 1
kõz 35
kõzartõcõ 1
kõzmak 2
ki 87
kilit 1
kilitlemek 1
kilitlenmek 1
kilo 10
kiloluk 2
kilometre 1
kim 51
kimbilir 1
kimlik 5
kimse 22
kimsesiz 1
kireç 2
kirletmek 1
kirlilik 2
kişi 39
kişilik 2
kitap 2
kitapçõk 2
kitle 1
kitlemek 2
klâsik 1
koalisyon 1
koca 2
Kocaeli 1
kod 1
koğuş 2
kokmak 2
koku 5
kolay 4
kolay kolay 1
kolaylõk 2
kolaylõk sağlanmak 1

kolera 4
kollamak 1
koltuk 3
komik 1
komiser 1
komite 2
kompleks 1
komutan 5
komutanlõk 3
komünist 4
komünizm 2
konferans 1
konsey 1
kontenjan 2
kontrol 2
kontrol altõna almak 1
kontrol yaptõrmak 1
kontrolden çõkmak 1
konu 56
konuk 4
konulmak 1
konum 2
konuşabilmek 1
konuşma 23
konuşma yapmak 1
konuşmak 81
konuşturmak 2
konuşulmak 4
konvizyon 1
koparõlmak 3
kopmak 4
korkmak 7
korku 3
korkunç 1
korkutmak 1
korkutulmak 2
korucu 1
koruculuk 1
koruma 4
korumak 7
korumalõk 1
korunmak 1
koruyucu 1
koskoca 1
Kosova 2
koşmak 5
kovmak 2
kovulmak 1
koydurmak 1
koymak 16
köken 1
kökenli 2



 

 

kör olmak 3
körfez 1
köstek 1
köstek olmak 1
köşe 2
kötü 8
köy 5
kredi 3
kritik 1
kriz 7
kronikleşmek 1
kukla 2
kulak 1
kulis 3
kullanõlmak 10
kullanmak 17
kulüp 1
kulvar 3
Kur�anõkerim 1
kural 3
kurban 3
kurmak 13
kurmay 2
kurşun 2
kurt 3
kurtarma 18
kurtarmak 5
kurtulmak 5
kurtuluş 2
kuru 2
kurucu 1
kurul 14
kurulmak 12
kuruluş 11
kurum 4
kurusõkõ 2
kusmak 1
Kuşadasõ 3
kuşak 2
kuşe 1
kuşkulanmak 1
kutlamak 1
kutsal 1
kutu 25
Kuvayõ Milliye 1
kuvvet 1
kuyruk 1
kuyu 1
kuyumcu 7
Küba 1
küçük küçük 1
küfretmek 1

küllenmek 1
kültür 2
kültürel 2
kürek 1
kürsü 1
Kürt 5
lâf 3
lâf söylemek 2
lâğõm 1
lâik 1
Lâleli 1
lan 15
lânse edilmek 2
lâtife yapmak 1
lâyõk 1
lâyõk görmek 1
Lâz 1
lâzõm 12
le 4
leke 1
liberal 1
lider 2
liderlik 3
lidersiz 1
lif 1
lig 34
linç edilmek 1
lira 12
liralõk 1
lisans 1
lise 1
liste 8
listeye girmek 1
lo 3
lord 1
lütfen 24
maalesef 1
maaş 5
maç 9
madam 1
maddî 1
madem 3
mağdur 8
mağdur duruma 1
mağdur kalmak 1
mağdur olmak 3
mağduriyet 1
mahalle 4
mahiyet 1
mahkeme 11
mahkûm 1
makam 3



 

 

makine 1
maksatlõ 1
makul 3
mal 1
Malatya 1
malûm 1
malûmat 1
malzeme 9
manda 1
manevî 1
mani olmak 1
Manisa 1
manşet 1
mantalite 1
mantõk 3
manyak 3
maraba 1
Maraş 2
Marksist 2
Marmara 4
mart 2
masa 5
masraf 3
mecbur 1
meclis 16
medya 25
medyatik 1
meğer 1
Mehmet 39
Mehmetçik 1
mekanizma 2
mekik dokumak 1
mektup 22
mektup almak 1
melek 1
memleket 3
memur 8
menfaat 1
mensup 5
merak etmek 1
merci 1
merhum 1
merkez 8
Mersin 22
mesaj 1
meselâ 3
mesele 9
meslek 8
meslekî 1
meşgul etmek 1
mevcut 6
meydan 5

meydana gelmek 1
mezhep 1
mezun 1
mikrofon 7
militan 1
millet 32
milletvekili 19
millî 4
milliyet 9
milliyetçi 2
milliyetçilik 7
milyar 13
milyon 13
milyonluk 1
miras 2
mirasa konmak 1
misafir 2
misafir olmak 1
misil 1
misyon 1
mizanpaj 2
modern 1
moral 1
mort olmak 1
moruk 3
Mr. 2
muamele 1
muavin 1
muayene 7
muayene yapmak 1
muhabir 1
muhafaza 1
muhafaza edilmek 1
muhalefet 2
muhalif 1
muhatap 2
muhtemel 1
muhteşem 1
musluk 1
mutlaka 3
mutlu 3
mutlu olmak 1
mücadele 25
mücadele etmek 3
mücadele vermek 2
müdahale 3
müdahale edilmek 1
müdahale etmek 10
müdür 48
müdürlük 16
müfettiş 9
mühlet 1



 

 

müjde 1
mümkün 11
mümkün olmak 1
münakaşa 1
münakaşa etmek 2
müracaat 1
müracaat 1
müracaat etmek 1
müsaade etmek 6
Müslüman 4
müsvedde 1
müşteri 1
müteahhit 1
müteessir 2
müteessir olmak 1
müzakere etmek 1
müzik 1
nah 2
nakil 4
nakledilmek 2
naklen 4
namus 3
namuslu 1
narkotik 25
nasõl 27
nasip 2
ne 145
neden 38
nefret 2
nere 13
nerede 6
nereli 2
net 5
netice 4
netleşmek 1
netleştirmek 1
nice 2
niçin 11
nihayet 1
Niksar 7
Nişantaşõ 1
nitelik 8
niye 17
niyet 6
nokta 30
normal 2
Norveç 1
noter 1
numara 5
numune 2
nüfus 3
o 275

objektif 11
ocak 3
oda 9
odak 1
odak noktasõ 2
ofis 2
oğul 4
ok 3
okey 1
okul 19
okumak 41
okunmak 2
okur 4
okuyucu 11
olağan 1
olağanüstü 5
olanak 4
olay 53
olay yaratmak 1
oldukça 2
oley 3
olgunluk 1
olmak 42
olmak 509
olumlu 4
olumsuz 1
olumsuzluk 2
olunmak 1
oluş 2
oluşmak 4
oluşturmak 5
oluşum 1
on 3
onlarca 1
onur 2
onurlu 2
onursal 1
operasyon 18
operasyon başlatmak 2
operasyon yaptõrmak 2
ora 32
orantõlõ 1
ordu 7
organ 9
organizasyon 7
orman 3
orospu 3
orta 39
orta öğretim 1
ortak 9
ortak olmak 1
ortaklõk 1



 

 

ortalõğõ feverana vermek 1
ortam 13
ortaya atmak 1
ortaya çõkarõlmak 1
ortaya çõkarmak 1
ortaya çõkmak 12
ortaya koymak 10
ortopedist 1
otel 3
otorite 2
oturmak 14
oturtmak 1
otuz 1
ova 1
oy 4
oyalamak 1
oymak 2
oynamak 2
oynaş tutmak 2
oysa 2
oyun 3
öbek öbek 1
ödeme 2
ödemek 13
ödenmek 2
öfkelendirmek 1
öfkeli 1
öğrenci 72
öğrenim 4
öğrenmek 8
öğretim 7
öğretmen 2
öküz 1
ölçü 1
öldürmek 4
öldürülmek 1
ölmek 7
ölü 4
ölüm 7
ömür 5
ön 28
önce 70
öncelik 8
öncü 5
öne sürmek 2
öne sürülmek 2
önem 3
önem kazanmak 1
önemini kaybetmek 1
önemli 17
öneri 4
önermek 1

önlem 7
önlemek 4
önlenmek 1
önüne set çekmek 1
örgüt 13
örgütlenmek 1
örnek 2
örnek almak 1
örnek teşkil etmek 1
örtbas edilmek 1
örtbas etmek 1
örtmek 2
öte 4
öyle 24
öz eleştiri 1
özel 13
özelleştirme 7
özelleştirme yapmak 4
özelleştirmek 1
özellik 6
özenti 1
özerk 8
özerklik 3
özet 2
özetlemek 1
özgü 1
özgür 4
özgürlük 14
özlem 1
özür 1
özür dilemek 2
özürlü 2
özveri 1
pak 1
pala 1
panik 3
panik oluşturmak 1
panik yaratmak 2
pankart açmak 1
pano 1
para 32
parasõz 5
parasõzlõk 3
parça 3
parçalamak 1
pardon 1
Paris 1
park 30
parmak 12
parmak atmak 2
parola 3
parti 33



 

 

partili 6
pasifize edilmek 1
paşa 2
patates 1
patlama 6
patlamak 3
pay 2
payda 1
paylaşõlmak 1
paylaşmak 4
pazar 4
pazarlõk 1
pazartesi 3
pek 1
peki 22
pembe 1
pencere 1
pençeleşmek 1
perde 2
perişan 2
personel 6
peş peşe 1
peşin 7
peşinat 1
pet 1
pezevenk 1
põrõl põrõl 1
põrsa 1
piç 1
piç kurusu 1
pis 3
pislenmek 1
pisletmek 1
pislik 3
pişman 1
pişmek 1
plânlama 1
plâtform 1
plâto 2
polis 18
polis evi 1
polislik 1
polissiz 1
politika 1
politika gütmek 1
politikacõ 1
politize olmak 1
polo 2
popülarite 1
Portekiz 1
portre 1
post 2

pozitif 1
pratik 1
pratisyen 2
problem 2
problem çözmek 1
profesör 3
profesyonel 1
program 19
proje 1
promosyon 4
protesto 1
protesto etmek 3
protokol 1
provokatör 8
psikolojik 1
punto 1
puro 1
radikal 14
rafineri 6
rağmen 14
rahat 6
rahatsõz 1
rahmetli 6
rahmetli olmak 1
rakam 14
rakõ 2
rakõm 1
rakip 9
rant 2
rapor 7
rapor etmek 1
realite 1
red 1
reddetmek 9
Refah 5
referandum 2
referandum yapmak 1
refleks 1
reis 1
rejim 1
rekabet 2
reklâm 4
rekor 8
rektör 12
rektörlük 3
rencide etmek 1
renkli 1
resim 1
resmî 2
reyting 3
rezalet 1
RH 1



 

 

rõza 13
rõzõk 1
rica etmek 4
risk 5
risk almak 1
rol 1
röportaj yapmak 1
ruh 2
ruhsat 1
Rusya 2
rüşvet 7
rütbe 2
rütbeli 1
rüzgâr 1
saat 24
saat saat 1
sabah 16
sabõka 1
sabõkalõ 2
sabõrsõz 2
sabõrsõzlõk 1
sabitlenmek 2
sabretmek 1
saçma 2
sadece 36
safha 2
sağ 11
sağõr 1
sağlamak 8
sağlanmak 5
sağlõk 92
sağlõklõ 1
saha 1
sahi 3
sahil 1
sahip 18
sahip çõkmak 3
sahip olmak 1
sahipsiz 3
sahipsizlik 1
sahne 1
sahra 2
Sakarya 4
sakat 1
sakin olmak 1
saklamak 5
saklanmak 1
saldõrõ 12
saldõrõlmak 1
saldõrõya uğramak 1
saldõrmak 4
salgõn 18

salõ 1
sallamak 1
sallanmak 2
salmak 1
salon 7
salt 1
samimî 4
samimî olmak 1
samimiyet 2
saniye 5
sanki 4
sanmak 5
sansür 3
sansürcü 2
santral 1
sapasağlam 1
saplantõ 1
Sarayköy 2
sarf etmek 1
sarõlmak 3
sarmak 1
sarsõlmak 4
sarsõntõ 5
satõlmak 3
satõn almak 1
satõr 6
satõrlõ 2
satõş 28
satmak 25
savaş 10
savcõ 8
savcõlõğa vermek 1
savcõlõk 22
savunma 2
savunma yapmak 1
savunmak 26
savunucu 1
saydam 1
sayfa 4
sayfa sayfa 1
sayfalõk 1
saygõ 5
saygõ duruşunda 1
saygõ duymak 1
saygõlõ 1
sayõ 6
sayõlõ 3
sayõlmak 1
sayõn 83
sebep 2
seçenek 1
seçilmek 5



 

 

seçim 7
seçkin 1
seçmek 3
seçtirmek 1
sedye 1
sefalet 1
sefer 3
seferber 1
seferber etmek 1
seferber olmak 1
sekte 1
selâmlamak 2
selâmünaleyküm 1
seminer 1
sen 93
sendikacõ 1
sene 12
serbest 1
serbest bõrakõlmak 1
serbestçe 1
sergilemek 2
serilmek 2
sermaye 2
sert 4
sert çõkmak 1
servis 1
ses 7
seslenmek 1
sessiz 3
seven 1
sevgi 1
sevgili 9
seviye 2
seviyeli 1
sevk etmek 2
sevmek 5
seyahat 1
seyirci 32
seyretmek 4
seyyar 1
sõcak 2
sõçmak 1
sõfat 1
sõk 1
sõkõlmak 2
sõkõntõ 4
sõkõntõya sokmak 1
sõnav 3
sõnõf 9
sõnõr 2
sõnõr getirmek 1
sõra 22

sõra sõra 1
sõradan 3
sõralama 2
sõralamak 1
sõrf 2
Sõrp 3
sõrt 1
sõzdõrõlmak 2
sõzdõrmak 3
sõzlamak 2
sõzmak 1
sicil 1
sigorta 4
sihirli 5
siktirgit 1
silâh 6
silâhlõ 4
silâhsõz 1
silinmek 1
sille 1
silmek 1
sim 3
simge 1
sine 1
sinirlenmek 3
siren 1
sistem 9
sitem 1
Sivas 2
sivil 4
sivri 1
siyasal 3
siyaset 3
siyasetçi 4
siyasî 13
siz 159
skandal 5
slogan 6
slogan atmak 1
soğuk 1
soğuk duş etkisi yapmak 1
soğutucu 1
sokak 8
sokmak 25
sokulmak 3
sol 47
solcu 3
somut 3
son 30
sonra 87
sonuç 7
sonuçsuz 1



 

 

sopa 3
sopasõz 1
sorgu 1
sorgulanmak 2
sormak 36
soru 23
soru sormak 1
sorulmak 2
sorumlu 13
sorumluluk 5
sorumluluk duymak 1
sorun 25
soruşturma 14
soruşturma açõlmak 2
soruşturma açmak 2
soruşturma açtõrmak 1
soruşturma geçirmek 2
soruşturma yapõlmak 2
soruşturma yapmak 1
soruşturulmak 1
sosyal 6
sosyalist 2
soygun 1
soyut 1
soyutlamak 3
sökmek 1
sönmek 1
söylem 1
söylemek 162
söylenmek 9
söylenti 2
söz 50
söz edilmek 2
söz etmek 5
söz sahibi 1
söz söylemek 1
söz vermek 4
sözlü 1
spekülâsyon 1
sponsorluk 1
spor 14
sporsever 1
spot 1
start almak 1
stat 1
strateji 1
stüdyo 6
su 19
su üstüne çõkmak 1
suç 19
suç duyurusunda 1
suç işlemek 1

suç işlenmek 1
suçlama 2
suçlamada bulunmak 1
suçlamak 3
suçsuz 2
suçüstü 2
suiistimal 1
sulandõrmak 2
sunmak 7
sunulmak 1
surat 1
Suriye 3
sus 4
susmak 11
susturulmak 1
Susurluk 2
sünger 1
Sünnî 1
sür�at 1
sür�atli 1
sürdürmek 4
süre 20
süreç 8
sürekli 5
süreli 1
sürmek 6
sürüklemek 1
sürülmek 3
süslü 1
süt 1
şad 2
şahõs 7
şahit 5
şaibe 3
şampiyona 1
şans 2
şantaj 3
şark 1
şart 9
şebeke 1
şehir 3
şeker 3
şekil 32
şeref 2
şeref duymak 2
şerefli 1
şerefsiz 3
şeriat 2
şeriatçõ 5
şerif 1
şey 106
şõh 2



 

 

şiddet 4
şikâyet 3
şikâyet etmek 1
şimdi 85
şimşek 2
şimşekleri üzerine çekmek 2
şirin 1
şirket 1
şişe 1
şişt 2
şoför 3
şok 8
şok yaratmak 1
şoka girmek 2
şoke etmek 1
şov yaptõrmak 1
şöyle 20
şu 106
şube 27
şura 8
şüphesiz 3
tabak 4
tabak çanak 1
tabanca 1
tabi 16
tâbi 1
tâbi tutulmak 1
tabiî 2
tabir 1
tablo 2
tacir 3
taciz etmek 1
tahammül etmek 1
tahammülsüzlük 1
tahkikat 8
tahkikat açõlmak 2
tahkikat geçirmek 1
tahkikat yapõlmak 1
tahkikat yapmak 2
tahliller 1
tahliye 1
tahliye olmak 3
tahmin edilmek 1
tahmin etmek 2
tahrik etmek 1
tahrirat 1
tahsis 1
tahsis etmek 1
takdim edilmek 1
takdir 4
takõlmak 3
takõm 6

takõnmak 1
takõşmak 2
takip ettirmek 1
takipçi 8
takmak 4
taksit 3
takvim 1
talep 5
talihsiz 1
talimat 12
talimat vermek 2
talip 1
tam 15
tamam 19
tamamlamak 4
tane 19
tanõdõk 3
tanõk 2
tanõklõk 1
tanõmak 16
tanõmlamak 2
tanõmlanmak 1
tanõnmõş 1
tanõşmak 1
tanõtmak 1
tank 1
tansiyon 2
taraf 54
taraflõ 1
taraftar 4
tarih 11
tarihî 1
tartõşõlmak 3
tartõşma 35
tartõşma başlatmak 1
tartõşma yaratmak 2
tartõşmak 8
tartõşmasõz 1
tartõşmaya girmek 1
tartmak 1
tasarõ 2
tasarruf 2
taşõmak 23
taşõnmak 1
taşlõ sopalõ 1
taşmak 2
tatmin 1
tavõr 6
tavõr koymak 1
tavsiye 1
tayin 3
tayin etmek 1



 

 

tayini çõkmak 2
taze 1
tazminat 1
TC 2
tebrik etmek 1
tecrübe 1
tedavi 3
tedavi etmek 1
tedavi ettirmek 2
tedbir 5
tedbir almak 1
tedbirler alõnmak 1
tedirgin 1
tedirginlik 1
teessüf 1
tehdit 7
tehdit almak 1
tehdit etmek 2
tehdit oluşturmak 1
tehdit yapmak 1
tehditkâr 1
tehlike 7
tek 16
tek tek 1
tekel 5
tekeli altõna almak 1
teklif 6
teklif etmek 1
tekme 1
tekne 1
teknik 5
teknoloji 1
tekrar 7
tekrarlamak 1
tektipleştirmek 1
tekzip etmek 1
tel 1
telâş 1
telefon 16
telefon açmak 1
telefona sarõlmak 1
televizyon 11
telkin 1
telli 1
temas 1
temel 4
temin etmek 1
temiz 8
temizlemek 1
temkinli 1
temsil 7
temsil etmek 3

temsilci 7
teneffüs etmek 3
tepe 1
tepki 18
tepki almak 1
tepki çekmek 2
tepki göstermek 2
tepki toplamak 3
tepki uyandõrmak 1
tepkileri üzerinde 1
tepkileri üzerine çekmek 2
tepkiye yol açmak 1
tercih 7
tercih etmek 1
terk edilmek 2
terk etmek 4
terör 8
terorist 6
ters 3
ters gelmek 1
tertemiz 2
tesadüf 4
tesis 3
teslim etmek 1
tespit 2
tespit edilmek 1
tespit etmek 1
test 1
teşekkül 3
teşekkür 2
teşekkür etmek 8
teşkilât 3
tetanos 1
tetiklemek 1
tevdi etmek 2
tezahürat 1
tezek 1
tõbbî 4
tõkanmak 1
tõpkõ 3
tõrmandõrmak 1
ticaret 8
tifo 7
tiksinti 1
timsah 1
tip 2
tiraj 6
Titiz 3
TL 7
tokat 8
tokat atmak 1
ton 3



 

 

top 1
toplam 6
toplamak 6
toplanmak 10
toplantõ 19
toplatõlmak 1
toplatmak 1
topluluk 1
toplum 6
toplumsal 2
torba 1
torun 2
toz 1
tören 2
tövbe 1
tövbe etmek 2
trafik 1
trajedi 1
transprantisyon 1
travma 1
tren 2
tuğgeneral 1
tur 2
turizm 1
tutarlõ 1
tutarsõz 1
tutmak 3
tutturmak 2
tutuklamak 2
tutuklanmak 1
tutuklu kalmak 2
tutulmak 3
tutum 2
tutuşturmak 1
tuvalet 9
tuz biber olmak 1
tükenmek 1
tüketilmek 1
tüm 24
tümgeneral 2
tür 2
türban 10
türbanlõ 1
Türk 47
Türkçe 1
Türkiye 119
Türkiyelilik 2
Türkler 5
türlü 7
TV 5
ucube 1
ucuz 3

uçak 3
uçmak 1
ufak 2
uğramak 2
uğraşmak 3
uğur 8
ula 5
ulan 11
ulaşõm 1
ulaşmak 25
ulaştõrõlmak 1
ulaştõrmak 1
ulus 8
ulusal 2
uluslar arasõ 5
umut 2
un 1
unsur 1
unutmak 3
unutulmak 2
unvan 2
uslu 1
utanç 2
utanç duymak 2
utangaç 1
utanmak 2
uyandõrmak 1
uyarõ 6
uyarõlmak 2
uyarmak 4
uydu 8
uygarlõk 1
uygulama 9
uygulanmak 4
uygun 4
uygun görülmek 1
uygun olmak 2
uykusuz 1
uyma 1
uyumak 1
uyuşmak 1
uyuşturucu 7
uzak 1
uzaklõk 1
uzamak 1
uzanmak 2
uzantõ 3
uzatmak 4
uzlaşma 5
uzlaşmak 2
uzman 7
uzmanlõk 1



 

 

ücretsiz 1
üç 18
üçüncü 1
ülke 25
ülkü 2
ülkücü 16
ümit etmek 1
üniforma 1
ünite 1
üniversite 129
üniversiteli 3
üretim 1
üretmek 1
ürkütmek 1
üslûp 3
üst 14
üst üste 1
üstelik 3
üstlenmek 1
üstüne gitmek 1
üstünlük 3
ütopya 1
üvey 2
üye 17
üyelik 5
üzere 10
üzeri 37
üzgün 1
üzmek 1
üzülmek 2
vadedilmek 1
vadetmek 1
vahim 3
vak�a 3
vakõf 1
vakit 1
vali 35
valilik 5
valla 3
var 193
varlõk 1
varmak 49
varoş 1
vasõta 2
vasiyet etmek 3
vasiyet vermek 1
vatan 2
vatandaş 21
vatansever 1
vay 1
vazgeçmek 2
ve 321

vekil 1
veli 1
verici 9
verilmek 24
vermek 158
vesile 1
veya 14
vicdan 4
vicdanlõ 1
villa 1
volta 1
VTR 2
vurdumduymazlõk 1
vurgulamak 1
vurmak 7
vurulmak 1
Washington 1
ya 37
ya da 2
yabancõ 10
yağdõrmak 3
yağmur 11
yahu 2
yahut 2
yakalamak 7
yakalanmak 11
yakalatmak 1
yakõlmak 1
yakõn 22
yakõşõksõz 1
yakõşmak 2
yaklaşõk 7
yaklaşõm 2
yaklaşmak 4
yakmak 2
yalan 18
yalancõ 2
yalanlamak 2
yalnõz 5
Yalova 5
yalvarmak 1
yan 49
yan yana 3
yanak 2
yangõn 2
yanõlgõ 2
yanõt 3
yanõt vermek 4
yanõtlamak 2
yani 63
yankõ bulmak 1
yankõlanmak 1



 

 

yanlõş 15
yanmak 2
yansõmak 2
yapõ 4
yapõlanmak 2
yapõlmak 35
yapmak 176
yaptõrõm 1
yaptõrõm gücü 1
yaptõrmak 8
yara 3
yara sarõlmak 1
yara sarmak 1
yaralamak 4
yaralanmak 12
yaralõ 8
yaranmak 1
yarar 2
yarar görmek 1
yararlanmak 2
yararlõ 1
yaratõlmak 2
yaratmak 12
yardõm 46
yardõm beklemek 2
yardõm etmek 2
yardõm istemek 2
yardõmcõ 20
yardõmcõ olmak 3
yardõmsever 1
yargõ 5
yargõç 2
yargõlanmak 2
yarõ 3
yarõm 1
yarõn 5
yarõş 1
yarõşmak 1
yas 1
yasa 8
yasak 3
yasak olmak 1
yasakçõ 3
yasaklamak 3
yasaklanmak 1
yasal 2
yasama 1
yaş 9
yaşam 6
yaşam mücadelesi vermek 1
yaşamak 47
yaşanõlmak 4

yaşanmak 23
yaşatõlmak 1
yaşatmak 1
yatak 4
yataklõ 1
yatõrõlmak 1
yatõrõm 1
yatõrmak 2
yatmak 19
yavaş yavaş 1
yay 1
yayõlmak 3
yayõn 20
yayõn yapmak 1
yayõncõlõk 2
yayõnlamak 3
yayõnlanmak 4
yayõnlatmak 2
yaz 1
yazar 2
yazdõrmak 2
yazõ 12
Yazõcõk 12
yazõk 6
yazõlõ 2
yazõlmak 2
yazmak 9
yedi 1
yeğen 1
yemek 7
Yen 1
yeni 29
yenilenmek 1
yenmek 1
yer 48
yer almak 4
yer değiştirmek 4
yer edinmek 1
yer vermek 1
yer yer 2
yerel 3
yerine getirmek 1
yerleşmek 6
yeterli 3
yeterli olmak 2
yeterlilik 2
yetinmek 2
yetişmek 2
yetiştirmek 1
yetkili 13
yetmek 9
yõğõn 3



 

 

yõkanmak 1
yõkõlmak 3
yõkõm 2
yõkõntõ 1
yõkmak 3
yõl 43
yõldõz 5
yõllõk 4
yõpratõlmak 1
yõrtmak 1
yine 38
yinelemek 1
yobaz 1
yoğun 2
yoğunlaştõrmak 1
yok 111
yok etmek 2
yok satmak 1
yok saymak 1
yoklamak 1
yoksul 1
yol 15
yol açmak 1
yolcu 1
yolculuk 5
yollamak 4
yolsuzluk 2
yormak 1
yorum 3
yorumlamak 3
yön 6
yönelik 5
yöneltmek 2
yönetici 1
yönetim 20
yönetmek 2
yönetmen 2
yönlendirmek 1
yöre 2
yuh 1
yukarõ 1
yumruk 2
yumuşatmak 1
Yunan 3
Yunanistan 1
Yunanlõ 2
yurt 3
yurtsever 1
yurttaş 6
yurttaşlõk 2
yuva 1
yüce 2

yüklemek 2
yüksek 7
yükseklik 2
yükselmek 9
yükseltmek 3
yükümlü 1
yürek 4
yürekli 1
yürümek 2
yürütmek 8
yürütülmek 3
yüz 22
Yüzbaşõlar 1
yüzde 1
yüzmek 8
yüzsüzlük 1
yüzyõl 1
zafer 1
zafiyet 1
zaman 85
zanaltõnda 1
zannetmek 8
zarar 4
zarar görmek 1
zarar vermek 1
zaten 17
zekâlõ 2
zemin 2
zenginleşmek 1
zenginleştirmek 1
zenginlik 1
zõplamak 1
zõrlamak 1
zõrvalamak 1
zõvana 1
zihin 1
zihniyet 9
zimmetli 1
zirve 4
ziyaret 3
zor 15
zorba 1
zorlamak 2
zorlanmak 1
zorluk 2
zorunda 6
zorunlu 1
zorunluluk 1
zulüm 1

 



 

 

 

SÖZ VARLIĞI LİSTESİ 
(Sõklõk Sõrasõna Göre) 

 
 
 



bu 741
bir 673
olmak 551
ben 428
da/de 394
ve 321
o 275
demek 221
var 193
biz 180
yapmak 176
için 170
söylemek 162
bakan 162
siz 159
vermek 158
istemek 158
gelmek 151
ne 145
bura 141
gazete 131
üniversite 129
Türkiye 119
ama 114
yok 111
şu 106
şey 106
kendi 103
insan 99
bey 98
değil 95
daha 94
arkadaş 93
sen 93
sağlõk 92
gün 91
çok 91
almak 88
sonra 87
ki 87
zaman 85
şimdi 85
sayõn 83
konuşmak 81
gibi 77
bilmek 75
öğrenci 72
önce 70
bölge 69
bugün 69
gitmek 66
böyle 64



 

 

yani 63
karşõ 60
ilgili 60
devlet 60
görmek 59
her 57
İstanbul 57
an 57
deprem 57
konu 56
çõkmak 54
kadar 54
taraf 54
olay 53
iddia 52
işte 52
kim 51
baba 51
düşünce 51
büyük 50
söz 50
ara 50
en 50
varmak 49
yan 49
müdür 48
ile 48
yer 48
hak 48
isim 48
Türk 47
sol 47
yaşamak 47
halk 47
haber 46
bakmak 46
yardõm 46
çalõşmak 45
iç 45
hastane 45
doktor 45
diye 44
felâket 44
ad 43
yõl 43
okumak 41
emniyet 40
bulunmak (100. sõra) 40
ancak 39
kişi 39
Mehmet 39
orta 39



 

 

yine 38
kalmak 38
alt 38
başkan 38
neden 38
bazõ 37
ya 37
bütün 37
ihtiyaç 37
üzeri 37
sormak 36
sadece 36
dakika 36
basõn 35
tartõşma 35
yapõlmak 35
kõz 35
vali 35
grup 35
lig 34
çünkü 34
adam 34
diğer 34
hastalõk 34
girmek 34
açõklama 33
bulmak 33
parti 33
para 32
evet 32
şekil 32
ora 32
millet 32
seyirci 32
getirmek 31
iyi 31
iki 31
el 30
park 30
eğer 30
nokta 30
etmek 30
baş 30
son 30
iş 29
yeni 29
başka 29
dõş 29
hükûmet 29
herkes 29
ön 28
satõş 28



 

 

futbol 28
ev 28
hayõr 28
devam etmek 28
başlamak 27
birlik 27
nasõl 27
gerekmek 27
şube 27
görüşmek 27
anlam 27
kardeş 27
görüş 27
alet 26
savunmak 26
dönem 26
genç 26
beklemek 26
ay 26
ülke 25
medya 25
dolar 25
kutu 25
sorun 25
satmak 25
mücadele 25
sokmak 25
ulaşmak 25
genel 25
narkotik 25
öyle 24
lütfen 24
hiçbir 24
bilgi 24
bin 24
saat 24
geçmek 24
tüm 24
anlatmak 24
verilmek 24
ise 24
çatõşma 23
hasta 23
belediye (200. sõra) 23
taşõmak 23
karar 23
kan 23
hiç 23
ilk 23
doğru 23
düşünmek 23
yaşanmak 23



 

 

fazla 23
aynõ 23
soru 23
konuşma 23
bile 22
Mersin 22
yüz 22
yakõn 22
durum 22
peki 22
mektup 22
sõra 22
biri 22
ekip 22
savcõlõk 22
Atatürk 22
kimse 22
çõkarmak 22
görev 22
bakanlõk 22
efendim 21
vatandaş 21
göndermek 21
bõrakmak 21
kanal 21
çalõşma 21
yardõmcõ 20
şöyle 20
yönetim 20
yayõn 20
alõnmak 20
süre 20
program 19
suç 19
tane 19
be 19
böbrek 19
tamam 19
milletvekili 19
toplantõ 19
okul 19
yatmak 19
içeri 19
göstermek 19
su 19
asõl 19
gerçek 19
salgõn 18
belki 18
arama 18
yalan 18
demokratik 18



 

 

üç 18
sahip 18
Gölcük 18
tepki 18
polis 18
duymak 18
operasyon 18
atmak 18
başbakan 18
kurtarma 18
ifade 18
ceza 17
kullanmak 17
cumhuriyet 17
niye 17
açõklamak 17
üye 17
önemli 17
belge 17
hem 17
aramak 17
farklõ 17
depremzede 17
durmak 17
açmak 17
zaten 17
ülkücü 16
tabi 16
dinlemek 16
sabah 16
tek 16
tanõmak 16
meclis 16
ilçe 16
dünya 16
koymak 16
müdürlük 16
eski 16
telefon 16
kamuoyu (300. sõra) 16
az 16
artõk 16
yanlõş 15
çocuk 15
lan 15
bitmek 15
hâl 15
eğitim 15
tam 15
ana 15
bok 15
kabul etmek 15



 

 

yol 15
arka 15
ilişki 15
zor 15
fark 14
anlaşõlmak 14
hangi 14
kapatmak 14
üst 14
spor 14
soruşturma 14
rağmen 14
gençlik 14
özgürlük 14
rakam 14
fiyat 14
işçi 14
açõk 14
göre 14
boyut 14
cevap 14
kurul 14
Avrupa 14
oturmak 14
veya 14
radikal 14
sorumlu 13
siyasî 13
özel 13
belli 13
herhâlde 13
birtakõm 13
kez 13
abone 13
ödemek 13
milyar 13
il 13
nere 13
yetkili 13
rõza 13
milyon 13
hemen 13
gerekçe 13
enkaz 13
hepsi 13
örgüt 13
biraz 13
kurmak 13
ortam 13
rektör 12
saldõrõ 12
değerli 12



 

 

yazõ 12
belde 12
katil 12
yaralanmak 12
art 12
hürriyet 12
yaratmak 12
sene 12
Yazõcõk 12
kurulmak 12
talimat 12
gemi 12
parmak 12
ortaya çõkmak 12
çerçeve 12
hadi 12
götürmek 12
lira 12
görevli 12
lâzõm 12
dolayõ 12
ait 12
adalet 11
görüntü 11
afet 11
baş örtüsü 11
belirtmek 11
görülmek 11
susmak 11
dõşarõ 11
itibaren 11
gerçekten 11
tarih 11
mümkün 11
okuyucu 11
niçin (400. sõra) 11
barõş 11
delik 11
anlayõş 11
dün 11
gereken 11
bülten 11
başörtülü 11
yağmur 11
akşam 11
inanmak 11
televizyon 11
sağ 11
objektif 11
yakalanmak 11
kavga 11
ulan 11



 

 

mahkeme 11
dolayõsõyla 11
bellemek 11
hep 11
hafta 11
karõ 11
dilekçe 11
kuruluş 11
doğu 10
bağlantõ 10
başarmak 10
Beyoğlu 10
hâlâ 10
gerek 10
ifade etmek 10
heyecan 10
gece 10
yabancõ 10
kullanõlmak 10
savaş 10
toplanmak 10
birbiri 10
karşõlõk 10
amaç 10
kaldõrmak 10
alan 10
kilo 10
türban 10
üzere 10
ortaya koymak 10
ağabey 10
ceza evi 10
müdahale etmek 10
engellemek 10
ekran 10
kaç 10
hatta 9
gündem 9
söylenmek 9
güvenlik 9
cevap vermek 9
ortak 9
çekmek 9
fakülte 9
milliyet 9
yetmek 9
ağõz 9
malzeme 9
tuvalet 9
maç 9
defa 9
verici 9



 

 

buyurmak 9
oda 9
şart 9
geri 9
acaba 9
acõ 9
mesele 9
zihniyet 9
organ 9
müfettiş 9
büyümek 9
başlatmak 9
uygulama 9
yaş 9
fark atmak 9
banka 9
Anadolu 9
futbolsever 9
jandarma 9
değiştirilmek 9
elbette 9
dil 9
yazmak 9
herhangi 9
hedef 9
dayatma 9
gazeteci 9
sõnõf 9
başkanlõk 9
İzmit 9
sevgili 9
kapõ (500. sõra) 9
altõn 9
yükselmek 9
değişmek 9
ayak 9
kalkmak 9
anlamak 9
sistem 9
ikinci 9
filo 9
çözmek 9
rakip 9
dağõtmak 9
reddetmek 9
eroin 8
şura 8
yaptõrmak 8
tahkikat 8
yaralõ 8
takipçi 8
şok 8



 

 

basmak 8
baskõ 8
yüzmek 8
savcõ 8
Amerikan 8
rekor 8
provokatör 8
kesinlik 8
kötü 8
yürütmek 8
liste 8
kaçakçõlõk 8
mağdur 8
işlemek 8
memur 8
merkez 8
meslek 8
zannetmek 8
öncelik 8
adet 8
öğrenmek 8
nitelik 8
özerk 8
hayat 8
süreç 8
yasa 8
gönüllü 8
bağõrma 8
güzel 8
habercilik 8
hakaret 8
hanõm 8
sağlamak 8
hava 8
gerekli 8
hoca 8
huzur 8
İsviçre 8
artõ 8
iktidar 8
ilâç 8
ilke 8
Antalya 8
sokak 8
terör 8
tokat 8
tartõşmak 8
ticaret 8
bina 8
uğur 8
teşekkür etmek 8
beraber 8



 

 

ulus 8
destek 8
uydu 8
bayi 8
dõş işleri 8
temiz 8
dolaşmak 8
dernek 8
yakalamak 7
sunmak 7
demokrasi 7
Bakõrköy 7
anlaşmak 7
ayrõm 7
tifo 7
tekrar 7
yaklaşõk 7
TL 7
demokrat 7
kampus 7
rüşvet 7
şahõs 7
aydõn 7
karantina 7
salon 7
daire 7
dair 7
katõlmak (600. sõra) 7
rapor 7
izin 7
dev 7
temsilci 7
vurmak 7
yemek 7
tehdit 7
dönmek 7
hizmet 7
dosya 7
aşõ 7
beri 7
hukuk 7
sonuç 7
tercih 7
hareket 7
göz 7
ses 7
iddia etmek 7
birileri 7
hekim 7
kayõt 7
derece 7
seçim 7



 

 

tehlike 7
temsil 7
İsmail 7
af 7
fakat 7
yüksek 7
kriz 7
uyuşturucu 7
eleştiri 7
can 7
bölüm 7
kuyumcu 7
korumak 7
muayene 7
önlem 7
gardiyan 7
türlü 7
çatõ 7
milliyetçilik 7
ordu 7
özelleştirme 7
eleştirilmek 7
mikrofon 7
kesim 7
borç 7
Niksar 7
öğretim 7
uzman 7
film 7
ölüm 7
Allah 7
faşist 7
korkmak 7
peşin 7
ölmek 7
organizasyon 7
kõrmak 7
yerleşmek 6
İzmir 6
uyarõ 6
içmek 6
asõlsõz 6
cahil 6
mevcut 6
silâh 6
müsaade etmek 6
helikopter 6
nerede 6
açõ 6
slogan 6
yazõk 6
zorunda 6



 

 

niyet 6
adeta 6
çõkartmak 6
çevre 6
tiraj 6
toplam 6
toplamak 6
yön 6
anayasa 6
sayõ 6
yurttaş 6
partili 6
birisi 6
kesmek 6
rahmetli 6
rahat 6
rafineri 6
çöp 6
kelime 6
personel 6
özellik 6
terorist 6
cuma 6
ağõr (700. sõra) 6
toplum 6
denilmek 6
ameliyat 6
ilişkin 6
Ankara 6
imza atmak 6
patlama 6
aile 6
satõr 6
indirmek 6
istenmek 6
değiştirmek 6
hatõrlatmak 6
canlõ 6
çağõrmak 6
sosyal 6
federasyon 6
hâdise 6
gönül 6
geçirmek 6
sürmek 6
eğlence 6
etraf 6
eleştirmek 6
tavõr 6
evvel 6
eğlenmek 6
ayrõlmak 6



 

 

gerçekleştirmek 6
stüdyo 6
takõm 6
bağlõ 6
yaşam 6
teklif 6
dükkân 5
kamera 5
yönelik 5
yarõn 5
getirilmek 5
şahit 5
risk 5
kafa 5
Amerikalõ 5
basit 5
Refah 5
teknik 5
birim 5
birinci 5
yargõ 5
karõşmak 5
saniye 5
seçilmek 5
deniz 5
bahçe 5
saygõ 5
tedbir 5
bahsetmek 5
demagoji 5
yõldõz 5
incelemek 5
değerlendirmek 5
sanmak 5
yolculuk 5
gofret 5
işletmeci 5
saklamak 5
koku 5
sürekli 5
kõrõlmak 5
anõlmak 5
sağlanmak 5
değer 5
sarsõntõ 5
ömür 5
masa 5
çağdaş 5
uluslar arasõ 5
çadõr 5
üyelik 5
mensup 5



 

 

meydan 5
affetmek 5
edilmek 5
Bolu 5
çatõşmak 5
büro 5
oluşturmak 5
açõklama yapmak 5
olağanüstü 5
uzlaşma 5
net 5
bulaşmak 5
talep 5
numara 5
öncü 5
başbakanlõk 5
basur 5
valilik 5
alo 5
kimlik (800. sõra) 5
ilân edilmek 5
aleyh 5
komutan 5
aktarmak 5
yalnõz 5
ula 5
koşmak 5
maaş 5
köy 5
Çeşme 5
kurtarmak 5
kurtulmak 5
parasõz 5
Türkler 5
Kürt 5
TV 5
şeriatçõ 5
Yalova 5
gözaltõna alõnmak 5
gözde 5
güç 5
sevmek 5
devam 5
biçim 5
skandal 5
ha 5
hemşire 5
bõçaklanmak 5
tekel 5
dört 5
sihirli 5
sorumluluk 5



 

 

direnmek 5
devrimci 5
asayiş 5
hat 5
söz etmek 5
ifade vermek 5
falan 4
amir 4
millî 4
zarar 4
kazanmak 4
promosyon 4
uyarmak 4
tamamlamak 4
davranõş 4
baş göstermek 4
kere 4
emekli 4
başörtü 4
Karadeniz 4
edebiyat 4
çoğunluk 4
kõnamak 4
kõrk 4
rica etmek 4
karanlõk 4
karşõlaşmak 4
öneri 4
evlât 4
dahi 4
dağõtõm 4
kat�iyet 4
dağ 4
bayan 4
kasõtlõ 4
kaymakamlõk 4
yaklaşmak 4
önlemek 4
fotoğraf 4
reklâm 4
sigorta 4
kavram 4
hoşgörü 4
düzen 4
uygun 4
uygulanmak 4
kartel 4
mahalle 4
güle güle 4
Marmara 4
birkaç 4
tabak 4



 

 

yanõt vermek 4
dilemek 4
akõl 4
oy 4
yürek 4
dile getirmek 4
siyasetçi 4
ajan 4
bağõmsõzlõk 4
kurum 4
ekmek 4
taraftar 4
sivil 4
le 4
özelleştirme yapmak 4
başkomiser (900. sõra)  4
özgür 4
temel 4
bizzat 4
çağrõlmak 4
konuk 4
kõsõm 4
katletmek 4
sõkõntõ 4
yatak 4
af çõkarmak 4
şiddet 4
Bodrum 4
kolay 4
kolera 4
iftira 4
öte 4
komünist 4
kõsa 4
çõkarõlmak 4
konuşulmak 4
coğrafya 4
kopmak 4
yaralamak 4
hatõrlamak 4
koruma 4
silâhlõ 4
pazar 4
paylaşmak 4
ağa 4
istek 4
yer değiştirmek 4
yõllõk 4
sert 4
oğul 4
netice 4
beş 4



 

 

sarsõlmak 4
takdir 4
demin 4
yapõ 4
okur 4
idare 4
uzatmak 4
duş 4
artmak 4
aday olmak 4
dökmek 4
samimî 4
istifa etmek 4
takmak 4
göç 4
tõbbî 4
olanak 4
saldõrmak 4
zirve 4
sus 4
endişe 4
gösterge 4
bozulmak 4
ikna 4
tesadüf 4
vicdan 4
haklõ 4
boşaltõlmak 4
araştõrma 4
engel 4
terk etmek 4
iletişim 4
iç işleri 4
görüşlü 4
duygu 4
ayõrmak 4
ideoloji 4
yaşanõlmak 4
erken 4
aranmak 4
sayfa 4
öğrenim 4
imkân 4
arama yapõlmak 4
dokunmak 4
idarî 4
ilgi 4
hanõmefendi 4
seyretmek 4
sanki 4
döviz 4
bilinçli 4



 

 

asgarî 4
nakil 4
söz vermek 4
kamu 4
olumlu 4
kaçmak 4
yer almak 4
Müslüman 4
yollamak 4
geri çevirmek 4
dayanmak 4
Sakarya (1000. sõra) 4
sürdürmek 4
iş birliği yapmak 4
bilimsel 4
oluşmak 4
kampanya 4
kansõz 4
haftalõk 4
öldürmek 4
ölü 4
yayõnlanmak 4
binlerce 4
anõ 4
naklen 4
gözaltõ 4
adlandõrõlmak 3
mantõk 3
makul 3
makam 3
eksiklik 3
doğmak 3
broşür 3
beklenmek 3
bürünmek 3
etnik 3
nüfus 3
doğal 3
boşluk 3
ağustos 3
bozmak 3
madem 3
çalõşõlmak 3
mağdur olmak 3
mücadele etmek 3
atlamak 3
hassas 3
namus 3
aydõnlatmak 3
açõlõş 3
ciddî 3
fahişe 3



 

 

cami 3
moruk 3
müdahale 3
bomba 3
meselâ 3
ceset 3
buluşmak 3
bayrak 3
direnç 3
bölünmek 3
açõkça 3
mutlaka 3
bulaşõcõ 3
emperyalizm 3
masraf 3
mutlu 3
atõlmak 3
hata 3
etkilenmek 3
manyak 3
başvurmak 3
çaba 3
doçent 3
memleket 3
Ermeni 3
esas 3
emek 3
kanalizasyon 3
bellenmek 3
itibarõyla 3
duyulmak 3
izlemek 3
gizli 3
değerlendirme 3
duyuru 3
dayatmacõ 3
kâğõt 3
bar 3
İslâmcõ 3
gõda 3
İngiltere 3
Ankaralõ 3
davet edilmek 3
komutanlõk 3
bildirilmek 3
hop 3
karşõ karşõya 3
karşõlamak 3
kanaat 3
gözyaşõ 3
dayanõşma 3
davet etmek 3



 

 

dürüst 3
karalamak 3
dayalõ 3
kapatõlmak 3
iade etmek 3
düşmek 3
inci 3
araştõrmak (1100. sõra) 3
durdurmak 3
denli 3
ilân etmek 3
görüşme 3
ifade edilmek 3
Denizli 3
ilgilendirmek 3
Arap 3
desteklemek 3
bahsedilmek 3
ille 3
benzer 3
it 3
intikal etmek 3
işlenmek 3
göbek 3
değişiklik 3
bakõş 3
götürülmek 3
aracõ 3
anlatma 3
duvar 3
insanlõk 3
inmek 3
içki 3
dövmek 3
indirim 3
katlanmak 3
isimli 3
he 3
işaret 3
gelinmek 3
çõkar 3
hemşehri 3
çevrilmek 3
kredi 3
kulis 3
geçen 3
güvenmek 3
kulvar 3
kural 3
akmak 3
kurban 3
korku 3



 

 

hayat kurtarmak 3
çamur 3
çarpmak 3
fikir 3
liderlik 3
lâf 3
çeşitli 3
ek 3
kurt 3
Kuşadasõ 3
çekilmek 3
bir araya gelmek 3
donanõm 3
birlikte 3
dönük 3
dinci 3
kesin 3
katledilmek 3
düşünülmek 3
çözüm 3
hitap 3
çözülmek 3
düzenlemek 3
kaymakam 3
gerçekleşmek 3
kaynak 3
kaza 3
asker 3
Amerika 3
kenar 3
kör olmak 3
gümrük 3
gelişme 3
koparõlmak 3
Alevî 3
kat 3
koltuk 3
genelge 3
aşama 3
düzey 3
başarõlõ 3
hõzlõ 3
hibe etmek 3
asla 3
birincilik 3
lo 3
dikkat çekmek 3
parça 3
sefer 3
yasaklamak 3
Sõrp 3
takõlmak 3



 

 

şehir 3
protesto etmek 3
şoför 3
rektörlük (1200. sõra) 3
sõnav 3
taksit 3
yayõlmak 3
parasõzlõk 3
yasakçõ 3
yayõnlamak 3
yasak 3
yağdõrmak 3
tanõdõk 3
suçlamak 3
sessiz 3
parola 3
reyting 3
profesör 3
sõradan 3
tartõşõlmak 3
patlamak 3
yeterli 3
ton 3
tutmak 3
siyaset 3
tacir 3
yanõt 3
uğraşmak 3
unutmak 3
uçak 3
ucuz 3
sopa 3
yan yana 3
otel 3
somut 3
soyutlamak 3
yara 3
tutulmak 3
sokulmak 3
yerel 3
siyasal 3
orospu 3
panik 3
şüphesiz 3
yardõmcõ olmak 3
sinirlenmek 3
sim 3
orman 3
tahliye olmak 3
sõzdõrmak 3
yarõ 3
tõpkõ 3



 

 

solcu 3
uzantõ 3
ok 3
yükseltmek 3
sansür 3
tepki toplamak 3
oyun 3
Yunan 3
ters 3
yürütülmek 3
tayin 3
sarõlmak 3
yurt 3
şikâyet 3
satõlmak 3
Titiz 3
şerefsiz 3
temsil etmek 3
ocak 3
şantaj 3
üniversiteli 3
sahi 3
sahip çõkmak 3
sahipsiz 3
tedavi 3
üslûp 3
şaibe 3
üstelik 3
teneffüs etmek 3
özerklik 3
şeker 3
üstünlük 3
oley 3
ziyaret 3
önem 3
seçmek 3
vahim 3
vasiyet etmek 3
sayõlõ 3
Suriye 3
teşkilât 3
yõkmak 3
yõkõlmak 3
yõğõn 3
on 3
pazartesi 3
teşekkül 3
valla 3
vak�a 3
pis 3
yorum 3
yorumlamak (1300. sõra) 3



 

 

tesis 3
pislik 3
sürülmek 3
tabiî 2
fõrtõna 2
Fõrat 2
şõh 2
fiş 2
gelişim 2
gelecek 2
geçmiş 2
şeriat 2
gavat 2
şimşekleri üzerine çekmek 2
şeref duymak 2
geçim 2
gene 2
şoka girmek 2
şişt 2
gayrimenkul 2
gayet 2
şeref 2
duyarlõlõk 2
eğitilmek 2
egemenlik 2
Ege 2
tasarõ 2
tasarruf 2
düşürmek 2
taşmak 2
düşmanlõk 2
tayini çõkmak 2
erkek 2
TC 2
ekonomik 2
tedavi ettirmek 2
doymak 2
dönüşmek 2
tehdit etmek 2
dolu 2
doldurmak 2
doku 2
doğrultu 2
divan 2
duyurmak 2
takõşmak 2
tahkikat açõlmak 2
faks çekilmek 2
faks 2
faaliyet 2
eylül 2
eylem 2



 

 

tahkikat yapmak 2
tahmin etmek 2
eşya 2
tartõşma yaratmak 2
esna 2
tansiyon 2
engellenmek 2
enfeksiyon 2
talimat vermek 2
emniyetçi 2
tanõk 2
el koymak 2
tanõmlamak 2
Elazõğ 2
eksik 2
tablo 2
eş 2
ideolojik 2
göz göze 2
ilginç 2
iletmek 2
ilerici 2
ileri 2
sebep 2
ilâçlamak 2
iktisat 2
ihbar 2
ihale 2
illâ 2
ifade almak 2
imzalamak 2
iddia edilmek 2
sergilemek 2
serilmek 2
sermaye 2
içerik 2
seviye 2
Iütfen 2
İtalya 2
sevk etmek 2
İspanya 2
sõcak 2
selâmlamak 2
samimiyet 2
safha 2
kaçõnmak 2
itiraf etmek 2
sahra (1400. sõra) 2
itham 2
işsizlik 2
işsiz 2
iş birliği 2



 

 

işlem 2
işkencehane 2
ilke edinmek 2
istifa 2
husus 2
sansürcü 2
ishal 2
iptal 2
intihar etmek 2
inşallah 2
Sarayköy 2
indirilmek 2
inceleme başlatmak 2
satõrlõ 2
inançsal 2
savunma 2
sallanmak 2
suçsuz 2
günlük 2
söylenti 2
günah 2
güçlük 2
söz edilmek 2
gözyaşõ dökmek 2
disiplin 2
gözler önüne sermek 2
gözdağõ vermek 2
gözdağõ 2
hür 2
görünmek 2
soruşturma yapõlmak 2
suçüstü 2
görkemli 2
görev yapmak 2
sulandõrmak 2
Susurluk 2
girişimci 2
gidilmek 2
şad 2
gerici 2
gerektirmek 2
gereksiz 2
suçlama 2
Sivas 2
şans 2
hoş gelmek 2
hoş 2
sõnõr 2
hizmet etmek 2
sõralama 2
hijyen 2
sõrf 2



 

 

hesap 2
sõzdõrõlmak 2
sõzlamak 2
sosyalist 2
hazõrlanmõş 2
güzellik 2
hariç 2
hapsetmek 2
halletmek 2
sorgulanmak 2
sorulmak 2
hakaret etmek 2
soruşturma açõlmak 2
soruşturma açmak 2
hafõza 2
soruşturma geçirmek 2
sõkõlmak 2
henüz 2
ayrõca 2
yardõm istemek 2
yargõç 2
yargõlanmak 2
barõnma 2
bakõlmak 2
yasal 2
bağlanmak 2
bağlamak 2
bağõmsõz 2
ayyaş 2
ayrõntõ 2
yazdõrmak 2
yatõrmak 2
yaratõlmak 2
ayrõ 2
aynen 2
ayõp etmek 2
ayõ 2
aydõnlõk 2
yayõncõlõk 2
yayõnlatmak 2
ayağa kalkmak 2
ayağa kaldõrmak 2
Avcõlar 2
beraat etmek (1500. sõra) 2
ayrõmcõlõk 2
bebek 2
tevdi etmek 2
belli olmak 2
yaklaşõm 2
yakmak 2
yalancõ 2
yalanlamak 2



 

 

belirlenmek 2
yanak 2
yangõn 2
yanõlgõ 2
yanõtlamak 2
yardõm etmek 2
bedel 2
yardõm beklemek 2
baz 2
Bayrampaşa 2
yanmak 2
yansõmak 2
yapõlanmak 2
ya da 2
başlanmak 2
başkent 2
yarar 2
yararlanmak 2
başkaldõrõ 2
yazõlõ 2
beğenmek 2
zekâlõ 2
Yunanlõ 2
alev alev 2
yurttaşlõk 2
aldõrmak 2
yüce 2
alâka 2
yüklemek 2
yükseklik 2
aksaklõk 2
aklõ almamak 2
ak 2
yazar 2
ahlâk 2
yöre 2
zemin 2
aday 2
Adapazarõ 2
açtõrmak 2
açõlmak 2
açõklanmak 2
zorlamak 2
acilen 2
acil 2
zorluk 2
abonelik 2
yürümek 2
yetişmek 2
Atatürkçü 2
yazõlmak 2
atanmak 2



 

 

atamak 2
aşçõbaşõ 2
askõda kalmak 2
arzu 2
yer yer 2
artçõ 2
yeterlilik 2
yeterli olmak 2
yumruk 2
arazi 2
amaçlamak 2
yõkõm 2
araba 2
ar 2
yoğun 2
anlaşma 2
anlamlõ 2
yok etmek 2
yolsuzluk 2
yöneltmek 2
yönetmek 2
yönetmen 2
yahut 2
yetinmek 2
çizmek 2
tören 2
torun 2
dava 2
dar 2
tövbe etmek 2
dâhil 2
tren 2
tur 2
çuval 2
çoluk çocuk 2
çökmek 2
uğramak 2
tutuklamak 2
değerlendirilmek 2
çileden çõkmak (1600. sõra) 2
çõrpõnmak 2
tutuklu kalmak 2
tutum 2
çevirmek 2
tümgeneral 2
tür 2
çekirge 2
Türkiyelilik 2
Çankaya 2
yakõşmak 2
tutturmak 2
dert 2



 

 

dinleyen 2
din 2
dimdik 2
dilek 2
dikilmek 2
difteri 2
tepkileri üzerine çekmek 2
tepki çekmek 2
tepki göstermek 2
devrim 2
devreye girmek 2
toplumsal 2
terk edilmek 2
dayõ 2
ders 2
tertemiz 2
tespit 2
denk getirmek 2
denetim 2
teşekkür 2
demirlemek 2
saçma 2
dekont 2
şimşek 2
tip 2
çalõnmak 2
destek vermek 2
bilgi vermek 2
boş 2
bölmek 2
boğuşmak 2
boğmak 2
boğmaca 2
üvey 2
üzülmek 2
vasõta 2
birey 2
birer 2
vatan 2
ufak 2
bilinç 2
bozukluk 2
bilgilendirmek 2
VTR 2
bildirmek 2
bilânço 2
bõçak 2
beyin 2
beyefendi 2
beyanat 2
beyan 2
yahu 2



 

 

beşinci 2
vazgeçmek 2
utanmak 2
çağrõ 2
ulusal 2
umut 2
cümle 2
cunta 2
cumartesi 2
unutulmak 2
unvan 2
ceza vermek 2
ceza almak 2
cezalandõrõlmak 2
boşaltmak 2
utanç duymak 2
boy 2
cenaze 2
cemiyet 2
cehalet 2
uyarõlmak 2
camia 2
uygun olmak 2
uzanmak 2
buluşma 2
uzlaşmak 2
buğday 2
ülkü 2
dip 2
utanç 2
karar almak 2
kara 2
kokmak 2
kuşak 2
mücadele vermek 2
öne sürmek (1700. sõra) 2
kökenli 2
öne sürülmek 2
koğuş 2
karantinaya alõnmak 2
nakledilmek 2
koca 2
kolaylõk 2
karar vermek 2
muhatap 2
muhalefet 2
kitapçõk 2
kitap 2
kişilik 2
karõştõrmak 2
Mr 2
rekabet 2



 

 

mizanpaj 2
resmî 2
komünizm 2
parmak atmak 2
ruh 2
kantin 2
kurmay 2
nah 2
kontrol 2
kanunen 2
kontenjan 2
kanunsuz 2
kurşun 2
kaptõrmak 2
kapalõ 2
oluş 2
olumsuzluk 2
komite 2
kurtuluş 2
müracaat 2
münakaşa etmek 2
kuru 2
kapõşõlmak 2
panik yaratmak 2
kurusõkõ 2
kültürel 2
müteessir 2
Maraş 2
kirlilik 2
mekanizma 2
kavga etmek 2
kavga vermek 2
post 2
özet 2
keyif 2
kayda girmek 2
keşke 2
örtmek 2
polo 2
Marksist 2
rant 2
kayõp 2
otorite 2
oysa 2
pratisyen 2
problem 2
oynaş tutmak 2
oynamak 2
kent 2
oymak 2
kendini göstermek 2
mart 2



 

 

milliyetçi 2
kitlemek 2
misafir 2
miras 2
karşõ çõkmak 2
kireç 2
plâto 2
onur 2
lâf söylemek 2
onurlu 2
karşõ olmak 2
rakõ 2
özür dilemek 2
kültür 2
kiloluk 2
lânse edilmek 2
operasyon başlatmak 2
operasyon yaptõrmak 2
referandum 2
özürlü 2
kõzmak 2
lider 2
örnek 2
kõsmen 2
kart 2
pay 2
nasip 2
konuşturmak 2
ofis 2
perişan 2
ödeme 2
korkutulmak (1800. sõra) 2
nereli 2
Kosova 2
numune 2
odak noktasõ 2
kovmak 2
nefret 2
Rusya 2
kukla 2
nice 2
konum 2
sabõkalõ 2
rütbe 2
okunmak 2
normal 2
sabõrsõz 2
paşa 2
oldukça 2
kalp 2
ödenmek 2
öğretmen 2



 

 

sabitlenmek 2
perde 2
köşe 2
buharlaşmak 1
ücretsiz 1
uzak 1
linç edilmek 1
bürokrat 1
uzmanlõk 1
bütünlük 1
bütçe 1
uyumak 1
bulaştõrmak 1
Bulgaristan 1
uyma 1
özlem 1
lif 1
burun 1
lidersiz 1
uzamak 1
bülbül 1
öz eleştiri 1
buzdolabõ 1
uzaklõk 1
burun buruna 1
uykusuz 1
bunaltmak 1
köstek 1
Bursa 1
uyuşmak 1
ceza evine gitmek 1
cevap hakkõnõ kullanmak 1
denmek 1
lâyõk 1
lâtife yapmak 1
pembe 1
tespit edilmek 1
cezalandõrmak 1
cahillik 1
uslu 1
lâyõk görmek 1
tespit etmek 1
Lâleli 1
lâik 1
ciddiyet 1
cinayet zanlõsõ olmak 1
test 1
dengelemek 1
denizci 1
canhõraş 1
büyüklük 1
köstek olmak 1



 

 

cadde 1
uygun görülmek 1
uygarlõk 1
boy bos 1
liberal 1
utangaç 1
candan 1
cevabî 1
uyandõrmak 1
özür 1
teslim etmek 1
Lâz 1
depo 1
cennet 1
cesaret 1
dere 1
leke 1
vadedilmek 1
maddî 1
vakit 1
vakõf 1
mağdur duruma düşürülmek 1
bir araya getirmek 1
bir kenara koymak 1
tepkiye yol açmak 1
mağdur kalmak 1
bitirmek 1
varlõk (1900. sõra) 1
mağduriyet 1
bizce 1
üzmek 1
üzgün 1
böcek 1
tercih etmek 1
lisans 1
vadetmek 1
pencere 1
bindirmek 1
makine 1
vay 1
vatansever 1
oyalamak 1
birbirine girmek 1
birçok 1
birleşmek 1
mahkûm 1
madam 1
birer birer 1
devam ettirmek 1
vasiyet vermek 1
birikim 1
tepki uyandõrmak 1



 

 

mahiyet 1
varoş 1
birden 1
cinnet 1
boğazlamak 1
ürkütmek 1
özetlemek 1
üretmek 1
boşvermek 1
lise 1
üretim 1
listeye girmek 1
boyun eğmek 1
derman olmak 1
ünite 1
liralõk 1
üniforma 1
ümit etmek 1
özgü 1
buçuk 1
derin 1
pek 1
despotik 1
boğulmak 1
detaylõ 1
özelleştirmek 1
ütopya 1
deşifre 1
korumalõk 1
korunmak 1
boşalmak 1
koruyucu 1
üçüncü 1
koskoca 1
maalesef 1
üstüne gitmek 1
üst üste 1
üstlenmek 1
lord 1
ters gelmek 1
özenti 1
kurucu 1
Çingene 1
çivi 1
çizer 1
çizilmek 1
tutuklanmak 1
pankart açmak 1
çokça 1
çuval çuval 1
çok çok 1
çileden çõkartmak 1



 

 

kulak 1
tokat atmak 1
çöplük 1
tutarsõz 1
tutarlõ 1
turizm 1
tutuşturmak 1
pano 1
tiksinti 1
cumhurbaşkanõ 1
kuşe 1
tezek 1
tõkanmak 1
çõkartõlmak 1
payda 1
tõrmandõrmak 1
Kur�anõkerim 1
panik oluşturmak 1
kronikleşmek 1
çõnar 1
çõplaklõk 1
kusmak 1
çiğnemek 1
çile (2000. sõra) 1
timsah 1
çileden çõkarmak 1
parçalamak 1
çõkõş 1
dayandõrõlmak 1
top 1
toplatõlmak 1
damga 1
toplatmak 1
danõşma 1
danõşman 1
dansöz 1
çukur 1
darbe 1
damar 1
kulüp 1
torba 1
dava açmak 1
davet 1
davetiye çõkarmak 1
tövbe 1
pasifize edilmek 1
topluluk 1
trajedi 1
dedektörlü 1
çürük 1
çürümek 1
çüş 1



 

 

tuğgeneral 1
dağõtõlmak 1
pardon 1
dayatmak 1
transprantisyon 1
damat 1
dedektör 1
Paris 1
trafik 1
dede 1
patates 1
toz 1
dallamanõnoğlu 1
kritik 1
travma 1
çalõşma yapmak 1
ulaştõrõlmak 1
kovulmak 1
çağrõ yapmak 1
küllenmek 1
ulaşõm 1
küfretmek 1
koydurmak 1
çare bulmak 1
demagojik 1
çağ 1
çalkalanmak 1
çalmak 1
Küba 1
çanak 1
tetanos 1
pala 1
dekan 1
küçük küçük 1
pak 1
lâğõm 1
coşku 1
coşmak 1
deneyim 1
denetim yapmak 1
özveri 1
çatmak 1
ulaştõrmak 1
davet ettirmek 1
demokratlõk 1
cuntacõ 1
denemek 1
denek 1
kürsü 1
un 1
demokrat olmak 1
kürek 1



 

 

çaresizlik 1
unsur 1
çete 1
tezahürat 1
Kuvayõ Milliye 1
Türkçe 1
çelişkili 1
çelişmek 1
türbanlõ 1
Çerkez 1
pazarlõk 1
kutlamak 1
kuvvet 1
kuşkulanmak 1
tüketilmek 1
çevrili 1
tükenmek 1
çõğlõk 1
deli 1
tuz biber olmak (2100. sõra) 1
kutsal 1
demet 1
çark 1
çarpõ 1
çarpõlmak 1
çarpõşmak 1
uçmak 1
çarşamba 1
tetiklemek 1
çeki düzen vermek 1
kuyruk 1
çekim 1
ucube 1
paylaşõlmak 1
çatlamak 1
binbaşõ 1
demeç 1
manşet 1
çay 1
civar 1
kuyu 1
münakaşa 1
yuh 1
müracaat etmek 1
yoğunlaştõrmak 1
anlatõm 1
yobaz 1
yinelemek 1
anne 1
yõrtmak 1
olumsuz 1
yõpratõlmak 1



 

 

yok satmak 1
mümkün olmak 1
aracõlõk edilmek 1
aracõlõk etmek 1
aralõk 1
aralõksõz 1
yõkõntõ 1
olunmak 1
müjde 1
aranma 1
apar topar 1
müteahhit 1
beyan etmek 1
aman 1
ambargo 1
amca 1
müzik 1
müzakere etmek 1
yormak 1
müteessir olmak 1
yoklamak 1
yönlendirmek 1
Arapça 1
yönetici 1
anahtar 1
anarşi 1
müşteri 1
müsvedde 1
yol açmak 1
yolcu 1
yoksul 1
yok saymak 1
amfi 1
muhteşem 1
asõlsõz çõkmak 1
asõr 1
yenilenmek 1
musluk 1
Yen 1
aslî 1
aşağõ 1
aşağõlayõcõ 1
yõkanmak 1
yeğen 1
önermek 1
yedi 1
aşõlamak 1
aşkõn 1
aşmak 1
aştõrmak 1
Ataköy 1
muhtemel 1



 

 

muhalif 1
ateş 1
aşağõlõk 1
Arnavut 1
yukarõ 1
yetiştirmek 1
aratmak 1
arayõ açmak 1
arayõş 1
oluşum 1
argüman 1
arõza 1
aritmetik 1
yenmek 1
önemini kaybetmek 1
asõlmak (2200. sõra) 1
arşiv 1
önem kazanmak 1
mutlu olmak 1
yer vermek 1
arzulamak 1
asap 1
yer edinmek 1
yerine getirmek 1
mühlet 1
müdahale edilmek 1
adres 1
amaç gütmek 1
zõplamak 1
zenginlik 1
adamlõk 1
öfkelendirmek 1
Nişantaşõ 1
zenginleştirmek 1
zenginleşmek 1
açtõrõlmak 1
nihayet 1
zõrvalamak 1
zarar vermek 1
zarar görmek 1
zanaltõnda 1
af çõkarõlmak 1
zafiyet 1
ağ 1
zafer 1
yüzyõl 1
yüzsüzlük 1
öfkeli 1
açõğa alõnmak 1
zorunluluk 1
odak 1
zorunlu 1



 

 

aceleci 1
acõlõ 1
acõmasõz 1
noter 1
aciz 1
zõrlamak 1
zorlanmak 1
yüzde 1
Açõğa almak 1
Norveç 1
zorba 1
açõklamada bulunmak 1
zimmetli 1
zihin 1
zõvana 1
açõlma 1
açlõk 1
acz 1
namuslu 1
olay yaratmak 1
aldanmak 1
aldatõlmak 1
yuva 1
alet olmak 1
alev 1
ölçü 1
yurtsever 1
ağõrlõk 1
alõnma 1
aktarõlmak 1
alõntõ 1
alõşkõn 1
alkõş 1
alkol 1
öldürülmek 1
Allah�a sõğõnmak 1
Yunanistan 1
yumuşatmak 1
olgunluk 1
algõlamak 1
yükümlü 1
muhafaza 1
ağrõmak 1
Yüzbaşõlar 1
ağzõna geleni saymak 1
ağzõna vurmak 1
aha 1
ahlâkdõşõ 1
netleştirmek 1
yürekli 1
olağan 1
akabinde 1



 

 

aktif 1
akõllara durgunluk vermek 1
akõn etmek 1
akõş 1
okey 1
ak pak 1
akraba 1
aks 1
öküz 1
ağõt 1
netleşmek 1
ortaya çõkarmak (2300.sõra) 1
ateşli 1
melek 1
mektup almak 1
yankõ bulmak 1
yankõlanmak 1
bebe 1
ortaya çõkarõlmak 1
bedava 1
ortaya atmak 1
Mehmetçik 1
orta öğretim 1
belâ etmek 1
meğer 1
medyatik 1
örtbas edilmek 1
belgelemek 1
örtbas etmek 1
yalvarmak 1
mecbur 1
ortopedist 1
mekik dokumak 1
yaptõrõm gücü 1
yara sarõlmak 1
başlangõç 1
başlanõlmak 1
merhum 1
başlatõlmak 1
yaranmak 1
başlõk 1
başlõ başõna 1
bayraktarlõk 1
merak etmek 1
maraba 1
yaptõrõm 1
başsavcõ 1
ortalõğõ feverana vermek 1
batak 1
batõ 1
Batmanlõ 1
bayağõ 1



 

 

menfaat 1
bayõlmak 1
merci 1
ova 1
malûmat 1
bildiri 1
vurdumduymazlõk 1
malûm 1
Malatya 1
bileşim 1
bilfiil 1
volta 1
bent 1
bilgili 1
vurulmak 1
bilim 1
villa 1
bilimsellik 1
maksatlõ 1
vicdanlõ 1
bilinçsiz 1
Bilkent 1
vesile 1
veli 1
mal 1
mani olmak 1
ortak olmak 1
yakõlmak 1
yakalatmak 1
beslemek 1
beşik 1
oturtmak 1
mantalite 1
dinlenmek 1
Manisa 1
bilâkis 1
beyaz 1
vurgulamak 1
manevî 1
manda 1
otuz 1
bõçaklamak 1
Washington 1
bõçaklõ 1
bîhaber 1
bõkmak 1
yakõşõksõz 1
devretmek 1
yatõrõlmak 1
yay 1
misil 1
misafir olmak 1



 

 

ayrõcalõk 1
yavaş yavaş 1
mirasa konmak 1
ayrõm yapmak 1
ayrõntõlõ 1
onursal 1
yatõrõm 1
modern (2400. sõra) 1
bacõ 1
bağdaştõrmak 1
bağõmlõlõk yaratmak 1
yataklõ 1
bağõr 1
yaşatmak 1
bağõrmak 1
bağõşlamak 1
başkomiserlik 1
milyonluk 1
muavin 1
vekil 1
atlatmak 1
atletizm 1
muhabir 1
avantaj 1
muayene yapmak 1
yaz 1
avuç 1
avukat 1
misyon 1
onlarca 1
aylõk 1
muamele 1
ayak bağõ 1
ayak bağõ olmak 1
ayakta olmak 1
önlenmek 1
mort olmak 1
moral 1
ayõp 1
yaşatõlmak 1
yayõn yapmak 1
başarõsõz 1
örgütlenmek 1
mezun 1
mezhep 1
baskõ altõnda tutmak 1
yardõmsever 1
bas bas 1
bastõrmak 1
meydana gelmek 1
bağõş yapmak 1
meşgul etmek 1



 

 

basa basa 1
meslekî 1
örnek almak 1
yarar görmek 1
başõna belâ olmak 1
yararlõ 1
örnek teşkil etmek 1
mesaj 1
ortaklõk 1
muhafaza edilmek 1
başarõ 1
baki 1
yaşam mücadelesi vermek 1
bağrõna basmak 1
baha 1
bahane edilmek 1
bahar 1
yasama 1
yasak olmak 1
yasaklanmak 1
önüne set çekmek 1
basõlmak 1
orantõlõ 1
basõlõ 1
yas 1
balõk 1
yarõşmak 1
bant 1
yarõş 1
baraj 1
militan 1
yarõm 1
yara sarmak 1
bakõm 1
hikâye 1
hõrbo 1
hõsõm 1
hõyaroğluhõyar 1
hõz 1
karşõ karşõya gelmek 1
refleks 1
sõra sõra 1
sõralamak 1
rejim 1
hijyenik 1
karşõ karşõya kalmak 1
hikmet 1
his 1
hisse 1
hissetmek 1
hissettirmek 1
karşõlõk vermek 1



 

 

reis 1
hizmete açõlmak 1
kasõm 1
hidayet (2500. sõra)  1
silinmek 1
temas 1
hedeflemek 1
hedef almak 1
simge 1
hekimlik 1
helâl 1
hele 1
referandum yapmak 1
silmek 1
sõrt 1
hemoroit 1
hesaplarõ suya düşmek 1
silâhsõz 1
siktirgit 1
sicil 1
sõzmak 1
karşõt 1
herhangi bir 1
herif 1
karşõ koymak 1
hizmet vermek 1
sille 1
seviyeli 1
İslâmî 1
seyyar 1
karayolu 1
İsrailli 1
õsrar etmek 1
seyahat 1
õşõk 1
õşõn 1
hizmet beklemek 1
İtalyan 1
õrkçõ 1
karar alõnmak 1
sevgi 1
icap etmek 1
icra 1
seven 1
kararlõk 1
kararlõ 1
içermek 1
içim 1
karar verilmek 1
hücum 1
sõnõr getirmek 1
holding 1



 

 

karşõlaşma 1
hoşa gitmek 1
karpuz 1
karman çorman 1
sõkõntõya sokmak 1
hukukçu 1
hukukî 1
resim 1
rencide etmek 1
õsõnma 1
sõk 1
hükûmet kurmak 1
hüküm 1
hüküm giymek 1
renkli 1
sõfat 1
İçel 1
sõçmak 1
haziran 1
hummalõ 1
haksõz 1
soruşturma açtõrmak 1
hafif 1
kavga çõkmak 1
rahmetli olmak 1
soru sormak 1
sorumluluk duymak 1
hakem 1
hakim 1
sonuçsuz 1
hak etmek 1
haber vermek 1
haksõzlõk etmek 1
zulüm 1
sorgu 1
sopasõz 1
halledilmek 1
rakõm 1
halt etmek 1
han 1
sine 1
kat�iyen 1
güvence 1
psikolojik 1
güç birliği 1
sözlü 1
punto 1
soyut 1
puro 1
güncel 1
Güneydoğu 1
günlerce (2600. sõra) 1



 

 

hacet 1
gün õşõğõna çõkarmak 1
habersiz 1
güvenli 1
söylem 1
soygun 1
kavramak 1
soruşturulmak 1
soruşturma yapmak 1
rahatsõz 1
haber göndermek 1
sönmek 1
kaydedilmek 1
siren 1
red 1
kaşõk 1
sivri 1
havalanmak 1
hava alanõ 1
kastetmek 1
hayatî 1
sitem 1
abartmak 1
hayhay 1
hatalõ 1
hayõrlõ 1
haykõrmak 1
hayrete düşürmek 1
hazõr 1
hazõrlamak 1
hazõrlamõş olmak 1
hazõrlanmak 1
hazõrlõk 1
hazõrlõklõ 1
haydi 1
rapor etmek 1
hani 1
harabe 1
katkõ sağlamak 1
harekete geçirmek 1
harekete geçmek 1
hareket edilmek 1
hareket etmek 1
harf 1
katkõ 1
slogan atmak 1
hasõmlõk 1
hata yapmak 1
hassasiyet 1
hassaslaşmak 1
realite 1
sökmek 1



 

 

soğutucu 1
haşere 1
soğuk duş etkisi yapmak 1
soğuk 1
sert çõkmak 1
hasar 1
işi düşmek 1
salt 1
istihbarat 1
istinaden 1
istisna 1
istişare 1
isyan 1
salmak 1
saat saat 1
iş birliği yapõlmak 1
işgalci 1
rüzgâr 1
işkence 1
sabõka 1
salõ 1
saldõrõya uğramak 1
saldõrõlmak 1
işletmecilik 1
iş adamõ 1
kamp 1
seslenmek 1
sallamak 1
irtibat 1
sarf etmek 1
kanõt 1
kandil 1
international 1
intihar 1
kandõrmak 1
saplantõ 1
ip 1
ruhsat 1
kamufle etmek 1
iri 1
samimî olmak 1
sapasağlam 1
santral 1
isimlendirmek 1
isnat 1
ispatlamak 1
ispat etmek 1
rütbeli (2700. sõra) 1
istem 1
saklanmak 1
iptal edilmek 1
sağõr 1



 

 

kabullenmek 1
kabul edilmek 1
sahil 1
kalkõşmak 1
kaçakçõ 1
saha 1
kaçakçõlõk yapmak 1
kaçõnõlmak 1
iş birliğine gitmek 1
sağlõklõ 1
izlenmek 1
kader 1
kadõn 1
kadro 1
kalabalõk 1
kafalõ 1
kafa bulmak 1
kafasõnõ karõştõrmak 1
kafasõnõ yarmak 1
kafayõ yemek 1
sabretmek 1
itiraz etmek 1
kama 1
sakin olmak 1
sakat 1
itfaiyeci 1
kaltak 1
kaltağõnoğlu 1
sahne 1
itibar etmek 1
itilmek 1
kabul 1
itiraz 1
Japonya 1
itmek 1
sahipsizlik 1
iz 1
sabõrsõzlõk 1
izinsiz 1
izleme 1
sahip olmak 1
izlenim 1
kanõtlamak 1
itirafta bulunmak 1
sefalet 1
ihracatçõ 1
ihraç 1
ihraç edilmek 1
ihraç etmek 1
seferber olmak 1
ihtiyaç duymak 1
seferber etmek 1



 

 

ikili 1
insaflõ 1
kapsam 1
iftira atmak 1
iktisadî 1
kapmak 1
sedye 1
ilâ 1
seçtirmek 1
ilân 1
kapõ kapõ 1
seçkin 1
ilân vermek 1
seferber 1
sendikacõ 1
gurur 1
idam 1
karantinaya almak 1
idare etmek 1
serbest bõrakõlmak 1
iddiada bulunmak 1
rezalet 1
serbestçe 1
ideal 1
ihmal 1
RH 1
iğne 1
ifade alõnmak 1
karakol 1
seminer 1
selâmünaleyküm 1
rõzõk 1
iftihar 1
iftihar etmek 1
sekte 1
kapõlmak 1
serbest 1
satõn almak 1
ilâve etmek 1
savunma yapmak 1
imzalõ 1
imzasõz 1
inanan 1
inanç (2800. sõra) 1
inançlõ 1
kanun 1
inanõlmaz 1
iltifat 1
inceleme 1
savunucu 1
incir 1
incitmek 1



 

 

indirgemek 1
kan gövdeyi götürmek 1
kanmak 1
sarmak 1
infial 1
inisiyatif 1
servis 1
savcõlõğa vermek 1
saygõ duruşunda bulunmak 1
insaf 1
risk almak 1
rol 1
ilericilik 1
ileri sürmek 1
ileri sürülmek 1
ilerlemek 1
sayõlmak 1
röportaj yapmak 1
imek 1
saygõ duymak 1
seçenek 1
kapan 1
ilgi toplamak 1
saygõlõ 1
sayfa sayfa 1
sayfalõk 1
saydam 1
ilkeli 1
ilke imza atmak 1
kaos 1
kapasiteli 1
tanõtmak 1
kolay kolay 1
eğmek 1
tarihî 1
ekim 1
taraflõ 1
eklemek 1
kolaylõk sağlanmak 1
ekonomi 1
tanõklõk 1
pişmek 1
kollamak 1
tanõşmak 1
plânlama 1
elbet 1
tanõnmõş 1
elektrik 1
ele alõnmak 1
ele almak 1
tanõmlanmak 1
et 1



 

 

tank 1
taşõnmak 1
tayin etmek 1
konsey 1
konferans 1
düşman 1
tavsiye 1
tavõr koymak 1
tatmin 1
pislenmek 1
pisletmek 1
tartõşma başlatmak 1
taşlõ sopalõ 1
pişman 1
düzenli 1
kompleks 1
tartmak 1
tartõşmaya girmek 1
komiser 1
komik 1
tartõşmasõz 1
eğilim 1
elinin tersiyle itmek 1
düşürülmek 1
esnaf 1
epey 1
kitle 1
erkeklik 1
takõnmak 1
Ermenistan 1
takdim edilmek 1
ertesi 1
tahsis etmek 1
eleştiri yöneltmek 1
tahsis 1
takip ettirmek 1
estirmek 1
eşit 1
eşitlenmek 1
eşitlik (2900. sõra) 1
eşitsizlik 1
eşsiz 1
eşşeğinoğlu 1
eşşekoğlueşşek 1
güçlendirmek 1
esirgeme 1
kod 1
elli 1
köken 1
emekçi 1
emek harcamak 1
emir 1



 

 

emir almak 1
emir verilmek 1
emir vermek 1
emlâk 1
entrika 1
talip 1
klâsik 1
Kocaeli 1
talihsiz 1
encümen 1
takvim 1
endişe duymak 1
enerji 1
enflâsyon 1
koalisyon 1
tazminat 1
emmi 1
diremek 1
dinamizm 1
temin etmek 1
dindar 1
gelir 1
dinlemeye almak 1
kaide 1
konvizyon 1
pezevenk 1
taze 1
direkt 1
dillendirmek 1
telli 1
telkin 1
diri 1
disko 1
konuşma yapmak 1
diyaliz 1
telefon açmak 1
dizi 1
telefona sarõlmak 1
diplomasi 1
dikkatli 1
koruculuk 1
korucu 1
deyim 1
dõrlanmak 1
tepki almak 1
korkutmak 1
tepkileri üzerinde toplamak 1
dikenli 1
korkunç 1
pet 1
dikkate almak 1
peş peşe 1



 

 

tepe 1
dikkat etmek 1
dikmek 1
diktatörlük 1
peşinat 1
körfez 1
temkinli 1
temizlemek 1
tel 1
dikkat 1
duruşma 1
doğa 1
tedirgin 1
piç kurusu 1
dram 1
duayen 1
tedbir almak 1
durdurulmak 1
durgunluk 1
tedbirler alõnmak 1
teessüf 1
kontrol yaptõrmak 1
tehditkâr 1
tedavi etmek 1
kontrol altõna almak 1
duyarlõ 1
kontrolden çõkmak 1
tecrübe 1
duygusal 1
tebrik etmek 1
duyum 1
etkilemek 1
durulmak 1
teklif etmek 1
düğün 1
tekzip etmek (3000. sõra) 1
põrõl põrõl 1
tektipleştirmek 1
tekrarlamak 1
tek tek 1
põrsa 1
teknoloji 1
doküman 1
tedirginlik 1
tekme 1
telâş 1
tekeli altõna almak 1
konuşabilmek 1
tehdit yapmak 1
tehdit oluşturmak 1
konulmak 1
tehdit almak 1



 

 

piç 1
dönüştürmek 1
dopdolu 1
tekne 1
sünger 1
sür�atli 1
sür�at 1
giriş 1
girişimde bulunmak 1
girişmek 1
kesici 1
sürüklemek 1
gizlemek 1
görevden alõnmak 1
Sünnî 1
getto 1
problem çözmek 1
susturulmak 1
Gölcüklü 1
gölge 1
gönlünü vermek 1
surat 1
su üstüne çõkmak 1
sunulmak 1
plâtform 1
süreli 1
gergin 1
şerefli 1
kõlõk 1
gerçekleştirilmek 1
Kõbrõs 1
gerçi 1
şebeke 1
şark 1
keyfine varmak 1
şampiyona 1
gezmek 1
pozitif 1
gevşetilmek 1
gerginlik yaratmak 1
kesintisiz 1
pratik 1
gerilmek 1
kesinleşmek 1
geri çevrilmek 1
süt 1
süslü 1
görevden almak 1
gerek kalmak 1
protesto 1
spot 1
sporsever 1



 

 

sponsorluk 1
gözaltõna almak 1
kazõk 1
kazara 1
spekülâsyon 1
gözetmek 1
görevde 1
gözlemek 1
stat 1
gözlüksüz 1
kaynaklõ 1
söz söylemek 1
kaynaklanmak 1
gözyaşlarõna boğulmak 1
grafik 1
grev 1
söz sahibi 1
pençeleşmek 1
gözleme 1
görünüm 1
göreve başlamak 1
görevlendirmek 1
suiistimal 1
profesyonel 1
proje 1
kelebek 1
görmezlikten gelmek 1
kefil 1
kefalet vermek 1
gövde 1
görüntülemek 1
start almak (3100. sõra) 1
görünür 1
suç işlemek 1
suç duyurusunda bulunmak 1
kazma 1
suçlamada bulunmak 1
kazõnmak 1
gösterilmek 1
strateji 1
genel ev 1
suç işlenmek 1
tâbi tutulmak 1
tahammülsüzlük 1
fare 1
tahammül etmek 1
taciz etmek 1
farklõlõk 1
polissiz 1
faşizm 1
fatura 1
gensoru vermek 1



 

 

tabir 1
kimbilir 1
kilitlenmek 1
fen 1
feryat 1
fesat karõştõrmak 1
kilitlemek 1
fõrsat 1
kilit 1
tâbi 1
filân 1
faydalõ 1
eyvah 1
tahrirat 1
tahrik etmek 1
tahmin edilmek 1
kirletmek 1
tahliye 1
tahliller 1
evli 1
evsiz 1
evsizlik 1
kilometre 1
kimsesiz 1
polis evi 1
eyvallah 1
ezan 1
polislik 1
fabrika 1
facia 1
tahkikat yapõlmak 1
tahkikat geçirmek 1
fakir 1
politika 1
ey 1
gelişmek 1
tabanca 1
geçici 1
kõsõtlõ olmak 1
geçirilmek 1
şirin 1
politika gütmek 1
politize olmak 1
katmak 1
kõrmõzõlõ 1
şirket 1
şikâyet etmek 1
geç 1
gelişme olmak 1
popülarite 1
Portekiz 1
şerif 1



 

 

kõraathane 1
portre 1
kõlmak 1
kõlõklõ 1
protokol 1
öbek öbek 1
politikacõ 1
geniş 1
şov yaptõrmak 1
şok yaratmak 1
futbolcu 1
şoke etmek 1
galip 1
galip çõkmak 1
garanti 1
gardaş 1
geçerli 1
gasp etmek 1
tabak çanak 1
gavatõnoğlu 1
kõymet 1
gayret 1
gayret sarf etmek 1
kõyafet 1
gayrimüslim 1
kõşkõrtõcõlõk 1
Gazi Antep 1
şişe (3200. sõra) 1
kõzartõcõ 1

 
 

 
 
 
 
 


