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ANLATIM BOZUKLUĞU 

ANLAMLA İLGİLİ ANLATIM BOZUKLUKLARI 

( BAĞDAŞIKLIK ) 



ANLAMA DAYALI ANLATIM BOZUKLUKLARI

CÜMLEDE ANLAM KARIŞIKLIĞI   (BELİRSİZLİĞİ)

Açıklık : Bir ifadeden herkesin aynı şeyi anlaması gerektiğini belirten anlatım özel-
liğidir.

Örnek:

➜➜ Yaşlı kadının yanına oturdu.
➜➜ Selin, Gül’den çok para aldı.
➜➜ Teyzemle dayımı ziyaret ettik.
➜➜ Başına bir şey gelmesini istemem.



GEREKSİZ SÖZCÜK KULLANILMASI:

Duruluk : Anlatımda gereksiz ifadelere yer verilmemesidir.

Örnek:

➜➜ Filmin bitişi, başrol oyuncusunun aradığı kişiyi bulmasıyla noktalandı.
➜➜ Yıllarca vatanından ayrı, ailesinden uzak kalmasının nedeni çocuklarına iyi bir 
gelecek sağlamak içindi. 
➜➜ Araba birdenbire duruverince biz de heyecanlandık.
➜➜ Mühendislik mesleği, son zamanlarda gençler tarafından çok tercih ediliyor.
➜➜ Genç kadın aşağı yukarı yirmi yaşlarındaydı.
➜➜ Üç saat süre boyunca çalışmış, artık çok yorulmuş.



SÖZCÜĞÜN YANLIŞ ANLAMDA KULLANILMASI :

★ : Kimi zaman sözcüklerdeki ses benzerlikleri veya anlam yakınlıklarından dolayı 
sözcükler birbirinin yerine kullanılabilmekte, bu da anlatım bozukluğuna yol açmak-
tadır. 

Örnek:

➜➜ Çok çalışmasına karşılık henüz istediği parayı alamadı.
➜➜ Vatandaşlarımız arasında dil, din, soy ayrıntısı yapılmaz.
➜➜ İşçi sorunları, altından kalkınamaz boyutlara ulaştı.
➜➜ Bu markette gıda ürünlerinin fiyatı hayli pahalı.
➜➜ Kısa süre çalıştığı bu yerde birçok dostluk edinmişti.



ANLAMCA ÇELİŞEN SÖZLERİN BİR ARADA KULLANMASI :

★ : Cümlede kesinlik ve olasılık bildiren ifadelerin bir arada kullanılması anlatım 
bozukluğuna yol açmaktadır.  

Örnek:

➜➜ Gönderdiğim paketi eminim bugüne kadar almış olmalısınız.



SÖZCÜĞÜN YANLIŞ YERDE KULLANILMASI: :

Örnek:

➜➜ Geçen yıl birçok iş adamı ekonomik kriz yüzünden açtığı fabrikayı kapatmak zo-
runda kaldı.



DEYİM YANLIŞLARI :

★ : Deyimlerin cümlenin anlamına uygun olarak kullanılmaması veya deyimin kalıp-
laşmış yapısının bozulması anlatım bozukluğuna neden olmaktadır.  

Örnek:

➜➜ Maymun iştahlıdır, ne bulsa yer. 

➜➜ Ona yardım et, elinden geleni ardına koyma.

➜➜ Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.



MANTIK HATASI :

Örnek:

➜➜ İkinciyi geçen yarışmacı üçüncü oldu.

➜➜ Ahmet, on ikiye karşı on oyla seçimin galibi oldu.


