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Önsöz 

 Osmanl� �mparatorlu�u�nun Balkanlardan çekilmesiyle ana yurttan uzak kalan 

soyda!lar�m�z�n ana yurt ile ba�lar�n�n kopmadan sürdürülmesi soyda!lar�m�z�n bu 

topraklardaki varl�klar�n�n devam� aç�s�ndan hayati bir öneme haizdir. Kültürün ya!at�lmas� 

ve gelecek nesillere aktar�lmas� dil ile mümkün olmaktad�r. Bu topraklarda Türk dilinin 

ya!at�lmas�, Türk kültürünün de ya!at�lmas� ile do�ru orant�l�d�r. Balkanlarda ya!ayan 

soyda!lar�m�z�n Türkçeyi ya!atmak ve yeni nesillere ö�retmek aç�s�ndan takdire !ayan 

gayretlerine !ahit olmaktay�z. Ancak, Türk dilinin ö�retimi konusunda tecrübe ve kaynak 

eksikli�inin yan� s�ra ana yurtla ili!kilerin uzun bir süre sekteye u�ram�! olmas�ndan dolay� bu 

topraklarda Türkçenin ö�retimi ile ilgili sorunlar bulundu�u da bir gerçektir. 

 Balkanlarda soyda!lar�m�z�n ya!ad��� ülkelerden biri de Romanya�d�r. Türk nüfusunun 

özellikle A!a�� Tuna�da, Dobruca bölgesinde yo�unla!t���n� görmekteyiz. 1989 Devriminden 

sonra de�i!en Romanya Anayasas�nda az�nl�klara çe!itli alanlarda yeni haklar tan�nm�!t�r. Bu 

haklardan belki de en önemlisi az�nl�klara ana dilde e�itim hakk�n�n verilmi! olmas�d�r. Bu 

çerçevede Romanya�da ya!ayan soyda!lar�m�z taraf�ndan da Türkçenin ö�retimi alan�nda 

önemli ad�mlar at�lm�!t�r. 

 Bu ad�mlardan biri de Türkçe derslerinde kullan�lacak bir ders kitab�n�n yaz�m� 

olmu!tur. Bu amaçla 1972-1973 y�llar�nda bas�lan Türkçe ders kitaplar� çe!itli düzeltmeler 

yap�larak 1991, 1995 ve 1999 y�llar�nda tekrar bas�lm�!t�r. VI. s�n�f kitab� ise en son 2004 

tarihinde tekrar bas�lm�!t�r. VIII. s�n�f ders kitab� ise ilk defa 2005 y�l�nda bas�lm�!t�r. Son 

olarak 2011 y�l�nda birinci s�n�flarda okutulmak üzere �Alfabe� isimli kitap bas�lm�!t�r. 

Kitaplar�n yeni bas�mlar�nda her ne kadar düzeltmeler yap�lm�! olsa da metinler ve metinlerde 

kullan�lan yaz�m özellikleri de�i!tirilmemi!tir. Oysa Türkçenin yaz�m� ile ilgili kurallarda 

1972�lerden bu yana pek çok yenilikler yap�lm�!t�r. Kitaplar�n yukar�da belirtilen yeni 

bask�lar�nda bu hususlar�n göz önüne al�nmad��� görülmektedir. 
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 Dil ö�retiminde ö�retim materyallerinin kullan�m�n�n önemli bir yeri vard�r. Bu 

materyallerin en önemlisi de ders kitaplar�d�r. Ders kitaplar�n�n i"levlerini tam olarak yerine 

getirilebilmesi ders kitaplar!n!n mümkün oldu�unca hatas!z haz!rlanmas! ile mümkündür.  

 Romanya�da en son 1999 y!l!nda kabul edilen ders programlar!n!n de�i"tirilmesi ile 

ilgili yeni çal!"malar ba"lat!lm!"t!r. Programlar!n yenilenmesinden sonra ise yeni ders kitaplar! 

haz!rlanacakt!r. Bu çal!"man!n en önemli amac!, yap!lacak bu çal!"malara !"!k tutacak 

önerilerde bulunmakt!r. 

 Ara"t!rma konusunun belirlenmesinden, planlanmas!, yürütülmesi ve 

sonuçland!r!lmas!na kadar her a"amada rehberlik ve yönlendirmeleriyle yan!mda olan 

dan!"man!m ve de�erli hocam Doç. Dr. Esin YA#MUR $AH�N�e, çal!"ma süreci içerisinde 

dü"üncelerine ba"vurdu�um hocam Doç. Dr. Abdullah $AH�N�e, ders kitaplar!na eri"memde 

yard!mc! olan de�erli meslekta"lar!m Özgür KIVANÇ ve Halime DEM�RTA$�a, 

çal!"malar!m esnas!nda kendilerini ihmal etmek zorunda kald!�!m k!z!m $eyma Nur ÇEL�K 

ve o�lum Mehmed Nuri ÇEL�K�e ve özellikle de gösterdi�i sab!r ve destekle her zaman 

yan!mda olan e"im Nuran ÇEL�K�e yürekten te"ekkürü bir borç bilirim.  
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Özet 

Romanya�da Okutulan ve Rumen E!itim Bakanl"!" Taraf"ndan Bas"lan #lkö!retim 

Türkçe Ders Kitaplar"ndaki Yaz"m, Noktalama Yanl"$l"klar" ve Anlat"m 

Bozukluklar"n"n #ncelenmesi 

 Bu ara�t�rmada, Romanya ilkö�etim okullar�nda okutulmakta olan Türkçe ders 

kitaplar�ndaki yaz�m ve noktalama yanl��l�klar� ile anlat�m bozukluklar� incelenmi�tir. 

Ara�t�rmada, doküman taramas� yöntemi ile elde edilen bilgiler yanl�� çözümlemesi yöntemi 

kullan�larak yorumlanm�� ve hatalar�n nedenleri tespit edilmeye çal���lm��t�r.  

 Ara�t�rman�n problemi �Romanya ilkö�retim okullar�nda okutulan Türkçe ders 

kitaplar�nda yer alan yaz�m, noktalama yanl��l�klar� ve anlat�m bozukluklar�n�n sebepleri 

neledir?� �eklindedir. Ara�t�rman�n evreni Romanya�da Türkçe ö�retiminde kullan�lan sekiz 

ders kitab�ndan olu�maktad�r, bu sekiz kitap evrenin tamam�n� temsil etmektedir. Ders 

kitaplar� doküman tarama yöntemi kullan�larak okunmu� ve tespit edilen yanl��lar �inceme 

formu�na i�lenmi�tir. Tespit edilen yanl��lar kategorilere ayr�larak frekans tablolar� 

olu�turulmu�, frekans (f) tablolar�ndan ve yanl��lardan yola ç�karak yanl��l�klar�n hangi 

konularda ve hangi s�n�f kitaplar�nda yo�unla�t��� tespit edilmi� ve yanl��l�klar�n nedenleri 

hakk�nda yorumlar yap�lm��t�r. 

 !nceleme neticesinde ders kitaplar�nda yo�un bir �ekilde yanl��lar bulundu�u, bu 

yanl��l�klar�n genellikle Rumen dil bilgisi kurallar� ve Tatar Türkçesinin etkisiyle yap�ld���, 

baz� yanl��l�klar�n ise Türkçenin yaz�m kurallar� hakk�ndaki eski bilgilerden veya yaz�m 

kurallar� hakk�nda yanl�� bilgilenmelerden kaynakland��� tespit edilmi�tir. Ara�t�rman�n sonuç 

bölümünde bu yanl��l�klar�n giderilmesine ve ara�t�rmac�lara yönelik önerilere yer verilmi�tir. 

Anahtar kelimeler: Romanya, Türkçe ö�retimi, ders kitab�, yaz�m, noktalama, anlat�m 

bozuklu�u 
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Abstract 

Spelling, Punctuation and Expression Errors in Turkish Course Books Published by 

Rumen Ministry of Education for Rumania 

 

 This research aims to investigate the spelling, punctuation and expression disorders in 

Turkish course books published for Rumanian primary schools in Rumania. Accordingly, the 

data gathered by document analysis was interpreted by error analysis and the reasons of errors 

were tried to be revealed. 

The universe of this research consists of eight Turkish teaching course books. These 

course books represent the entire universe. These books were analysed by document analysis 

technique and determined errors were formed to �error analysing form�. The errors were 

categorised and the table of frequencies were revealed. Accordingly, with reference to tables 

of frequency (f) and errors, it was lightened the error placement according to subjects and 

class levels. As a final, the interpretation process was adopted for the reasons of error making.   

 As a conclusion, it was revealed that there were so many errors in course books of 

which the reasons were related to the dominance of Rumanian grammar principles and Tatar 

Turkish. In addition, some errors were made because of old information about Turkish 

spelling rules or misinformation about writing rules. In the last section of this research, some 

suggestions were given to researchers for eliminating these errors. 

Keywords: Rumania, Turkish teaching, course books, spelling, punctuation, expression errors 
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Bölüm I: Giri� 

Romanya!ve!Romanya�da!Türkçe!E�itiminin!Tarihi!ve!Bugünü 

 Bu bölümde Romanya�n�n co�rafi, tarihi, demografik, siyasi ve idari yap�s�n�na, 

Romanya e�itim sistemi ve Romanya e�itim sistemi içinde az�nl�klar�n yerine de�inilerek, 

Romanya�da Türkçe e�itiminin tarihi ve bugünü hakk�nda bilgiler verilecektir. 

 Romanya�n#n!co�rafi,!tarihi,!demografik,!siyasi ve idari yap#s# 

Tarihte birbiriyle s�k� ili�kiler içinde ya�am�� milletlerin ba��nda Türkler ve Rumenler 

gelmektedir. Rumen Devlet adam� Nicolae Titilescu�nun Balkan Pakt��n�n imzaland��� gün 

sarf etti�i �u sözler Türk-Rumen ili�kilerinin dünü, bugünü ve yar�n� için ebedi bir mesaj 

niteli�i ta��maktad�r: �Rumen ulusunun en sad�k dostu Türk ulusudur. Romanya ile 

Türkiye�nin samimi ve faal dostluklar� ebedi olmal�.�(Alpat, t.y.)  

"lkça� göçlerinden itibaren ba�layan Türk-Rumen ili�kileri, özellikle Osmanl� Devleti 

zaman�nda en üste seviyesine ula�arak -çe�itli sebeplerle kesintiye u�ram�� olsa bile- 

zaman�m�za kadar devam etmi�tir (Genelkurmay Ba�kanl���, 2006). 

Karadeniz kom�umuz olan Romanya Avrupa�n�n güney do�usunda, Balkan 

yar�madas�n�n kuzeyinde bulunmaktad�r. Kuzeyinde Ukrayna ve Moldova, bat�s�nda 

Macaristan ve S�rbistan, güneyinde ise Bulgaristan yer almaktad�r. Yüzölçümü 238.391 km2
 

olan Romanya�n�n do�usunda Karadeniz bulunmaktad�r (Avc�, 2008). Romanya�n�n Ankara 

Büyükelçili�i resmi internet sayfas�ndan al�nan bilgide yakla��k 21 milyon olan Romanya 

nüfusunun 12 milyonunun yurt d���nda çal��t��� belirtilmektedir (Romanya�ya genel bak��,  

t.y.). 

Ülkenin yüzey �ekillerinde iki önemli etmenden bahsetmek mümkündür. Birisi kuzey-

güney do�rultusunda uzanan Do�u Karpatlar, di�eri de Romanya içindeki uzunlu�u 1075 

kilometreyi bulan Tuna nehridir. Do�u Karpatlar�n bat�s�, Macarca �orman�n ötesi� anlam�nda 

Erdely, Rumence Ardeal, Türkçesiyle Erdel ad�yla bilinir. "klim bak�m�ndan Romanya �l�man 
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iklimden karasal iklime geçi� noktas�ndad�r. Avrupa�n�n en önemli bitki alanlar�na sahip olan 

Romanya�n�n %28 kadar� ormanlarla kapl�d�r (Avc�, 2008). Avrupa�n�n en uzun nehri olan 

Tuna, Romanya topraklar�ndan Karadeniz�e kavu�maktad�r. Kollar�yla birlikte Tuna, ülke 

ekonomisine sulama, ula��m ve bal�kç�l�k gibi alanlarda katk�da bulunmaktad�r.  

Ülke ekonomisi tar�m, metalürji, makine ve ula��m araçlar�, kimya ve petrol ürünleri, 

a!aç ve kâ!�t, g�da ve dokumac�l�k üzerinedir (Avc�, 2008). En büyük liman kenti Türk 

nüfusun yo!un olarak ya�ad�!� Köstence (Constanta)�dir. Çau�escu döneminde Çernovoda 

(Bo!azköy) �ehri ile Köstence aras�na yap�lan kanal ile Tuna ile Karadeniz aras�ndaki 

mesafede 400 kilometrelik bir k�salma olmu�; 1992�de Almanya�da aç�lan Main-Tuna kanal� 

ile birlikte Karadeniz, Kuzey denizine ba!lanm��t�r (Avc�, 2008). Bat� Avrupa ülkelerine 

yak�nl��� ve bu ülkelere ula�an transit yollar� bar�nd�rmas� ve Karadeniz�e k�y�s� bulunmas� 

Romanya�n�n co�rafi avantajlar�n� olu�turmaktad�r (Bozkurt, 2008).  

Tarihi M.Ö. 5500 y�llar�na kadar uzanan Romanya�n�n ilk yerle�imcileri Hamangia ve 

Cucuteni kültürleri olmu�tur. M.Ö. III. biny�ldan itibaren Hint-Avrupa kavimleri; I. biny�lda 

"skitler, Yunanl�lar ve Keltler; M.Ö. I. yüzy�lda Traklar ve Daklar bölgede hâkim olmu�lard�r. 

Roma "mparatorlu!u döneminde Roma hâkimiyetine girmi� olan Romanya�da ya�ayan 

halklar Romal�la�t�r�lm�� ve yeni bir etnik yap� olu�turulmu�tur. Yeni olu�turulan etnik yap�ya 

Roma vatanda�� anlam�na gelen �Roman� ad� verilmi�tir. X-XIII. yüzy�llarda Peçenek-

Kuman, XIII-XIV. yüzy�llarda Mo!ol-Tatar hâkimiyetlerinin ard�ndan XIV. yüzy�lda Bo!dan 

(Moldova) ve Eflak (Valahia) voyvodal�klar� kurulmu�tur. 1462 y�l�ndan itibaren ise bölgeye 

Osmanl� Devleti hâkim olmu�tur. Transilvanya, 1699 Karlofça Antla�mas�na, Bo!dan-Eflak 

ise 1878 Berlin Konferans�na kadar Osmanl� idaresinde kalm��t�r. Bir prenslik olan 

Romanya�da 1881�de krall�k kuruldu. II. Dünya Sava��nda Almanya ve Rusya�n�n anla�mas� 

ile 1940 y�l�nda bugünkü Romanya devletinin temelleri at�lm��, 1947�de ise Romanya 

Komünist Halk Cumhuriyeti kurulmu�tur. 1967�de iktidar� ele geçiren Çau�esku, 1989 
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devrimiyle iktidardan uzakla�t�r�ld� ve idam edildi. Bu tarih Romanya için bir dönüm tarihi 

olmu�, demokratik hayata geçilmi�tir (Maxim, 2008). Romanya 1955 y�l�nda Birle�mi� 

Milletlere, 2004�te NATO�ya, 2007 y�l�nda ise Avrupa Birli�i�ne üye olmu�tur (Romanya�ya 

genel bak��,  t.y.). Türkiye, Romanya�n�n NATO�ya girmesine destek veren ülkelerin ba��nda 

gelmi�tir. Bölgede ortak ç�karlar�n bulundu�u gerçe�inden yola ç�kan bu destek siyasal alanda 

da etkisini göstermi� ve 1989 devrimi sonras�nda Romanya�y� ziyaret eden ikinci devlet 

ba�kan� dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba�kan� olan Turgut Özal olmu�tur (Arke�, 

2005). Romanya�n�n etnik yap�s� Tablo 1�deki gibidir (Bozkurt ,2008). 

Tablo 1 

Romanya�da Ya�ayan Etnik Unsurlar 

Etnik Unsur Oran 

Romen    % 89.4 

Macar   % 7.1 

RRoman  % 1.8 

Alman   % 0.5 

Ukraynal�   % 0.3 

Rus   % 0.2 

Türk-Tatar % 0.2 

Slovak   % 0.1 

Bulgar   % 0.1 

Di�erleri   % 0.3 

Yine Bozkurt (2008)�un verdi�i bilgilere göre dinsel da��l�m ise Tablo 2�deki gibidir. 

Tablo 2:  

Romanya�daki Dinlerin Da��l�m� 

Din Oran� 

Ortodoks   % 86.8 

Katolik   % 5.0 

Protestan   % 3.5 

Müslüman   % 0.2 

Di�erleri   % 4.5 
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Romanya�da konu�ulan dillerin da��l�m� ise Tablo 3�teki gibidir. 

Tablo 3  

Romanya�da Konu�ulan Dillerin Da��l�m� 

Dil Oran� 

Resmi dil/Rumence   % 89 

Macarca   % 7.7 

Almanca   % 1.5 

Di�erleri   % 0.9 

 

Romanya nüfus art�� h�z� bak�m�ndan binde -0.252 ile dünya 212�ncisidir. Özellikle 

d�� göçler sebebiyle nüfus günden güne azalmaktad�r. (Orta Karadeniz Kalk�nma Ajans�, t.y.) 

1992 say�m sonuçlar�na bakt���m�zda Türk-Tatar nüfusunun 29.533�ü Türk, 24.649�unun 

Tatar olmak üzere toplam 54.182 oldu�unu görmekteyiz (Bozkurt, 2008). 2011 y�l�na ait 

nüfus say�m� sonuçlar�na göre Romanya�da 28.226 O�uz, 20.464 Tatar Türkü olmak üzere 

48.690 Türk nüfusu ya�amaktad�r. Bu say� 2002 say�m�nda 56.733 olarak tespit edilmi�ti 

(Türbedar, 2012). Bugün 80.000 civar�nda Türk-Tatar nüfusundan bahsedilen Romanya�da 

D��i�leri Bakanl���n�n 2009 verilerine göre 9.364 resmi oturum sahibi Türk vatanda�� 

bulunmaktad�r (Orta Karadeniz Kalk�nma Ajans�, t.y.). Romanya Türk Demokrat Birli�i 

Ba�kan� Prof. Dr. !bram Nurettin�in �Romanya Türkleri� adl� makalesinde bu rakam�n 15 bini 

buldu�u söylenmektedir (akt. Bozkurt, 2008).  

Cumhuriyet sistemi ile yönetilen Romanya�da parlamento 137 üyeli Senato ve 334 

üyeli Milletvekili Meclisi�nden (Camera Depultatilor) olu maktad�r. Cumhurba kanl��� 

görevini yürütmekte olan Traian BASESCU 22 Kas�m 2009�da ikinci kez seçilmi , Ba bakan 

Emil BOC ise 22 Aral�k 2009�da görevine ba lam� t�r (Orta Karadeniz Kalk�nma Ajans�, 

t.y.). Ba�kent Bükre� iki milyonun üzerindeki nüfusu ile Avrupa�n�n say�l� büyük kentlerinden 

biridir. Bükre��ten ba�ka 41 vilayet daha bulunmaktad�r. Ancak bunlar�n nüfuslar� 300 binden 

fazla de�ildir. 
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Rumenler, di�er Balkan uluslar�ndan farkl� bir yap� sergilemektedirler. Bu 

özelliklerden en ba�ta geleni Slav uluslarla yan yana ya�amalar�na ra�men Slavla�mam�� 

olmalar�d�r. Rumenler, Roma döneminde sahip olduklar� Lâtin kimli�ini daima muhafaza 

etmi�ler ve u�rad�klar� ak�nlara ra�men yabanc� unsurlarla kar��maks�z�n varl�klar�n� devam 

ettirmeyi ba�arm��lard�r. XIII. yüzy�lda Kiril alfabesini kabul etmi� olmalar�na ra�men, bu 

alfabeyi Rumen ulusal hareketi sonras�nda terk ederek yüzy�llar sonra tekrar Lâtin alfabesine 

dönmü�lerdir (Genelkurmay Ba�kanl���, 2006). 

 Romanya�da Türkler 

Romanya Türkleri, bat�s�nda ve kuzeyinde Tuna ve Tuna�n�n kollar� olan Lom ve 

Pravadi, güneyinde Teleorman (Deliorman)��n yer ald��� Dobruca bölgesinde ya�amaktad�r. 

II. Balkan Sava���n�n ard�ndan 1913�te imzalanan Bükre� Antla�mas� ve 1940 y�l�nda 

imzalanan Kraiova Anla�malar� neticesinde bölgenin güneyi Bulgaristan, kuzeyi ise Romanya 

topraklar�na dâhil olmu�tur (Karpat, 1994). Bölgede bulunan pek çok �ehir ve köy ismi hâlâ 

Osmanl� döneminden kalma isimleriyle an�lmaktad�r. 

Prof. Dr. Tahsin Cemil (1995)�in de belirtti�i gibi Dobruca �etnik yap�lar aras� iyi 

geçinme� modeli olarak kar��m�zda durmaktad�r. Bölgede etnik az�nl�klar aras�nda hiçbir 

problemle kar��la��lmad���, yüzy�llard�r süren bu bar�� ortam�n�n temelinin bölgede 500 y�l 

süren Osmanl� hâkimiyeti oldu�u belirtilmektedir. �Dobruca Modeli� olarak 

adland�r�labilecek bu modelin bütün dünyaya örnek olabilecek nitelikler ta��d��� bilim 

insanlar�n�n ortak görü�üdür (Cemil, 1995). Bakü ve A�kabat�ta Romanya Büyükelçili�i 

görevlerini de yapm�� olan Prof. Dr. Tahsin Cemil, Zaman Romania�da Hayri Gül�e vermi� 

oldu�u mülakatta Romanya�da yirmiye yak�n az�nl�k bulundu�unu, bunlar�n mecliste temsil 

edilmi� olmas�n�n pek çok problemi önledi�ini, bütün az�nl�klar�n mecliste temsil edilmi� 

olmas�n�n Romanya�n�n Avrupa Birli�i ve NATO�ya girmesinde önemli bir rolü oldu�unu 

söylemi�tir (Gül, 2008). 
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 Romanya e�itim sistemi 

Okuma-yazma oran� 2004 verilerine göre % 97.3 olan Romanya�da resmi e�itim dili 

Rumencedir. Bunun yan�nda bütün e�itim düzeylerinde az�nl�k dilleri ile de e�itim-ö�retim 

yap�labilmektedir. Ö�retimi yap�lan az�nl�k dilleri �unlard�r (Dai, t.y): 

· Macarca 

· Almanca 

· S�rpça 

· Ukraynaca 

· Çekçe 

· H�rvatça 

· Türkçe 

· Rromani  

Romanya Anayasas�n�n 32. Maddesinde Romanya�da e�itimin ücretsiz ve e�itlikçi bir 

niteli�e sahip oldu�u vurgulanmaktad�r. E�itimin planlanmas� ve uygulanmas�ndan Romanya 

E�itim Bakanl��� (Ministerul Educa"iei Na"ionale) sorumludur (Education in Romania, t.y.). 

Ö�rencilerin %95�i finansman� devlet taraf�ndan sa�lanan kamu okullar�nda ö�renim 

görmektedir. Özel ö�retim ise daha çok üniversite seviyesinde yayg�nd�r (Romanya, 2005).  

Merkezi te�kilat olan E�itim Bakanl���n�n ta�ra te�kilatlanmas� ba��nda bir müfetti�in 

bulundu�u E�itim Müfetti�li�i arac�l��� ile yürütülmektedir. Okul müdürlükleri E�itim 

Müfetti�li�ine sorumlu olarak hizmetlerini sürdürmektedir (Romanya, 2005). 

2011 verilerine göre Romanya�da 4.700 okul ve bu okullarda ö�renim gören üç 

milyondan fazla ö�renci bulunmaktad�r (Education in Romania, t.y.).  

4+4+4 e�itim sisteminin uyguland��� Romanya�da mecburi e�itim ve ö�retim süresi 

on y�ld�r. Lise ö�renimin ilk iki y�l� mecburi olup son iki y�l� yani 11 ve 12.s�n�flar mecburi 

ö�retime dâhil de�ildir. Ö�renci dilerse son iki s�n�fa devam etmeden diploma alabilmekte 

ancak yüksek ö�renime devam edememektedir. Romanya E�itim Kanununun 18-23. 
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Maddelerine göre s�n�flar ve bu s�n�flara kabul edilecek ö�rencilerin ya�lar� Tablo 4�te 

gösterilmi�tir (Legea !nv"t"mântului, 2009): 

Tablo 4  

Romanya�da Ya�lara Göre Okul ve S�n�f Seviyeleri  

Okulun Seviyesi S�n�flar Ya� Seviyesi Mecburiyet 

Anaokulu (Gr"dinite) - 3-6 Yok 

!lkokul (Primar) 1-4 7-10 Mecburi 

Ortaokul (Gimnaziu) 5-8 10-14 Mecburi 

Lise (Liceu) 9-12 14-18 9-10 mecburi 

 

3-6 ya� grubuna hitap eden anaokullar�na (Gr"dinite) kat�l�m oran� %69 civar�ndad�r. 

Anaokullar� küçük grup (3-4 ya�), orta grup (4-5 ya�), büyük grup (5-6 ya�) ve haz�rl�k s�n�f� 

(6-7 ya�) olarak dört grupta hizmet vermektedir (Education in Romania, t.y.). Anaokullar�nda 

e�itim dili Rumence iken 2012 y�l�nda yap�lan de�i�ikle anaokullar�nda da az�nl�k dilleriyle 

e�itim yap�labilmesi sa�lanm��t�r (ANEXA 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 3656 din 29.03.2012). Bu 

de�i�iklikten sonra biri Mecidiye�de (Kemal Atatürk Ulusal Koleji Anaokulu) ve di�eri 

Köstence�de (Zübeyde Han�m Anaokulu) bulunan iki anaokulunda Rumencenin yan�nda 

Türkçe e�itim de yap�lmaya ba�lanm��t�r. 

E�itim ve ö�retimin ilk on y�l� genel e�itim dönemidir ve mecburidir. Lise ö�renimin 

son iki y�l� ise uzmanl�k ve mesleki derslerin verildi�i bir dönem olup mecburi de�ildir. 

Ortaokulu bitirten bir ö�renci liseye devam edebildi�i gibi mesleki e�itim veren sanat ve 

ticaret okullar�na (#coala Arta �i Meserii) da devam edebilir (Romanya, 2005). 

Bir ders y�l� 36 hafta ve iki sömestrden olu�maktad�r. Dersler Eylül ay�n�n ortas�ndan 

Haziran ay�n�n ortas�na kadar devam etmektedir. Yaz tatilinden ba�ka, bir ders y�l� içinde biri 

y�lba��nda (2-3 hafta), biri #ubat ay�nda (1 hafta), biri de Nisan ay�nda Paskalya zaman�nda (1 

Hafta) olmak üzere üç tatil dönemi bulunmaktad�r (Education in Romania, t.y.). 
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S�n�flar en az 10, en çok 30 ö�renciden olu�abilmektedir. Ortalama s�n�f büyüklü�ü 20 

ö�renci olarak hesaplanm�� olmas�na ra�men, genç nüfusun azl���ndan ve özellikle 2007 

y�l�ndan itibaren ya�anan göçlerden dolay� ö�renci say�lar� ortalama olarak ancak 13 ila 18 

aras�nda olabilmektedir (Romanya, 2005). 

!lkokulda ö�renci ba�ar�s� dört kategoride de�erlendirilir: 

· Mükemmel (Foarta Bine � FB) 

· !yi (Bine � B) 

· Yeterli (Satisf"c"tor � S) 

· Yetersiz (Nesatisf"c"tor � N) 

!lkokulda ö�rencinin bir üst s�n�fa geçebilmesi için derslerin tamam�ndan �yetersiz� 

üstü not alm�� olmas� gerekir. Bir dersten bile �yetersiz� alm��sa �yetersiz� ald��� derslerden 

özel bir yeti�tirme kursuna kat�lmas� ve yaz döneminde yap�lacak de�erlendirmede en az 

�yeterli� seviyesinde not almas� gerekir. E�er ö�renci yeti�tirme kursu sonunda yap�lan bu 

s�navdan �yeterli� ve daha üstü bir not alamam�� ise ö�renciye s�n�f tekrar� yapt�r�lmaktad�r. 

Ortaokul ve lisede ise (5-12. s�n�flar) ö�renci ba�ar�s� 10�luk sisteme göre 

de�erlendirilir. Bir dersten ba�ar�l� say�lmak için dersin ortalamas�n�n en az 5 olmas� 

gerekmektedir (Education in Romania, t.y.). 

!lkokulda (1-4. s�n�flar) tek ö�retmenli sistem uygulan�r. Ortaokuldan itibaren dersleri 

alan ö�retmenleri vermeye ba�lar. Her s�n�f�n bir de rehber ö�retmeni (driginte) 

bulunmaktad�r. 4.s�n�f� bitiren bir ö�renci do�rudan ortaokula geçmi� say�l�r. 

Ortaokul 8.s�n�fta ö�renciler ulusal test (Testarea Na#ional") s�nav�na girerler. Bu 

s�navda Rumen Dili ve Edebiyat� ile Matematik konular�ndan olu�an sorular yer almaktad�r. 

S�navlar klasik usulle yap�lmakta ve 1-10 aras�nda de�erlendirilmektedir. Ö�rencilerin 

diploma notunun %50�si ile ulusal testte ald��� notun %50�si bir üst ö�retimde hangi okula 

gideceklerinin belirlenmesinde kullan�l�r. Ö�renciler internet üzerinden okul tercihinde 
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bulunurlar ve puanlar�na göre ya bir liseye (Liceu) ya da bir sanat ve ticaret okuluna (!coala 

Arta �i Meserii) devam etmeye hak kazan�r. 

Lise ö�reniminin birinci kademesini (9 ve 10. s�n�f) bitiren bir ö�renci mezuniyet 

sertifikas� ve transkrip belgesi almaya hak kaz�n�r. Lise ö�reniminin ikinci kademesi mecburi 

de�ildir (Education in Romania, t.y.). Bu kademeye kadar ders kitaplar� devlet taraf�ndan 

sa�lan�rken, mecburi olmayan 11 ve 12. s�n�flarda ise ders kitaplar�n� ö�renciler kendi 

imkânlar� ile temin etmektedirler (Romanya, 2005). 

Lise 12. s�n�f ö�rencileri için final s�navlar� (examen de bacalaureat) yap�lmaktad�r. 

Bu s�navlar� ba�ar� ile geçen ö�renciler diploma (diploma de bacalaureat) almaya hak 

kazan�rlar. Bu diploma olmadan üniversitelerin yapt�klar� s�navlara ba�vurmak mümkün 

de�ildir. Bakalorya s�navlar�nda ba�ar�l� olamayan ö�renciler için de bir lise bitirme diplomas� 

(certificat de absolvire) verilir. Bakalorya s�nav�nda �u derslerden ayr� ayr� s�nav yap�l�r: 

· S�nav A1 (Proba A1): Romen Dili ve Edebiyat Sözlü S�nav�: Ö�renci kura ile bir 

soru çeker ve 10 dakikal�k bir dü�ünme süresi sonunda sözlü s�nava kat�l�r. 

· S�nav C1 (Proba C1): Az�nl�k Dilleri Sözlü S�nav�: S�nav A1�deki kurallara uygun 

olarak yap�lan sözlü s�nav�d�r. 

· S�nav B (Proba B): Yabanc� Dil Sözlü S�nav�: $ngilizce, Almanca, Frans�zca, 

$talyanca, $spanyolca ve Rusça dillerinden birinden yap�l�r. Ö�renci okuma-anlama 

ve konu�ma becerilerine yönelik iki soruyu kura ile belirler ve 15 dakikal�k 

dü�ünme süresinden sonra sözlü s�nava kat�l�r. 

· S�nav A2 (Proba A2): Romen Dili ve Edebiyat� Yaz�l� S�nav�: 10-20 sorudan 

olu�an klasik bir s�navd�r. S�nav 100 varyant olarak haz�rlan�r ve internet 

üzerinden sorular ilan edilir. S�nav sabah� çekilen kura ile bir varyant s�navda 

kullan�l�r. S�nav 2 veya 3 saat olarak uygulan�r. 
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· S�nav C2 (Proba C2): Az�nl�k Dilleri Yaz�l� S�nav�: S�nav A2�deki kurallara uygun 

olarak bir az�nl�k dilinde yap�lan s�navd�r. 

· S�nav D (Proba D): Zorunlu Akademik Alanlar S�nav�: S�navda Matematik ve 

seçmeli olarak Tarih veya Co!rafya derslerinden birinden gelen sorular cevaplan�r. 

· S�nav E (Proba E): Seçmeli Dersler S�nav�: Bu s�navda ö!rencinin ald�!� programa 

göre seçmeli olarak okudu!u derslerden (Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, 

Muhasebe, Teknik Alanlar vb.) sorular sorulmaktad�r. 

· S�nav F (Proba F): Di!er Dersler S�nav�: Beden E!itimi gibi uygulamal� dersler, 

Felsefe, Din gibi sosyal bilimlerle ilgili derslerden yap�lan uygulamal� veya yaz�l� 

s�navlard�r. 

Ö!rencinin ba�ar�s� her bir s�nav türü için 10�luk sistemle ve 0.01 hassasiyetle 

ölçülmektedir. Ortak cevap anahtar� kullan�larak de!erlendirilen s�nav kâ!�tlar�nda isimler 

kapal� olarak iki de!erlendirici taraf�ndan puanlama yap�l�r ve iki de!erlendiricinin 

puanlar�n�n ortalamas� al�n�r. Bakalorya s�navlar�ndan ba�ar�l� olmak için her bir s�navdan 5 

ve 5�in üzerinde bir puan al�nm�� olmas� ve bütün s�navlar�n ortalamas�n�n en az 6.00 olmas� 

gerekmektedir. Ö!renci, Romen Dili ve Edebiyat� s�nav� hariç di!er s�navlar� kendi ana 

dilinde talep edebilmektedir (Education in Romania, t.y.). 

Türk Dili ve Edebiyat� dersinden S�nav C1 sözlü ve S�nav C2 yaz�l� s�navlar� 

yap�lmaktad�r. 

Romanya�da yüksekö!renim alanlara ba!l� olarak 3 veya 4 y�l sürmektedir. Yüksek 

lisans, yine alan�na göre 1 veya 2 y�l; doktora ise 3 y�l sürmektedir. Uzun süreli e!itim 

gerektiren alanlarda (t�p vb.) ise e!itim 5-6 y�l sürebilmektedir. (Romanya, 2005) 

Az�nl�k okullar�nda ana dili (limba materna) dersleri e!itim program� içinde zorunlu 

dersler aras�nda yer almaktad�r. Az�nl�k okulu statüsünde olmayan ancak ö!rencilerinden bir 
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k�sm� az�nl�klardan olu�an okullarda 10 ki�ilik s�n�flar olu�turulmak �art� ile seçmeli olarak 

ana dili dersi aç�labilmektedir.  

Köstence Mecidiye�de T.C. Milli E!itim Bakanl�!� ve Rumen Milli E!itim 

Bakanl�!�nca ortak bir protokol ile kurulmu� olan yar� az�nl�k okulu statüsündeki Kemal 

Atatürk Ulusal Koleji�nde Türk Dili ve Edebiyat� dersleri zorunlu ders olarak okutulmakta; 

di!er 10 ö!rencilik gruplar kurulabilen okullarda ise Türk Dili ve Edebiyat� dersi seçmeli 

olarak hafta 3 saat okutulmaktad�r. 

Müslüman Türk az�nl�!�n ö!rencileri Türk Dili ve Edebiyat� dersi haricinde Din 

derslerini de Türkçe olarak okumaktad�r. Mecidiye�de bulunan Kemal Atatürk Ulusal 

Koleji�nde lise programlar�ndan birinin Teoloji program� olmas�ndan dolay� bu bölümde 

okutulan Siyer, Temel Dini Bilgiler, Kuran-� Kerim, Dini Musiki, Arapça gibi dersler yine 

Türkçe olarak okutulmaktad�r. Bunlardan ba�ka yukar�da geçti!i üzere iki anaokulunda 

dersler Türkçe olarak i�lenebilmektedir. 

 Romanya�da Türkçe ö�retiminin tarihi ve bugünü 

Türkçe, Orta Asya�dan Balkanlar�a kadar geni� bir co!rafyada anadili olarak 

konu�ulan bir dildir. Türkçenin konu�uldu!u co!rafyalardan birisi de Romanya�d�r. Romanya 

Türklerinin bir k�sm� Dobruca bölgesinde Ac�ca, Tuzla, Mecidiye, Galati, Mangalia, 

Cernavoda gibi farkl� �ehirlerde ya�amlar�n� sürdürürken, büyük ço!unlu!u ise Köstence 

(%85) ve Tulça�da (%12) bulunmaktad�r (Bozkurt, 2008). Romanya�da Ortodokslu!u kabul 

etmi� az say�da Gagavuz Türkü de Moldova bölgesinde ya�amlar�n� sürdürmektedir. 

2011 y�l�na ait nüfus say�m� sonuçlar�na göre Romanya�da 28.226 O!uz, 20.464 Tatar 

Türkü olmak üzere 48.690 Türk nüfusu ya�amaktad�r (Türbedar, 2012). Romanya�da ya�ayan 

Türkler bu bölgeye iki yoldan gelmi�lerdir. Birincisi Osmanl� �mparatorlu!u döneminde nüfus 

politikas� gere!ince Anadolu�dan getirilen Türkler; di!eri de çe�itli zamanlarda K�r�m�dan 

göç eden K�r�m Tatarlar�d�r.   
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 1989 y�l�nda Romanya�n�n demokrasiye geçmesiyle birlikte ba�ta Rumen halk� olmak 

üzere bölgede ya�ayan Türkler de rahat nefes ald�lar. Eski özgürlüklerine yeniden kavu�tular. 

Bugün yakla��k 80.000 kadar Türk�ün ya�ad��� Romanya�da yasalar çerçevesinde her türlü 

kültürel, dini ve e�itim faaliyetleri yap�lmaktad�r (Aksu, 2005). 

Her �eyden önce Romanya Anayasas��n�n 6. maddesinde az�nl�klar�n kendi etnik, 

kültürel, dilsel ve dini kimliklerini korumalar� ve geli�tirmeleri do�rultusunda hak ve güvence 

tan�nd�. 32. maddede ise az�nl�klar�n kendi dillerini ö�renebilecekleri ve kanunlar�n 

öngördü�ü çerçevede anadilde e�itim görebilecekleri vurguland� (Türbedar, 2012). 

Rumen E�itim Bakanl���nda 2 Ekim 1991 tarih ve 7642 Say�l� Kanunla az�nl�klar�n 

e�itimi ile ilgili bir Genel Müdürlük kurulmu�tur. Ayn� kanun gere�i 1992-1993 ö�retim 

y�l�ndan itibaren ilkokul 5.s�n�ftan 12.s�n�fa kadar, tüm az�nl�k okullar�nda oldu�u gibi, 

Türkçe dersleri de haftada üç saatlik bir �anadili dersi� uygulamas� çerçevesinde e�itim 

sistemi içinde yer almaya ba�lam��t�r. Bu dersler iste�e ba�l� olarak yap�lmaktad�r  (Önal, 

1994). 

 Romanya Türklerinin Romanya�daki ilk e�itim kurumlar� Babada� Medresesi�dir. 

Babada� Medresesi Gazi Ali Pa�a taraf�ndan 1610 y�l�nda kurulmu�tur. Dobruca, Rumen 

idaresine girdikten sonra, bu medresenin devam� niteli�indeki �Seminerul Musulman� 

(Müslüman Semineri) Mektebi 1877-1889 y�llar� aras�nda kapal� kald�. Babada��da bulunan 

bu medrese, Türk ahalinin buradan göç etmesi ve nüfusun azamas� nedeniyle 1901�de 

Mecidiye kasabas�na ta��nd� (Önal, 1997). 

1967 y�l�nda ise medrese ö�renci yoklu�undan kapanm��t�r. Romanya demokrasiye 

geçtikten sonra 1992 y�l�nda Nikolae Balcescu Lisesi bünyesinde yeniden e�itime 

ba�lanm��t�r. 13 Temmuz 1995�te imzalanan Türk-Rumen Protokolü gere�ince,  okul 1995-

1996 E�itim ve Ö�retim y�l�nda �Pedagoji ve !lahiyat Lisesi� olarak kendi binas�nda ö�retime 
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ba�lam��t�r. Okulun ad� 2001 y�l�nda de!i�tirilerek bugünkü ismiyle Colegiul National Kemal 

Ataturk (Kemal Atatürk Ulusal Koleji) olmu�tur. 

 2013-2014 E!itim ve Ö!retim y�l� itibar�yla, okulda Milli E!itim Bakanl�!�nca 

görevlendirilen 1 Müdür Yard�mc�s�, 1 S�n�f Ö!retmeni, 1 Türkçe Ö!retmeni, 2 Edebiyat 

Ö!retmeni, 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö!retmeni,1 Müzik Ö!retmeni ve 1 Anaokulu 

Ö!retmeni olmak üzere toplam 10 personel görev yapmaktad�r. 

 Bütün s�n�flarda haftada 4 saat Türkçe, 1 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve 

Müzik Dersi Türkçe olarak okutulmaktad�r. Teoloji bölümünde ise Türkiye�de uygulanan 

"mam Hatip program� esas al�narak yap�lan ve Rumen E!itim Bakanl�!� taraf�ndan kabul 

edilen müfredat uygulanmaktad�r. 2007-2008 E!itim ve Ö!retim y�l�ndan itibaren okulun lise 

k�sm�na H�ristiyan Rumen ö!renciler de al�nmakta olup bu ö!rencilere de haftada 4 saat 

yabanc� dil olarak Türkçe ö!retimi yap�lmaktad�r. 

 Bükre� Üniversitesi Yabanc� Diller Fakültesi ile Köstence Ovidius Üniversitesi 

nezdinde Türkoloji bölümleri bulunmaktad�r. Bu bölümlerde Türkiye�den gelen iki okutman 

görev yapmaktad�r. Ayr�ca Bükre� Üniversitesi Tarih Fakültesi nezdinde de bir Osmanl� 

Ara�t�rmalar� Merkezi mevcuttur (Bozkurt, 2008). 

 5 Eylül 2011 tarihi itibar�yla, biri Bükre��te, di!eri Köstence�de olmak üzere, Yunus 

Emre Kültür Enstitüsü de iki �ubesiyle Türkçe kurslar� ve kültürel etkinlikleriyle Romanya�da 

hizmet vermeye ba�lam��t�r. 

Devlet giri�imiyle aç�lan Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji (Colegiul National 

Kemal Atatürk)�nden ba�ka Türk giri�imciler taraf�ndan aç�lm�� özel okullar da Romanya 

e!itim sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. Bunlardan ilki, 1994 y�l�nda kurulan ve 

anaokulu ve ilkö!retim okulu olarak hizmet veren Lumina E!itim Kurumlar� (Lumina 

Institutii de Invatamant SA.)�d�r. Lise düzeyinde e!itim veren ve Lumina E!itim kurumlar� 

bünyesinde kurulan Köstence Uluslararas� Bilgisayar Lisesi (Liceul International de 
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Informatica la Constanta) ve Bükre� Uluslararas� Okulu (International School of Bucharest) 

ise 1995 y�l�nda e!itim ö!retime ba�lad�. Bu liselerde, Rumen e!itim müfredat�ndaki bilimsel 

dersler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar) "ngilizce olarak i�lenmektedir. 

 2003 y�l�nda Köstence Uluslararas� Bilgisayar Lisesi (Liceul International de 

Informatica la Constanta) ve Bükre� Uluslararas� Okulu (International School of Bucharest) 

bünyelerinde Scoala Spectrum ad� alt�nda anaokulu ve ilkö!retim okullar� da aç�ld�. 2010 y�l� 

Lumina E!itim kurumlar� için bir at�l�m y�l� oldu ve Timi�oara, Cluj, "a�i ve Ploie�ti 

�ehirlerinde Scola Specrum�un birer �ubesi aç�ld�. 

 Yine 2010 y�l�nda Lumina E!itim Kurumlar� bünyesinde Lumina Üniversitesi 

(Universitatea Lumina) kuruldu. Üniversite iki fakülteden olu�maktad�r. Bu fakülteler ve 

fakültelerde e!itim veren bölümler �u �ekildedir: 

· Ekonomi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 

· "�letme Yönetimi 

· Uluslararas� "li�kiler ve Avrupa Birli!i 

· Mühendislik Fakültesi 

· Telekomünikasyon Teknolojileri ve Sistemleri 

· Bilgi Teknolojisi (Lumina Institutii de Invatamant SA, t.y) 

 E!itim müfredat� uygun olmad�!� için ad� geçen okullarda ders program� içinde 

zorunlu olarak Türkçe dersi okutulmamaktad�r. Türkçe ö!retimi, ders d��� faaliyetler veya 

kulüp faaliyetleri �eklinde normal program�n d���nda yap�lmaktad�r. 

 Romanya�da Türkçe ö�retiminde kullan�lan ders kitaplar� 

 Romanya�da Türkçe ö!retiminde kullan�lan ders kitaplar� Tablo 5�te gösterilmi�tir. 
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Tablo 5  

Romanya�da Türkçe Ö�retiminde Kullan�lan Ders Kitaplar� 

Kitab�n Ad� Yazarlar� Yay�nevi Bas�m 
Y�l� ve 

Bask� 

Önceki 
Bas�m 

Tarihleri 

Sayfa 

Alfabe Türk 

Dili I�inci S�n�f 

Naile Veli!a-

Leman Ali 

 Editura Didactica 

Pedagogica, Galati  

2011 / 1 -  112 

Türkçe Ders 

Kitab� II 

 Ali Cafer 

Ahmet Naci, 

Mustafa Ali 

Mehmet 

 Editura Didactica 

Pedagogica, Galati 

2011 / 2  1972 96 

Türkçe Ders 

Kitab� III 

 Ali Cafer 

Ahmet Naci, 

Mustafa Ali 

Mehmet 

Editura Didactica 

Pedagogica, Bucure!ti 

2000 / 4 1972 

1991 

1998 

112 

Türkçe Ders 

Kitab� IV 

 Ali Cafer 

Ahmet Naci, 

Mustafa Ali 

Mehmet 

 

Editura Didactica 

Pedagogica, Bucure!ti 
1998 / 3  1972 

1991 

136 

Türkçe Dili ve 

Edebiyat� 

Dersleri V�inci 

S�n�f 

 Ali Cafer 

Ahmet Naci, 

Mustafa Ali 

Mehmet 

Editura Didactica 

Pedagogica, Bucure!ti 
2000 / 4 1973 

1992 

1998 

172 

Türkçe Dili ve 

Edebiyat� 

Dersleri VI�nc� 

S�n�f 

 Ali Cafer 

Ahmet Naci, 

Mustafa Ali 

Mehmet 

Editura Didactica 

Pedagogica, Bucure!ti 
2004 / 5 1973 

1994 

1998 

2000 

228 

Türkçe Dili ve 

Edebiyat� 

Dersleri 

VII�inci S�n�f 

 Ali Cafer 

Ahmet Naci � 

Mustafa Ali 

Mehmet 

Editura Didactica 

Pedagogica, Bucure!ti 
1999 / 3 1973 

1995 

224 

Türkçe 

Edebiyat� Türk 

Dili VIII. S�n�f 

Dersleri 

 Ulgean Ene 

Memedemin, 

Belgh�uzar 

Buliga Cartali 

Editura Didactica 

Pedagogica, Bucure!ti 
2005 / 1 - 160 
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 II, III, IV, V, VI ve VII. s�n�f ders kitaplar�n�n yazarlar�ndan biri olan Mustafa Ali 

Mehmet, 1924 Güney Dobruca Pazarc�k Sanca��na ba�l� Gürgenli köyünde do�du. 

�lkö�renimini Mecidiye Müslüman Medresesi�nde tamamlayan Mehmet, Türkçe ö�retmenli�i 

ve imam hatiplik görevlerinde bulunduktan sonra 1954 y�l�nda Bükre� Üniversitesi Felsefe 

Fakültesi�nden mezun oldu. Rumen Bilimler Akademisi�ne ba�l� Tarih Enstitüsü�nde 

Ara�t�rmac� Türkolog olarak görev yapt�. 1965 y�l�nda, Güney Do�u Avrupa Ara�t�rmalar� 

Enstitüsü�nde çal��maya ba�lad� ve buradan emekli oldu. Rumen tarihine ait Türk 

kaynaklar�n�n de�erlendirilmesi hususunda bilimsel çal��malar yapt�. 1976 y�l�nda Rumen 

Bilimler Akademisi ödülüne lay�k görüldü. Son dönemlerde ise Kur�an-� Kerim�in Rumence 

mealini yay�nlad� (Özkan, 2009) 

 Ayn� kitaplar�n di�er yazar� Ali Cafer Ahmet-Naci,  Romanya Türk Tatar toplumu 

aras�nda e�itimci, folklor ara�t�rmac�s� ö�retmen ve �air kimli�i ile öne ç�km�� �ahsiyetlerden 

biridir. 1924 y�l�nda do�an Ahmet-Naci �vatanseverlik� temal� �iirleri ile tan�nm��t�. Çok 

say�da kitap ve bilimsel ara�t�rmaya imza atan Ahmet-Naci, ayn� zamanda bir sözlük de 

yazm��t�. Ahmet-Naci�nin önemli eserlerinden biri ise Romanya�da ya�ayan Tatar ve Nogay 

Türklerinin sözlü edebiyat ürünlerini toplad��� �Boztorgay� adl� eseridir (Uy�ur, t.y.). �smail 

Ziyaeddin ile birlikte 1956 y�l�nda �Türkçe Alfabe� kitab�n� da yazm��t�r (�smay�lova, 2010). 

Ahmet-Naci, 4 Temmuz 2010 tarihinde 86 ya��nda iken Bükre��te vefat etti (Karatay , 2010).  

 I. s�n�f ders kitab� yazar� Ali Leman, uzun süre Romanya E�itim Bakanl��� Az�nl�klar 

Departman��nda Türk Tatar az�nl���n e�itim sorumlusu olarak çal��t�. Baz� üniversitelerde 

Türkçe ve Türk Dili dersleri verdi. VIII. s�n�f ders kitab� yazar� Ulgean Ene Memedemin, 

Köstence E�itim Müfetti�li�inde Türk Tatar az�nl���n e�itim müfetti�i olarak çal���yor. 

Ene�nin ilkö�retim Türkçe ve Türk Dili Edebiyat� dersi programlar�n�n haz�rlanmas�nda 

büyük katk�lar� oldu, halen yeni ders programlar�n�n haz�rlanmas�n� projesini yürütmektedir 

ve ayn� zamanda çe�itli okullarda Türkçe ö�retmenli�i yapmaktad�r. 
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Problem Durumu 

 �Romanya ilkö�retim okullar�nda okutulan Türkçe ders kitaplar�nda yer alan yaz�m, 

noktalama yanl�!l�klar� ve anlat�m bozukluklar�n�n sebepleri neledir?�  sorusu ara!t�rman�n 

problem cümlesini olu!turmaktad�r. 

 Alt problemler 

 1. Ders kitaplar�ndaki yaz�m yanl�!�klar� nelerdir? 

  a) Yaz�m yanl�!l�klar� hangi kategorilerde yo�unla!maktad�r? 

  b) Yaz�m yanl�!l�klar� hangi s�n�f kitaplar�nda yo�unla!maktad�r? 

  c) Yaz�m yanl�!l�klar�n�n sebepleri nelerdir? 

 2. Ders kitaplar�ndaki noktalama yanl�!l�klar� nelerdir? 

  a) Noktalama yanl�!l�klar� hangi kategorilerde yo�unla!maktad�r? 

  b) Noktalama yanl�!l�klar� hangi s�n�f kitaplar�nda yo�unla!maktad�r? 

  c) Noktalama yanl�!l�klar� sebepleri nelerdir? 

 3. Ders kitaplar�ndaki anlat�m bozukluklar� nelerdir? 

  a) Anlat�m bozukluklar� hangi kategorilerde yo�unla!maktad�r? 

  b) Anlat�m bozukluklar� hangi s�n�f kitaplar�nda yo�unla!maktad�r? 

  c) Anlat�m bozukluklar�n�n sebepleri nelerdir? 

 3. Ders kitaplar�nda yer alan maddi hatalar nelerdir? 

Ara�t�rman�n Amac� ve Önemi 

 Bu ara!t�rman�n amac� Romanya ilkö�retim okullar�nda okutulan Türkçe ders 

kitaplar�ndaki yaz�m, noktalama yanl�!l�klar� ve anlat�m bozukluklar�n� ve maddi hatalar� 

ortaya ç�kararak bu yanl�!l�klar�n sebeplerinin neler olabilece�i üzerine yorumlarda bulunmak 

ve hatalar�n giderilmesine yönelik birtak�m önerilerde bulunmakt�r. 
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 Dil ö�retiminin en önemli materyallerinden birisi ku�kusuz ders kitaplar�d�r. Ders 

kitaplar�n�n hatalardan ar�nd�r�lm�� olmas� onun kendisinden beklenen fayday� sa�lamas�ndaki 

önemi tart���lmaz bir gerçektir. Yurtd���nda ya�ayan Türk topluluklar�n�n Türkçenin e�itim ve 

ö�retimi hakk�nda yapm�� olduklar� en önemli çal��malardan birisi ders kitab� haz�rlanmas�na 

yönelik yapm�� olduklar� çal��malard�r. Bu kapsamda Bulgaristan, Makedonya ve 

Romanya�da ya�an Türk az�nl���n gayretleri takdire �ayand�r. Ancak bu ders kitaplar�n�n baz� 

eksiklikleri de oldu�u a�ikârd�r. Bu eksikliklerin giderilerek amaca uygun ders kitaplar�n�n 

haz�rlanmas�nda akademik anlamda destek ve yard�m gerekti�i de ortadad�r. Romanya 

Türkleri, Türkçe ve Türk Dili Edebiyat� ders programlar�n� yenileme çal��malar� 

ba�latm��lard�r. Bu çal��madan sonraki ad�m ders kitaplar�n�n tekrar bas�m� olacakt�r. Bu 

ara�t�rman�n, yeni ders kitaplar�n�n haz�rlanmas�na önemli katk�lar sa�layaca�� 

dü�ünülmektedir. 

Ara�t�rman�n S�n�rl�l�klar� 

 Bu ara�t�rma, Romanya�da okutulan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyat� I-VIII. s�n�f 

ders kitaplar�n� kapsamaktad�r. Evrenin tamam�n�n incelendi�i bu ara�t�rma, ders 

kitaplar�ndaki imla, noktalama yanl��l�klar�, anlat�m bozukluklar� ve maddi hatalar ile 

s�n�rland�r�lm��t�r. 

Tan�mlar 

 Anlat�m Bozuklu!u: Dilin kurallara ve anlat�m ilkelerine ayk�r� kullan�lmas�ndan 

kaynaklanan bozukluklar (MEB) 

 Az�nl�k: Bir ülkede ayr� soydan veya inançtan olan ve say�ca az bulunan topluluk, 

ekalliyet (GTS) 
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 Ders Kitab�: Her tür ve derecedeki örgün ve yayg�n e�itim kurumlar�nda kullan�lacak 

olan, konular� ö�retim programlar� do�rultusunda haz�rlanm�� bas�l� eser (MEB Ders Kitaplar� 

Yönetmeli�i) 

 !lkö�retim: Romanya e�itim sistemine göre I-VIII. s�n�flar� içine alan ö�retim 

dönemi. 

 Maddi Hata: Ders kitaplar�ndaki yazardan kaynaklanmayan hatalar, bask� hatalar�. 
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Bölüm II: Alanyaz!n 

 Bu bölümde, konuyla ilgili yap�lan baz� çal��malara k�saca yer verilmi�tir. Ara�t�rmaya 

do�rudan veya dolayl� olarak katk�da bulunabilece�i dü�ünülen ve �Kar��tsal çözümleme� 

üzerine yap�lm�� çal��malar ile yabanc�lara Türkçe ö�retimi amac�yla haz�rlanm�� ders 

kitaplar�n�n incelenmesi ile ilgili çal��malara yer verilmi�tir. 

 �Kar��tsal çözümleme� modeli kullan�lan makaleler ve makalelerde incelenen konular 

�unlard�r: 

 "�ler (2002a), kar��tsal çözümleme ve Arapça ö�retimi üzerine yapm�� oldu�u 

çal��mada �kar��tsal çözümleme� yöntemini ele alm��, Arapça ö�retiminde bu yöntem 

kullanarak yap�lacak çal��malar�n yararlar�ndan bahsetmi�tir. 

 "�ler (2002b), Arapça ve Türkçede ortaçlar üzerine yapt��� bir çal��mas�nda da 

�kar��tsal çözümleme� yöntemini kullanm�� ve ortaçlar bak�m�ndan iki dil aras�ndaki 

benzerlik ve farkl�l�klar� ortaya koyarak ö�rencilerin kar��la�mas� muhtemel sorunlar için 

önerilerde bulunmu�tur. 

 "�ler (2003), Arapça ve Türkçede zamanlar üzerine yapm�� oldu�u çal��mada, iki dilin 

zamanlar� aras�ndaki benzerlikleri ve ayr�l�klar� ortaya ç�karm�� ve �kar��tsal çözümleme� 

yöntemini kullanm��t�r. Çal��mada Arapçay� ikinci dil olarak ö�renen Türk ö�rencilerin 

kar��la�mas� muhtemel güçlükler belirlenmi� ve bu güçlüklerin çözümüne dair önerilerde 

bulunulmu�tur. 

 Atan (2004), Frans�zca ve Türkçede yönelme ve kalma durumlar�na ili�kin yapm�� 

oldu�u çal��mada �kar��tsal çözümleme� yöntemini kullanarak iki dil aras�ndaki yönelme ve 

kalma durumlar�n�n kullan�m� aç�s�ndan benzerlik ve farkl�l�klar� ortaya koymu� ve bu 

hatalara ili�kin çözüm önerilerinde bulunmu�tur. 
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 Do�an (2007), �Türkçede Fiil Çekimleri ve Arap Ö�rencilere Ö�retimi� adl� 

çal��mas�nda Arapçada ve Türkçedeki fiil çekimlerini kar��la�t�rarak benzeyen ve 

benzemeyen yönleri ortaya koymu�, Türkçenin yabanc� dil olarak ö�retiminde fiil çekimleri 

konusunda kar��la��lan sorunlara dair çözüm önerileri sunmu�tur. 

 Sella ve Mavropoulou (2012), �Türk Dilinde Ortaçlar � Yunan Dilinde #lgi 

Yantümceleri: Türkçede Parasentemler, Yunancada Sentagmlar� adl� çal��malar�nda �kar��tsal 

çözümleme� yöntemini kullanm��lar, Türkçe ve Yunancan�n söz dizimini ortaya koyarak 

ö�rencilerin ya�ad�klar� zorluklar� belirlemi�ler ve çözüm önerileri sunmu�lard�r. 

 "ahin (2013), yabanc� dil olarak Türkçe ö�renen ö�rencilerin yaz�l� anlat�mdaki ek 

yanl��l�klar� ile ilgili yapt��� çal��mada �yanl�� çözümlemesi� yöntemini kullanarak 

ö�rencilerin yaz�l� anlat�mda yapt�klar� hatalar� tespit etmi� ve bu hatalar�n giderilmesine dair 

önerilerde bulunmu�tur. 

 Büyükikiz ve Has�rc� (2013), yabanc� dil olarak Türkçe ö�renen ö�rencilerin yaz�l� 

anlat�mlar�n�n yanl�� çözümleme yakla��m�na göre de�erlendirilmesi üzerine yapt�klar� 

çal��mada, Türkçe ö�renen ö�rencilerin yaz�l� anlat�mda kar��la�t�klar� sorunlar� ve bu 

sorunlar�n çözümü konusunda önerilerde bulunmu�lard�r. 

 �Kar��tsal çözümleme� yönteminin kullan�ld��� yüksek lisans çal��malar� ise �unlard�r: 

 Do�uman (1985), Frans�zca ve Türkçede eylem yap�lar� üzerine yapm�� oldu�u 

yüksek lisans tezinde �kar��tsal inceleme� yöntemini kullanm�� ve Frans�zcay� ikinci dil 

olarak ö�renenlerin anadilleri olan Türkçeye ba�l� kalarak yapm�� olduklar� yanl��lar� tespit 

ederek bunlar�n azalt�lmas�n� amaçlam��t�r. 

 Can (2005), Arapça ö�retiminde harf-i cerler, kullan�m alanlar� ve Türkçede ismin 

hâlleri üzerine yapt��� yüksek lisans tezinde �kar��tsal çözümle� yöntemini kullanm��t�r. 
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Ula�t��� sonuçlarla anadili Türkçe olan ö�rencilerin Arap dilindeki harf-i cer ö�renimlerinin 

kolayla�t�r�lmas�n� amaçlam��t�r. 

 Koç (2006), Arapça ve Türkçedeki zamirler konusunda yüksek lisans tezi olarak 

yapt��� çal��mas�nda �kar��tsal çözümleme� yöntemini kullanm�� ve Arapça ö�renen Türk 

ö�rencilerin Arapça ö�renirken zamirler konusunda kar��la�t�klar� zorluklar�n giderilmesi 

amac�yla iki dil aras�ndaki benzerlik ve farkl�l�klar ortaya koymu�tur. 

 Cantürk (2007), yüksek lisans tezi olarak haz�rlad��� çal��mas�nda Arapça ve 

Türkçedeki ad tamlamalar�n� kar��la�t�rmal� olarak incelemi�tir. Çal��mada Arapça ve Türkçe 

ad tamlamalar�n�n benzerlikleri ve farkl�l�klar� �kar��tsal çözümleme� yöntemi kullan�larak 

ortaya koyulmu�tur. 

 Ayd�n (2007), �Arapça ve Türkçede Cümle Yap�s�, Yabanc�lara Arapça Cümle 

Ö�retimi -Kar��tsal Çözümleme-� isimli çal��mas�nda Arapça ve Türkçe cümle yap�lar�n� 

kar��la�t�rm�� ve Arapça cümle ö�retimi konusunda ya�anan sorunlara çözüm önerileri 

sunmu�tur. 

 Yones (2008), Arapçada ve Türkçede soru edatlar� ile ilgili yapt��� ve yüksek lisans 

tezi olarak sundu�u Arapça tezinde �kar��tsal çözümle� yöntemini kullanm��t�r. 

 Ünal (2009), Frans�zcan�n ikinci yabanc� dil olarak ö�renilmesinde birinci yabanc� dil 

!ngilizcenin ve kar��la�t�rmal� dilbilgisinin rolü üzerine yüksek lisans tezi olarak haz�rlad��� 

çal��mas�nda, !ngilizceden sonra ikinci yabanc� dil olarak Frans�zca ö�renen Türk ö�rencilerin 

bu dili ö�renme süreçlerini etkileyen faktörleri ortaya koyarken �kar��tsal çözümleme� 

yöntemini kullanm�� ve ele al�nan süreci kolayla�t�racak önerilerde bulunmu�tur. 

 Yonis (2009) Arapça ve Türkçede istisna edatlar� ile ilgili Arapça olarak yapt��� 

yüksek lisans tezinde �kar��tsal çözümleme� yöntemini kullanm��t�r. 
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 Yahaya (2013), Türkiye ve Nijer Cumhuriyetlerinde Arapça ders kitaplar� üzerine 

yapt��� yüksek lisans çal��mas�nda �kar��tsal çözümleme� yöntemini kullanm��t�r. Arapça 

olarak haz�rlanan tezde iki ülkede Arapça ö�retimi için haz�rlanm�� olan ders kitaplar� 

kar��la�t�r�lm��t�r. 

 Yabanc�lar için haz�rlanan Türkçe ders kitaplar� ile ilgili çal��malar ise �unlard�r: 

 Göçer (2007) Türkçenin yabanc� dil olarak ö�retiminde kullan�lan ders kitaplar�n�n 

ölçme ve de�erlendirme aç�s�ndan incelenmesi konulu çal��mas�nda Ankara Üniversitesi 

TÖMER taraf�ndan yay�nlanm�� olan Yabanc�lar !çin Türkçe (Hitit), Gazi Üniversitesi 

TÖMER taraf�ndan yay�nlanm�� olan Yabanc�lar !çin Türkçe ve Dilset Yay�nlar� taraf�ndan 

yay�nlanm�� olan Gökku�a�� Türkçe Ö�retim Seti adl� kitaplar� ölçme ve de�erlendirme 

aç�s�ndan incelemi�tir. Ara�t�rmas�n�n sonunda kitaplardaki ölçme ve de�erlendirme 

bölümünde tespit etti�i eksiklerin giderilmesi için önerilerde bulunmu�tur. 

 Toprak (2011), �Yabanc�lara Türkçe Ö�retimi Kitaplar�ndaki Okuma Parçalar� ve 

Diyaloglar Üzerine Bir De�erlendirme� adl� çal��mas�nda Türkçe ö�retimi için haz�rlanan 

kitaplar�n arzulanan seviyede olmad�klar�n�, daha özenli ve dikkatli haz�rlanmas� gerekti�ine 

i�aret etmi�tir. Kitaplardaki metinlerin, cümlelerin ve örneklerin dilbilgisi kurallar�na uygun 

olmas� gerekti�ini belirtmi�tir. 

 Aç�k (2011), �Türkçe Ö�retimi Üzerine Yabanc� Yazarlar�n Haz�rlad��� Ders 

Kitaplar�nda Söz Da�arc��� ve Kültürel Unsurlar: �A Pract�cal Grammar of the Turkish 

Language�, �Turkish Literary Reader�  ve �Gramatika Turetskogo Yaz�ka� Örneklemlerinde� 

adl� bildirisinde yabanc�lar�n yazm�� olduklar� Türkçe ö�retimine yönelik kitaplar� söz 

da�arc��� ve kültürel unsurlar aç�s�ndan incelemi�tir. !ncelemesinde �Türk� alg�s�n�n Bat�da 

nas�l olu�tu�u konusuna da de�inmi�tir. 
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 Leontiç (2012), Türkçe-Makedonca kitaplar�n Türk dilinin ö�retilmesinde ve Türk 

Edebiyat�n�n tan�t�lmas�nda etkisi konulu çal��mas�nda $�tip �Gotse Delçev� Üniversitesi 

Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat� Bölümünde Ça�da� Türk Dili derslerinde Türk dilini 

ö�retmek için kullan�lan iki dilli metinleri ve Türkçe-Makedonca kitaplar� tan�tm��, kitaplar�n 

yeterli olmad���n� iki dilli kitaplar�n say�s�n�n artmas�n�n yararlar�ndan bahsetmi�tir. 

 Tüm ve Sarkmaz (2012) yabanc� dil Türkçe ders kitaplar�nda kültürel ögelerin yeri 

konusunda yapm�� olduklar� çal��mada Yeni Hitit 1, 2, ve 3 kitaplar�ndaki okuma metinlerinin 

kültürel ögeleri ne ölçüde içerdi�ini incelemi�lerdir. Yapt�klar� bu çal��mada kültürel ögelerin 

üniteler aras�nda dengeli da��lmad���n� tespit etmi�ler ve günlük ya�amda s�kça yer almas� 

ola�an olan deyim ya da atasözlerinin ö�retilmesinin önemine de�inmi�lerdir. 

 Tok (2013), yabanc�lara Türkçe ö�retimi kitaplar�ndaki yazma çal��malar�n�n 

de�erlendirilmesine yönelik yapt��� çal��mada Yeni Hitit Yabanc�lar $çin Ders Kitab� 1 ve 2 

ile Lale Türkçe Ders Kitab� 1, 2 ve 3 kitaplar�n� incelemi�tir. Türkçeyi yabanc� dil olarak 

ö�renen ö�rencilerin en çok zorland��� alan�n yazma alan� oldu�unu belirtmi�, kitaplardaki 

yazma etkinliklerinde hangi yöntemlerin kullan�ld���n� tespit etmi�tir. Yazma e�itimi ile ilgili 

sorunlar� ortaya koyan Tok, bu sorunlar�n çözümüne ili�kin önerilerde de bulunmu�tur. 

 %eref ve Y�lmaz (2013a), �Arap Ö�rencilerin Gökku�a�� Türkçe Ö�retim Seti 

Hakk�ndaki Görü�lerine Yönelik Bir $çerik Analizi� isimli çal��malar�nda, Yemenli 

ö�rencilerin ders kitaplar�n�n dinleme bölümü haricindeki di�er bölümlerini olumlu 

bulduklar�n� belirtmi�lerdir. Ara�t�rma sonunda dinleme etkinliklerine yönelik önerilerde 

bulunmu�lard�r. 

 Özdemir (2013), yabanc�lara Türkçe ö�retiminde ders malzemelerinin önemi ve 

i�levsel ders malzemelerinin nitelikleri hakk�nda yapm�� oldu�u çal��mada Türkiye d���nda 

Türkçe ö�renen yabanc� ö�rencilerin almas� gereken dil verileri ve s�n�fta sergilenen dil 
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çal��malar� için temel vazifeyi ders malzemelerinin üstlendi�ini belirterek ders 

malzemelerinin sahip olmas� gereken niteliklerden bahsetmi�tir. 

 !eref ve Y�lmaz (2013b), Gökku�a�� Türkçe Ö�retim Seti�ndeki okuma metinleri ile 

görselli�in bütünselli�i konulu ara�t�rmalar�nda ders kitaplar�ndaki görselli�in öneminden 

bahsetmi�, incelenen Gökku�a�� Türkçe Ö�retim Seti Ders Kitab� 1�deki görsellerin 

metinlerle uyumlu oldu�u sonucuna varm��lard�r. 

 Ökten ve Kavanoz (2014), yabanc� dil olarak Türkçe ö�retimini hedefleyen ders 

kitaplar�nda kültür aktar�m� ile ilgili yapt�klar� çal��mada Elementary Turkish A Complete 

Course For Beginners, Lâle Türkçe Ders Kitab�, Türkish Grammar For Foeing Students, 

Türkçe Ö�renelim, Yeni Hitit 1 Yabanc�lar "çin Türkçe Ders Kitab� adl� ders kitaplar�ndaki 

kültür ö�retiminin ne ölçüde yer ald���n� ara�t�rm��lar ve ders kitaplar�nda kültür aktar�m�n�n 

önemi üzerinde durmu�lard�r. Benzer bir konuda çal��ma yapan !ener ve Karaçoban (2013), 

yabanc�lara Türkçe ö�retimi ders kitaplar�ndaki moral de�erleri incelemi�ler, bireysel ve 

evrensel ahlak ilkelerinin üzerinde durmu�lard�r. 

 Gün, Akkaya ve Kara (2014), yabanc�lara Türkçe ö�retimi ders kitaplar�n�n Türkçe 

ö�retim merkezlerinde görev yapan ö�retim elemanlar� aç�s�ndan de�erlendirilmesine yönelik 

yapm�� olduklar� çal��mada ö�retim elemanlar�n�n yabanc�lara Türkçe ö�retimi konusunda 

kulland�klar� kitaplar�n tasar�m, içerik ve i�levselli�i ile ilgili ele�tiri ve önerileri yer 

almaktad�r. Ara�t�rma neticesine göre yabanc�lara Türkçe ö�retiminde kullan�lan ders 

kitaplar�n�n tasar�m, içerik ve i�levsellik aç�lar�ndan güncellenip geli�tirilmesinde yarar 

bulundu�u vurgulanm��t�r. 

 Zamac�o�lu, Güleç ve "nce (2014), Almanya�daki Türk çocuklar� için haz�rlanm�� 

�Türkçe Temel E�itim 2� ders kitab�n� biçimsel aç�dan incelemi�ler ve kitab�n yanl��larla dolu 
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oldu�u sonucuna vararak kitaplardaki yanl��l�klar�n düzeltilmesi ile ilgili önerilerde 

bulunmu�lard�r. 

 Çetin ve Güleç (2014), Almanya�daki Türk çocuklar� için haz�rlanm�� �Türkçe Temel 

E�itim 2� ders kitab�n� içerik aç�s�ndan aç�dan incelemi�ler ve kitaplar� ana dili ö�retim 

programlar�ndan ve yurt d���nda ya�ayan ö�renciler için haz�rlanm�� ö�retim programlar�ndan 

yararlanarak de�erlendirmelerde bulunmu�lard�r. Çal��mada ders kitaplar�na örnek olmas� 

amac�yla Türk kültürünü ve anadilini ya�atmaya yönelik bir ünite konu örne�i haz�rlayarak 

çal��malar�na ilave etmi�lerdir. 

 Kaya ve Güleç (2014), Almaya�daki Türk çocuklar� için haz�rlanm�� �Türkçe Haz�rl�k 

1� ders kitab�n� biçimsel aç�dan; Karatay ve Güleç (2014), ayn� kitab� içerik aç�s�ndan 

incelemi�lerdir. Çal��malarda kitaplar�n eksik yönleri belirlenmi�, önerilerde bulunulmu� 

ayr�ca bir ünite konusu ile ilgili örnek bir i�leyi�e yer vermi�lerdir. 

 Naçakç� (2014), Anadolu Yabanc� Dil Türkçe Ö�retimi Ders Kitab� 1-2 kitaplar�ndaki 

okuma etkinliklerinin Avrupa Birli�i Ortak Dil Kriterlerine uygunlu�u üzerine yapm�� oldu�u 

çal��mada okuma etkinlikleri ve metinleri incelemi�, metinlerin yabanc�lara Türkçe 

ö�retimindeki etkilerini ele alm��lard�r. 

 Y�lmaz ve Temiz (2014), �Yabanc�lara Türkçe Ö�retiminde Kullan�lan Ders 

Kitaplar�ndaki Metinlerin Okunabilirlik Durumlar�� isimli çal��malar�nda Yeni Hitit 

Yabanc�lar #çin Türkçe Ders Kitab� 1, 2 ve 3�teki metinlerin okunabilirlik durumlar�n� 

incelemi�lerdir. Çal��man�n amac� ders kitaplar�ndaki metin düzeylerinin ö�renci seviyesine 

ne kadar uygun oldu�unu saptamakt�r. Çal��ma neticesinde baz� metinlerin ö�renci düzeyinin 

üstünde oldu�u sonucuna var�lm��t�r. 
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 Y�lmaz (2014), Yeni Hitit Yabanc�lar �çin Türkçe 2 Ders Kitab��n� yazma etkinlikleri 

bak�m�ndan incelemi�tir. Kitapta en çok güdümlü yazma etkinliklerine yer verildi�ini ancak 

yarat�c� yazma yöntemine çok az yer verildi�ini ortaya koymu�tur. 

 Bayezit (2013), �Yabanc� Dil Olarak Türkçe ve �ngilizce Ders Kitaplar�ndaki 

Ö�renme Stratejilerinin Kullan�m�� adl� yüksek lisans tezinde Türkçe ve �ngilizce ders 

kitaplar�nda hangi ö�renme stratejilerinin kullan�ld���n� tespit etmi�, dil ö�renme stratejileri 

alan�nda yap�lan çal��ma sonuçlar�n�n incelenen ders kitaplar�na ne ölçüde yans�d���n� tespit 

etmi�tir. 
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Bölüm III: Yöntem 

 Bu bölümde ara�t�rman�n modeli, evreni, verilerin toplanmas� ve analizi ile ilgili 

aç�klamalar bulunmaktad�r. 

Ara�t�rman�n Modeli 

 Nitel ara�t�rmac�lar, belli bir konu ile ilgili ara�t�rma yaparken o konunun �ne kadar� 

ya da �ne kadar iyi� oldu!unu ö!renmekten çok daha geni� bir bak�� aç�s� elde etmek isterler 

(Büyüköztürk ve di!erleri, 2012). Baz� ara�t�rmalar, tümüyle belgesel verilere dayan�r. Bu 

türden veriler, kendi ba�lar�na ara�t�rman�n oda!� olur (Göçer, 2010). Tarama modelleri var 

olan durumu oldu!u �ekilde betimlemeyi amaçlar (Alt�nta� ve di!erleri, 2013). Nitel bir 

ara�t�rma olarak yap�lan bu çal��mada tarama modellerinden biri olan �doküman incelemesi� 

deseni kullan�lm��t�r. Doküman incelemesi, ara�t�rma konusu materyallerin analizini ifade 

etmektedir. Dokümanlar nitel ara�t�rma yakla��m�n�n en önemli kaynaklar�ndan biridir. Bu tür 

çal��malarda ara�t�rmac�, verileri di!er veri toplama yöntemlerine (gözlem, görü�me, anket 

vb.) ihtiyaç duymadan elde edebilmektedir (Y�ld�r�m ve "im�ek, 2006). 

 Doküman incelemesi yöntemiyle elde edilen veriler �kar��tsal çözümleme� 

yakla��m�n�n yöntemlerinden biri olan �yanl�� çözümlemesi� yönteminin verilerinden 

hareketle de!erlendirilmi�tir. Her ne kadar yanl�� çözümlemesi yöntemi yabanc� dil 

ö!renenlerin yapt�klar� yanl��lar�n gözlemlenmesi ve analiz edilmesini ifade etmekte ise de, 

incenen ders kitaplar�n�n yazarlar�n�n Romanya�da ya�ayan Türk Tatar az�nl�!a mensup 

yazarlar olmas� nedeniyle hem günlük ya�amda kulland�klar� Rumencenin hem de ana dillleri 

olan Tatar Türkçesinin etkisiyle hem morfolojik hem de semantik alanda yanl��l�klar 

yapt�klar� gözlemlenmi�tir. 

 20. yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan, daha do!rusu #kinci Dünya Sava���ndan sonra yabanc� 

dil ö!renmeye kar�� artan ilgi dolay�s�yla dilbilim alan�nda önemli çal��malar yap�lmaya 

ba�lanm��t�r. Bu çal��malar, amaç dil ile anadil aras�ndaki benzer ve farkl� yönleri inceleyen 
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kar��tsal dilbilimin ortaya ç�kmas�na neden olu�tur. Lado�nun Linguistics Across Cultures adl� 

kitab� kar��tsal dilbilim çal��malar�n�n ba�lang�c� olarak kabul edilmi�tir (!�ler, 2002b).  

 Kar��tsal çözümleme, dil ö�retiminde kar��la��lan güçlükleri aktar�ma ve anadili 

giri�minine dayand�rmaktad�r. Zamanla bütün güçlüklerin aktar�m ve anadili gir�imiyle 

aç�klanmad���n� görünce dilciler ba�ka yöntem aray���na girmi� ve yanl�� çözümlemesi 

kar��tsal çözümlemeye alternatif olarak görülmü�tür (!�ler, 2002b). Yanl�� çözümlemesi 

ö�rencilerin yapt�klar� yanl��lar�n gözlemlenmesi ve belli bir sisteme göre s�n�flanr�l�p analiz 

edilmesidir (Bölükba�, 2011). Kar��tsal çözümlemeyi içeren yanl�� çözümlenmesi çal��malar� 

çerçevesinde! ö"rencilerin! yapm��! olduklar�! yanl��lar�n! en önemli! faktörü �anadilden!

kaynaklanan! olumsuz! aktar�m! yanl��lar��d�r.  Bir! di"er! faktör! ise! �dil! içi! geli�imsel!

yanl��lar�d�r.!Bu!yanl��lar!ise!hedef!dili!ö"renimde!yap�lan!yanl��lard�r!(Bölükba�,!2011). 

Ara�t�rman�n Evreni 

 Ara�t�rman�n evrenini, Romanya ilkö"retim! okullar�nda! Türk! az�nl�"�n! Türkçe!

derslerinde! ders! kitab�! olarak! kullan�lan! sekiz! ders! kitab�! olu�turmaktad�r.! Ara�t�rmada!

incelenen! sekiz! ders! kitab�! evrenin! tamam�n�! temsil! etmektedir.!Bu! ders! kitaplar�n�n! adlar�,!

yazarlar�,!bas�m!yerleri!ve!bas�m!y�llar�!�u!�ekildedir: 

· Alfabe,!Naile!Veli�a-Leman Ali, Editura Didactica Pedagogica, Galati, 2011 

· Türkçe! Ders! Kitab�! II,! Ali! Cafer! Ahmet! Naci! � Mustafa Ali Mehmet, Editura 

Didactica Pedagogica, Galati, 2011 

· Türkçe! Ders! Kitab�! III,! Ali Cafer Ahmet Naci � Mustafa Ali Mehmet, Editura 

Didactica Pedagogica,!Bucure�ti,!2000 

· Türkçe! Ders! Kitab�! IV,! Ali! Cafer! Ahmet! Naci! � Mustafa Ali Mehmet, Editura 

Didactica Pedagogica,!Bucure�ti,!1998 
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· Türk Dili ve Edebiyat Dersleri V�inci S�n�f, Ali Cafer Ahmet Naci � Mustafa Ali 

Mehmet, Editura Didactica Pedagogica, Bucure"ti, 2000 

· Türk Dili ve Edebiyat Dersleri VI��nc� S�n�f, Ali Cafer Ahmet Naci � Mustafa Ali 

Mehmet, Editura Didactica Pedagogica, Bucure"ti, 2004 

· Türk Dili ve Edebiyat Dersleri VII�inci S�n�f, Ali Cafer Ahmet Naci � Mustafa Ali 

Mehmet, Editura Didactica Pedagogica, Bucure"ti, 1999 

· Türk Edebiyat� Türk Dili VIII S�n�f Dersleri, Ulgean Ene Memedemin, Belgh�uzar 

Buliga Cartali, Editura Didactica Pedagogica, Bucure"ti, 2005 

Verilerin Toplanmas� ve Analizi 

 Ders kitaplar� ara"t�rmac� taraf�ndan okunmu", okuma esnas�nda kar"�la"�lan yanl�"lar 

�inceleme formu�na i"lenmi", yanl�"lar kategorilere ayr�larak frekans tablolar� 

olu"turulmu"tur.  Tablolar ve yap�lan yanl�"l�klar yola ç�karak ve �yanl�" çözümlemesi� 

yönteminin verilerinden hareketle yanl�"l�klar�n nedenleri üzerinde yorumlarda 

bulunulmu"tur. 
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Bölüm IV: Bulgular ve Yorumlar 

 Bu bölümde Romanya ilkö�retim okullar�nda okutulan Türkçe ders kitaplar�ndaki 

yaz�m, noktalama yanl�!l�klar�, anlat�m bozukluklar� ve maddi hatalar tespit edilerek 

yanl�!l�klar�n sebepleri hakk�nda yorumlarda bulunulmu!tur. 

 Ders kitaplar�ndaki yanl�!l�klar yaz�m yanl�!l�klar�, noktalama yanl�!l�klar�, anlat�m 

bozukluklar� ve maddi hatalar olarak dört ba!l�k alt�nda incelenmi!tir. Ders kitaplar�ndaki 

yanl�!larla ilgili frekans (f) tablolar� olu!turulmu!, yanl�!lardan örnekler verilmi! ve bu 

yanl�!l�klar�n sebepleri hakk�nda yorumlarda bulunulmu!tur. 

Yaz!m Yanl!�l!klar! 

 Bu k�s�mda ders kitaplar� yaz�m yanl�!l�klar� bak�m�ndan incelenmi!tir. Yaz�m 

yanl�!l�klar�n�n tespitinde TDK�nin çevrimiçi (online) yaz�m k�lavuzu esas al�nm�!t�r. Yaz�m 

yanl�!l�klar� ile ilgili 27 ba!l�k alt�nda tespit edilen 4517 yanl�!l�k ve bu yanl�!l�klar�n ders 

kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 6�da verili!tir. 

Tablo 6: 

Ders Kitaplar�ndaki Yaz�m Yanl��l�klar�n�n Da$�l�m� 

Yanl�! Kategorisi Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Düzeltme i!areti ile ilgili yanl�!l�klar 16 11 37 58 274 439 611 94 1546 

Kesme i!areti / k�sa çizgi kullan�lan 

kelimeler 

0 0 1 0 9 20 31 0 61 

a > e / e > a de�i!meleri - 2 9 - 21 44 29 - 105 

� > i / i > � de�i!meleri 12 5 2 8 40 73 78 4 222 

Di�er ünlü de�i!meleri 1 10 7 36 77 69 90 9 299 

Kelimenin yap�s�nda ünlü/ünsüz 

dü!mesi/türemesi 

1 0 0 9 38 53 40 0 139 

b > p / p > b de�i!meleri 1 0 0 0 1 3 4 1 10 

g > � / v > � de�i!meleri 0 0 0 2 4 1 2 2 11 

� > g / k de�i!meleri 28 2 1 2 14 11 19 23 100 

h > k de�i!meleri 5 1 0 0 0 0 0 0 6 

t > d de�i!meleri 0 2 0 4 14 33 24 3 80 
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 Tespit edilen yanl�� kategorileri içinde düzeltme i�areti ile ilgili yanl��l�klar (f=1546) 

di!er kategorilere göre daha çok öne ç�kmaktad�r. V (f=2703), VI (f=4334) ve VII. s�n�f 

(f=5062) ders kitaplar�ndaki yanl��l�klar�n di!er s�n�flar�n ders kitaplar�na göre daha çok 

oldu!u görülmektedir. 

 Düzeltme i�areti!ile ilgili yanl"!l"klar 

 Düzeltme i�areti kullan�m� ile ilgili 245 farkl� kelimede 1546 yanl��l�k yap�ld�!�, 

bunlardan 236 (f= 1519) tanesinin düzeltme i�areti bulunmamas� gerekti!i hâlde düzeltme 

i�aretinin kullan�ld�!� kelimeler, 9 (f=27) tanesinin de düzeltme i�areti bulunmas� gerekti!i 

Di!er ünsüz de!i�meleri - - - 2 5 4 3 1 15 

Say�lar�n yaz�m� ile ilgili yanl��l�klar 2 10 7 1 12 23 23 - 78 

�kilemelerin yaz�m� ile ilgili 

yanl��l�klar 

- 4 1 13 22 24 27 - 91 

Peki�tirmeli sözlerin yaz�m� ile ilgili 

yanl��l�klar 

- 1 4 1 1 - - - 7 

Ba!laç olan da / de�nin yaz�m�yla 

ilgili yanl��l�klar 

1 1 - 10 35 18 19 - 84 

Büyük ünlü uyumuna ayk�r� 

durumlar 

- 6 7 11 33 40 40 4 141 

Ünlü dü�mesi ile ilgili yanl��l�klar 3 4 2 8 15 34 16 4 86 

Ünlü daralmas� ile ilgili yanl��l�klar - 10 28 37 95 100 130 - 400 

Ünsüz sertle�mesi ile ilgili 

yanl��l�klar 

1 - - 1 4 6 3 1 16 

Ünsüz yumu�amas� ile ilgili 

yanl��l�klar 

- - - 2 9 6 5 1 23 

Birle�ik fiillerin yaz�m�yla ilgili 

yanl��l�klar 

- - 4 6 20 10 25 5 70 

Birle�ik kelimelerin yaz�m�yla ilgili 

yanl��l�klar 

8 20 27 47 111 106 112 22 453 

Özel isimlerin yaz�m�yla ilgili 

yanl��l�klar 

3 8 - 5 50 164 179 5 414 

K�saltmalarla ilgili yanl��l�klar - - - - 2 8 27 - 37 

Fiil çekimi yanl��l�klar� 2 3 4 1 3 - 2 - 15 

Hecelere ay�rma yanl��l�klar� 1 - - - - 3 4 - 8 

Toplam 85 100 141 264 909 1292 1543 179 4517 
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hâlde düzeltme i�areti kullan�lmayan kelimeler oldu�u tespit edilmi�tir. Bu yanl��l�klar�n 

kitaplara göre da��l�m� Tablo 7�de gösterilmi�tir. 

Tablo 7 

Düzeltme ��aretleri ile �lgili Yanl��lar�n Ders Kitaplar�na Göre Da"�l�m� 

 Tablo 7 incelendi�inde VI. ve VII. s�n�f ders kitaplar�ndaki yanl�� say�s�n�n di�er ders 

kitaplar�na göre daha fazla oldu�u görülmektedir.  

 Düzeltme i�areti bulunmas� gerekti�i hâlde bulunmayan kelimeler ve kitaplara göre 

frekanslar� Tablo 8�de verilmi�tir. 

Tablo 8 

Düzeltme ��aretleri ile �lgili Yanl��lar ve Ders Kitaplar�na Göre Da"�l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

âb - - - - - - 2 - 2 

âbide - - - - 2 - - - 2 

adâlet - - - - - - 1 - 1 

âdî / âdi - - - - - 2 4 - 6 

âdetâ - - - - - - 3 - 3 

âfet - - - - - 2 3 3 8 

âfiyet - - - 2 1 3 1 - 7 

âh - - - - 1 - 5 - 6 

âhâli - - - - - 2 - - 2 

âhenk - - - - - - 2 - 2 

ahlâk / ahlâkî - - - - 2 6 8 1 17 

âit - - - - - 4 2 - 6 

alâka - - - 1 - - 5 1 6 

aleâde / alelâcele - - - - - 1 2 - 3 

alâmet - - - - - - 2 - 2 

alârm - - - - - - 8 - 8 

âlet - - 3 2 4 16 13 - 38 

Yanl�� Kategorisi Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Düzeltme i�areti bulunmamas� gereken 

kelimeler 

16 11 37 56 272 431 598 92 1519 

Düzeltme i�areti bulunmas� gereken 

kelimeler 

- - - 2 2 8 13 2 27 

Toplam 16 11 37 58 274 439 611 94 1546 
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âlicenap - - - - - 1 - - 1 

âmir - - - - 2 - 2 - 4 

ârif / mârifet - - - - - - 7 - 7 

asâ - - - - 5 - - - 5 

asilzâde - - - - - - 2 - 2 

â ikâr - 1 - - - 1 - - 2 

â iret - - - - - 1 - - 1 

belâ - - 2 2 4 7 2 2 19 

bilâkis - - - - - - 2 - 2 

birâder - - - - - - 4 - 4 

bîtaraf / bîperva - - - - - - 3 - 3 

câhil - - - - - 3 - - 3 

câiz - - - - - 1 - - 1 

cefâ - - - - - - 1 - 1 

cellât - - - - 1 4 4 - 9 

cevâhir - - - - - 2 - - 2 

ceylân - - - - 2 - 2 - 4 

ciddî - - - - 3 2 - 1 6 

cilâ - - - - 5 - 1 - 6 

çâre - - - - - - 1 - 1 

dâima - - - - - 1 1 - 2 

dâva - - - - - - 2 - 2 

delîl - - - - 2 - 1 - 3 

devâ - - - - 3 - 1 - 4 

dîn - - - - - 1 - - 1 

divâne - - - - 2 - - - 2 

diyâr - - - - - - 2 - 2 

duâ / bedduâ - - - - 2 1 3 - 6 

eflâtun - - - - - - 1 - 1 

evlât 4 - 4 - 6 7 7 6 34 

evvelâ - - 1 1 - 3 5 2 12 

fecî - - - - - - 1 - 1 

fedâ - - - - - 2 2 - 4 

felâket - - - - 1 8 8 2 19 

fenâ - - - - - 1 - - 1 

fetvâ - - - - - 1 - - 1 

filân - - - - 1 4 7 - 12 

günâh - - - - 1 - 2 - 3 

gâye - - - - - 2 - - 2 

hâ - - - - 1 - - - 1 

hâdise - - - - - 2 5 - 7 

hâf!za - - - - - - 2 - 2 

hâin - - - - - 1 4 - 5 
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hâkan - - - - - - 8 - 8 

hâkim - - - - - - 1 - 1 

hakir - - - - 3 - - - 3 

hâli - - - - - - 2 - 2 

hallâç - - - - 2 - - - 2 

hâlletmek - - - 1 - - - - 1 

hâne - - - - 1 1 - - 2 

hâriç - - - - - - 2 - 2 

hârikulâde - - - - - - 2 - 2 

hâs l - - - - - 1 - 2 3 

hâ!â - - - - - - 2 - 2 

hatâ - - - - - 1 - - 1 

hât ra - - - - - 1 2 1 4 

hattâ - - 4 1 11 22 41 2 81 

hayâl - - - - 4 6 5 1 16 

hayât - - - - - - 1 - 1 

hây r - - - - 5 10 18 - 33 

hayrân - - - - - - 2 - 2 

helâ - - - - - - 2 - 2 

helâk - - - - 1 - 5 - 6 

helâl - - - - 4 - 2 - 6 

heyulâ - - - - - - 1 - 1 

hicrân - - - - - - 2 - 2 

hicrî - - - - - - 1 3 4 

hûri - - - - - - - 1 1 

huzûr - - - - 2 - - - 2 

icât - - - - - 2 2 - 4 

idâre - - - - - - 2 - 2 

ifâde - - - - - 2 - - 2 

iflâh - - - - - 2 - - 2 

ihtilâç - - - - - - 2 - 2 

ihtilâl - - - - 2 - 1 - 3 

ilâç 3 - 1 - 9 5 4 - 22 

ilâh - - - - - 1 1 - 2 

ilân 3 - - - - 7 4 - 14 

ilâve 1 - - - - 5 5 1 12 

illâ - - - - - - 1 - 1 

imâl - - - - - - 2 - 2 

imlâ - - - - - - - 11 11 

imsâk - - - - - - 1 - 1 

iptidaî - - - - 1 - - - 1 

"slâm - - - - 1 9 30 5 45 

itibâren - - - - - - 1 - 1 



36 

 

 

 

istidât - - - - 1 - - - 1 

kâinât - - - - - 1 - - 1 

kanî - - - - 1 - - - 1 

Kanunî - - - - - 4 - - 4 

kazarâ - - - - - - 2 - 2 

kelâm - - - - - - 2 - 2 

Kemâl - - - - 4 - - - 4 

k yâmet - - - - - 1 - - 1 

kinâye - - - - - 2 - - 2 

kur!unî - - - - 1 - - - 1 

küheylân - - - - - - 4 - 4 

külâh 2 - - - 2 - - - 4 

lâ - - - - - - 2 - 2 

lâcivert 1 - - - - - - - 1 

lâf - - 3 - 3 6 8 1 21 

lâhza - - - - 2 - 1 - 3 

lâhana - - - - 12 1 1 - 14 

lâhmacun - - - - - - 2 - 2 

lâkayt - - - - - - 1 - 1 

lâk rt  - - - - - - 1 - 1 

lâkin / velâkin - 1 4 5 28 32 18 - 88 

lâle 1 - - 12 3 2 1 - 19 

lâmba - - - - 2 4 - - 6 

lânet - - - - - 2 4 - 6 

lâpa lâpa - 2 2 - - - - - 4 

lâstik - - - 7 - 8 - 2 17 

lâtife - - 1 - - 2 - - 3 

lâtin - - - - 2 1 3 - 6 

lây k - - 1 1 11 6 5 - 24 

lâz m - - 5 3 6 12 22 4 52 

leylâ - 1 - - - - - 7 8 

leylâk - - - - - 2 - - 2 

liyâkat - - - - - 2 - - 2 

maddî - - - - - 3 - - 3 

mâdem - - - - 1 - - - 1 

mahcubâne - - - - 1 - - - 1 

mahlûk - - - 1 1 - 1 - 3 

mahsûl - - - - 4 2 - - 6 

mâhut - - - - - 2 - - 2 

mahzûn - - - - - 1 - - 1 

Mâlik - - - - - - 4 - 4 

mâlûm - - - - 1 - 2 - 3 

mânâ - - - - 6 12 6 - 24 
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manevî - - - - - 1 - - 1 

manivelâ - - - - - - 3 - 3 

mâsum - - - - - - 3 - 3 

mecburî - - - - - 1 - - 1 

macrâ - - - - - 1 - - 1 

mehtâp - - - - - - - 1 1 

meselâ - - - - 24 64 64 4 166 

me rubât - - - - - - 1 - 1 

Mevlâ - - - - 1 - 1 - 2 

Mevlevî - - - - - 1 - - 1 

milât - - - - 2 2 2 - 6 

mirâs - - - - - - 1 - 1 

misâl / emsâl - - - - 5 4 6 - 15 

muhtâç - - - - - - 1 - 1 

mübârek - - - - - - 1 - 1 

mülâyim - - - - - 2 - - 2 

münâsip - - - - - - 1 - 1 

müsâde!/!müsâade - - - 1 3 - 1 - 5 

mü kilât - - - - - - 2 - 2 

nâçâr - - - - 2 - 2 - 4 

nâçiz - - - - - - 1 - 1 

nâra - - - - - 3 4 - 7 

nevrûz - - - - - - 7 - 7 

nihâyet - - - - 1 2 1 - 4 

pâk - - - - 2 - - - 2 

payidâr - - - - - - 1 - 1 

pilâv - - 1 2 1 1 3 - 8 

pîr - - - - 2 - 1 - 3 

plâk - - - - - - 1 - 1 

plân - - - - 1 2 4 10 17 

Rabbî - - - - - - 1 - 1 

rivâyet - - - - - - 2 - 2 

sâde - - - 1 - 1 - - 2 

sâf - - - - - 1 3 - 4 

sahûr - - - - - - 2 - 2 

sâkin - - 1 - - - - - 1 

samimî - - - - - - 1 - 1 

sâye - - - - 3 - 2 - 5 

selâm - 1 1 6 10 14 9 3 44 

serserî - - - - - - 1 - 1 

seyahatnâme - - - - - 1 - - 1 

"slâv - - - - - 1 - - 1 

silâh 1 - - - 2 1 2 2 8 
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siyasî - - - - - - - 1 1 

suâl - - - 1 - 1 2 - 4 

sûr - - - - - - 2 - 2 

sülâç - - - - - - 1 - 1 

 âyân - - - - - 1 - - 1 

 âyet - - - - - - 1 - 1 

 ifâ - - - - 1 - - - 1 

tâ - - - - - 1 5 - 6 

tâbî - - - - - 3 2 - 5 

tabiî - - - - 8 4 9 2 23 

tâbir - - - - 1 - - - 1 

tâciz - - - - - 2 - - 1 

tâc - - - - 4 - 4 - 8 

târiz - - - - - 2 - - 2 

telâ  - 3 3 1 4 10 5 2 28 

tellâk - - - 4 - - - - 4 

tellâl - - - - - 1 2 - 3 

tâmir - - - - - - 1 - 1 

tâze - - - - - - 1 - 1 

te kilât - - - - - - 1 - 1 

tûbâ - - - - - - - 2 2 

tulûat - - - - - - - 1 1 

tûran - - - - - - 2 - 2 

ulvî - - - - - 1 - - 1 

usûl - - - - 1 2 - - 3 

vâdetmek - - - - - - 3 - 3 

vâdi - - - - 1 4 - - 5 

vah î - - - - - - 1 - 1 

vâli - - - - - 3 - - 3 

vâlide - - - - - - - 2 2 

vâs!l - - - - - - - 2 2 

vaveylâ - - - - 1 - - - 1 

vedâ - - - - - - 3 1 4 

vefâ - - - - - - 3 - 3 

vilâyet - - - - - 1 1 - 2 

yâ - - - 1 - 1 4 - 6 

yabanî - 2 - - - - - - 2 

yâd"(yad:"yabanc!) - - - - - 2 2 - 2 

yâdigâr - - - - - 1 - - 1 

yâni - - - - 1 - - - 1 

yaylâ - - - - 1 4 7 - 12 

zâhir - - - - - 1 - - 1 

zâlim - - - - 1 6 7 - 14 
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zât - - - - - - 1 - 1 

zâyi - - - - - - 2 - 2 

zekî - - - - - 1 - - 1 

ziyân - - - - - 1 - - 1 

Toplam 16 11 37 56 272 431 598 92 1519 

 Tablo 8 incelendi inde! yanl��lar�n VI.!ve!VII.! s�n�flarda! yo unla�t� �! görülmektedir.!

Hattâ!(f=81),!lâkin/velâkin!(88),!lâz�m!(52),!meselâ!(166)!ve!selâm!(44)!kelimelerinin!yaz�m�!

ile!ilgili!yanl��lar di erlerine!nazaran!daha!çok!kar��la��lan!yanl��lar olarak!öne!ç�kmaktad�r. 

 $ncelenen kitaplarda! düzeltme! i�areti! bulunmas� gerekti i! hâlde! düzeltme! i�areti!

kullan�lmayan 9! farkl�! kelime ve bu kelimelerin kitaplardaki! frekanslar�! Tablo! 9�da!

verilmi�tir. 

Tablo 9: 

Düzeltme ��areti Eksik Olan Kelimelerin Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

alem (âlem) - - - 1 1 - - - 2 

alim (âlim) - - - - - - 1 - 1 

a��k!(â��k) - - - - - - 1 - 1 

derhal (derhâl) - - - - - - 2 - 2 

hal (hâl) - - - 1 1 3 6 1 12 

ka �t!(kâ �t) - - - - - - - 1 1 

mezkür!(mezkûr) - - - - - 1 - - 1 

pekalâ!/!ala!!(pekâlâ!/!âlâ) - - - - - 2 3 - 5 

sükün!(sükûn) - - - - - 2 - - 2 

Toplam - - - 2 2 8 13 2 27 

 

 Tablo 9�da VI! ve! VII.! s�n�f! kitaplar�ndaki! hatalar�n! di erlerine! nazaran! daha! çok!

oldu u!görülmektedir.!�hal�!kelimesi!12 hatal�!kullan�mla!di erlerine!göre!öne!ç�kmaktad�r. 

 Kesme i�areti / k�sa çizgi kullan�lan kelimeler 

 Türk! Dil! Kurumu�nun! güncel! yaz�m! k�lavuzunda eski! yaz�m! k�lavuzlar�nda!

gördü ümüz ve baz�! kelimelerde! kullan�lan kesme! i�aretleri! ve! k�sa! çizgi! i�aretleri! art�k!
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kullan�lmamaktad�r. Ancak inceledi�imiz kitaplarda baz� kelimelerin eski imlalar�n�n 

kullan�larak kesme i�areti ve k�sa çizgi ile yaz�ld�klar� görülmü�tür. Tespit edilen 16 kelime 

ve bu kelimelerin kitaplardaki frekanslar� Tablo 10�da gösterildi�i gibidir. 

Tablo 10  

Kesme ��areti ile �lgili Yanl��lar ve Ders Kitaplar�na Göre Da"�l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

an�ane (anane) - - - - - - 2 - 2 

bi-l-mukabele (bilmukabe) - - - - - - 1 - 1 

cür�et (cüret) - - - - - - 1 - 1 

çarh-� felek (çark�felek) - - - - - - 1 - 1 

kat�iyen (katiyen) - - - - - - 1 - 1 

k�t�a (k�ta) - - - - 7 7 12 - 26 

ma�da (maada) - - - - - - 1 - 1 

mel�un (melun) - - - - - 2 - - 2 

mes�ut (mesut) - - - - - - 3 - 3 

ne��e (ne�e) - - - - 1 - - - 1 

san�at (sanat) - - - - 1 9 1 - 11 

sar�a (sara) - - - - - - 2 - 2 

sü-i-istimal (suiistimal) - - - - - 1 - - 1 

sür�at (sürat) - - 1 - - - 1 - 2 

tâli� (talih) - - - - - - 1 - 1 

vak�a (vaka) - - - - - 1 4 - 5 

Toplam 0 0 1 0 9 20 31 0 61 

 Tablo 10 incelendi�inde yanl��lar�n VI. ve VII. s�n�f ders kitaplar�nda yo�unla�t���, I, 

II, IV ve VIII. s�n�f kitaplar�nda bu ba�l�kla ilgili herhangi bir yanl���n bulunmad��� 

görülmektedir. Bu kategoride 26 yanl��l�k ile �k�t�a� kelimesinde ve 11 yanl��l�k ile �san�at� 

kelimesinde yap�lan yanl��l�klar�n di�erlerine göre daha çok belirgin oldu�u görülmektedir. 

 a > e / e > a de�i�meleri 

 "ncelenen ders kitaplar�ndaki baz� kelimelerin yaz�m�nda �a� sesi yerine �e�, baz� 

kelimelerde de �e� sesi yerine �a� sesi kullan�ld��� görülmü�tür. Bu kategoride tespit edilen 7 

kelime ve bu kelimelerle ilgili tespit edilen 105 yanl���n ders kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 

11�de gösterilmi�tir. 
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Tablo 11 

a > e / e > a De�i�meleri ile �lgili Yanl��lar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

acap  (acep) - - - - 1 - - - 1 

bazan  (bazen) - 1 - - 17 35 20 - 73 

kurdela (kurdele) - - 1 - - - 3 - 4 

makina (makine) - - - - - 3 2 - 5 

meyva (meyve) - 1 8 - 3 6 1 - 19 

mubahase (mübahese) - - - - - - 1 - 1 

müstehak (müstahak) - - - - - - 1 - 1 

zerafet (zarafet) - - - - - - 1 - 1 

Toplam - 2 9 - 21 44 29 - 105 

 Bu yanl�"l�k ile de ilgili olarak VI ve VII. s�n�f kitaplar!nda"bir"yo�unluk"oldu�u; I, III 

ve" VIII." s!n!f" kitaplar!nda" ise" bu" kategori" ile ilgili bir yanl�" bulunmad!�!" görülmektedir. 

�bazan�" (f=73)" ve" �meyva� (f=19) kelimelerindeki yanl�" say�lar�n�n di�erlerine göre daha 

belirgin oldu�u görülmektedir. 

 � > i / i > � de�i�meleri 

 Bu kategoride tespit edilen 35 kelime ve bu kelimelerle ilgili 222 yanl�" kullan�m ve 

bu yanl�"lar�n s�n�flara göre da��l�m� Tablo 12�de verilmi�tir. 

Tablo 12 

� > i / i > � De�i�meleri ile �lgili Yanl��lar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

acay�p (acayip) - - - - - 4 2 - 6 

ayni (ayn�) - - - 4 22 37 46 - 109 

c�m (cim) - - - - 1 2 - - 3 

hayif (hay�f) - - - - - 1 - - 1 

iftar (iftar) 1 - - - - - - - 1 

�ki (iki) 1 - - - - - - 2 3 

�lan (ilan) 1 - - - - - - - 1 

�lk (ilk) 1 - - - - - - - 1 

�leri (ileri) 2 - - - - - - - 2 

Ilker (�lker) 1 - - - - - - - 1 

�mparator (imparator) - - - - - 1 1 - 2 

�nsan (insan) - - - - - - - 2 2 
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�p (ip) 1 - - - - - - - 1 

Islam - - - - 1 - - - 1 

Istanbul - - - - 10 17 22 - 49 

��te (i�te) 1 - - - - - - - 1 

ihlamur (�hlamur) - - - 2 - - - - 2 

inkilap (ink�lap) - - - - - 5 - - 5 

irak (�rak) - - - - 1 - - - 1 

isparmoz (�spazmoz) - - - - - - 2 - 2 

israr (�srar) - - - - - 1 - - 1 

kiliç (k�l�ç) 2 - - - - - - - 2 

kis kis (k�s k�s) - - - - 1 1 - - 2 

kiymetli (k�ymetli) - - - - 1 - - - 1 

mus�ki (musiki) - - - - 2 2 2 - 6 

mülây�m (mülayim) - - - - - 1 - - 1 

mütevazi (mütevaz�) - - - - - - 1 - 1 

n��an (ni�an) - 2 1 - - - - - 3 

Ridvan (R�dvan) - 2 1 - - - - - 3 

sicak (s�cak) 1 - - - - - - - 1 

sihhat (s�hhat) - - - 1 - - - - 1 

sivi�mek (s�v��mak) - - - - - - 2 - 2 

�ahis (�ah�s) - - - 1 - - - - 1 

vak�t (vakit) - 1 - - - 1 - - 2 

z�ndan (zindan) - - - - 1 - - - 1 

Toplam 12 5 2 8 40 73 78 4 222 

 

 Bu kategoride tespit edilen 35 kelimeden �ayni� (f=109) ve �Istanbul� (f=48) 

kelimeleri yanl�� say�s� bak�m�ndan di"er! kelimelere! göre! daha! belirgin! olarak! öne!

ç�kmaktad�r. Bu kategorideki yanl��l�klar�n en önemli sebebin!di"er!Avrupa!dillerinde!oldu"u!

gibi Rumencede de ��� harfinin olmamas� oldu�u dü!ünülmektedir. Rumencede ��� harfinin 

olmamas�n�n kar�!�kl��a neden oldu�u, bazen ��� yerine �i�, bazen de �i� yerine ��� sesinin 

kullan�ld��� görülmü!tür. Ayr�ca Rumencede �i� harfinin büyük yaz�m� �I� !eklinde 

oldu�undan �Istanbul�, �Ilker� gibi kelimelerin yaz�m�nda yanl�!l�k yap�lmas�na neden 

olmu!tur. 
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 Di�er ünlü de�i�meleri 

 Bu kategoride ö > e, �/i > u/ü, i > e, u > ü,  o > ö, u > ü, o/ö > u/ü de!i�meleri ele 

al�nm��t�r. Yanl�� yaz�ld�!� tespit edilen 26 kelime ve bu kelimelerle ilgili 299 yanl�� kullan�m 

ve bu yanl��lar�n s�n�flara göre da!�l�m� Tablo 13�te verilmi�tir. 

Tablo 13 

Di�er Ünlü De�i�meleri ile �lgili Yanl��lar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

atelye (atölye) - - - 1 - - - - 1 

camus (cam�z) - - - - - 2 - - 2 

çünki (çünkü) - - - - 1 - 2 - 3 

dürbin (dürbün) - - - 1 - - - - 1 

i!ri (e!ri) - - - - - - 2 - 2 

f�kara (fukara) - - - - - 1 - - 1 

gusul (gusül) - - - 2 - - - - 2 

hücüm (hücum) - - - - - - 8 - 8 

hurmet (hürmet) - - - - - - - 1 1 

il (el) - - - - - - 1 - 1 

eyi (iyi) - - - 1 - - 1 - 2 

ke"ki (ke"ke) - - - 1 - - - - 1 

motör (motor) - 2 2 3 - - - - 7 

müzdarip (muzdarip) - - - - - - - 2 2 

nüzül (nüzul) - - - - 1 - - - 1 

öveyk (üveyk) - - - - 2 - - - 2 

unmak (onmak) - - - - - 2 - - 2 

rutbe (rütbe) - - - - 1 1 - - 2 

Romen / Romence (Rumen/Rumence) 1 8 5 25 71 53 70 3 236 

sivilci (sivilce) - - - - - - - 2 2 

"imendüfer ("imendifer) - - - 2 - - 1 - 3 

"öför (soför) - - - - - 5 - - 5 

ünvan (unvan) - - - - 1 3 3 - 7 

üslüp  (üslup)  - - - - - 2 - - 2 

vaid (vaat) - - - - - - 2 - 2 

vucut (vücut) - - - - - - - 1 1 

Toplam 1 10 7 36 77 69 90 9 299 

 Bu kategoride en çok rastlanan yanl��l�k 236 yanl�� kullan�mla �Romen / Romence� 

kelimesi olmu�tur. STS�ye göre �Rumen / Rumence� olarak yaz�lmas� gereken kelimenin bu 
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yanl�� kullan�m� kaynak taramas� esnas�nda Türkçe makale ve bildirilerde de yayg�n olarak 

yer ald�!� görülmü�tür. Bu kategoride V. s�n�f (f=77), VI. s�n�f (f=69) ve VII. s�n�f (f=90) 

kitaplar�ndaki yanl�� kullan�mlar�n di!er s�n�flara göre daha çok oldu!u görülmektedir. 

 Ünlü/ünsüz dü�mesi/türemesi yanl��l�klar� 

 Bu kategoride kelimede yap�lmamas� gerekti!i hâlde yanl�� olarak ünlü/ünsüz 

dü�mesi/türemesi yap�lm�� kelimeler yer almaktad�r. Bu kategoride tespit edilen 27 kelime ve 

bu kelimelerin yer ald�!� 139 yanl�� kullan�m ve bu yanl�� kullan�mlar�n ders kitaplar�na göre 

da!�l�m� tablo 14�teki gibidir. 

Tablo 14 

Ünlü/Ünsüz Dü�mesi/Türemesi ile �lgili Yanl��lar ve Ders Kitaplar�na Göre Da!�l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

afv (af) - - - - - - 1 - 1 

aht (ahit) - - - - 2 - - - 2 

apart�man (apartman) - - - 2 - - - - 2 

arslan (aslan) - - - - - 9 - - 9 

a�ina (a�na) - - - - - 3 - - 3 

barsak (ba!�rsak) - - - 7 - - - - 7 

beyt / dizey (beyit / dize) - - - - 1 2 - - 3 

biribiri� (birbiri�) - - - - 10 20 28 - 58 

bulûz (bluz) - - - - - 1 - - 1 

ebediyyen (ebediyen) - - - - - - 2 - 2 

fabül (fabl) - - - - 14 - - - 14 

feylozof (filozof) - - - - - - 2 - 2 

gurup (grup) - - - - 2 10 2 - 14 

Hakk (Hak) - - - - 1 - - - 1 

H�d�rlez (H�d�rellez) 1 - - - - - - - 1 

H�ristiyan (Hristiyan) - - - - 1 1 - - 2 

Hümay (Hüma) - - - - - 2 - - 2 

kalemtra� (kalemtra�) - - - - - 1 - - 1 

kolleksiyon (koleksiyon) - - - - 1 - - - 1 

k�ral (kral) - - - - 1 1 1 - 1 

nabz (nab�z) - - - - 1 - - - 1 

rasgelmek (rast gelmek) - - - - 1 1 - - 2 

sadr (sad�r) - - - - - 1 - - 1 

sarm�sak (sar�msak) - - - - - 1 - - 1 
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tama (tamah) - - - - 3 - - - 3 

vekiliharç (vekilharç) - - - - - - 2 - 2 

zatürree (zatürre) - - - - - - 2 - 2 

Toplam 1 0 0 9 38 53 40 0 139 

 Bu kategoride �biribiri�� (f=58), �fabül� (f=14) ve �gurup� (f=14) kullan�mlar�n�n 

di�er kullan�mlara göre öne ç�kan yanl�� kullan�mlar oldu�u görülmektedir. Yine bu 

kategoride de V. s�n�f (f=38), VI. s�n�f (f=53) ve VII. s�n�f (f=40) kitaplar�ndaki yanl��l�klar�n 

di�er s�n�flara göre daha çok oldu�u görülmektedir. 

 b > p / p > b de�i�meleri 

 Bu kategoride tespit edilen 7 kelime ve bu kelimelerin yer ald��� 10 yanl�� kullan�m ve 

bu yanl�� kullan�mlar�n ders kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 15�te gösterilmi�tir. 

Tablo 15:  

b > p / p > b De�i�meleri ile �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

abdal (aptal) - - - - 1 - - - 1 

harb (harp) - - - - - - 1 1 2 

ma�lub (ma�lup) - - - - - - 1 - 1 

t�b (t�p) - - - - - 1 - - 1 

bazu / baz� (paz�) - - - - - 2 - - 2 

pazlamaç (bazlama) - - - - - - 1 - 1 

sahib (sahip) 1 - - - - - 1 - 2 

Toplam 1 0 0 0 1 3 4 1 10 

 

 g > � / v > � de�i�meleri 

 Bu kategoride tespit edilen 5 kelime ve bu kelimelerin yer ald��� 11 yanl�� kullan�m�n 

ders kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 16�da gösterilmi�tir. 
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Tablo 16 

g > � / v > � De�i�meleri ile �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

diyalog (-�u) / monolog (-�u) - - - - - - - 2 2 

dö�mek (dövmek) - - - 1 2 - 1 - 4 

du�ak (duvak) - - - - 1 - - - 1 

ovmak (o�mak) - - - 1 1 1 - - 3 

pro�ram (program) - - - - - - 1 - 1 

Toplam 0 0 0 2 4 1 2 2 11 

 � > g / k de�i!meleri 

 Bu kategoride 100 yanl�" kullan�m ve yanl�" kullan�lan 27 kelime tespit edilmi"tir. Bu 

yanl�"l�klar�n ders kitaplar!na göre da�!l!m! Tablo 17�de verilmi"tir. 

Tablo 17 

� > g / k De�i�meleri ile �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

agaç (a�aç) 2 - - - - - - - 2 

ag!r (a�!r) 1 - - - - - - - 1 

ag!z (a�!z) 1 - - - - - - - 1 

aglamak (a�lamak) 1 - - - - - - - 1 

bagr!"ma (ba�r!"ma) 1 - - - - - - - 1 

çag!rma (ça�!rma) 1 - - 1 - - - - 2 

Çigdem (Çi�dem) 1 - - - - - - - 1 

ç!gl!k (ç!�l!k) 1 - - - - - - - 1 

çocugun (çocu�un) 1 - - - - - - - 1 

çöplügünde (çöplügünde) 1 - - - - - - - 1 

degerli (de�erli) 1 - - - - - - - 1 

degil (de�il) - - - 1 - - - - 1 

dügün (dü�ün) - - - - 2 - - - 2 

gögüs göküs (gö�üs) 1 - 1 - - - - - 2 

igne (i�ne) 1 - - - - - - - 1 

köpegin (köpe�in) 1 - - - - - - - 1 

ogul (o�ul) 1 1 - - - - - - 2 

öge (ö�e) - - - - 11 10 19 23 63 

ögüt (ö�üt) - - - - 1 - - - 1 

sag (sa�) 1 - - - - - - - 1 

ugramak (u�ramak) 1 - - - - - - - 1 



47 

 

 

 

ugurlamak (u�urlamak) 1 - - - - - - - 1 

yagmur (ya�mur) 6 - - - - - - - 6 

yavrucugum (yavrucu�um) 1 - - - - - - - 1 

yemege (yeme�e) 1 - - - - - - - 1 

yüregi (yüre�i) 1 1 - - - - - - 2 

zagar (za�ar) - - - - - 1 - - 1 

Toplam 28 2 1 2 14 11 19 23 100 

 Bu kategoride �öge� (f=68) kelimesinin yanl�" kullan�m� di�er kullan�mlara göre daha 

çok öne ç!kmaktad!r. Ayr!ca di�er yanl!" kategorilerine göre bu kategoride I. s!n!f kitab!ndaki 

yanl!"lar!n daha çok oldu�u görülmektedir. Bu yanl!"l!klar!n hem Rumencenin hem de Tatar 

Türkçesinin etkisi ile yap!ld!�! dü"ünülmektedir. Rumen alfabesinde ��� harfi 

bulunmamaktad!r. Ayr!ca Tatar Türkçesinde de ��� sesi yerine Kuzey Türkçesinin di�er 

lehçelerinde oldu�u gibi �g� sesi kullan!lmaktad!r. 

 h > k de�i�meleri 

 h > k de�i"mesi ile ilgili yaz!m!nda yanl!"l!k yap!lan iki kelime ve bu kelimelerle ilgili 

6 yanl!" kullan!m tespit edilmi"tir. Bu yanl!"l!kalr!n ders kitaplar!na göre da�!l!m! Tablo 

18�de gösterilmi"tir. 

Tablo 18 

h > k De�i�meleri ile �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

Kalil (Halil) 5 - - - - - - - 5 

kerkes (herkes) - 1 - - - - - - 1 

Toplam 5 1 0 0 0 0 0 0 6 

 Bu kategorideki yanl!"l!klar!n Tatar Türkçesinin etkisiyle yap!ld!�! dü"ünülmektedir. 

Tatar Türkçesinde di�er kuzey lehçelerinde oldu�u gibi �h� sesi yerine �k� sesi 

kullan!lmaktad!r. �Kalil� kelimesinin 5 yanl!" kullan!m!n!n tespit edildi�i I. s!n!f kitab!n!n bu 

kategoride en çok yanl!"l!k bulunan ders kitab! oldu�u görülmektedir. 
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 t > d de�i�meleri 

 t > d de�i�meleri ile ilgili tespit edilen 13 kelime ve bu kelimelerle ilgili 80 yanl�� 

kullan�m�n ders kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 19�da verilmi�tir. 

Tablo 19 

t > d De�i�meleri ile �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

Ba�dad (Ba�dat) - - - - - 4 - - 4 

cebredmek (cebretmek) - - - - - - - 1 1 

cedvel (cetvel) - - - - - 2 - - 2 

dad (tad) - 1 - - 1 - - - 2 

desti (testi) - - - - 1 - - - 1 

epizod (epizot) - - - - - - - 2 2 

hudud (hudut) - - - - - 1 - - 1 

imdad (imdat) - - - - - - 1 - 1 

i�idmek (i�itmek) - 1 - 4 - - - - 5 

kerpeden (kerpeten) - - - - - 1 - - 1 

mikdar (miktar) - - - - - - 2 - 2 

Nasreddin (Nasrettin) - - - - 12 25 19 - 56 

Ru�diye (Rü�tiye) - - - - - - 2 - 2 

Toplam 0 2 0 4 14 33 24 3 80 

 Tespit edilen yanl�� kullan�mlardan en çok dikkat çeken kelime 56 kullan�mla 

�Nasreddin� kelimesidir. Bu kullan�m kelimenin eski imlas�na uygundur. Ancak güncel yaz�m 

k�lavuzuna göre kelimeyi �Nasrettin� olarak yazmak gerekmektedir. 

 Di�er ünsüz de�i�meleri 

 Yukar�daki ünsüz de�i�meleri ile ilgili kategorilere girmeyen ancak yanl�� kullan�lm�� 

oldu�u tespit edilen 12 kelimenin ders kitaplar�ndaki da��l�m� Tablo 20�de gösterilmi�tir. 
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Tablo 20 

Di�er Ünsüz De�i�meleri ile �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Kelime I II III IV V VI VII VIII Top 

aferim (aferin) - - - - - 1 - - 1 

Genap (Cenap) - - - - 1 - - - 1 

felc (felç) - - - - 1 - - - 1 

gadap (gazap) - - - - - 1 - - 1 

gaytan (kaytan) - - - - - - 1 - 1 

kanbur (kambur) - - - - 1 - - - 1 

Kazel (gazel) - - - - - - 2 - 2 

Kirilik (Kiril) - - - - - 1 - - 1 

nergiz (nergis) - - - 2 - - - - 2 

pe!ref (pe!rev) - - - - - 1 - - 1 

tenbih (tembih) - - - - 2 - - - 2 

tü"!(tüy) - - - - - - - 1 1 

Toplam - - - 2 5 4 3 1 15 

 Bu kategorideki kelimelerden en çok! dikkat! çeken yanl�!l�k m > n de�i!mesi olan 

kelimelerde (aferim, kanbur, tenbih) görülmektedir. k > g de�i!mesi ile ilgili iki kelime 

(gaytan, kazel), c>ç de�imesi (felc), z > d de�i!mesi (gadap), s > z de�i!mesi (nergiz), v > f 

de�i!mesi (pe!ref), y > � de�i!mesi (tü�) ve c > g de�i!mesi (Genap) ile ilgili olarak da birer 

yanl�! tespit edilmi!tir. Yanl�!l�klar�n büyük ço�unlu�u Türkçenin eski imlas�na uygun olarak 

yaz�m�ndan kaynaklanmaktad�r. �Genap� kelimesinde ise yanl�!l���n Rumencenin etkisiyle 

yap�ld��� görülmektedir. Rumencede �ge� kullan�m� �ce� !eklinde olunmaktad�r. 

 Say�lar�n yaz�m�yla ilgili yanl��l�klar 

 Say�lar�n yaz�m� ile ilgili yap�lan yanl�!l�klar� �say�lar�n yaz�m� ile ilgili yanl�!l�klar� 

ve �say�lara getirilen eklerle ilgili yanl�!l�klar� olmak üzere iki kategoride toplamak 

mümkündür. Bu kategoride tespit edilen yanl�!l�klar�n s�n�flara göre da��l�m� Tablo 21�de 

verilmi!tir. 
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Tablo 21 

Say�lar�n Yaz�m� ile !lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

 

  

  

 TDK yaz�m kurallar� ile ilgili aç�klamalar�nda �Birden fazla kelimeden olu�an say�lar 

ayr� yaz�l�r: iki yüz, üç yüz altm�� be�, bin iki yüz elli bir vb.� (YK) denmektedir. Tablo 21�de 

görülece!i üzere incelenen kitaplarda say�lar�n yaz�m� ile ilgili 52 yanl��l�k tespit edilmi�tir. 

Bu yanl��l�klardan baz�lar� �u �unlard�r: 

Kaya canavar�n� öldürene be�yüz alt�n. (I, 92) 

Be�yüzbin ley, dedi Adil. (II, 51) 

Siz için onbe� tane seçmi�im ben; (III, 78) 

�bu ova yüz-yüzelli sene evvel yaban bitkilerle kapl� idi. (IV, 130) 

Türk edebiyat�n�n bin üçyüz y�ldan fazla bir geçmi�i vard�r. (V, 8) 

Onsekiz ba��, yedi kuyru�u ve yirmisekiz aya�� var. (VI, 21) 

Ç�k, ey, yüzbin m�zra��m�z$ (VII, 21) 

 TDK yaz�m kurallar� ile ilgili aç�klamada �S�ra say�lar� yaz�yla ve rakamla 

gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da 

rakamdan sonra kesme i�areti konularak derece gösteren ek yaz�l�r: 15., 56., XX.; 15�inci, 

56�nc�, XX�nci vb.� (YK) denmektedir. Bu kurala uyulmayan 26 yanl�� kullan�mdan baz�lar� 

ise �unlard�r: 

25-inci sayfadaki resime bakarak, �Biz de çal���yoruz� ba�l�kl� bir yaz� yaz�n�z. (II, 

26) 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Say�lar�n yaz�m� 2 5 7 1 10 15 12 - 52 

Say�lara getirilen ekler - 5 - - 2 8 11 - 26 

Toplam 2 10 7 1 12 23 23 - 78 
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Köro�lu, XVI- nc  yüzy l n!sonlar nda!ve!XVII-nci yüzy l n!ba"lar nda�!(V, 34) 

 Örneklerde de görülece�i üzere s�ra say�lar�n�n yaz�m�nda kesme i!areti (�) yerine k�sa 

çizgi kullan�lm�!t�r. Baz� cümlelerde ise �S�ra say�lar� ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra 

sadece kesme i!areti ve ek yaz�l�r, ayr�ca nokta konmaz: 8.�inci de�il 8�inci,!

2.�nci de�il 2�nci vb.� (YK) uyar�s�na uygun olmayan kullan�mlar tespit edilmi!tir: 

V.-inci S n f!Gramer!derslerinde!birçok!"eyler!ö�renmi"tik.!(VI, 16) 

Fakat, tam 24.!üncü kilometrenin!yar s na!vard � !zaman,!birdenbire!keksin!bir!düdük!

öttürdü.!(VII, 144) 

�matbaa!�Osmanl !#mparatorlu�u�nda,!ancak,!18.- inci yüzy l n!ilk!yar s nda!(1727!

y l ndan!sonra)!kabul!edilmi"tir.!(VII, 162) 

 Say�lara getirilen di�er çekim eklerinin kesme (�) i!areti ile ayr�lmas� gerekmektedir. 

Baz� cümlelerde hiç kesme i!areti kullan�lmad���, baz� cümlelerde ise kesme i!areti yerine 

k�sa çizgi (-) i!areti kullan�ld��� tespit edilmi!tir: 

Onun!kenar nda!çepeçevre!1-den 12-ye kadar!rakamlar!yaz l .!(II, 38) 

Büyü�ü!ise,!12-de. (II, 39) [12�de] 

1922 de yay nlad � !Çal ku"u!romaniyle!geni"!ün!sa�lad .!(VI, 100) 

Barbu!Delavrancea!1858!y l nda!do�mu"!ve!1918 de ölmü"tür.!(VII, 84) 

 TDK�n�n say�larla ilgili aç�klamas�nda �Üle!tirme say�lar� rakamla de�il yaz�yla 

belirtilir: 2�"er de�il iki"er,!9�ar de�il dokuzar,!100�er de�il yüzer vb.� (YK) denmektedir. V. 

S�n�f kitab�nda bu kurala uymayan bir kullan�m tespit edilmi!tir: 

�m sralar!14-er hecelidir. (V, 11) 
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 �kilemelerin yaz�m�!ile ilgili yanl��l�klar 

 ��kilemeler ayr� yaz�l�r: ad�m ad�m, a��r a��r, ak�n ak�n, allak bullak, aval 

aval (bakmak), çe!it çe!it, derin derin, gide gide, güzel güzel, kar�! kar�!, kös 

kös (dinlemek), kucak kucak, !�p�r !�p�r, tak tak (vurmak), tak�m tak�m, t�k�r t�k�r, yava! 

yava!, k�rk elli (y�l), üç be! (ki!i), yüz yüz elli (y�ll�k) vb.� (YK)  

 �kilemelerin yaz�m� ile ilgili tespit edilen yanl�!l�klar�n ders!kitaplar�na!göre!da"�l�m�!

Tablo 22�de verilmi!tir. 

Tablo 22 

"kilemelerin Yaz�m� ile "lgili Yanl�!l�klar�n Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

 

 

 

 �kilemeler aras�na herhangi bir i!aret koyulmaz. Ancak incelenen kitaplarda 

ikilemelerin aras�na bazen k�sa çizgi (-) [f=53], bazen de virgül (,) [f=38] i!areti koyuldu�u 

tespit edilmi!tir. 

 Bu kategorideki yanl�! kullan�mlarla ilgili baz� örnekler ise !u !ekildedir: 

Tahta oyuncaklar� üst-üste koyarak, ev yap�p oynar�z. (II, 10) 

Aslan, hiddetinden, öyle ba��rd� ki, yer-gök titredi: (III, 43) 

Ellerini, ayaklar�n� zar-zor kald�rabiliyormu!. (IV, 57) 

�nar�n yan�na da betinize-benzinize benziyen bu gülleri koyun, (V, 22) 

Bilmeceler, özellikle k�! aylar�nda, geceleri, e!-dostlar�n toplant�larda biribirlerine 

söyledikleri ve onlara cevap istedikleri halk ürünlerinden biridir. (VI, 49) 

Sert çeneli, k�r sakall�, çarp�k-çurpuk, sivri gözlü, gibi. (VII, 69)  

Yanl�! Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

K�sa çizgi i!areti ile ayr�lan 

ikilemeler 

- 3 1 5 8 17 19 - 53 

Virgül ile ayr�lan ikilemeler - 1 - 8 14 7 8 - 38 

Toplam - 4 1 13 22 24 27 - 91 
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Yeni, yeni hevesle, (IV, 9) 

Yak�nda, ta�lar�n üzerinden tatl�, tatl� akan �rmak vard�. (IV, 99) 

�çantalar�n� ellerine alarak, sevine, sevine okullar�na yollan�rlar  (V, 5) 

Sabah bir, ak�am iki emerse, di�leri, otu, çöpü kesek gibi olur, der. (VI, 40) 

Kendisi akça, pakça; (VII, 47) 

 Peki�tirmeli sözlerin yaz�m� ile ilgili yanl��l�klar 

 �S�fat veya zarf görevindeki peki�tirmeli sözler biti�ik yaz�l�r: apaç�k, apak, büsbütün, 

çepeçevre, ç�r�lç�plak, dümdüz, düpedüz, gömgök, güpegündüz, kapkara, kupkuru, masmavi, 

mosmor, paramparça, sapasa�lam, sapsar�, s�r�l-s�klam, s�rs�klam, sipsivri, yemye�il vb.� 

(YK) 

 Ders kitaplar�nda peki�tirmeli s�fatlar�n yaz�m� ile ilgili tespit edilen toplam 7 yanl�� 

kullan�m�n ders kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 23�te verilmi�tir. 

Tablo 23 

Peki�tirmeli Sözlerin Yaz�m� ile !lgili Yanl��l�klar�n Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

 

  

 

 

 "ncelenen ders kitaplar�nda bu kurala ayk�r� olarak peki�tirmeli sözlerin baz�lar� ayr� 

yaz�l�rken baz�lar� da araya k�sa çizgi (-) i�areti koyularak yaz�lm��t�r: 

Yem ye�il çay�rlara (II, 56) 

Ta bem-beyaz edince, (III, 22) 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Ayr� yaz�lan peki�tirmeli 

sözler 

- 1 - - - - - - 1 

K�sa çizgi i�areti ile ayr�lan 

peki�tirmeli sözler 

- - 4 1 1 - - - 6 

Toplam - 1 4 1 1 - - - 7 
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 Ba�laç olan da / de�nin yaz!m!yla ilgili yanl!�l!klar 

 Bu kategoride tespit edilen toplam 84 yanl�� kullan�m�n �da/de�nin ta/te �eklinde 

yaz�m��, �da/de�nin kelimeye biti�ik yaz�lmas��, �da/de�nin büyük ünlü kural�na uyumu�, 

�da/de�nin kesme ile ayr�lmas�� �eklinde dört ba�l�kta topland�!� görülmü�tür. Bu 

kategorideki yanl�� kullan�mlar�n kitaplara göre da!�l�m� Tablo 24�te verilmi�tir. 

Tablo 24 

Ba�laç Olan Da / De�nin Yaz�m�yla �lgili Yanl��l�klar�n Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

  

 

 

 

 

�Ayr� yaz�lan da/de hiçbir zaman ta/te biçiminde yaz�lmaz: Gidip de gelmemek var, gelip de 

görmemek var (Gidip te gelmemek var, gelip te görmemek var de!il)� (YK) �ncelenen ders 

kitaplar�nda bu kural�n uygulanmad�!� 78 kullan�m tespit edilmi�tir. Bu yanl�� kullan�mlardan 

baz�lar� �unlard�r: 

Her zaman me�rubat ta olur. (I, 52) 

Karanl�k ta oluyordu. (IV, 12) 

F�rt�nalar koparken, git te seyret denizi; (V, 109) 

Gidip te görelim, dediler. (VI, 166) 

Hiç te güç de�il! (VII, 105) 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Da/de�nin ta/te �eklinde yaz�m� 1 1 - 10 31 17 18 - 78 

Da/de�nin kelimeye biti�ik yaz�lmas� - - - - 2 - - - 2 

Da/de�nin büyük ünlü kural�na uyumu - - - - 2 - 1 - 3 

Da/de�nin kesme ile ayr�lmas� - - - - - 1 - - 1 

Toplam 1 1 - 10 35 18 19 - 84 
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 �Ba�laç olan da / de ayr� yaz�l�r ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne ba�l� 

olarak büyük ünlü uyumuna uyar: K�z� da geldi gelini de. Durumu o�luna da bildirdi. Sen de 

mi karde�im? Güç de olsa. Konu�ur da konu�ur.� (YK) aç�klamas�ndaki kurala ayk�r� olarak 

V. S�n�f kitab�nda iki, VII. S�n�f kitab�nda bir olmak üzere toplam üç yanl�� kullan�m tespit 

edilmi�tir. Bu yanl�� kullan�mlar �unlard�r: 

��� fakat, onun olamad��� bir �ey vard�r ki, o �eyde, dünyada eri�ilebilecek en 

büyük kuvvet ve en büyük �eref vard�r. (V, 106)  

Defol, git i�ine$... enayi, sende! (V, 161) 

Birle�en kelimeler, ayr� kullan�ld�klar� zaman, ba�ka ba�ka anlamda ta��yabilirler. 

(VII, 33) 

 Aç�klaman�n ikinci k�sm�nda de�inildi�i gibi bu ek, kelimenin son ünlüsüne ba�l� 

olarak büyük ünlü uyumu kural�na uyar. Bu aç�klamaya ayk�r� olarak V. S�n�f kitab�ndaki iki, 

VII. S�n�f kitab�ndaki bir olmak üzere toplam üç yanl�� kullan�m �u �ekildedir: 

Ayni zamanda, burada leyleklerin dü�manlar� de azd�. (V, 58) 

Tam umudunun uzutup de eme�inin eline verilece�i s�rada, bir kaya dibinde yuvarlak 

toparlar bir adam görür. (V, 138) 

�bari �u boynumu de çel de, kurtulay�m �u candan.... (VII, 26) 

 Yine TDK yaz�m kurallar� ile ilgili aç�klamalar�nda �Da / de ba�lac�n� kendisinden 

önceki kelimeden kesme ile ay�rmak yanl��t�r: Ay�e de geldi (Ay�e�de geldi de�il). Kitab�n 

kapa��na da dikkat et (Kitab�n kapa��na�da dikkat et de�il).� denmektedir. Bu kurala ayk�r� 

olarak tespit edilen tek cümle ise VI. S�n�f kitab�ndaki �u cümledir: 

Toplant�da, Murat�da vard�. (VI, 148) 
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 Büyük ünlü uyumu kural�na ayk�r� durumlar 

 �Bir kelimenin birinci hecesinde kal�n bir ünlü (a, �, o, u) bulunuyorsa di�er 

hecelerdeki ünlüler de kal�n, ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa di�er hecelerdeki ünlüler de 

ince olur: ad�m, ayak, boyunduruk, burun, dalga, dudak, k�rlang�ç; be�ik, bilezik, gelincik, 

gözlük, üzengi, vergi, yüzük vb.� (YK) Büyük ünlü uyumu kural�na ayk�r� olarak tespit edilen 

141 hatal� kullan�m�n �Eklerle ilgili hatalar�, �Yabanc� kelimelere getirilen eklerle ilgili 

hatalar�, �Türkçede kurala uymayan eklerle ilgili hatalar� olmak üzere üç temel Yanl�� 

Kategorisinde oldu�u görülü�tür. Bu kategorilerle ilgili yanl��l�klar�n ders kitaplar�na göre 

da��l�m� Tablo 25�te verilmi�tir. 

Tablo 25 

Büyük Ünlü Uyumu Kural�na Ayk�r� Durumlar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

  

 

 

 Eklerle ilgili en çok yanl��l�k �ile� edat�n�n ek halinde kullan�lmas�nda görülmektedir. 

�ile, ünsüzle biten kelimelere biti�ik olarak yaz�ld���nda i ünlüsü dü�er ve büyük ünlü 

uyumuna uyar: bulut-la (bulut ile), çiçek-le (çiçek ile), ku�-la (ku� ile) vb.� (YK) !ncelenen 

kitaplarda ise bu kurala uyulmayan kelimeler oldu�u tespit edilmi�tir. Bunlardan baz�lar� 

�öyledir: 

Testiyi k�rmaya veya devirmeye u�ra!t�: birkaç defa gagas�yle vurdu, (II, 55) 

Yoksulluk dolay�s�yle e!yan�n lüks de�erini tan�mayan Hoca, (III, 48) 

Bülbülün gül dal�na konup ötmeye ba!lamas�yle, k�z pencereleri açar, (V, 17) 

En sonra, anal�k duygusiyle yavrular�n� buldu. (V, 154) 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Eklerle ilgili yanl��lar - 5 5 3 26 26 28 - 93 

Yabanc� kelimelere getirilen ekler - 1 2 8 7 12 12 2 44 

Kurala ayk�r� eklerle ilgili yanl��lar - - - - - 2 - 2 4 

Toplam - 6 7 11 33 40 40 4 141 
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Çal�ku�u romaniyle geni� ün sa$lad�. (VI, 100) 

Hoca, asasiyle, e�e$inin ön aya$�n�n bast�$� yeri göstererek: (VII, 55) 

 Baz� yap�m eklerinin ve çekim eklerinde de büyük ünlü uyumu kural�na ayk�r� 

durumlar gözlemlenmi!tir: 

Tertemiz vücutleri ile, böyle, güne�e kar�� durmak nekadar ho�lar�na gitti$i 

yüzlerinden belli idi. (II, 85) 

VI-inci S�n�f (VI, 1) 

"yi, kötü, hep konu�an hakl�dir. (VI, 67) 

mâsum ,- kabahats�z, küçük çocuk. (VII, 59) 

Hacivat�in söylediklerini, daima, ters anlar gibi davran�r. (VII, 70) 

 �Son ünlüleri kal�n s�radan olmas�na kar��n son sesleri ince söylenen baz� al�nt� 

kelimeler ince ünlülü ekler al�r: alkol / alkolü, hakikat / hakikati, helal / helalimiz, idrak / 

idrakimiz, kabul / kabulü, kontrol / kontrolü, protokol / protokole, saat / saate, 

sadakat/sadakati, santral / santraller vb.� (YK) Bu kurala uymayan yanl�� kullan�mlardan 

baz�lar� �unlard�r: 

Ö$le vakt�, güne� güney taraf�nda görünür. (II, 64) 

Çocuklar, babalar�n�n verdi$i nasihat�n ne demek oldu$unu ne zaman anlam��lar? 

(III, 25)  

Bu saatta, bak her yerde sesler var. (III, 103) 

Her ne de olsa, kabahatl� olan, zarar� ödemeli. (IV, 113) 

�oyun arkada��m olan "on�� yüzme$e gitmek için çag�rma$a geldi$imi bahane 

ederek, etrafa bir göz gezdirdim. (IV, 111) ["on�u] 

Nasreddin Hoca bir seyahata ç�km��. (V, 39) 

�anas�ndan, babas�ndan helâll�k al�r (V, 137) 
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âciz � takats�z, kuvvetsiz (VI, 89) 

Rüzgâr, liyâkatl� adamlara has olan o büyük ve ulvi so�ukkanl�l�kla, yava� geriye 

dönmü�, (VI, 87) 

�dikkatla katlad�, (VI, 158) 

Her hangisi de olsa, bana hakikat� bildirmiyeceklerdir. (VI, 194) 

me�rubât � çe�itli meyve sular� (alkolsuzdur). (VII, 128) 

 �-gil, -ken, -leyin, -mt rak,! -yor�! (YK)! ve! �-ki�! ekleri! büyük! ünlü! uyumu! kural na!

uymayan!eklerdir.!Bu!eklerin!kullan m yla!ilgili!sadece!�-ki�!ile!ilgili!olarak!yap lan!dört!hata 

tespit!edilmi"tir.!Bu!yanl " kullan mlar!"unlard r: 

E�ildi, aya��ndak� lâstiklerini ç�kard�, (VI, 158)  

Dördüncü f�kradak� Mü�tak Bey ve Zîba Dudu�nun adlar�n�n anlamlar�n� uygun olup 

olmad���n� tart���n�z. (VIII, 30) 

Eski sözcüklerin bugünki manalar�n� sözlükten bulunuz. (VIII, 32) 

 Ünlü dü�mesi ile ilgili yanl!�l!klar 

  Bu kategoride! tespit! edilen! 86! yanl " kullan m n! �#kinci! hecedeki! dar! ünlünün!

dü"mesi�!ve!�#çeri,!d "ar !vb.!kelimelerde!ünlü!dü"mesi�!olarak iki!ba"l k!alt nda! topland $ !

tespit! edilmi"tir.! Bu! yanl " kullan mlar n! ders! kitaplar na! göre da$ l m ! Tablo! 26�daki! gibi!

olmu"tur. 

Tablo 26 

Ünlü Dü�mesi ile �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da"�l�m� 

  

 

 

Yanl "!Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

#kinci!hecedeki!dar!ünlünün!dü"mesi 2 4 2 7 3 25 9 2 54 

#çeri,!d "ar !vb.!sözlerde!ünlü!dü"mesi 1 - - 1 12 9 7 2 32 

Toplam 3 4 2 8 15 34 16 4 86 
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 ��ki heceli baz� kelimeler ünlüyle ba�layan bir ek ald�klar�nda ikinci hecelerindeki dar 

ünlüler dü�er: a��z / a�z�, al�n / aln�, ba��r / ba�r�m, beniz / benzi, beyin / beynimiz, boyun / 

boynu, bö�ür / bö�rüm, burun / burnu, geniz / genzi, gö�üs / gö�sün, gönül / gönlünüz, kar�n / 

karn�, o�ul / o�lu; çevir- / çevril-, devir- / devril- vb.� (YK) Bu aç�klamaya uymayan 54 hata 

tespit edilmi�tir. Bu hatalardan baz�lar� �unlard�r: 

Bak Murat, sen �u metini oku. (I, 40) 

Tek bir varl��a verilen isime, özel isim denir. (II, 23) 

25-inci sayfadaki resime bakarak, (II, 26) 

Ben, omuzumdan tüfe�i indirip, n��an al�m. (II, 79) 

Eski zamanlarda, �ehire yak�n bir köyde, (IV, 48) 

Biz havay� gö�üse çekeriz (IV, 72) 

Önce, hava buruna girer. (IV, 72) 

Burunun içi ya� ve gayet ince bir dericik ile kapl�d�r. (IV, 72) 

O günü leylek geç vakite kadar gölde e�lenmi�, (IV, 85) 

�trende, özel bir vagon ay�r�lm��t�. (VI, 3) 

Naz�m� (�iiri), nesirden ay�ran baz� özellikler vard�r. (VI, 16) 

�hem zekâs�n� ve hem de �iire meyilini gösteren vesilelerdir. (VI, 56) 

Arap alfabesinde, c�m harfi yaz�l�rken, kar�na benzetilir (VI, 58)  

E�er böyle olmasayd�, ne kal�rd� o�ula: (VI, 95) 

�yaramazlar öyle ba��r���p gülü�üyorlard� ki. (VI, 207) 

�benizin solsa (VII, 123) 

 ��çeri, d��ar�, ileri, �ura, bura, ora, yukar�, a�a�� gibi sözler ek ald�klar�nda sonlar�nda 

bulunan ünlüler dü�mez: içerde de�il içeride, d��ardan de�il d��ar�dan, ilerde de�il ileride, 
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�urda de�il �urada, burda de�il burada,"orda"de�il"orada,"yukarda"de�il"yukar!da,"a�a�da"de�il"

a�a�!da" vb.�" (YK) Bu" aç!klamaya" uymayan" yanl!�" kullan!m say!s!" toplam" 32" olarak tespit 

edilmi�tir."Bu"yanl!�l!klar!n görüldü�ü"d!�ar!,"yukar!,"içeri,"bura,"ileri,"ora"kelimelerinden birer 

örnek a�a�!da"gösterilmi�tir: 

Dert d��arda. (I, 72) 

Yukarda, Dobruca ba�l�kl� dersin sonu ise, naz�md�r, yani, �iirdir. (V, 10) 

!çerden, ayni ses: (V, 51) 

�Burda ba� benim�, dermi�. (V, 90) 

�ilerde, yani ald��� bisiklete binmeye çal��an Ali�yi seyrediyorlard�. (VIII, 119)  

En ulu a�ac�n tepesine ç�k�p, ordan bakt�. (VI, 22) 

 Ünlü daralmas� ile ilgili hatalar 

 Bu kategoride"tespit"edilen"400"yanl!� kullan!m!n"�Ünlü"daralmas!"olmamas!"gereken"

sözcükler�"ve"�Ünlü"daralmas!"olmas!"gereken"sözcükler�"olmak"üzere"iki ana"ba�l!k"alt!nda"

topland!�!"görü�mü�tür."Bu"yanl!� kullan!mlar"ve"ders"kitaplar!na"göre"da�!l!m!"Tablo 27�deki"

gibi"olu�mu�tur.  

Tablo 27 

Ünlü Daralmas� ile !lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

Yanl!�"Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Ünlü"daralmas!"olmamas!"gereken"

sözcükler 

- 10 25 36 94 99 127 - 391 

Ünlü"daralmas!"olmas!"gereken"sözcükler - - 3 1 1 1 3 - 9 

Toplam - 10 28 37 95 100 130 - 400 
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 �Türkçede a, e ünlüleri ile biten fiillerin �imdiki zaman çekiminde, söyleyi�te de 

yaz�mda da a ünlüsü �, u; e ünlüsü i, ü olur: ba�l�yor (<ba�la-yor), oynuyor (<oyna-yor), 

doymuyor (<doyma-yor), izliyor (<izle-yor), diyor (<de-yor), gelmiyor (<gelme-yor), 

gözlüyor (<gözle-yor) vb. 

 Birden çok heceli ve a, e ünlüleri ile biten fiiller, ünlüyle ba�layan ek ald�klar�nda bu 

fiillerdeki a, e ünlülerinde söyleyi�te yayg�n bir daralma (� ve i�ye dönme) e!ilimi görülür. 

Ancak söyleyi�teki �, i ünlüleri yaz�ya geçirilmez: ba�layan, ya�ayacak, atlayarak, saklayal�, 

atmayal�m; gelmeyen, izlemeyecek, gitmeyerek, gizleyeli, besleyelim vb. Buna kar��l�k tek 

heceli olan demek ve yemek fiillerinde, söyleyi�teki i ünlüsü yaz�ya da geçirilir: diyen, 

diyerek, diyecek, diyelim, diye; yiyen, yiyerek, yiyecek, yiyelim, yiye, yiyince, yiyip vb. 

Ancak deyince, deyip sözlerindeki e yaz�l��ta korunur.� (YK) 

 "ncelenen ders kitaplar�nda bu kuralla ilgili olarak toplam 400 yanl�� kullan�m tespit 

edilmi�tir. Bu yanl��l�klar�n 9 tanesi �yemek� fiiliyle ilgili olarak daralma yap�lmas� gerekti!i 

hâlde daralman�n yap�lmad�!� kullan�mlard�r. 391 kullan�m ise daralma yap�lmamas� gerekti!i 

hâlde yanl�� olarak daralman�n yap�ld�!� kelimelerdir. 

 Daralma olmas� gerekti!i halde daralman�n yap�lmad�!� dokuz kullan�m �unlard�r: 

Böyle i�tahla yeyen, (III, 18) 

Me�e a!açlar�n�n kabu!unu yeyip ya�ard�. (III, 31) 

K���n rahat rahat onlar� yeyip yat�yordu. (III, 31) 

�etin hapsini yeyip kaçt�.(IV, 42) 

Bir gün gelip siz beni yeyinceye kadar da, bu böyle gidecek. (V, 149) 

�Hoca�y� da, yeyip geldi sanm��lar. (VI, 65) 

Dilenciler ve fakirler yeyip bitirememi�ler. (VII, 24) 
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Yeyip bitirememi�ler. (VII, 30) 

Her birimizin yeyip i�ti!i, (VII, 128) 

 Daralma olmamas� gerekti�i hâlde daralman�n yap�ld��� 391 yanl�� kullan�mdan 

baz�lar� �unlard�r: 

&en �ark�lar söyliyerek. (II, 21) 

Hemen ikisi de e�e!i aram�ya gittiler. (II, 54) 

Kupkuru tahtaperde ate� ald�, çat�r çat�r yanm�ya ba�lad�� (III, 9) 

Çal��may� sevmiyen bir adam, (III, 46) 

Sular kararm�ya, karanl�k çökmeye ba�lam��. (IV, 11) 

�nliye inliye yalam�� kenarlar�n�. (IV, 33) 

�sözünü k�zdan-k�zandan sak�nm�yan biriymi�. (V, 21) 

Atasözleri, bir fikri kolayca ispat etmiye de yarar. (V, 31) 

Türkçede pek çok ek oldu!unu söyliyebiliriz. (VI, 44) 

Hoca ise, b�y�k alt� gülümsiyerek: (VI, 64) 

Yürürken kendini bamba�ka duym�ya ba�lam��. (VII, 22) 

Bu teklifi i�iden vezirler dü�ünmiye ba�lam��lar; (VII, 25) 

ceylân, - ince bacakl�, çok ko�an ve keçiye benziyen bir hayvan (VII, 59) 

 �demek� ve �yemek� kelimeleri hariç di�er kelimelerde sadece �imdiki zaman eki 

olan �-yor� eki geldi�inde daralma olmaktayken bu cümlelerde �-y-� kayna�t�rma sesinin de 

daralmaya neden oldu�u gibi bir kullan�m söz konusudur. Günlük konu�ma dilinde bu tür 

kullan�mlar görülmekle beraber Türkiye Türkçesi yaz� dilinde bu kelimelerin daralma 

olmaks�z�n yaz�lmas� gerekmektedir. 
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 Ünsüz sertle�mesi!(benze�mesi)!ile!ilgili!yanl" l"klar 

 Bu kategoride tespit edilen toplam 16 yanl�� kullan�m�n ders kitaplar�na göre da!�l�m� 

Tablo 28�deki gibi olu�mu�tur. 

Tablo 28 

Ünsüz Sertle�mesi ile �lgili Yanl��l�klar�n Ders Kitaplar�na Göre Da!�l�m� 

  

 

 �Dilimizde sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüzle ba�layan ekler al�r: aç-t�, a�-ç�, 

bak-t�m, bas-k�, çiçek-ten, dü�-kün, geç-tim, ipek-çi, seç-kin, seç-ti, süt-çü vb.� (YK) 

 Bu kurala uymayan 16 kullan�m tespit edilmi�tir. Yanl�� kullan�m tespit edilen 

cümleler �unlard�r: 

Dinle beni karde�ci!im. (I, 88) 

Ben ç�kmam güne�ca!z�m! (IV, 91) 

Bükre��de (V, 49) 

Köpek de, kovu!a girerek, k�zça!�z�n yan�na k�vr�ld�. (V, 53) 

K�k�rdak � sertce bir madde; yamu�ak hemik (V, 68) 

Bükre��den Köstence�ye geldim. (V, 125) 

Bükre��de yap�lan Metroyu daha görmemi�ler (VI, 4) 

Üçünçü k�t�ada neler söylendi!ini aç�klay�n�z. (VI, 11) 

Karagöz oyununu oynatanlara karagözçü denir. (VI, 78) 

Karagözçü, �ekilleri oynat�r. (VI, 78) 

Akl�mca, Ba!dat�da oturup dinlenecektim. (VI, 191)  

Yanl�� Kategorisi Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Ünsüz sertle�mesi yanl��l�klar� 1 - - 1 4 6 3 1 16 
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Ba�dad � Irak�da bir �ehirin ismidir. (VI, 198) 

Türk-Romen dostlu�unun bir simgesi olarak, Romanya�n"n Ba!kenti Bükre!�de 

bulunan �Atatürk meydan"� (VII, 4) 

Nitekim, Ayd"n, Ayd"n�da, Bükre!-Bkre!�den !eklinde yaz"l"r. (VII, 37) 

A�"z birli�i etmi!cesine: (VII, 107) 

Cennet�de huri k"zlar" (VIII, 15) 

 Ünsüz yumu�amas� ile ilgili yanl��l�klar 

 Bu kategoride 23 yanl�� kullan�m tespit edilmi�tir. Bu yanl�� kullan�mlar�n ders 

kitaplar�na göre da!�l�m� Tablo 29�daki gibi olu�mu�tur. 

Tablo 29  

Ünsüz Yumu!amas" ile #lgili Yanl"!l"klar"n Ders Kitaplar"na Göre Da�"l"m" 

  

 

 �Çok heceli kelimeler ünlüyle ba�layan bir ek ald�klar�nda sonlar�nda bulunan p, ç, t, k 

ünsüzleri yumu�ayarak b, c, d, !�ye dönü-�ür: kelep / kelebi; a!aç / a!ac�, kazanç / kazanc�; 

geçit / geçidi, kanat / kanad�; ba�ak / ba�a!�, b�çak / b�ça!� vb. Ancak birden fazla heceli 

oldu!u hâlde sonlar�ndaki ünsüzleri yumu�amayan kelimeler de vard�r: an�t / an�t�, bulut / 

bulutu, kan�t / kan�t�, ölçüt / ölçütü vb. 

 Tek heceli kelimelerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri ise iki ünlü aras�nda 

korunur: ak / ak�, at / at�, bük / bükü, ek / eki, et / eti, göç / göçü, ip / ipi, kaç / kaç�nc�, kök / 

kökü, ok / oku, ot / otu, saç / saç�, sap / sap�, suç / suçu, süt / sütü vb. Buna kar��l�k tek heceli 

oldu!u hâlde sonlar�ndaki ünsüzleri yumu�ayan kelimeler de vard�r: but / budu, dip / dibi, gök 

/ gö!ü, kap / kab�, kurt / kurdu, uç / ucu, yurt / yurdu vb.� 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Ünsüz yumu�amas� yanl��l�klar� - - - 2 9 6 5 1 23 
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 �Baz� al�nt� kelimelerde yumu�ama olmaz: ahlak / ahlak�n, cumhuriyet / cumhuriyete, 

evrak / evrak�, hukuk / hukuku, ittifak / ittifaka, sepet / sepeti, tank / tank� vb.� (YK) 

 Bu kurala uyulmayan 23 kelime tespit edilmi�tir. Bu yanl�� kullan�mdan 12 tanesi 

yumu�ama yap�lmas� gerekti!i hâlde yumu�ama yap�lmam��; 11 tanesi ise yumu�ama 

yap�lmamas� gerekti!i hâlde yumu�ama yap�lm�� kelimelerden olu�maktad�r. Yumu�ama 

yap�lmas� gereken kelimelerin bulundu!u cümleler �unlard�r: 

Kar�s� imadata ko�mu�. (IV, 33) 

Buraya ç�kmak her yi�itin yapabilece�i �ey de�il. (IV, 44)  

�derken, ayr� yaz�lan de ba�laç�, dahi kelimesinin yerine kullan�lm�!t�r. (V, 47) 

�kitapç� dükkân� oldu�unu anlamakta geçikmedim. (V, 50) 

�ilk ö�ütüm bu oldu�u gibi, son ö�ütüm de, gene, bu olacakt�r. (V, 79) 

Ki ba�laç� (ba�lam�) (V, 126) 

Cümleleri biribirine ba�layan kelimelerden biri de ki ba�laç�d�r. (V, 126) 

Burada ki ba�laç�, iki cümle aras�nda ilgi kurmaya yard�m etmi!tir,(V, 126) 

� siz !u yi�itin bir seyrine dayanam�yorsunuz, (V, 136)  

Demek ki, aldat�ld�m ve gerçekten ç�plak�m� diye dü�ünmü�. (V, 160) 

-geçikmek. (VI, 119) 

�esmer ve gürbüz yi�iti, ikinci gün� (VII, 170) 

 Yumu�ama yap�ld�!� hâlde yumu�ama yap�lmamas� gereken 11 kelimenin bulundu!u 

cümleler ise �unlard�r: 

Ayni zamanda, edebiyat, insanlarda okuma mera�� uyand�ran ve insanlar� yükselten 

bir kültür kayna��d�r. (V, 8)  

��Bilin ve i�idin ki, do�an bir çocuk de�ildir; O, O�uz�dur.� (VI, 20) 
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Ala bir ses perdesinden görünmekte ergi. (VI, 137) 

Nihayet, evine var�nca, kar�s�na: �Art�k seni f�nd�kla, f�st�kla, ku� südüyle 

besliyece#im$� demi�. (VI, 184) 

Bu sözleri i�iden Harun-el-Ra�id: (VI, 194) 

Onlar�n kimini öldürür, kiminin kanadlar�n� kopar�r, (VI, 215) 

Bu nas�l dildir ki, Arab�a söylesen anlamaz, (VII, 9) 

Bu teklifi i�iden vezirler dü�ünmiye ba�lam��lar; (VII, 25) 

�sar� ine#in südünü içip, bal�n� emerek büyürmü�� (VII, 34) 

Türkçe konu�tu#umuzu i�iderek, di#er arkada�lar� da söze kar��t�lar. (VII, 99) 

Çizilen portre hangi muhide aittir? (VIII, 36) 

 Birle�ik fiillerin yaz�m� ile ilgili yanl��l�klar 

 �Belirtisiz isim tamlamalar�, s�fat tamlamalar�, isnat gruplar�, birle�ik fiiller, 

ikilemeler, k�saltma gruplar� ve kal�pla�m�� çekimli fiillerden olu�an ifadeler yeni bir kavram� 

kar��lad�klar�nda birle�ik kelime olurlar. Birle�ik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde biti�ik 

veya ayr� olarak yaz�l�r.� (YK) 

 "ncelenen kitaplarda birle�ik fiillerin yaz�m� ile ilgili tespit edilen toplam 19 fiil ve bu 

fiillerin kullan�m�yla ilgili 70 hatay� iki ba�l�k alt�nda ifade edebiliriz: 

· Birle�ik yaz�lmas� gerekirken ayr� yaz�lan birle�ik fiiller (14 fiil, 25 hata), 

· Ayr� yaz�lmas� gerekirken birle�ik yaz�lan birle�ik fiiller (15 fiil, 45 hata). 

 Bu kategorideki hatal� kullan�mlar�n s�n�flara göre da"�l�m� Tablo 30�da gösterilmi�tir. 
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Tablo 30 

Birle�ik Fillerin Yaz�m� ile �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da%�l�m� 

 

 

 

 

 Birle�ik yaz�lmas� gerekirken ayr� yaz�lan birle�ik fiiller Tablo 31�de gösterilmi�tir. 

Tablo 31 

Birle�ik Yaz�lmas� Gerekirken Ayr� Yaz�lm�� Birle�ik Fiiller 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Birle�ik yaz�lmas� gerekirken ayr� yaz�lm�� fiillerden baz� örnekler �u �ekildedir: 

Ben kan�m� helâl ettim, sen de afv et, Yâ-Rabbî"... (VII, 123) 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Birle�ik yaz�lmas� gereken birle�ik fiiller - - - 4 7 1 10 3 25 

Ayr� yaz�lmas� gereken birle�ik fiiller - - 4 2 13 9 15 2 45 

Toplam - - 4 6 20 10 25 5 70 

Birle�ik yaz�lmas� gereken fiiller I II III IV V VI VII VIII Top 

afv etmek (affetmek) - - - - - - 1 - 1 

anlat�la gelmek (anlat�lagelmek) - - - - - - - 1 1 

baka kalmak (bakakalmak) - - - - 1 - - - 1 

ba� vurmak (ba�vurmak) - - - - - 1 1 1 3 

def olmak (defolmak) - - - - 1 - - - 1 

dona kalmak (donakalmak) - - - 1 - - - - 1 

döne bilmek (dönebilmek) - - - - 1 - - - 1 

feth etmek (fethetmek) - - - - 1 - 8 - 9 

gülü vermek (gülüvermek) - - - - 1 - - - 1 

red etmek (reddetmek) - - - - 1 - - - 1 

süre gelmek (süre gelmek) - - - - - - - 1 1 

�a�a kalmak (�a�akalmak) - - - 1 - - - - 1 

vaad etmek (vadetmek) - - - 2 - - - - 2 

yora durmak (yoradurmak) - - - - 1 - - - 1 

Toplam - - - 4 7 1 10 3 25 
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Ben de, uçan b�ld�rc�n�n arkas�ndan, hiç k�m�ldamadan baka kald�m. (V, 120) 

En zor anlarda bile, hileye ba� vurmaktan çekinir. (VII, 203) 

Def ol, git buradan, hey çirkin yarasa"... (V, 88) 

�döne bilirsen, dön de bir bak, bakal�m; (V, 142) 

Bir taraftan, yeni yeni ülkeler feth ediliyor� (VII, 161) 

$a�a kalan seyirciler. (IV, 81) 

�onlara dar� serpece$ini vaad ediyor? (IV, 80)  

�bin mânaya yora dursun. (V, 27)  

yür-ü-vermek / yürüvermek (VIII, 117) 

 Ayr� yaz�lmas� gerekirken birle�ik yaz�lm�� birle�ik fiiller ve bu fiillerin ders 

kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 32�de gösterilmi�tir. 

Tablo 32 

Ayr� Yaz�lmas� Gereken Fiiller ve Ders Kitaplar�na Göre Da$�l�m� 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ayr� yaz�lmas� gereken fiiller I II III IV V VI VII VIII Top 

andiçmek (ant içmek) - - - - - - 2 - 2 

arzetmek (arz etmek) - - - - 1 - - - 1 

cans�kmak (can s�kmak) - - - - - - - 1 1 

dilegetirmek (dile getirmek) - - - - - - - 1 1 

elvermek (el vermek) - - - - - - 3 - 3 

farketmek (fark etmek) - - - - 2 - 1 - 3 

farzetmek (farz etmek) - - - - - 1 - - 1 

laz�mgelmek (laz�m gelmek) - - - - 1 1 1 - 3 

rasgelmek (rast gelmek) - - 1 2 2 2 1 - 8 

sarfetmek (sarf etmek) - - - - 5 1 2 - 8 

terketmek (terk etmek) - - 2 - - 1 1 - 4 

varolmak (var olmak) - - 1 - - - 2 - 3 

yoketmek (yok etmek) - - - - 1 1 - - 2 

yokolmak (yok olmak) - - - - 1 1 - - 2 

zaptetmek (zapt etmek) - - - - - 1 2 - 3 

Toplam - - 4 2 13 9 15 2 45 
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 Ayr� yaz�lmas� gerekirken birle�ik yaz�lan fiillerin bulundu�u cümlelere örnekler ise 

�u �ekildedir: 

Andiçmek için kol kesmek. (VII, 212) 

arzeden � gösteren, görünen (�ey) (V, 6) 

�devam eden e�lenceler kadar cans�kacak �ey yoktur. (VIII, 31) [can s�kacak] 

A�k konusu d�!�nda da bulunan co!kun duygulara, dilegetirildi�i zaman, lirik �iir 

denilir. (VIII, 39) 

Elvermez mi kaplanlar�n, s�rtlanlar�n di!leri? (VII, 7) 

Ancak kendini be�enmenin nekadar kötü bir �ey oldu�unu da hep o vakit farketmi�. 

(V, 19) 

Farzet ki, denize girdim. (VI, 206) 

Köylüler, baba ile o"ulu ba!ba!a b�rakmak lâz�mgeldi"ini dü!ünerek, sessizce d�!ar� 

ç�kt�lar. (VI, 76) 

K�rda bir çobana rasgelmi!. (III, 18) 

Bu nedenle, tüm eserlerinde, kulland�"� Türkçeyi, giderek, sadele!tirme"e gayret 

sarfetmi!tir. (V, 122) 

Onlar, bu yerleri niçin terkederler? (III, 14) 

Senin gibi do"ru kalpli evlâtlar her vakit varolsun! (III, 40) 

Mahvetmek= yoketmek, öldürmek. (III, 83) [yok etmek] 

Tutal�m ki, Güne! Dünya�y� do"urduktan ve biz de dünyaya geldikten sonra, yokoldu. 

(V, 92) 

�s�ms�k� yumarak, öyle bir el öpü!leri vard� ki, gülmemek için kendimi zor 

zaptediyordum. (VI, 97) 
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 Birle�ik kelimelerin yaz�m� ile ilgili yanl��l�klar 

 �ncelenen kitaplarda birle�ik kelimelerin yanl�� yaz�m� ile ilgili tespit edilen toplam 

129 kelime ve bu kelimelerle ilgili 453 yanl�� kullan�m� iki ba�l�k alt�nda ifade edebiliriz: 

· Biti�ik yaz�lmas� gerekirken ayr� yaz�lan birle�ik kelimeler (47 kelime, 142 yanl��), 

· Ayr� yaz�lmas� gerekirken birle�ik yaz�lan birle�ik kelimeler (82 kelime, 311 yanl��). 

Tablo 33:  

Birle�ik Kelimelerin Yaz�m� ile �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da%�l�m� 

 Birle�ik yaz�lmas� gerekirken ayr� yaz�lan kelimeler Tablo 34�te gösterilmi�tir. 

Tablo 34 

Birle�ik Yaz�lmas� Gereken Kelimeler ve Ders Kitaplar�na Göre Da%�l�m� 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Biti�ik yaz�lmas� gereken birle�ik 

kelimeler 

1 6 11 14 27 30 40 13 142 

Ayr� yaz�lmas� gereken birle�ik kelimeler 7 14 16 33 84 76 72 9 311 

Toplam 8 20 27 47 111 106 112 22 453 

Birle�ik yaz�lmas� gereken birle�ik 

kelimeler 

I II III IV V VI VII VIII Top 

akar su (akarsu) - - - - - 1 - 1 2 

ak kelebek (akkelebek) - - 1 - - - - - 1 

ak�am üstü (ak�amüstü) - - 1 1 1 2 - - 5 

al��-veri� (al��veri�) - - - - 4 1 - - 5 

anne-anne (anneanne) - - - - - - 1 - 1 

ay dede (aydede) - 1 - - - - - - 1 

bahç�van ba�� (bahç�vanba��) - - - - 1 - - - 1 

basma kal�p (basmakal�p) - - - - - 1 - - 1 

bir birine (birbirine) - - - 1 - - - - 1 

bir çok (birçok) - - - - - - 5 - 5 

birden bire (birdenbire) - - - - - 1 - - 1 

bir kaç (birkaç) - 1 - - - 3 1 1 6 

bir tak�m (birtak�m) - - - - 2 1 - - 3 

bu günkü (bugünkü) - - - - - 1 - 1 2 

buz dolab� (buz dolab�) - - - 1 - - - - 1 

büyük anne (büyükanne) - - - 1 2 - 13 - 16 
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 Birle�ik yaz�lmas� gereken ancak ayr� yaz�lan birle�ik kelimelerle ilgili örnek cümleler 

ise �unlard�r: 

çay: dereden büyük, �rmaktan küçük akar su (VIII, 86) 

�kar taneleri ak kelebekler gibi uçu�urlar. (III, 60) [akkelebekler] 

Ak�am üstü, eve dönerken, yolda bir adama rastgelmi�. (VI, 189) 

büyük baba (büyükbaba) - - - 4 - - - - 4 

çarh� felek (çark�felek) - - - - 1 - - - 1 

elbet te (elbette) - - 1 - 2 - - - 3 

dört nala (dörtnala) - 1 - - - - - - 1 

gece kondu (gecekondu) - - - - - - - 1 1 

git gide (gitgide) - - - - - - 1 - 1 

gök yüzü (gökyüzü) - 1 1 - 1 - 2 - 5 

göz ya�� (gözya��) - - - - - 1 - - 1 

han�m efendi (han�mefendi) - - - - - 2 - - 2 

Heybeli-ada (Heybeliada) - - - - 1 - - - 1 

hiç bir (hiçbir) - 1 1 3 7 8 2 - 22 

ho�-be� (ho�be�) - - - - - 3 - - 3 

ilk bahar (ilkbahar) - - - - - - - 2 2 

insan o!lu / ki�i o!lu (insano!lu / 

ki�io!lu) 

- - - - 1 1 - 1 3 

iyilik sever (iyiliksever) - - - - - 1 - - 1 

Kaf da!� (Kafda!�) - - - - 1 - - - 1 

koca kar� (kocakar�) - - - - - - 1 - 1 

madem ki (mademki) - - 1 1 - - - - 2 

millet vekili (milletvekili) - 1 - - - 1 - - 2 

nazar� itibar (nazar�itibar) - - - - - - 1 - 1 

ne için (niçin) - - - - - - - 3 3 

öz deyi� (özdeyi�) - - - - - - - 1 1 

pek âlâ (pekâlâ) 1 - 1 - - - - - 2 

pek iyi (pekiyi) - - 3 1 - - - - 4 

s�rt üstü (s�rtüstü ) - - - - 1 - - - 1 

su ba�� (suba��) - - - - 1 - - - 1 

veled-i zina (veledizina) - - - - - - - 1 1 

yar�m-ada (yar�mada) - - - - - - - 1 1 

yer yüzü (yeryüzü) - - - 1 1 2 11 - 15 

yol üstü (yolüstü) - - 1 - - - - - 1 

zeytin ya!� / kara dut (zeytinya!� / 

karadut) 

- - - - - - 2 - 2 

Toplam 1 6 11 14 27 30 40 13 142 
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Uzak ve yak�n kom�ular�yla, al��-veri� yaparlard�. (VI, 133) 

Anne-anne, niçin gelmiyor bu tren? dedi. (VII, 140) 

Gökte Ay Dede güler, ninni; (II, 7) [aydede] 

Bahç�van ba��n�n, padi�ah k�zlar�n�n hediyelerini red ederken söyledi$i sözleri nas�l 

buluyorsunuz. (V, 29) 

�bu yüzden de, hat�rlar�nda kalan basma kal�p bir �bahçe�dir. (VI, 92) 

�uzun gagas�n� bir birine vurarak tak�rdat�r ve, geçikti$ine pi�man olup, ba��n� bir 

önüne bir ard�na sallar. (IV, 86) 

Bir çok kimseler Ali�yi bile tan�mam��lard�. (VII, 58) 

Ya da, Koca-Ka$an, birden bire ölüverirse, ne olur? derlerdi. (VI, 19) 

Bir kaç cülme ile tasvir ediniz. (VI, 100) 

Naz�mda, bir de, m�sralar�n son kelimeleri aras�nda bir tak�m benzerlikler oldu$unu 

görürüz. (V, 11) 

Bu günkü i�ini yar�na b�rakma. (VI, 44) 

Yemek haz�r, buz dolab�na yerle�tirilmi�. (II, 44) 

Büyük anne, o a$açlar niçin meyva yapm�yorlarm��? (V, 116) 

Büyük babam�n etraf�na toplanm��t�k. (IV, 88)  

çarh� felek (V, 28) 

Elbet te fena. (V, 115) 

At s�çrad�, tekme atma$a, dört nala ko�ma$a ba�lad�. (II, 47) [dörtnala] 

Gece kondu evlerin say�s� günden art�yor. (VIII, 101) 

Eriyorum git gide, (VII, 185) 

Hoca, gök yüzünde nekadar y�ld�z vard�r? (III, 50) 
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A�abeylerinin öldürüldü�ünü hat�rlay�nca, yanaklar�ndan iki damla göz ya�� a�a��ya 

do�ru süzülerek, ak�vermi�. (VI, 34) 

Bak�n�z, han�m efendi, (VI, 102) 

Heybeli-Ada�da vefat etmi�tir. (V, 113) [Heybeliada]  

Dünyada, yurttan daha k�ymetli hiç bir !ey yoktur" (II, 78) 

Ho!-be!ten sonra, oturup muhabbete ba!lam�!lar. (VI, 195)  

#lk bahar�n ensevimli oyunlar�n� s�raloy�n�z. (VIII, 60) 

Hele insan o�lunun elinden uçan, kaçan kurtulmuyor" (V, 137) 

Sizin cömert ve iyilik sever bir insan oldu�unuzu kullar�n�z söylesinler. (VI, 194) 

Kaf da�� � masallarda ad� geçen da�. (V, 28) [Kafda��] 

�ma�aran�n birinde bir koca kar� varm�!� (VII, 34) [kocakar�] 

Fakat, madem ki arzu ediyorsun, pek âlâ" (III, 99) 

Sonra, millet vekilli�i de yapm�!t�r. (VI, 95) [milletvekilli�i] 

�binde dokuz yüz doksan dokuzu hiç nazar� itibara almay�n�z. (VII, 80) 

Bo�aziçi seferleri ne için hayattaki emellerle kar!�la!t�r�ld�? (VIII, 32) 

Bu öz deyi!le verilmek istenen ö�üt, (VIII, 69) 

Fakat, madem ki arzu ediyorsun, pek âlâ! (III, 99) 

Pek iyi haydi senin dedi�in olsun. (III, 100) 

Ben de, s�rt üstü yatar, (V, 115) 

Su ba!lar�nda durup, biraz dinleniyor, (VI, 30) [Suba!lar�nda] 

Veled-i zina evlât kazanm�!s�n" (VIII, 19) [veledizina]  

Arabistan, Aysa K�t�as�n�n Güney-Bat��s�nda, büyük bir yar�m-adad�r. (VII, 151) 

Yer yüzünü süsleyen çiçekler için !ark� söylemek, (IV, 105) [Yeryüzü] 
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� yol üstü bir süprüntü y���na� (III, 101) [yolüstü] 

Lâkin, zeytin ya��, kara dut, bahçe kap�s�, � (VII, 33) 

 Ayr� yaz�lmas� gerekirken birle�ik yaz�lm�� birle�ik kelimeler Tablo 35�te 

gösterilmi�tir. 

Tablo 35 

Ayr� Yaz�lmas� Gereken Kelimeler ve S�n�flara Göre Da��l�m� 

Ayr� yaz�lmas� gereken birle�ik kelimeler I II III IV V VI VII VIII Top 

a#ustosböce#i (a#ustos böce#i) - - 3 - 3 - - - 6 

ad�geçen (ad� geçen) - - - - 1 - - - 1 

alado#an/alageyik (ala do#an/ala geyik) - - - - - 5 - - 5 

anababa (ana baba) - - - 2 - - - - 2 

anadil (ana dil) - - - - - - 1 - 1 

anakaynak (ana kaynak) - - - - - - - 1 1 

anavatan / anayurt (ana vatan / ana yurt) - - - 1 2 4 - - 7 

anayol (ana yol) - - - - - 1 - - 1 

anayön (ana yön) - 3 - - - - - - 3 

aras�ra (aras�ra) - - - 1 1 1 2 - 5 

ard�s�ra (ard� s�ra) - - - - 1 - - - 1 

arzeden (arz eden) - - - - 1 1 - - 2 

a�kolsun (a�k olsun) - - - - - - 1 2 3 

ate�böce#i (ate� böce#i) - - - - 1 1 - - 2 

balmumu (bal mumu) - - - 1 - - - - 1 

ba�ba�a (ba� ba�a) - - - - 1 1 - - 2 

ba�örtüsü (ba� örtüsü) - - - - - 1 - - 1 

ba�tanba�a (ba�tan ba�a) - - - - - - 1 - 1 

ba�ucu (ba� ucu) - - - - - - 1 - 1 

bilinçd��� / bilgid��� / gerçekd��� (bilinç 

d��� / bilgi d��� / gerçek d���) 

- - - - - 3 1 - 4 

birarada / biraraya (bir arada / bir araya) - - - - 1 1 - - 2 

bir�ey (bir �ey) - - - - 3 1 1 - 5 

bukadar (bu kadar) - - - 1 5 1 10 - 17 

buyana (bu yana) - - - - - 1 1 - 2 

dara#ac� (dar a#ac�) - - - - 2 - - - 2 

demekki (demek ki) - - - - - 1 - - 1 

dilbilgisi (dil bilgisi) 1 - - - - 1 - - 2 

elâlem (el âlem) - - - - 2 - - - 2 

elbirli#i (el birli#i) - - - - 1 - - - 1 

elele / kolkola (el ele / kolkola) - - - - 3 - - - 3 
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e�sesli (e� sesli) - - - - - - 1 - 1 

fildi�i (fil di�i) 4 - - - - - - - 4 

gözbebe"i (göz bebe"i) - - - - 1 - - - 1 

gözgöze (göz göze) - - - - - 2 - - 2 

gözlemevi (gözlem evi) 1 - - - - - - - 1 

gözucu (göz ucu) - - - - - 1 - - 1 

gözüpek (gözü pek) - - - - - 1 - - 1 

güleryüz (güler yüz) - - - - - - 4 - 4 

haz�rol (haz�r ol) - - - - 1 - - - 1 

herbir / herbiri (her bir / her biri) - 1 1 4 1 1 1 - 9 

hergün (her gün) - - - - - - 2 - 2 

her�ey (her �ey) - - - - - 1 - - 1 

hocaefendi (hoca efendi) - - - - 1 - - - 1 

ho�gelmek / ho�bulmak (ho� gelmek / 

ho� bulmak) 

- - - - - 3 - - 3 

icabetmek (icap etmek) - - - - - 1 2 - 3 

iça�r�s� (iç a�r�s�) - - - - 1 - - - 1 

içiçe (iç içe) - - - - - - 1 - 1 

iço�lan (iç o�lan) - - - - 2 1 - - 3 

ilkönce (ilk önce) - 4 2 6 1 1 4 - 18 

i�bölümü (i� bölümü) - - - - 3 - - - 3 

i�yeri (i� yeri) - - - - - - - 1 1 

kar�koca (kar� koca) - - - - 2 - - - 2 

kap�kom�u (kap� kom�u) - - 1 - - - - - 1 

kemküm (kem küm) - - - - 2 - - - 2 

k�zkarde� (k�z karde�) - - - - 1 1 - - 2 

kimbilir (kim bilir) - 1 - 2 2 1 2 - 8 

kimki (kim ki) - - - - - 1 - - 1 

kö�ekapmaca (kö�e kapmaca) - - - - 3 - - - 3 

kurald��� (kural d���) - - - - 2 - - - 2 

lâz�mgeldi�i (laz�m geldi�i) - - - - 1 1 4 - 6 

meyvesuyu / narsuyu (meyve suyu / nar 

suyu) 

- - - - - - 2 - 2 

nekadar (ne kadar) - 3 2 7 19 10 11 - 52 

nezaman (ne zaman)  - - - - 1 1 - - 2 

okadar (o kadar) - 2 4 5 8 8 13 - 40 

ortadirek (orta direk) - - - - 1 - - - 1 

ortaoyunu (orta oyunu) - - - - - - - 3 3 

önad (ön ad) - - - - - - - 2 2 

sa�ol (sa� ol) 1 - - - - 1 - - 2 

sesbilgisi (ses bilgisi) - - - - - 1 - - 1 

s�n�rd��� (s�n�r d���) - - - - 1 - - - 1 
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 Ayr� yaz�lmas� gereken kelimelerle ilgili örnek cümleler �u �ekildedir: 

Bir gün a�ustosböce�i (III, 37) 

Re!at Nuri Güntekin, Türk yazarlar" aras"nda en çok ad"geçen yazarlardan biridir. (V, 

63) 

Fakat, biraz sonra, alado�an"n sapland"�" yerden bir "!"k f"!k"rd". (VI, 24) 

Anababam ikimize toptan yiyecek bir !ey alsa, ille de ço�unu o kapar. (IV, 33) 

Her dilin, anadilden gelen temel kelimeleri vard"r. (VII, 32) [ana dilden] 

Folklorun anakaynaklar"n" belirtiniz. (VIII, 13) [ana kaynaklar�n�] 

Anayurt deyince ne anlars"n"z? (VI, 134) 

Anayönler hangileridir? (II, 64) 

Bat"�ya do�ru giden iki anayol vard": (VI, 131) 

Aras"ra, ay", yavrular"n" co!kun bir da� deresine götürüyor, (IV, 107) 

Aylar, y"llar, ard"s"ra gelecek (V, 129) [ard� s�ra] 

Minnet ve !ükranlar"m"z" arzederiz. (VI, 226) 

sonderece (son derece) - - - - - - 1 - 1 

�ukadar (�u kadar) - - - - - 1 2 - 3 

tahtaperde (tahta perde) - - 3 - - - - - 3 

tavusku�u (tavus ku�u) - - - - 1 9 1 - 11 

üstüste (üst üste) - - - - - 1 - - 1 

yan�s�ra / yan�ba�� (yan� s�ra / yan� ba��) - - - - - 1 1 - 2 

yanyana (yan yana) - - - - 1 - - - 1 

yar�m-ay (yar�m ay) - - - - - 2 - - 2 

yeralt� (yer alt�) - - - - - 1 - - 1 

yerçekimi (yer çekimi) - - - 2 - - - - 2 

yeterki (yeter ki) - - - 1 - - - - 1 

zarzor (zar zor) - - - - - - 1 - 1 

Toplam 7 14 16 33 84 76 72 9 311 
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Çaml�beller bizim, beller, a�kolsun! (VII, 192) 

Geceleri ate�böcekleri her yan� ayd�nlat�yor, (VI, 216) 

Bal�n ve balmumunun kokusu etrafa yay�l�yordu. (IV, 107) 

�ba�ba�a konu�urken, Akça k�z a$�z gev�ekli$i edip: (V, 140) 

Onlar varken, ba�örtüsüyle ders okutmak lâz�m. (VI, 97) 

Yat�r�n ba�ucundaki selviyi� (VII, 135) 

Görmek, bilinçd��� bir hâl, ya da harekettir. (VI, 92) [bilinç d���] 

Destanlar, geçmi�te olup biten� olaylar� biraraya toplarlar. (V, 12) [bir araya] 

Çorban�n içine, önce, bir�ey s�karlar; (V, 45) [bir �ey] 

Bugün yaln�z bukadar, dar�lmay�n�z. (IV, 37) [bu kadar] 

Daha hayatta iken, yurt çap�nda ün salm��, ölümünden buyana ise, �öhreti dünyaya 

yay�lm��t�r. (VI, 62) 

�daha ileri gidersen, dar a$ac�nda as�lmak ta var. (V, 165) 

Demekki: (VI, 53) 

�Dilbilgisi� kitab�ndan derleme. (I, 71) 

Elâlemin nesine gerek, (V, 134) 

Aile içindeki herkes elbirli$iyle çal��maktayd�. (V, 64) 

�elele verip, Hasbahçeye ç�karlar. (V, 21) 

"�te, ayni �ekilde yaz�lan ve sesleri ayni olan, ama, anlamlar� ayr� olan kelimelere: 

e�sesli kelimeler denir. (VII, 38) 

Fildi�lerini söküp ald�k. (I, 106) 

Ve kar�s�n� gözbebe$i gibi severmi�. (V, 115) [göz bebe"i] 

Lâkim, iyice gözgöze gelmiye korkuyorum. (VI, 159) 

Hüner gözlem evinde bütün gün kal�r. (I, 75) 
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Gözucuyla bak yorum.!(VI, 159) 

Bu gözüpek!denizcilerin!binbir!güçlükle!bulduklar !kara!parças ,!(VI, 210) 

Eski!Türkler!daima!güleryüzlü idi. (VII, 216) [güler yüzlü] 

Ya"l !leylekler,!çay rda!geni"!ad mlarla!gezinerek!�Haz�rol#�, emrini veriyorlard�:!

�trak,!trak,!trak1�!(V, 58) 

Herbir i"e!al�"al�m.!(IV, 23) 

Halbuki!o!da,!öbürleri!gibi!hergün!biraz!daha!ihtiyarlay�p!çöküyor�!(VII, 196) 

�Hocaefendi,!padi"ah!mi!büyük,!(V, 39) 

�Buyurun,!demi",!Ho"geldiniz! (VI, 30) 

�erkeklik!silâh�!olan!e$ri!k�l�c�n!k�nda!paslanmas�!icabedecekti�!(VII, 201) 

Çocuklu$unu!dü"ünüp!te,!ana,!baba!dedi$imiz!iki!sevgilinin!dizlerinde!�s�nd�$�!saatleri!

anarken,!yüre$inde!tatl�l�$�!anlat�lmaz!bir!iça$r�s� çarp�nt�s�!duymayan!var!

m�d�r?!(V, 152) 

%ço$lanlar� da, zaten meydanda!olm�yan!bir!ete$i!kald�r�r!gibi!ard�ndan!gidiyorlarm�".!

(V, 160) 

%lkönce gagas�n�!sokup!bakt�,!(II, 55) 

O zaman i"bölümü nas�ld�?!(V, 64) 

�ki"ilerle!bu!i"yerleri aras�nda!yap�lan!yaz�"malard�r.!(VIII, 48) [i! yerleri] 

Kar�koca,!iki!de!çocuk�!(V, 110) [Kar� koca] 

Ali!ile!E"ref!kap�kom"u ve!yak�n!arkada"t�rlar.!(III, 9) [kap" kom#u] 

�söz!sözü!açar,!"öyle!kemküm ederler: (V, 137) 

O,!elman�n!nas�l!inledi$ini!i"itince,!kalbi!ac�d�,!gidip,!erkek!ve!k�zkarde"lerini ça$�rd�.!

(V, 89) 

Hoca, yine kimbilir ne yalanlar!yap�yorsun,!demi".!(VI, 63) 
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Kimki hac� baban�n hiddeti önünde: (VI, 213) [Kim ki] 

Kö�ekapmacada, hep çocuk yenildi. (V, 76) 

�bütün ulusu uçuruma götüren kurald�!�, yolsuz bir yöntemin kurbanlar�ndan biridir. 

(V, 103) 

Köylüler, baba ile o�ulu ba�ba�a b�rakmak lâz�mgeldi�ini dü�ünerek, sessizce d�!ar� 

ç�kt�lar. (VI, 76) 

Meyvesuyu (VII, 127)  

Onlar için, nekadar kalabal�k olursa okadar iyidir. (III, 14) 

Türkler Nezaman ve Nas�l Müslüman Oldular? (VI, 134) 

Hemen, hemen a�l�yacakt�, okadar bitkindi. (IV, 47) 

��u ortadire�in dibine kadar olan�, biteni �. (V, 132) 

Ortaoyunu�nda da belli ki!iler vard�r. (VIII, 21) 

�veya say�lar�n� belirten sözcüklere s�fat (önad) denir. (VIII, 103) 

Önayaklar� dimdik duruyordu. (VI, 19) [ön ayaklar�] 

Sa�olun, eksik olmay�n# dedi a�abeyim. (VI, 220) 

Sesbilgisi (veya Fonetik) denir. (VI, 17) [Ses bilgisi] 

�oradan ç�kmay� ba!arm�! ve, Istanbul�daki Padi!ah� da s�n�rd�!� ederek, 29 Ekim 

1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ad� ile, yepyeni bir devlet kurmu!tur. (V, 

100) 

E�er ate� cephane binas�na kadar yay�l�rsa, cephe için sonderece lâz�m olan binlerce 

gülle, may�n, kur!un ve di"er harp malzemesi patlayarak, mahvolacak� (VII, 

172) 

$ukadar ki, müsaade ederseniz, � (VI, 197) 

Kupkuru tahtaperde ate! ald�, çat�r çat�r yanm�ya ba!lad�� (III, 9) 

Bu i!e münasip karga ile tavusku!unu bulmu!. (V, 17) 
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Üstüste at�lm�� oyuncaklar�n aras�ndan (VI, 103) 

Korku ve umutsuzlu$un yan�s�ra, bir de mutsuzluktur, ba�lad�� (VI, 19) 

Romen halk�yla yanyana ya�ayan az�nl�klar da, (V, 5) 

O yar�m-Ay��n içinde, bir gölge gibi, bir kurt ba�� belirdi. (VI, 19) 

Yeralt�ndaki yarat�klar, hep birden, �öyle kar��l�k vermi�ler. (VI, 36)  

Fakat yerçekiminin alt� defa daha az oldu$u bir yerde daha a$�r hareket etmek 

gerekiyor. (IV, 115) 

Yeterki gözlü$ün olsun yal�n�z. (IV, 116) [Yeter ki] 

"lk istasyonda inecek birkaç nezaketli gencin yard�miyle, üç bayan, kendilerine zarzor 

yer bulabildiler. (VII, 140) 

 Özel isimlerin yaz�m� ile ilgili yanl��l�klar 

 Bilindi�i gibi Türkçede özel isimler büyük harfle ba!lar. Bu kategorideki yanl"#"klar 

�büyük harfle yaz"lmas" gerekti�i hâlde küçük harfle yaz"lan kelimeler� ve �küçük harfle 

yaz"lmas" gerekti�i hâlde büyük harfle yaz"lm"# kelimeler� olmak üzere iki ba#l"k alt"nda 

toplanm"#t"r. Bu kategoride tespit edilen toplam 414 yanl"# kullan"m"n ders kitaplar"na göre 

da�"l"m" Tablo 36�daki gibi olu#mu#tur. 

Tablo 36 

Özel "simler ile "lgili Yanl��l�klar ve S�n�flara Göre Da$�l�m� 

 Büyük harfle yaz"lmas" gerekti�i halde büyük harfle yaz"lmayan kelimelerle ilgili 

örnekler #u #eklidedir: 

Pembe panteri severiz. (I, 48) 

Yanl"# Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Büyük harfle yaz"lmas" gereken kelimeler 2 3 - 4 5 30 18 5 67 

Küçük harfle yaz"lmas" gereken kelimeler 1 5 - 1 45 134 161 - 347 

Toplam 3 8 - 5 50 164 179 5 414 
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Vaktiyle sert huylu bir arab�n güzel bir at� vard�. (II, 70) 

akasya = Dobruca türkleri ona �salk�m a$ac�� derler. (IV, 124) 

�mevlâm u$ratmas�n iftiraya nazara� (V, 20) 

Ayten ile zehra karde�tirler. (V, 47) 

Havaya kalkan humaylar dallara ula�m�yor, (VI, 137) 

Beni vuran o!lan çerkesler ba�� (VII, 49) 

�karagöz ve ortaoyunlar� meydana getirir. (VIII, 3) [Karagöz] 

 �Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle ba!lar: Türklük, Türkle!mek, 

Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Avrupal", Avrupal"la#mak, Asyal"l"k, Darvinci, Konyal", Bursal" 

vb.� (YK) Bu kurala ayk"r" kullan"mlarla ilgili örnekler #u #ekildedir: 

Ömer Seyfettin türkçü ve milliyetçi yazarlardan biridir. (VI, 89) 

Sözlük yoluyla istedi!iniz cümleleri türkçeye çevirin. (VIII, 58) 

Bir paragraf� örnek alarak, sözlük yoluyla türkçeye çeviriniz. (VIII, 60) 

 �Ki#i adlar"ndan önce ve sonra gelen unvanlar, sayg" sözleri, rütbe adlar" ve lakaplar 

büyük harfle ba#lar: Cumhurba#kan" Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakam Erol Bey, Dr. 

Alâaddin Yava#ça; Say"n Prof. Dr. Hasan Eren; Mustafa Efendi, Zeynep Han"m, Bay Ali 

Çiçekçi; Mare#al Fevzi Çakmak, Yüzba#" Cengiz Topel; Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, 

Genç Osman, Deli Petro vb.� (YK). Bu kurala uyulmayan örnekler #unlard"r: 

Benden selâm olsum Bolu beyine, (V, 33) 

Bolu beyi adamlar�na ne gibi emir verdi? (VII, 63) 

 �Sayg" bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler 

büyük harfle ba#lar.� (YK) Bu kuralla ilgili yanl"# kullan"mlardan biri #u #ekildedir: 
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��Say�n vali, demi�, (VI, 30) 

 �Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlar�nda geçen mahalle, meydan, bulvar, 

cadde, sokak kelimeleri büyük harfle ba�lar: Halit Rifat Pa�a Mahallesi, Yunus Emre 

Mahallesi, Karaköy Meydan�, Zafer Meydan�, Gazi Mustafa Kemal Bulvar�, Ziya Gökalp 

Bulvar�, Nene Hatun Caddesi, Cemal Nadir Soka#�, �nk�lap Soka#� vb.� (YK) Bu kuralla ilgili 

yanl�� kullan�mlardan baz�lar� �unlard�r: 

Maya apartman No 8 (I, 95) 

Türk-Romen dostlu"unun bir simgesi olarak, Romanya�n�n Ba!kenti Bükre!�de 

bulunan �Atatürk meydan�� (VII, 4) 

 �Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük 

harfle ba�lar: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Anadolu Notlar�, Sinekli Bakkal; Türk 

Dili, Türk Kültürü, Varl�k; Resmî Gazete, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni As�r; 

Kaplumba#a Terbiyecisi; Yorgun Herkül; Saraydan K�z Kaç�rma, Onuncu Y�l Mar�� vb.� 

(YK) Bu kuralla ilgili yanl�� kullan�mlardan baz�lar� �unlard�r: 

�Kömür ile su� hikâyesini kendi sözlerinizle anlat�n�z. (IV, 30) 

�Çoban çe!mesi� !iirinde, !air, bu çe!menin nas�l meydana geldi"ini (VII, 77) 

�Vatan sevgisi� ba!l�"�n� kullanarak bir kompozisyon yap�n�z. (VIII, 26) 

 Türkçede özel isim niteli#i ta��mayan kelimelerin ilk harfleri küçük yaz�l�r. Bu kurala 

ayk�r� oldu#u tespit edilen kelimelerle ilgili örnek cümleler �u �ekildedir: 

Gülgûn anne Pamuk�un Kâsesine süt ilâve ediyordu. (I, 94) [kâsesine] 

Bir anan ben, biri Vatan (II, 3)  

#�te, bir dili do"ru konu�up, do"ru yazmay� ö"reten bilim dal�na, Dil bilimi (bilgisi) 

veya Gramer, denir. (V, 9) 

��Sen Hac�l�kta iken büyük f�rt�nalar oldu�� demi�. (V, 16) 
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Romen dili gramerinde, Say�lar, Numeralul denilen gramer bölümünde incelenir. (V, 

78)  

Böylece, giderek, kocaman bir Devlet meydana gelmi� ve bu devlete, Osman Beyin ad� 

verilmi�tir. (V, 100)  

Türk ulusu, Mustafa Kemâl�e, bir de Atatürk Soyad�n� vermi�tir ki, �Türklerin Atas�� 

demektir. (V, 102) 

Bizim Ana dilimiz: Türkçe�dir. (VI, 12) 

Türk dilinin en güzel ve en ahenkli �ivesi, ku�kusuz, Istanbul &ivesidir. (VI, 12) 

�yani, birkaç Alfabe de�i!tirmi!lerdir. (VI, 12) 

Bu derste, isimleri Yap�l�! bal�m�ndan inceleyece�iz: (VI, 53) 

�o gün, Mihrabla ve Minberle me!gul oluyordu. (VI, 114) 

Türklerin Anayurdu neresidir? (VI, 134) 

�Orhan Gazi, Bursa�y� fethederek, oras�n� Ba!kent yapt�. (VI, 140)  

�Karagöz oyununa, Hayâl oyunu dendi�i gibi, Gölge oyunu da denir. (VII, 69) 

"ekiller, birer kuklaya benzediklerinden dolay�, Karagöz oyununa Kukla Oyunu da 

denir. (VII, 69) 

Karagöz oyunu, Türk dünyas�nda, çok eskiden beri varl���n� sürdüren bir Tiyatro 

oyunudur. (VII, 69)  

Asl�nda, bunlar, $!aret zamirleridir. (VII, 78)  

Bunlara K�ta denir. (VII, 89)  

�en büyük ve uzun Paralel olup, ona 0 (S�f�r) Paralel de denir. (VII, 91) 

�Kutuplar� biribirine ba�layan çizgiler de Dünyam�z� çevreler. (VII, 91) 

Grinviç, ufak bir kasaba olup, buradan geçen Meridyen�e 0 (S�f�r) Meridyen denir. 

(VII, 91) 

� Enlem ve Boylam gibi, yard�mc� terimler de kullan�r�z. (VII, 92) 
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 �Akrabal�k bildiren kelimeler küçük harfle ba�lar: Tülay ablama gittim. Ay�e 

teyzemin keki çok güzel.� (YK) Bu kuralla ilgili tespit edilen yanl�� kullan�m ise �udur: 

 Ay�e Teyze, o!lunun bu hâline bir anlam veremedi. (V, 73) 

 �Özel adlar yerine kullan�lan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yaz�lmaz.� (YK) 

Bu kuralla ilgili yanl�� kullan�mlardan örnekler ise �unlard�r: 

�bir ö!retmeni, O�na: Mustafa Kemâl demi�tir. (V, 102)  

�ve O�na, niçin �Ba�ö!retmen� denir? (V, 104) 

K�z da onu sevmi�ti; O da yan�yordu, belliydi. (VI, 24)  

Fakat O, Deli Yusuf, ba!�rmak �öyle dursun, (VI, 75) 

Bir yabanc� gazeteci O�na: (VI, 143) 

 �Gezegen ve y�ld�z adlar� büyük harfle ba�lar: Merkür, Neptün, Satürn; Halley vb. 

Dünya, güne�, ay kelimeleri gezegen anlam� d���nda kullan�ld�klar�nda küçük harfle ba�lar.� 

(YK) Bu kuralla ilgili yanl�� kullan�mlara örnekler a�a!�daki gibidir: 

Bu koskoca Dünya�da (II, 53) 

Bülbül Ay��n ���!� alt�nda, ince bir dala konmu�, ötüyordu. (V, 54) 

Bundan ba�ka, hayvanlar, Güne� ���nlar�n�n baz� a!r�lara� (VI, 201) 

 �Dü�ünce, hayat tarz�, politika vb. anlamlar bildirdi!inde do!u ve bat� sözlerinin ilk 

harfleri büyük yaz�l�r: Bat� medeniyeti, Do!u mistisizmi vb. Bu sözler yön bildirdi!inde 

küçük yaz�l�r: Bursa�n�n do!usu, Ankara�n�n bat�s� vb. (YK) Bu husus ile ilgili tespit edilen 

yanl��l�klardan baz�lar� �u �unlard�r: 

Birçok memleketlerden Köstence�ye getirilen mallar ise, Kanal�dan Tuna�ya 

geçirilerek, Avrupa�n�n Bat� memleketlerine ula�t�r�l�yor. (IV, 89) 
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Tuna nehri ile Karadeniz aras�nda, Kuzeyden Güneye do!ru uzanan ve bir yaylâ 

biçimi arzeden bu bölge, (V, 3) 

Do!u�ya do!ru gidenler de oluyordu. (VI, 131) 

Bat��ya do!ru giden iki anayol vard�: (VI, 131)  

Bunlar: Do$u, Bat�, Kuzey ve Güney isimleri alt�nda bilinirler. (VII, 91)  

Eskiden bu 4 yöne, Arapça: &ark, Garp, &imal ve Cenup denirdi. (VII, 91) 

 �Rakamla ba�layan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad de�ilse büyük 

harfle ba�lamaz: 2007 y�l�nda Türk Dil Kurumunun 75. y�l�n� kutlad�k.� (YK) Bu kurala 

ayk�r� kullan�mlarla ilgili örnekler �u �ekildedir: 

XI-XIII. Yüzy�llarda hüküm süren Selçuklu-Türklerinden oldukça büyük say�da bir 

gurup� (V, 99) 

Köro!lu, XVI. Yüzy�lda ya�am�� Deli Yusuf ad�yla an�lan seyisin, yani at bak�c�n�n 

o!lu olarak bilinen bir �ah�st�r. (VI, 69) 

 �Para birimleri büyük harfle ba�lamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuru�, liret vb.� (YK) 

Bu kuralla ilgili tespit edilen yanl��l�klardan baz�lar� ise �unlard�r: 

Satar�z�, ama dönümü elli Liradan a�a!� idare etmez. (VII, 134) 

�dönümü yar�m Liradan alaca!�m. (VII, 137) 

Elli Lira � O zaman�n, yani eser yaz�ld�!� zaman�n paras�yla, 50 Lira çok bir �ey 

say�l�rd�. (VII, 138) 

 �Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adlar� küçük harfle ba�lar: Okullar genellikle 

eylülün ikinci haftas�nda ö�retime ba�lar. Yürütme Kurulu toplant�lar�n� per�embe günleri 

yapar�z.� (YK) Bu hususla ilgili tespit edilen yanl�� kullan�mlardan baz�lar� �u �ekildedir: 
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Bu yüzden, her y�l, May�s ay�n�n ikinci Pazar günü, bütün dünyada �Anneler Günü� 

olarak kutlanmaktad�r. (V, 105)  

!nanma, bugün Sal�, kesme bast���n dal�, dinle de, Ma�allah, de, bu geceki 

masal��(VI, 60)  

O Pazar, bizim evdekilerle kar��m�zda oturan kom�ular, Florya�ya gitmeyi 

kararla�t�rd�lar. (VI, 218) 

 K�saltmalarla ilgili yanl��l�klar 

 K�saltmalar�n yaz�m� ile ilgili dört kategoride tespit edilen toplam 37 yanl�� kullan�m�n 

ders kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 37�de gösterilmi!tir. 

Tablo 37 

K�saltmalarla !lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

 

  

 

 

 �vb.�, �vs.� gibi k�saltmalarda nokta sadece son harften sonra kullan�l�r, arada nokta 

olmaz. Bu iki k�saltmayla ilgili toplam 30 yanl�! kullan�mdan baz�lar� !unlard�r: 

v.s.-ye hep birden, tabiat denir (V, 59) 

Okumak fiilinde: okurum, okursun, okur v.s. gibi �ekiller al�rlar. (VI, 123) 

s. (sayfa), v.b. (ve ba�kalar�, veya ve benzerleri), v.s. (ve saire, yani: ve di�erleri), 

gibi. (VI, 178) 

Hafifçe dokundu v.s., gibi. (VII, 169) 

Yanl�! Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

v.b. (vb.) - - - - - 1 - - 1 

v.s. (vs.) - - - - 1 7 21 - 29 

Km / Km
2
 (km / km

2
) - - - - - - 6 - 6 

K�saltmalara getirilen eklerle ilgili hatalar - - - - 1 - - - 1 

Toplam - - - - 2 8 27 - 37 
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Köro�lu, Ayvaz, Demircio�lu v.s. gibi. (VII, 203) 

 �Ölçü birimlerinin uluslararas� k�saltmalar� kullan�l�r: m (metre), mm (milimetre), cm 

(santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), 

m² (metrekare), cm² (santimetrekare) vb.� (YK) Ölçü birimlerinin yaz�m�nda büyük harfin 

kullan�m� yaz�m yanl���d�r. Bu hata ile ilgili olarak VII. s�n�f kitab�nda tespit edilen alt� 

kullan�mdan baz�lar� �unlard�r: 

Dünyan�n yüzölçümü 510 milyon Km
2�dir. (VII, 88)  

Uzunlu�u: 40 000 Km�dir. (VII, 91) 

Romanya�da ya�ayan insanlar da, bir gün ile bir gecede, 20 000 Km. kadar h�zla 

dola��rlar. (VII, 92) 

 Fiil çekimi yanl��l�klar� 

 "ncelenen ders kitaplar�nda fiil çekimleri ile ilgili olarak tespit edilen toplam 15 

hatan�n kitaplara göre da��l�m� Tablo 38�de gösterilmi!tir. 

Tablo 38 

Fiil Çekimi Hatalar� ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

  

 

 

 

 $imdiki zaman ile ilgili yap�lan tek yanl�! I. s�n�f kitab�nda bulunmaktad�r: 

Filler çapraz hareketlerle kral ve kraliçeleri koruyolar. (I, 98) 

 Geni! zaman ile ilgili yap�lan toplam be! yanl�!�n bulundu�u cümleler !unlard�r: 

Yanl�! Kategorisi Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

$imdiki zaman çekimi 1 - - - - - - - 1 

Geni! zaman çekimi - 3 - 1 - - 1 - 5 

Görülen geçmi! zaman çekimi 1 - - - - - - - 1 

Duyulan geçmi! zaman - - 1 - - - - - 1 

"stek kipi çekimi - - 3 - 3 - 1 - 7 

Toplam 2 3 4 1 3 - 2 - 15 
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Seni korum. (II, 31) [koyar�m] 

�bugünden çal��arak, bilgi ve terbiye sahibi olman�z gerektir. (II, 78) [gerekir] 

��imdiden ne yapman�z gerektir. (II, 79)  

Hemen kümese dal�r. (IV, 63) [dalar] 

Bir dili do$ru konu�up, do$ru yazmak için, baz� kurallara dikkat etmek ve yaz� 

i�aretlerini kullanmak gerektir. (VII, 15) [gerekir] 

 Görülen geçmi! zaman ile ilgili olarak yap�lan tek fiil çekim yanl�!l��� da yine I. s�n�f 

kitab�nda tespit edilmi!tir: 

K�rlang�ç yavrular� çekirdekleri tane tane yiyediler. (I, 97) 

 Duyulan geçmi! zaman ile ilgili olarak tespit edilen tek yanl�!l�k ise III. s�n�f 

kitab�ndaki !u cümlededir: 

Yeni y�l, ho� gelmi�in (III, 58) [gelmi!sin] 

 Kitaplarda en çok kar!�la!�lan fiil çekim yanl�!l�klar� ise istek kipinin çekimiyle 

ilgilidir. Tespit edilen 7 yanl�! kullan�m !unlard�r: 

Biraz sonra a$açkakan: �Var�p �undan af isteyim, belki kuyru$umu geri verir� diye 

sincaba gitti. (III, 32) [isteyeyim] 

�Dü�man� yakalay�m� diyerek, kuyuya atlad�. (III, 44) [yakalayay�m] 

Nas�l tan�may�m? (III, 74) [tan�mayay�m] 

 �A elk�z�, elk�z�; �imdilik ne sen sor, ne den söyleyim; (V, 27) [söyleyeyim] 

Sen a$lama k�z�m, ben a$lay�m! (V, 136) 

� ben deyim açl�ktan, siz deyin yorgunluktan, (V, 137) [diyeyim] 

Tâli�imi deneyim! (VII, 102) [deneyeyim] 
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 Hecelere ay�rma yanl��l�klar� 

 Türkçede sat�r sonuna gelen kelimeleri k�sa çizgi (-) i!areti ile ay�r�rken hece 

bütünlü"ü bozulmaz. Bu kurala uymayan durumlar�n ders kitaplar�na göre da"�l�m� Tablo 

39�daki gibi olu!mu!tur. 

Tablo 39 

Hecelere Ay�rma Yanl��l�klar�n�n Ders Kitaplar�na Göre Da$�l�m� 

 

 Tespit edilen hecelere ay�rma yanl�!l�klar�n�n bulundu�u cümlelerden baz�lar� 

!unlard�r: 

ai/-/le (I, 24) 

�Padi�aha büyük bir sür / - / priz haz�rlarm��t�r. (VI, 115) 

Bereketli ya$mur geliy/ - / or demektir. (VI, 169) 

Fakirlikten sürünüy / - / orsun! der. (VII, 85) 

Noktalama Yanl��l�klar� 

 Ders kitaplar�nda en çok görülen yanl�!l�klar noktalama ile ilgili yap�lan 

yanl�!l�klard�r. Ders kitaplar�nda noktalama ile ilgili olarak tespit edilen toplam 9117 yanl�! 

kullan�m�n s�n�f kitaplar�na ve noktalama i!aretlerine göre da��l�m� Tablo 40�ta gösterilmi!tir. 

 

 

 

 

 

 

Yanl�! Kategorisi 
Kitaplar TOP 

I II III IV V VI VII VIII 

Hecelere ay�rma yanl�!l�klar� 1 - - - - 3 4 - 8 
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Tablo 40 

Noktalama Yanl��l�klar� ve Ders Kitaplar�na Göre Da$�l�m� 

 

 Kitaplarda en çok virgül (,) i�areti ile ilgili yanl�� kullan�mlar dikkat çekmektedir 

(f=7522). Yanl�� oran� bak�m�ndan ise V (f=1794), VI (f=3042) ve VII. s�n�f (f=3519) 

kitaplar�ndaki yanl��l�klar�n öne ç�kt�!� görülmektedir. 

 Nokta (.) 

 Nokta i�aretinin kullan�m� ile ilgili 11 yanl��l�k tespit edilmi�tir. Bu yanl�� kullan�mlar� 

iki ba�l�k alt�nda toplamak mümkündür: 

· Nokta i�aretinin kullan�lmamas� 

· Noktadan sonra küçük harfle ba�lanmas� 

Tablo 41 

Nokta ile "lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da$�l�m� 

  

 

 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Nokta 3 - - - 1 2 4 1 11 

Virgül 4 95 130 249 1462 2568 2951 63 7522 

"ki nokta - 1 3 4 44 93 96 1 242 

Üç nokta - - 1 10 32 62 136 - 241 

Soru i�areti 2 2 - 7 24 64 57 - 156 

Ünlem 9 8 6 12 42 75 72 6 230 

K�sa çizgi - 1 1 1 2 9 15 - 29 

T�rnak i�areti / Konu�ma çizgisi 1 6 25 66 150 105 104 11 468 

Kesme i�areti 4 2 3 8 33 62 78 16 206 

Di!er noktalama yanl��l�klar� - - - - 4 2 6 - 12 

Toplam 23 115 169 357 1794 3042 3519 98 9117 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Nokta i�areti eksikli!i 2 - - - 1 1 2 1 7 

Noktadan sonra küçük harf 1 - - - - 1 2 - 4 

Toplam 3 - - - 1 2 4 1 11 
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 Nokta i�areti eksili�i tespit edilen 7 cümle �u �ekildedir:  

Bir anan�n dört evlâd� varm�� (I, 111) 

Dördü de ö"üdü unutmam��lar (I, 111) 

Zavall� annem �a�k�na dönmü�tü, Benimle ba�a ç�kmak hakikaten imkâns�zd�. (V, 61) 

�özne ile yüklem aras�nda uyum olmayabilir, Meselâ; (VI, 168) 

Osman Beyin ailesi, Anadolu�ya gelip yerle�en O"uz Türklerinin Kay� Boyundand�r, 

Zaman ilerledikçe� (VII, 157) 

#slâm dinini kabul eden Türkler, bu defa, hem Türk ve hem de Müslümanl�"a ait 

özellikleri ta��yan devletler kurmaya ba�lam��lard�r, Biz, bu gibi devletlere: Türk-

#slâm Devletleri diyoruz. (VII, 157) 

Bu tamlama biçimi çok tart���l�r; Kimi kaynaklar bunlar� s�fat tamlamas� say�yor. 

(VIII, 95) 

 Noktadan sonra küçük harfle ba�lanan 4 cümle ise �u �ekildedir: 

Mustafa. o kim? (I,62) 

Yukar�da verilen örneklerde. kelime say�lar� ba�ka ba�kad�r. (VI, 173) 

Bolu Beyi ne tasarlam��t�. ve, onlar� görünce, ne yapt�? (VII, 63) 

� padi�ah gelmi�. büsbütün z�vanadan ç�km��. (VII, 207) 

 Virgül (,) 

 Ders kitaplar!nda" en" çok" kar�!la�!lan" yanl!�l!k, virgül" i�areti ile ilgili olan 

yanl!�l!klard!r." Türk" Dil" Kurumunca" yay!mlanan" Güncel" Sözlük," Büyük" Türkçe" Sözlük" ve"

Yaz!m"K!lavuzu"incelendi�inde"�u"hususlar"öne"ç!kmaktad!r. 

 Ama," amma," ancak," art!k," bazen," beri," çünkü," dahi," fakat," gibi," göre," halbuki," hatta,"

için,"ile,"i�te,"ki,"lakin,"me�er,"mesela,"nihayet,"nitekim,"oysa,"önce/sonra,"sanki,"yani,"zaten,"

zira" gibi" edatlarla" birlikte" virgül" kullan!lmaz. Metin" içinde" ve," veya," yahut," ya" ..." ya"
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ba�laçlar�ndan önce de sonra da virgül konmaz. Cümlede peki!tirme ve ba�lama görevinde 

kullan�lan da / de ba�lac�ndan sonra virgül konmaz. Metin içinde -�nca / -ince 

anlam�yla zarf-fiil görevinde kullan�lan m� / mi ekinden sonra virgül konmaz. Tekrarl� 

ba�laçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Metin içinde zarf-fiil eki alm�! kelimelerden sonra 

virgül konmaz. "art ekinden sonra virgül konmaz. S�fatla / s�fat fiille isim aras�nda virgül 

kullan�lmaz. (YK) 

 Bu kurallar do�rultusunda ders kitaplar�nda virgül ile ilgili tespit edilen yanl�! 

kullan�mlar ve ders kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 42�de gösterilmi!tir. 

Tablo 42 

Virgül Yanl��l�klar� ve Ders Kitaplar�na Göre Da$�l�m� 

 

 Tablo 42�de görülece�i üzere ders kitaplar�nda en çok kar!�la!�lan yanl�!l�k virgülün 

kullan�m� ile ilgilidir. Virgül ile Toplam 7522 yanl�!l�k tespit edilmi!tir. Bu yanl�! kullan�mlar 

Yanl�! Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

ama, amma, ancak vb. edatlardan 

sonra virgül 

2 21 32 75 418 740 936 15 2239 

�ve, veya, yahut� ba�laçlar�nda virgül - 1 5 3 35 63 55 5 167 

da / de ile virgül - 2 4 14 171 268 248 5 712 

Zarf-fiil olarak kullan�lan m�/mi den 

sonra 

- - 6 - 2 12 13 - 33 

Tekrarl� ba�laçlarla virgül - 5 3 11 54 42 39 11 165 

Zarf fiillerden sonra virgül - 32 49 85 384 671 677 13 1911 

"art ekinden sonra virgül 1 12 16 28 96 192 178 5 528 

S�fat ve s�fat fiillerden sonra virgül - 6 3 2 4 11 12 2 40 

Virgülle ilgili di�er yanl�! kullan�mlar 1 16 12 31 298 569 793 7 1727 

Toplam 4 95 130 249 1462 2568 2951 63 7522 
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içinde de edatlardan sonra yanl�� olarak virgül kullan�m� (f= 2239) ve zarf fiillerden sonra 

virgül kullan�m� (f= 1911) öne ç�kmaktad�r.  

 Kendisinden sonra yanl�� olarak virgül kullan�lm�� edatlar ve bu edatlarla ilgili 

örnekler �unlard�r: 

ama (f= 122) 

Etraf� aram��, ama Kelo$lan� bu�amam��. (I, 92)  

�gülmü� ama, bir aral�k dü�ünmiye ba�lam��. (III, 76) 

Ama, do$rusu, i�in sonu buna varaca$� da belliydi ya� (IV, 47) 

Böyledir, ama, yine de, üzüntü verici belirtileri vard�r. (V, 103) 

Üzülür ama, üzüldü$ünü belli etmez: (VI, 41) 

Bir insan için küçük bir ad�m, ama, insanl�k için dev bir s�çrama" (VII, 96) 

Bu filmi görmek isterdim, ama zaman�m yok. (VIII, 137) 

amma (f= 30) 

Derslerini iyi ö!renemiyordu amma, yemi�lerin, yemeklerin isimlerini çok iyi bilirdi. 

(II, 81)  

Uçmak istiyor, amma bo�lu!a at�lma!a bir türlü cesaret edemiyordu. (IV, 24) 

#yi amma, buna nas�l bir çare bulabiliriz? diye sormu�lar. (V, 18) 

Amma, yüksek de$il, ufarak bir çamd� o. (VI, 165) 

Bu adam yaln�z görünüyor amma, galiba arkas�nda bir ordu var� (VII, 66) 

ancak (f= 100) 

�geçinme ve çal��ma, ancak, son devrimin yaratt�$� yeni �artlar alt�nda mümkün 

olmaktad�r. (V, 5) 

Ancak, aradan 6-7 geçmi�ti, fakat, cami bir türlü bitmiyordu. (VI, 114) 
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�k�sa olup, ancak, konu�urken cümle içinde kullan�l�r. (VII, 40) 

Ünlemdir ancak, isim çekim eklerini alarak isim gibi kullan�lm��t�r. (VIII, 142) 

art�k (f= 23) 

Art�k, ya"mur ya"d� m�, ard�ndan da sel geliyor. (III, 94) 

Ona kavu�tu"um zaman, o, art�k, yaln�z, duygular�yla ya��yordu. (V, 103) 

Dü�meyiz, art�k, hiç, darl�"a, (VI, 11) 

#�te, art�k, senin için çarpan yürek duruyor, (VII, 122) 

bazen (f= 54) 

Bazen, beraber ormana giderek, çilek topluyoruz. (II, 86) 

Bazan, burada tüfek sesleri de i�itilir. (V, 68) 

Bazan, özel isimlerden de ço"ul yap�l�r. (VI, 61) 

Bazan, s�ra ile, birkaç isim biribirini tamamlar. (VII, 42) 

beri (f= 7) 

#nsanlar, yer yüzünde var olduklar�ndan beri, biribirleriyle anla�mak ihtiyac�n� 

duymu�lard�r. (VI, 11) 

Arabistan�da, eskiden beri, iki kutsal �ehir oldu"u bilinmektedir. (VII, 151) 

çünkü (f= 48) 

Çünkü, yabanî güvercinlerin avc� görünce� (II, 79) 

Orada, kap�n�n önünde bir asker bekliyormu�; çünkü, Sad�k böyle yap�lmas�n� 

sultandan evvelce istemi�. (IV, 57) 

Çünkü, bunlar da, Güne��in yard�miyle ... (V, 93) 

�ne yapaca"�m� bilmiyorum; çünkü, buradan kurtulmam için� (VI, 193) 

Çünkü, böyle zamanlarda insan vakit hissini kaybeder. (VII, 82) 
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dahi (f= 14) 

Mezar�, bugün dahi, Ak�ehir�dedir. (V, 37) 

�bu gibi eserler ço"ald�kça, yaz� edebiyat dahi, giderek, zenginle�ir. (VI, 14) 

Onun içindir ki, biz Türkler, �imdi dahi, Allah ile Tanr� kelimelerini ayni anlamda 

kullan�r�z. (VII, 153) 

fakat (f= 279) 

Fakat, o"ullar� onun söylediklerine pek kulak asm�yorlard�. (II, 29) 

Fakat, y�llar geçtikçe, onun izleri de büyüyor, derinle�iyordu. (III, 105) 

Fakat, bizim oyuncu bir türlü oyuncu bir türlü oynayam�yormu�. (IV, 57) 

�diyecek olmu�; fakat, dili tutularak: ��aka, �aka� deyip kalm��. (V, 18) 

Kad�, bal� iki gün yemi�, fakat, sonra, alt�nda çamur oldu"unu anlay�nca, çok k�zm��. 

(VI, 64) 

Fakat, karl� yerlerde, girdikleri geçidin izini kaybetmi�lerdir. (VII, 17) 

�götürür, fakat Mecnun sevgiyi daha art�rmas� için dua eder. (VIII, 22) 

gibi (f=189) 

Yüksek otlu ve benek benek çiçeklerle dolu aç�kl�"a gelince, birdenbire, bir duvar gibi, 

gözümüzün önüne bir çam orman� ç�kt�. (II, 73)  

Art�k, eskisi gibi, su dersi de ortadan kalkm��t�r, diyebiliriz. (V, 4) 

Hikâye, masal, gibi anlamlar ta��r. (VI, 26) 

Her dilde oldu"u gibi, Türkçede de noktalama i�aretleri kullan�l�r. (VII, 57) 

Zamirler de, isimler gibi, ço"ul olabilir, (VIII, 108) 

göre (f= 45) 

Bunlar, yer ve zamana göre, de"i�ik �ekil al�rlar. (V, 12) 

Aradan geçen zamana göre, bu iki olay ... (VI, 120) 
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Rivâyete göre, ikisinin de, Bursa�da in�aat i�çisi oldu�u söylenir. (VII, 70) 

Görevlerine göre, s�fatlar iki ana bölüme ayr�l�rlar: (VIII, 103) 

halbuki (f= 7) 

Halbuki, yükseklik bak�m�ndan, onlar ancak orta rak�ml� say�labilirler. (V, 67) 

Halbuki, sana k�rk bu kadar çocuk teslim etmi�ler. (VI, 207) 

Halbuki, bu bahar, ne güzel bir kuzu yavrusu, ne sevimli bir e�ek, ne bir buza��, ne bir 

tay sesi duyuldu! (VII, 136) 

hatta (f= 57) 

Hattâ, Romen halk� aras�nda da, Nasrattin diye an�l�r (V, 37) 

Hâttâ, onun Mekke taraflar�nda� (VI, 126) 

Hattâ, bu yüzden, �u sözleri söyleyen yazarlar da ç�km��t�r: (VII, 9) 

için (f= 154) 

�telâ�land�rmamak, için, oradan gitmeye acele ettim. (II, 80) 

Onlar için, nekadar kalabal�k olursa okadar iyidir. (III, 14) 

Ku�lar, bunu bildikleri için, topla��p padi�ahtan ses isteme�e gitmi�ler. (IV, 85) 

Sohbet s�ras�nda, Timurlenk, Hoca�y� a�a��latmak için, ona �öyle sorar: (V, 37) 

Fakat, beyimiz için, onu almay� dü�ünüyorsan, hatâ ediyorsun. (VI, 71) 

�yemi� oldu�u için, �imdi yiyecek hiçbir �eyi yokmu�. (VII, 23) 

ile (f= 154) 

Tertemiz vücutleri ile, böyle, güne�e kar�� durmak nekadar ho�lar�na gitti�i 

yüzlerinden belli idi. (II, 85) 

Herkes, aslan, bir pençe vuru�u ile, köleyi parçalayacak san�yordu. (IV, 81) 

K�sa bir havlama ile, Patrokle d��ar� f�rlam��t� bile. (V, 53) 

Acar�a da, be�yüz dönümlük tarla ile, ba� ucumda duran k�l�c�m�, (VI, 27) 
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Uzay arac� ile, Ay�a gitmek için� (VII, 96) 

��iir türlerinden bir dörtlük ile, yar��maya kat�l�n�z. (VIII, 12) 

i�te (f= 83) 

"!te, dev gibi iri kombaynlar bu�day tarlalar�nda geni! yol açarak, a��r a��r 

ilerliyorlar. (II, 77) 

"!te, Erol iki arkada!�n� birden ard�nda b�rakarak� (III, 23) 

"!te, böyle kelimelere tak�, denir. (V, 47) 

"!te, öyle bir dile, o ulusun Ana dili denir. (VI, 12) 

"!te, Türk dili de, biti!imli dillerden biridir. (VII, 9) 

ki (f= 333) 

Herkes bilir ki, araplar, yak�!�kl� ve süratle ko!an at ... (II, 70)  

Aslan, hiddetinden, öyle ba��rd� ki, yer-gök titredi: (III, 43) 

Umut ederiz ki, sizler de sihhat ve âfiyettesiniz. (IV, 61) 

Elin a�z� torba de�il ki, büzesin. (V, 38) 

Bakt� ki, uykusunu uyusun (VI, 22) 

O !eyler ki, insanl��a ziyand�r, (VII, 7) 

Ne var ki, çocuklara göre, Pasifik Okyanusu bir damlac�k suydu. (VIII, 136) 

lakin (f= 75) 

Lâkin, güvercin hâlâ k�m�ldam�yor, (II, 79) 

Yemek zaman� gelmi!, lâkin, Hoca meydanda yok. (III, 50) 

Lâkin, bana dü!ünmek için birkaç gün müsaade ver. (IV, 56) 

Ben çoklar�n� gördüm; lâkin, hepsi de mahcup oldular ve bir daha da görünmediler$... 

demi�. (V, 40) 

Lâkin, bu deli çoban�n yedip güttü�ü kocaba!lar� (VI, 40) 
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Birkaç gün geçtikten sonra, Kelo�lan��n aya�� iyicele�mi�; lâkin, ithiyar kad�n onu 

birkaç gün daha kulübede al�koymu�. (VII, 22) 

me�er (f= 3) 

Me�er, kocakar� bir cad� imi�. (VI, 35) 

Me�er, o kaynak t�ls�ml� imi�. (VII, 22) 

mesela (f= 28) 

Meselâ, yukardaki �iirin bir yerinde: sedef �amdan deyimi, a�açlar ismine bir özellik 

veriyor. (V, 71) 

Meselâ, evlerden kelimesini ev diye, bir heceye indirebiliriz. (VI, 43) 

Meselâ, Romanya derken, vurgu, man hecesine gelir. (VII, 36) 

nihayet (f= 30) 

Nihayet, bahçe o hâle geldi ki... (VI, 77) 

Nihayet, Kelo�lan�� padi�ah�n kar��s�na ç�karm��lar. (VII, 28) 

nitekim (f=11) 

Nitekim, konu�urken, a�z�m�zdan ç�kan bir tak�m sesler i�itiriz. (VI, 17) 

Nitekim, kalemi deyince, onun kalemi oldu�unu söylemek isteriz. (VII, 42) 

oysa (f= 4) 

Oysaki, hindiye çok dü�ük fiyat biçerler. (III, 48) 

Oysa, bizim dev, güçlü kuvvetli o iri gövdesinden yak�n�r dururmu�. (IV, 126) 

Oysa, o olaylar ba�kalar�n�n ba��ndan geçmi�ti. (VII, 108) 

önce / sonra (f= 233) 

Susam�� turna, ilkönce, niçin testideki suyu içemedi? (II, 55) 

Ben, önce, girip, kar�ma haber vereyim, demi�. (III, 47) 

!lkönce, padi�ah ku�lar�n dediklerini dinlemek istememi�; (IV, 85) 
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Çorban�n içine, önce, bir�ey s�karlar; (V, 45) 

Önce, gidip, kocakar�y� öldürmü�ler; (VI, 37) 

Önce, �u ellerimi, ayaklar�m� çözün� (VII, 65) 

Tanzimattan önce, Karagöz, Ortaoyunu... (VIII, 21) 

O yorulduktan sonra, yerine ba�kas� geçer. (III, 13) 

Sonra, ta�arak, yüksekten dökülme$e ba�l�yorum. (IV, 29) 

Babas� öldükten sonra, Nasreddin Hoca, Ak�ehir�e gidip, oraya yerle�ti. (V, 37) 

Sonra, yine dola�m�ya ba�lam��. (V, 130) 

Sonra, canavar, bir sevinç nâras� att�. (VI, 23) 

Yaz� icât edildikten sonra, yaz�l� edebiyat geli�meye ba�lam��t�r. (VII, 12) 

sanki (f= 12) 

Murat��n ellerinin ba$� çözüldü, sanki, birden. (V, 73) 

Arkada�lar�n�n söyledikleri, ona, sanki, uzaklardan gelir gibiydi. (VI, 149) 

Sanki, ad� gibi, her taraf� yuvarlakt�. (VII, 212) 

yani (f= 121) 

Yukarda, Dobruca ba�l�kl� dersin sonu ise, naz�md�r, yani, �iirdir. (V, 10) 

Sade dille, yani, halk�n konu�tu$u bir dille söylenir (VI, 13) 

Ta�lar� ve a$açlar� da, yani, yontmadan, i�lemeden, kullan�rlard�. (VII, 87) 

zaten (f= 13) 

Zaten, kendine güvenmiyen bir ulus ayakta kalamaz, hattâ, hayatta kalamaz, 

ba�kalar�na köle olur, ya da, yok olup, gider. (V, 102) 

Zaten, ondan ba�ka o$lu yoktu� (VI, 74) 

Zaten, o da bizim ecdad�m�z�n yaratt�$� edebiyatt�r. (VII, 76) 
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zira (f= 10) 

�zira, Timurlenk, ondan, yüz y�l kadar sonralar� ya�am��t�r. (V, 37) 

Böyle olunca, Timurlenk ile görü�medi#i söylenebilir, zira, Timur Anadolu�ya anccak 

1402 tarihinde gelmi�tir. (VI, 62) 

Zira, bu müthi� adamla yaln�z kalmaktan adamak�ll� korkuyordu. (VII, 67) 

 �ve, veya, yahut� ba�laçlar�ndan sonra virgül kullan�m� ile ilgili yanl�� kullan�mlar: 

ve (f= 142) 

$ut çok kuvvetli ç�kt�, dedi, ve utanarak k�v�rc�k saçl� ba��n� a�a#� e#di. (III, 24) 

�uzun gagas�n� bir birine vurarak tak�rdat�r ve, geçikti#ine pi�man olup, ba��n� bir 

önüne bir ard�na sallar. (IV, 86) 

�büyük bir k�sm� yaz�ya geçirilmi� ve, böylece, ... (V, 9) 

Böyle dedi ve, hemen, canavar�n ölüsünün ba��ndan ayr�ld�. (VI, 23) 

Bu da#lar, tepelerine kadar çe�itli a#açlarla ve, özellikle, uçsuz bucaks�z çam 

ormanlar�yla doludur. (VII, 3) 

Ya�lan�r, ve yurduna döner. (VIII, 5) 

veya (f= 10) 

Böylece, her gün Mecidiye çimento fabrikas�ndan yüzlerce vagon çimento yurdun 

�antiyelerine, veya yabanc� memleketlere sat�lmak için Köstence liman�na do#ru 

yol al�yor. (II, 17) 

Sizin, Romen veya ba�ka milletten hangi dostlar�n�z, veya arkada�lar�n�z vard�r? (III, 

57) 

�daha ot halinde iken, bu#daylara dadan�p ü�ü�en t�rt�llar, veya ekinler 

olgunla�t�klar� vakit bile göze görünmiyen küçük böceklerdir. (IV, 38) 

�ikindidir veya, ak�amd�r gibi cevaplar verir. (VI, 82) 

Buna, �iir veya, geni� anlamda, manzume de deriz. (VII, 14) 
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Hayatta ya�anm��, veya ya�anmas� mümkün olan (VIII, 33) 

yahut (f= 15) 

Turnalar, leylekler, k�rlang�çlar gibi k���n bu yerleri terkedip giden ku�lara yolcu 

ku�lar, yahut göçebe ku�lar denir. (III, 13) 

Aile mektuplar�, anne-baba ve çocuklar� aras�nda, yahut, akraba ve dostlara yaz�lan 

mektuplard�r. (V, 96) 

Yahut, kulaklar�na erimi� kur�un ak�t�p� (VI, 72) 

Eskiden, kahvehanelerde, yahut, bir meydanda görü�en �airler, (VII, 50) 

�so!uktan öksürdü!ünü, yahut burnunun akt�%�n� görmemi�ti. (VIII, 63) 

 da / de ba�lac�ndan sonra virgül kullan�m� ile ilgili yanl�!l�klar (f= 712) 

Zavall� yoruldu, taneyi götüremiyece%ini anlad� da, vazgeçti�, dedim. (II, 24)  

Sonra da, da%lardan köye do%ru, yaman bir sel geldi. (III, 94) 

Ben ç�kay�m da, siz de bir görün bakal�m, (IV, 45) 

&oseler, asfalt yollar da, Dobruca�y�, ba�tan ba�a, ... (V, 4)  

Sonra da, köse ile alay ederek: (V, 130) 

Bu gibi yollarla da, güzel Türkçemiz zenginle�tirilmektedir. (VI, 12) 

Onu da, birkaç devreye ay�rmak mümkündür. (VII, 13) 

Zamirler de, isimler gibi, ço!ul olabilir, (VIII, 108) 

 Zarf-fiil olarak kullan�lan m� / mi edatlar�ndan sonra virgül kullan�m�yla ilgili 

yanl�!l�klar (f= 1911) 

Onun için, güz geldi mi, yaz� buralarda geçiren baz� ku�lar, s�cak memleketlere gitmek 

üzere haz�rlanma%a ba�larlar. (III, 13) 

�gün do%du mu, tüyünü, tele%ini de%i�tiriyor, (V, 133) 
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Dikilip de, ille diye ayak dirediler mi, o �öyle dermi�: (VI, 39) 

Akl�n�za geldi mi, gülümsetecektir sizi. (VII, 111) 

 Tekrarl� ba�laçlardan önce veya sonra virgül kullan�m�yla ilgili kullan�m yanl��l�klar� 

(f= 165) 

hem� hem 

Hem deniz, hem de çam kokusu (II, 90) 

Peri k�z�, hem dava kar�� gülümsüyor, hem de elindeki kepçeyle kazan� 

kar��t�r�yormu�. (IV, 126) 

Çal�ku�u, benim hem ho�uma gider, hem i�ime yarad�. (V, 61) 

Hem gidiyor, hem de dü�ünceden, üzülüyormu�. (VI, 34) 

Çocuklar, hem birbirlerine, hem de ö�retmenlerine daha büyük bir yak�nl�k, (VII, 106) 

Bir kelime hem seslerden, hem de anlamdan ibarettir. (VIII, 75) 

ne� ne 

Ne yumu�ak, ne de ak! (II, 30) 

Ne gölgesi var, ne yemi�i. (III, 104)  

Ne gelen var, ne giden! (IV, 11) 

�velâkin ne geldi�ini gören var, ne geçti�ini duyan var#... (V, 22) 

Ne sokaklarda, ne de pencerelerde, bir insan görememi�. (VI, 34) 

Ne anam�n a��, ne gözümün ya��# (VII, 48) 

Ne iyi bir sava�, ne kötülü bir bar�� vard�r. (VIII, 69) 

ya� ya 

Sen onu ya çald�n, ya nerede oldu�unu biliyorsun. (II, 54) 

Fazla a�, ya kar�n a�r�s� verir, ya ba� a�r�s�. (IV, 76) 
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Ya bir kuyu kazar, ya dola��r çar��, pazar: (V, 20) 

Ya, yan�p, erirler, ya da, ejderhalar onlar� bir ç�rp�da yutarlar. (VI, 22) 

Ya bir kuyu kazar; ya dola��r çar��, pazar; ben de, aç kar�n, yüksek nal�n, ç�kt�m 

pazara; (VII, 47) 

�ya ölçülü ve kafiyeli söz dizisi halinde; ya da yaln�z dil kurallar�na uygun olarak� 

(VIII, 14)  

 Zarf-fiillerden sonra virgül kullan�m� ile ilgili yanl��l�klar (f= 1911) 

�bir ninni ö!renerek, defterlerinize yaz�n�z. (II, 7) 

Ali, hiç vakit kaybetmeden, eve ko�tu, (III, 9) 

Gün geçtikçe, ye�erdi. (IV, 83)  

Bazan, konu�urken, konu�mam�z� tamamlay�c� parçalar de kullan�r�z. (V, 10) 

Vezin deyince, m�sralar�n belli say�da hecelerden olu�mas� anla��l�r. (VI, 16) 

Oturup, eyice karn�n� doyurmu� (VII, 23) 

Kimseler olmad�%�n� görünce, tereddütle kap�s�na vurdu. (VIII, 63) 

 !art ekinden sonra virgül kullan�m� ile ilgili yanl��l�klar (f= 528) 

E%er vurmazsan, ebesin, ebe (I,91) 

Ya%mur pek çok ya%arsa, ne zarar getirebilir? (II, 74) 

E%er aralar�ndan biri dü�man�n eline dü�ecek gibi olursa, hepsi ona yard�ma 

ko�arlar. (III, 14) 

Küçük kusurlar�n�z varsa, küçüktür diye ald�rmamazl�k etmemeli. (IV, 38) 

Akça k�z� ise, ne al bayrak kald�r�r, ne davullar dö%dürür, (V, 23) 

Gördüler ki, bütün Türkeli uyusa, O%uz uyumaz. (VI, 22) 

Ancak, dikkat edilirse, bu fark anla��lm�� olur. (VII, 47) 
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Ki�i, hayat�n� kendisi yazm��sa, buna otobiyografi denir. (VIII, 47) 

 S�fat ve s�fat-fiillerden sonra virgül kullan�m� ile ilgili yanl�!l�klar (f= 40) 

Taze, elma, al elma! (II, 12) 

�nas�l bakar, dedi genç, adam. (III, 35) 

Mutlu, yar�nlar için, çal���n (VI, 6) 

Deyimler de, atasözleri gibi, kal�pla�m��, sözlerdir. (VI, 46) 

Bu eseri yapan da, Türklerin en büyük mimarlar�ndan biri say�lan, Mimar Sinan 

ad�nda bir mühendistir. (VI, 114) 

Tudose adl� genç bir çocuk birkaç, sene ba�kalar�nda ç�rak olduktan sonra, bir gaytan 

dükkân�nda kalfa yeti�ir. (VII, 84) 

Buna mukabil, kendisine bol bol, un, ya!, peynir gibi yenecek getirme!e 

ba�lam��lard�. (VII, 191) 

 Virgül ile ilgili di�er yanl�!l�klar (f= 1727) 

 Virgülle ilgili di�er yanl�!l�klar incelendi�inde !u hususlar göze çarpmaktad�r: 

 Cümle dizili!inde Türkçenin gramer kurallar�na dikkat edilmemesinin yazarlar�n s�k 

s�k virgül kullanmalar�na neden oldu�u görülmü!tür. 

�çünkü amcam ile birlikte, sabah erkenden, uzak bir yola gitmek üzere araba ile 

ç�kt�klar�n� görmü�tüm. (IV, 111) 

 Cümledeki zarf tümleci do�ru yerde kullan�lmad��� için zarf tümlecinden sonra virgül 

kullan�lm�!t�r. E�er cümle ��çünkü amcam ile birlikte uzak bir yola gitmek üzere sabah 

erkenden araba ile ç�kt�klar�n� görmü!tüm.�  !eklinde kurulsayd� virgüle gerek kalmayacakt�. 

Dobruca�n�n, eskiden, hiç bir �eye yaramayan yerleri dahi, bugün, verimli hâle 

getirilmi�, (V, 4) 
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 Cümlesindeki �bugün� kelimesi cümle ba��na al�nd���nda virgüle ihtiyaç 

kalmayacakt�r. 

 Zamanla, Türkçeye birçok yabanc� kelimeler girdi. (V, 7) 

 Cümlesinde de �zamanla� kelimesi �Türkçeye� kelimesinden sonra kullan�lsayd� 

virgül kullanmaya ihtiyaç duyulmayacakt�. 

 !�te bu Ramadan��n geçenlerde, bir ölmedi�i kalm��. (IV, 33) 

 Cümlesinde isim tamlamas�n�n aras�na zarf tümleci girmi� ve yazarlar virgül 

kullanmak zorunda kalm��lard�r. Zarf tümleci cümlenin ba��nda yer al�rsa virgüle de ihtiyaç 

kalmayacakt�r. 

Küçük Ay, h�zla, kö�eyi kap�veriyordu. (V, 76) [kö�eyi h�zla] 

Gerçekten de, beni, bir gün, ald�lar (V, 103) [bir gün beni] 

Bunlar� duyan Padi�ah, bir gün, ans�z�n, in�a edilmekte olan camiye geldi. (VI, 114) 

[ans�z�n geldi] 

 Ek yanl��l�klar�n�n da yazarlar� virgül kullanmaya yöneltmi�tir.  

 Herkes, aslan, bir pençe vuru�u ile, köleyi parçalayacak san�yordu. (IV, 81) 

 Cümlesinde isim tamlamas�n�n tamlayan� olan �aslan� kelimesinin belirti olarak 

kullan�larak �aslan�n� parçalayaca��n��� �ekli kullan�lmal�yd�. 

� öteki tarafa, bir yere ç�kmaya çal���yordu. (IV, 97) 

 Cümlesinde �öteki tarafa� kelime grubu �öteki tarafta� �eklinde düzeltildi�inde hem 

anlam daha aç�k olmakta hem de virgüle gerek kalmamaktad�r. 

Kim�in gözüne, yerde, bir okun parças� tak�ld�. (IV, 117)[yerdeki] 

Hepsi, merak, sa�a sola ko�u�up, AY DEDE�yi ar�yorlard�. (V, 75) [merakla] 
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Çünkü, yeniden, o kötü yönetimin jurnalcileri, casuslar ve cellâtlar�, oturdu�umuz yeni 

sarm��, beni yine al�p, götürmü�lerdi. (V, 103) [yeniden sarm��] 

Hem, dünyaca, en birinci borç de�il mi, bir kula, (VI, 94) [dünyada] 

Eve vard��� gibi, yemek yemeden, su içmeden, annesine, yata��n�n haz�rlanmas�n� rica 

ederek, hemen yatt�� (VI, 149) [annesinden] 

 Tamlamalarda tamlayan�n�n tamlanandan ayr�lmas� için de virgül kullan�ld�"� 

görülmü�tür. 

Güne�in, do�du�u tarafa do�u, batt��� tarafa bat�, denir. (II, 64) 

Benim, can�m, babac���m. (IV, 14) 

�son hecelerin, ses bak�m�ndan, birbirine uymas�na kafiye denir. (V, 11) 

�iki taraf�nda çiçeklerin, ba�lar�n� büküp, uyuduklar�n� gördü. (V, 53) 

Elma teyzenin, kendisini, böyle, gücendirmesi, onun çok gücüne gitti (V, 88) 

Atatürk�ün, Türk ulusuna güveni sonsuzdu. (V, 102) 

Çok geçemeden, bu sesin, büyük kö�kün içinden geldi�ini anlam��. (VI, 34) 

Mânilerin, her dörtlü�ü bir bütün te�kil eder. (VI, 57) 

Murat��n, saçlar�n� ok�ad� ve, resmi alarak, uzakla�t�. (VI, 147) 

 Cümlelerdeki baz� virgüllerin kullan�lmas�n� gerekli k�lacak hiçbir durum tespit 

edilememi�tir: 

Biri büyük, di�eri, büyük. (II, 38) 

Bu, nas�l oldu? (III, 16) 

Topra�� verimli, iklimi elveri�li olmakla, burada, halk, geçimini sa�lamak hususunda, 

birçok imkânlara sahiptir. (V, 3) 

Buna, asla tama etme, (V, 60) 

O, kitaplarda temiz giyimli köylüler, babalar, ba�örtülü analar, vard�. (VI, 8) 
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 Baz� cümlelerde ise virgül kullan�lmas� gerekti�i halde kullan�lmad��� tespit edilmi�tir. 

�mevlâm u�ratmas�n iftiraya nazara� (V, 20) 

Türk gramerine göre, ulus adlar�, dil adlar� din adlar� ve onlardan türemi� kelimeler 

de özel isim say�l�r (VII, 42) 

Ko�ma saz �airlerinin en çok kulland�klar� sevdikleri �ekildir. (VIII, 9) 

 �ki nokta (:) 

 !ki nokta i�areti �u durumlarda kullan�lmaktad�r: 

· Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. 

· Kendisiyle ilgili aç�klama verilecek cümlenin sonuna konur. 

· Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullan�l�r. 

· Kar��l�kl� konu�malarda, konu�an ki�iyi belirten sözlerden sonra konur. 

· Edebî eserlerde konu�ma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. (YK) 

 !ncelenen ders kitaplar�nda bu durumlar haricinde bazen virgül, bazen de noktal� 

virgül yerine iki nokta kullan�ld��� tespit edilmi�tir. !ki nokta i�aretinin virgül veya noktal� 

virgül yerine kullan�ld��� durumlara �u örnekler verilebilir: 

Testiyi k�rmaya veya devirmeye u�ra�t�: birkaç defa gagas�yle vurdu, (II, 55) 

Kuluçka tavuk, onu seviyor ve bir do�an belirse, di�erleriyle birlikte onu koruyor: 

tüylerini kabart�yor, toparlak kanatlar�n� aç�yor, bütün piliçleri alt�na topluyordu. 

(III, 96) 

Fakat iç yüzü ba�ka idi: çok hilekârd�, (IV, 46) 

"çer anam içer; kekik kokusu içer: içer babam içer, (V, 26) 

Ben, kahve fincan�n� tam a�z�ma götürmü�tüm: lâkin, top, elimdeki fincan� uçurtarak, 

kahve aya��m� ha�lad� (VI, 105) 
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Y�llar geçti: bir an geldi. (VII, 19) 

 Baz� cümlelerde ise hiçbir noktalama i�aretine gerek olmad��� halde iki nokta 

i�aretinin kullan�ld��� görülmü�tür: 

Bizim ana dilimiz: Türkçedir. (V, 6) 

�diyecek olmu�; fakat, dili tutularak: ��aka, �aka� deyip kalm��. (V, 18) 

Lâkin, özel isimlere: li, l�.. gibi ekler getirilirse, kesme i�areti konmaz. (V, 49) 

Varl�klara ad olan kelimelere: "sim denir. (VI, 53) 

Önceleri, Türkler ona: Gök Tanr� ad�n� vermi�lerdir. (VI, 135) 

$unlardan da: saban, keser, nacak yap! (VII, 7) 

Bizim ana dilimiz: Türkçe�dir. (VII, 8) 

Bu gibi s�fatlar biti�ik yaz�ld�klar�ndan dolay�, bunlara: Kayna�m�� bile�ik s�fatlar da 

denir. (VII, 69) 

 "ki nokta i�areti, �Edebi eserlerde konu�ma bölümünden önceki ifadenin sonuna 

konur.� (YK) Ancak bu konu�ma bölümü cümlenin nesnesi olarak al�nt�l� bir cümle �eklinde 

kurulacak olursa iki nokta i�areti kullanmaya gerek yoktur. A�a��da verilen örneklerde 

kitaplardaki bu duruma ayk�r� kullan�mlardan baz�lar� verilmi�tir: 

Kendi kendine: �Bunlar nedir acaba?� diye f�nd�$� al�p a$z�na att� (III, 31) 

Çoban�n: �Görmüyor musunuz? Yüzümüzün ak� hesab� gördük� deyi�inden ne 

anl�yorsunuz? (V, 16) 

Onun içindir ki, Türk yazarlar�ndan biri, �iiri tarif ederken: �$iir, nesre çevrilmesi 

mümkün olmayan naz�md�r�, demi�tir (Ahmet Ha�im) (VI, 16) 

Tam bu s�rada, en genç dev: �Burada insan kokusu duyuyorum� diye ba��r�vermi!. 

(VI, 185) 
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Ben, Köro�lu ile çarp��madan evvel, Ayvaz�a: Geri dönmek ister misin? diye sordum. 

(VII, 66) 

 Üç nokta (�) 

 Üç nokta i�retinin kullan�m� ile ilgili TDK Yaz�m K�lavuzu aç�klamalar bölümünde �u 

not bulunmaktad�r: �Ünlem ve soru i�aretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulmas� 

yeterlidir.� (YK) 

 !ncelenen kitaplarda üç nokta i�areti ile ilgili tespit edilen yanl�� kullan�mlar�n büyük 

ço"unlu"u!bu!uyar�da!yer!alan!husus!ile!ilgilidir.!Bu!tip!kullan�mlar�n!tümünde!ünlem!ve!soru!

i�aretlerinden! sonra! üç! nokta! i�aretinin! kullan�ld�"�! tespit! edilmi�tir.! Bu! hata! ile! ilgili! �u!

örnekler!verilebilir: 

�Nafile!... A��z tad� ile yiyemezsiz, pusula bende!... diye hayk�rm��. (III, 48) 

Annen, yavrum!... (IV, 13) 

Beni koymazlar, seni koyarlar, tepelerim hâ!... (V, 45) 

Bir kaza belâ savm��s�n, bununla geçmi� olsun!... (VI, 40) 

Kötülere olma sak�n yard�mc�!... (VII, 7) 

 Üç!nokta!i�areti!ile!ilgili!tespit!edilen!ba�ka!bir!yanl��l�k ise!üç!nokta!i�aretinden!sonra!

virgül!veya!noktal�!virgül!kullan�m�d�r: 

Gülse, k�z, sanki Gök-Tanr� gülüyor, san�rd�n�z�; a�lasa, sanki Türkeli a�l�yor, 

san�rd�n�z. (VI, 24) 

�elbette s��ar�z�, dedi, a�abeyim. (VI, 219) 

Bay ö�retmen bize öyle bir ders tuttu ki�, her vakit yapt��� �eyler soruyordu ki, hattâ 

kendisi de heyecan geliyor ... (VII, 119) 

Satar�z�, ama dönümü elli Liradan a�a�� idare etmez. (VII, 134) 
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 Baz� cümlelerde ise üç nokta i�aretine gerek olmad��� halde üç nokta i�aretinin 

kullan�lm�� oldu�u tespit edilmi�tir. Bu yanl�� kullan�m genellikle kar��l�kl� konu�malarda 

görülmektedir: 

��Ay� bizim danalar�n üstüne u�rad��� diye ba��rd�. (VI, 164) 

Yaln�z, biraz acele edin� dedi. (VII, 67) 

Ne var ki, ayr� ayr� yazmas�nlar� diye konu!tu ö�retmen. (VII, 116) 

 Soru i�areti (?) 

 Soru i�areti ile ilgili en çok kar��la��lan yanl��l�k soru i�aretinden sonra büyük harfle 

ba�lanmas� gerekti�i halde küçük harfle ba�lanmas�d�r. Bu yanl�� kullan�mlar�n tamam�n�n 

kar��l�kl� konu�ma ifadelerinden sonra kullan�ld��� görülmektedir. Oysa bu tür kullan�mlarda 

��dedi�, ��söyledi� gibi ifadelerden sonra soru i�areti kullan�lmas� gerekmemekte, virgül 

kullan�lmas� yeterli olmaktad�r. Bu yanl�� ile ilgili �u örnekler gösterilebilir. 

Nöbetçi ö�renci, s�n�f taman m�? diye sordu, ö�retmen. (I, 100) 

Hoca neylersin? deyince, Nasrettin: (II, 60) 

Bir yudum da bana verir misin? demi!. (IV, 127) 

Durmadan a�z�m� aç�yordum, görmedin mi? cevab�n� vermi!. (V, 40) 

Dü!man� tek ba!�na peri!an eden kahraman hanginiz? diye sormu!. (VI, 32) 

Hiç böyle aç�kgözlere para kapt�r�l�r m�? dedi. (VI, 222) 

Bu ne biçim hüküm? diye sorunca, Hoca da: (VII, 53) 

O kadar oldu�unu nereden biliyorsun? deyince, Hoca da: (VII, 55) 

 Tespit edilen bir di�er yanl��l�k ise soru i�areti kullan�lmas� gereken cümlelerde soru 

i�aretinin kullan�lmam�� olmas�d�r: 

Ba!ka kitap kab�n var m� (I, 105) 
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Testiyi kim k�rd�. Nas�l k�rd�? (II, 14) 

 Baz� cümlelerde de soru i�areti ile birlikte yanl�� olarak ba�ka i�aretlerin de 

kullan�ld�"� görülmü�tür: 

Zaten nereye gidebilirim?, diye sordu Sar�kuyruk. (IV, 99) 

Dünya�y� kim ayd�nlat�yor?, diye sordu. (V, 76) 

Onlar okurlar m�?, gibi. (V, 125) 

��imdi nereye gideceksin?; Ne yapacaks�n? (VI, 33) 

�Bayan Popesku?, diyerek, sözünü kestim. (VI, 103) 

Bu nas�l bini�?, derler. (VII, 54) 

Peki, en de"ersiz �ey nedir?, herkese nasip olmaz, demi�ler. (VII, 56) 

 Ünlem (!) 

 Ünlem i�aretinden sonra da soru i�aretinde oldu"u gibi büyük harfle ba�lamak 

gerekmektedir. "ncelenen kitaplarda kar��l�kl� konu�ma ifadelerinden sonra virgül 

kullan�lmamas� veya ifadenin t�rnak içine al�nmamas� nedeniyle bu yanl��l�"a dü�üldü"ü 

görülmektedir: 

Hepimize �ap# �rak# �rak# su serpti. (I, 58) 

Madem ki itibar kürktedir, yeme"i de o yesin! diye cevap verir. (II, 60) 

Evimiz ve hattâ bütün köy ate� alsayd� ne yapard�k# diye ç�k��t�. (III, 10) 

Güle güle, ba��nda paralans�n# demek yok mu? (IV, 31) 

� ölümden ötesi yok ya?� der! yular�n� çözer at�n, (V, 24) 

Misâfire bir: Ho� geldin! denmez mi?... (VI, 28) 

Kaybolan bir �eyi bulman�n zevki ba�kad�r# cevab�n� vermi�. (VII, 54) 

Köpek hav hav! diye havl�yor. (VIII, 142) 
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 Ünlemle ilgili olarak tespit edilen bir di�er yanl�� kategorisi ise ünlemle birlikte bir 

ba�ka i�aretin de kullan�lmas�d�r: 

Allah�a �smarlad�k!, demiyecek misin? (IV, 54) 

A sab�rs�z!, sab�rs�z! (V, 25) 

�en geride kalana hiç bir "ey yok!. (V, 81) 

�Ne söyleyeceksen, çabuk söyle!, diye, ba��rm�". (VI, 32) 

Dikkat!: (VI, 167) 

Ay�pt�r, mübârek günde kavga etmeyin!, derken, polisler geldi. (VII, 72) 

��$imdilik, hây�r!- diye yan�tlad�, ö�retmen Mustafa Toraman. (VII, 108) 

Hay�rd�r in"allah!, dedi. (VIII, 34) 

 K�sa çizgi (-) 

 K�sa çizgi ile ilgili kar��lan yanl�� kullan�mlardan biri t�rnak içindeki ifadelerden sonra 

gelen ekleri ay�rmak için k�sa çizgi kullan�lmas�d�r. 

8 Mart, �Kad�nlar günü�-nü nas�l kutlars�n�z. (II, 52) 

�Çocukluk hat�ralar��-�ndan (IV, 113)  

Bugün �Cabana Stanei�-e gitsek olmaz m�? (VII, 97) 

�ziyaretçilere kat�larak, �Franz Josef Kayas��-na do�ru gittik. (VII, 98) 

 K�sa çizginin yanl�� kullan�mlar�ndan birisi de vurgulanmak istenen bir kelimeden 

sonra kullan�lmas�d�r. Vurgulanmak istenen ifadenin t�rnak içine al�nmas� ve k�sa çizginin 

kullan�lmamas� gerekmektedir: 

�o kelime bir anlam ta"�rsa, fiil-dir demektir. (V, 86) 

Çe"itli ek-ler getirilerek yap�lan isimlere türemi" isim denir, (VI, 53) 
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Bunlar�n sonlar�na baz� ek-ler getirilerek, sevgi, ac�ma veya küçük gibi anlamlar 

verilir. (VII, 83) 

 S�fat ile isim aras�nda hatal� olarak k�sa çizgi kullan�ld��� cümleler ise �unlard�r: 

Karanl�klar�n aras�nda, ak-nurlu bir ak-ku�, (VI, 20) 

Tekmil kara-orman tutu�tu, toza batt�. (VI, 23) 

Kara-ormandan ç�karken, alaca at� da geldi, (VI, 23) 

Bir beyaz güvercin, kara-orman�n en ulu a"ac�na do"ru iniyordu. (VI, 24) 

 �Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ay�rmak için ara sözlerin veya ara 

cümlelerin ba��na ve sonuna konur, biti�ik yaz�l�r.� (YK) V. s�n�f kitab�nda bir cümlede ara 

sözü ay�rmak için hem virgül hem de k�sa çizginin birlikte kullan�ld��� görülmü�tür: 

Efendiler, - dedi -, Atatürk, - erkek her �ey olabilir, yaln�z, ana olamaz. (V, 106) 

 VII. s�n�f kitab�ndaki bir cümlede ise sat�r sonunda özel isme gelen kesme i�areti ile 

birlikte k�sa çizginin de kullan�ld��� tespit edilmi�tir: 

Sen hiç Köro"lu�- / nun bayg�n ve kendisini koruyam�yan bir adam� arkas�ndan 

vurdu"unu duydun mu? (VII, 194) 

 Üç ifade de ise k�sa çizginin gereksiz olarak kullan�ld��� görülmü�tür: 

� kunduralar� kayarak gölün içine �hop# Diye dü�üverdi. (III, 51) 

Vard�"� köy ve kasabalarda, o, dinlenece"i yerde, gezer-dola��r, i�ittiklerini ve 

gördüklerini kaleme al�rd�. (VI, 126) 

Binlerce insan, çad�rlar�n�, donmu� Tuna üstüne yerle�tirerek, orada yerler-içerler ve 

e"lenirler. (VI, 127) 
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 T�rnak i�areti (��) / konu�ma çizgisi (--) 

 �Ba�ka bir kimseden veya yaz�dan oldu�u gibi aktar�lan sözler t�rnak içine al�n�r.� 

Uzun çizgi ise �yaz�da sat�r ba��na al�nan konu�malar� göstermek için kullan�l�r. Buna 

konu�ma çizgisi de denir.� (YK) 

 �T�rnak içindeki al�nt�n�n sonunda bulunan i�aret (nokta, soru i�areti, ünlem i�areti 

vb.) t�rnak içinde kal�r.� !ncelenen ders kitaplar�nda bu kurala uyulmayan cümlelerden 

baz�lar� �unlard�r: 

�Ku-ku-ri-gu! "yi yürekli insanlar yard#m ediniz. Karde$lerim bo�uluyor�! diye 

ba�#rm#ya ba$lad#. (III, 97) 

�Elbiseler nerede ise o tarafa dönmelidir�. (IV, 43)  

��Ba$#n sa� olsun, � Tulumlar gitti, amma, bir kald#k�. (V, 15) 

�Ne sihirdir bu, ne keramet; var bunda bir hikmet� ! (V, 22) 

Atam diyor ki, �çocuk, gelecek demek�. (VI, 6)  

���senin mal�n nas�ld�r, filâncaya varmaz oldum�. (VII, 84) 

 T�rnak içine al�nan al�nt� cümlelerin müstakil bir cümle gibi büyük harfle ba�lamas� 

gerekmektedir. Kitaplarda bu duruma ayk�r� bulunan cümlelerden baz�lar� �unlard�r: 

&air neden güne�i �hiçbir �eye de�i�mem� diyor? (II, 66) 

Ay� �çok bal�k tuttum� diye sevindi. (III, 30) 

Çok defa, ana babas�n�n, �bakkala bukadar, kasaba �ukadar, kundurac�ya, bilmem 

nekadar, ödenecek� diye, türlü türlü hesaplar yapt�klar�n� i�itiyordu. (V, 47) 

Acar ile Alev, �böyle oturaca%�m�za, gidip sava�� seyredelim� diyerek, saraydan 

ç�km��lar. (VI, 31) 
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Olup bitenler, �acap gerçek mi, yoksa rüya m� idi� diye dü�ünürken, Kelo"lan kendini 

yorgun duymu� ve, biraz dinlenmek için, yak�ndaki bir a"ac�n gölgesine gidip 

yatarak, derin bir uykuya dalm��. (VII, 23) 

�i�ledi"i çevreleri sergiledi.� (VIII, 71) 

 �Konu�malar t�rnak içinde verildi�inde uzun çizgi kullan�lmaz.� (YK) Bu kurala 

uyulmayan durumlardan baz�lar� ise �unlard�r: 

� �Eh#�, demi�, �ne yapal�m� olsun bakal�m�. (IV, 54) 

� �Senin için yapt�klar�ma da te�ekkür etmeyecek misin?� (IV, 54) 

��Yo"urdu, yünü senin olsun, ben gelinceye kadar sen onlara bak ve üret�, demi�. 

(V, 15) 

��Aman, -dediler- sen bizi Tanr��ya hat�rlat. (VI, 21) 

��Ö"retmenim, bu dersten bizden, en çok sevdi"imiz günü, olay� anlatmam�z� 

istediniz. (VII, 114) 

�� Of be!... diyordu. (VIII, 143) 

 Kar��la��lan bir di�er yanl��l�k da aç�lan t�rnak i�aretlerinin kapat�lmad��� durumlard�r: 

Bir kimse çok ürkekse, onun ürkekli"ini daha iyi anlatmak için �tav�an gibi ürkek 

deriz. (III, 29) 

�Ne acayip piliç ç�kard�m, diyordu; (III, 96) 

�Hoca hiç göl maya ile yo"urt tutar m�? demi�ler. (IV, 44) 

�Yorgunum# diye, bahane etmi� (V, 81) 

�sa�n�n do"umu ile ba�layan y�llara: ��sa�dan Sonra veya Milâttan Sonra da denir. 

(VI, 121) 

�Tutal�m sultan oldun; Sultan kula bakmaz m�?, diyerek, onun dikkatini çeker. (VII, 

46) 
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 �T�rnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden t�rna�a al�nmas� gereken bir sözü, 

ibareyi belirtmek için � (YK) kullan�lan tek t�rnak i!aretinin yerine matematik sembolü olarak 

kullan�lan �< >� i!aretlerinin kullan�ld��� bir örnek ise !u !ekildedir: 

 ���çimden: <Merhaba huzur!> diyordum.� (VIII, 80) 

 Kesme i�areti (�) 

 �Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme i!aretiyle ayr�l�r.� (YK) 

Ancak �Özel adlara getirilen yap�m ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen di�er ekler 

kesmeyle ayr�lmaz.� (YK) Bu kurala uyulmayan kelimelerle ilgili örnekler !u !ekildedir: 

Sonra çimenler üstünde Türkçe�den ders çal��t�k. (I, 83) 

Türkçe�nin seslerini iyice ö#renin. (I, 90) 

Güzellik doludur �u Karpat�lar�n; (III, 3) 

Karpat�lardan süzülerek Tuna�ya do#ru yol al�rlar. (IV, 5) 

$iiri Romence�ye çevirerek defterinize yaz�n�z. (IV, 10) 

Fakat: Bu çocuk Romanyal��d�r dedi#imiz zaman, d�r eki ayr� yaz�l�r. (V, 125) 

Türkçe�de, geçmi� zaman birkaç türlü oladilir. (VI, 122) 

Bizim ana dilimiz: Türkçe�dir. (VII, 8) 

��Nedir, pek bilmem, diye anlatt� Ta�oluk�lu Hüseyin; (VII, 111) 

Ayni �ekilde, Arapça ve Farsça�dan ba�ka, Avrupa dillerini ö#renmek �günah� imi� 

gibi gösteriliyordu. (VII, 162) 

 Baz� özel isimlere getirilen eklerin kesme i!areti ile ayr�lmad��� görülmektedir: 

Etraf� aram��, ama Kelo#lan� bu�amam��. (I, 92)  

Yolda, belde bir Allah�n kuluna rastlanmaz ama, yollar, beller dile gelip seslenir ona. 

(V, 23) 
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Ahmet A�an�n elinden bo�an�r bo�anmaz, dallar�n t�rmalamas� ile, ellerimden ve 

yüzümden s�zan kanlara ve ac�lara bakm�yarak, do�ru annemin kuca��na ko�tum; 

(V, 62) 

Gülsüm Ablan�n ine�i, buza��lad�ktan üç gün sonra �Çat� diye çatlar, yani, ölür. (VI, 

40) 

�Müslüman olan Türkler, "slâmiyete pek çok hizmet etmi�lerdir. (VI, 135) 

$eyh-Edebali�nin k�z� ve Osman Beyin kar�s�d�r. (VI, 139) 

Art�k, Osmanl� Devletinin temelleri at�lm��t�, (VI, 140) 

� zengin ve dul bir kad�n olan Hatice Han�mla evlendi. (VII, 152) 

Üçüncü gün, Allah�n i�i, yeniçeriler kavga ederlerdi. (VIII, 19) 

�bu vakay� $evkete haber vermek meselesi idi. (VIII, 40)  

 �Özel adlar yerine kullan�lan �o� zamiri cümle içinde büyük harfle yaz�lmaz ve 

kendisinden sonra gelen ekler kesme i!aretiyle ayr�lmaz.� (YK) Bu kurala ayk�r� durumlardan 

baz�lar� ise !unlard�r: 

�ve O�na, niçin �Ba�ö�retmen� denir? (V, 104) 

Sen O�nun anas� olacaks�n ve O da, unutulan törelerin, terk edilen geleneklerin, 

yitirilen benliklerin Tanr�s�� (VI, 20) 

� Atatürk�e göre, O�nun zay�f vücudu, bir gün gelecek, toprak olacakt�r, lâkin, 

Türkiye Cumhuriyeti, dünya durdukça, var olacakt�r. (VII, 167) 

 Di�er noktalama yanl��l�klar� 

 Bu kategoride birden fazla noktalama i!areti kullan�lan cümleler, edebi metinlerde 

kullan�lmayan i!aretler, noktal� virgülden sonra büyük harf kullan�lan cümleler ve bir 

kelimeyi vurgulamak için yay ayraç kullan�lmas� gibi yanl�!l�klar yer almaktad�r: 

Elbet te, mini mini sevimli kelebekler, öpünüz$, dedi. (V, 88) 
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� çirkinle�mi�,!yumu�am��!ve!morarm��lard�.. (V, 89) 

�ebeler!Y�ld�z��!çiçeklere,!çi�demlere!sarar,. (V, 144) 

Ekler= ortak isimlere biti�ik!yaz�l�r,!fakat,!özel!isimlerden,!(�)!i�aretiyle!ayr�l�rlar:!

(VI, 43) 

�bir!mangala!iki!uzun!�i�!sokulmu�tu..!(VI, 74) 

Fakat,!Türkçe!en!do�ru!�eklin:!Nevrûz�dur!(Nev=yeni;!Rûz:!gün demektir. (VII, 19) 

[Parantez kapat�lmal�] 

Bunlar�n!yard�m�yla,!kökler!daima (eklerle) geni�letilerek,!yani!yeni!kökenler!yap�l�r:!

(VII, 32) 

Meselâ,!bir!ku�!için:!Yavrucuk,!açl�ktan!ölecek$,!dedi�imiz zaman,!ku�!yavrusuna!

ac�m��!oluruz.!(VII, 83) 

Bunlara,!Güney�de,!Antarktika!ad�!ile!bilinen,!fakat,!kar!ve!buzlarla!örtülü!olan bir 

k�ta�y�!da!ilâve!edebiliriz.!(VII,!89) 

Kiminiz., �%u!olay!beni!çocuklu�umda,!amma!da!bo�u!bo�una!üzmü�tü��!diye!

�a�acak!belki.!(VII, 111) 

&slâm!dini!ve!di�er!&slâm!devletleri!yeni!güç!kazand�lar;!Niçin? (VII, 154) 

 

Anlat�m Bozukluklar� 

 Bu bölümde anlat�m bozukluklar� incelenecektir. Bu kategoride tespit edilen toplam 

1624 hatan�n ders kitaplar�na göre da!�l�m� Tablo 43�te gösterilmi�tir. 
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Tablo 43 

Anlat�m Bozukluklar� ve Ders Kitaplar�na Göre Da$�l�m� 

 Tablo 43 incelendi�inde bütün ders kitaplar�nda anlat�m bozukluklar� ile ilgili 

yanl��l�klar�n yo�un oldu�u görülmektedir. IV (f=227), V (f=304), VI (f=309) ve VII. s�n�f 

(f=315) kitaplar�n�n yanl�� kullan�m bak�m�ndan di�er ders kitaplar�na göre öne ç�kt��� 

görülmektedir. 

 Eklerin yanl�� kullan�mdan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Eklerin kullan�m� ile ilgili tespit edilen 385 hata dört ba�l�k alt�nda toplanabilir: �hâl 

ekleri yanl��l�klar�� (f= 63), �çokluk eki ile ilgili yanl��l�klar� (f= 17), �mastar eki 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Eklerin yanl�� kullan�mdan 

kaynaklanan a.b. 

7 39 27 34 73 82 80 43 385 

Kelime gruplar�n�n 

kullan�m�ndan kaynaklanan a.b. 

18 13 18 30 32 31 53 34 229 

Kelimenin yanl�� anlamda 

kullan�lmas� 

2 38 37 103 76 58 70 28 412 

Gereksiz sözcük kullan�m� - 7 6 11 23 47 29 19 142 

Eksik sözcük kullan�m� - 1 - - 6 1 4 8 20 

Yanl�� anlamda sözcük kullan�m� - 3 - - 2 4 - 8 17 

Sözcü�ün yanl!" yerde 
kullan!lmas! 

- 6 3 3 4 5 3 3 27 

Mant!k hatas! - - - - - - 1 - 1 

Anlam belirsizli�i - - - - - 2 4 13 19 

Özne eksikli�i - - - 1 2 - - - 3 

Nesne eksikli�i - 1 - 1 1 1 1 - 5 

Tümleç eksikli�i - - - 1 - 1 - - 2 

Yüklem, ek-fiil, fiilimsi eksikli�i - - 1 4 4 5 5 4 23 

Tamlama hatalar! - - - - - 2 - - 2 

Ek yanl!"l!klar! - 1 - - - 3 - 4 8 

Çat! uyu"mazl!klar! - 1 1 - 6 4 6 4 22 

Olumsuz cümlelerle ilgili hatalar - - 1 2 3 1 - - 7 

Özne-Yüklem Uyumu 1 13 33 37 72 62 59 23 300 

Toplam 28 123 127 227 304 309 315 191 1624 
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yanl��l�klar�� (f=224) ve �di er!eklerle!ilgili!yanl��l�klar� (f= 81).!Bu!hatalar�n!ders!kitaplar�na!

göre!da �l�m�!Tablo!44�te!gösterilmi�tir. 

Tablo 44 

Eklerle �lgili Hatalar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

 

  

 

 

 Hâl eki yanl��l�klar�ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Hâl!ekleri!ile!ilgili!yanl��larda Tatar!Türkçesinin etkisi oldu u!görülmektedir. 

 Yal�n!Hâli: 

 Di er! hâl! eklerinden! birinin! kullan�lmas�! gerekti i! hâlde! yal�n! hâlde! kullan�lm��!

kelimelerin!bulundu u!ve!kelimelerin!almas�!gereken!hâl!ekleri!�u!�ekildedir: 

 Belirtme!hâli!eki!almas�!gereken!kelimelerin!bulundu u!cümleler: 

Kap�lar� aç�k evlere girmi! odalar� dola!m�!, kimsecikler görmemi!. (VI, 34) 

[kimsecikleri] 

Soru sözcükleri, bir isim etkilerse s�fat, fiili etkilerse zarf ve ismin yerini tutarsa zamir 

olur. (VIII, 131) [ismi] 

 Yönelme!hâli!eki!almas�!gereken!kelimenin!bulundu u!cümle: 

Ya hele bir gün saray sultan olup, !u yi�idin gönül taht�na kurulacak m�y�m, (V, 27) 

[saraya] 

 Bulunma!hâli!eki!almas�!gereken!kelimenin!bulundu u!cümle: 

Yanl��!Kategorisi Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Hâl!eki!yanl��l�klar� 3 3 - 10 10 14 7 16 63 

Çokluk!eki!yanl��l�klar� - 2 - 2 3 6 3 1 17 

Mastar!eki!yanl��l�klar� - 30 26 17 41 51 57 2 224 

Di er!ek!yanl��l�klar� 4 4 1 5 19 11 13 24 81 

Toplam 7 39 27 34 73 82 80 43 385 
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 Bir gün, geçen y�llar ald���m kitaplar�m� da hat�rlad�m. (V, 51) [y�llarda] 

 Ayr�lma hâli eki almas� gereken kelimenin bulundu"u cümle: 

Naralar atarak öbek öbek ate�ler atlad�lar, su serpi�tiler. (I, 72) [ate�lerden] 

� Türkçe, son ekli bir dil say�l�r. (VI, 44) [sondan eklemeli bir dil] 

 Belirtme Hâli: 

 Türkiye Türkçesinde ba�ka bir hâl eki almas� gerekirken belirtme hâli alm�� kelimeler 

ve bu kelimelerin as�l almas� gerekti"i hâl ekleri �u �ekildedir: 

 Yal�n hâlde bulunmas� gereken kelimenin bulundu"u cümle: 

 Bilmecelere cevaplar� bulur. (I, 79) [cevaplar] 

 Yönelme hâli almas� gerekenler: 

Elleri ile bir topu usul usul vurdu. (I, 78) [topa] 

�Hoca, yerdeki balkabaklar�n�n büyüklü�ünü, a�açtaki kozalaklar�n küçüklü�ünü 

ayk�r� bulur; (IV, 41) [küçüklü"üne] 

 #yelik eki ile belirtme hâlinin kar��t�r�ld�!� kelimeler: 

Buralar�n� tekrar okuyup, kendi sözlerinizle aç�klay�n�z. (V, 68) [Buralar�] 

Bu gibi saz �airlerine halk â��k ad� vermi�tir. (VI, 83) [ad�n�] 

Metnin bir paragraf� örnek alarak türkçeye çeviriniz. (VIII, 62) [paragraf�n�] 

A!a��dakilerden hangisi tümlecini bulmak için yükleme sorulan bir soru de�ildir? 

(VIII, 81) [tümleci] 

A!a��daki kelimelerden hangisi küçük uyumuna ayk�r� bir kelime vard�r? (VIII, 88) 

[hangisinde] 

 Yönelme Hâli: 
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 Cümlede yönelme hâli eki alm�� ancak cümlenin yüklemiyle olan ili�kisine göre ba�ka 

hâl eki almas� gereken kelimeler ve almas� gerektikleri hâl ekleri �u �ekildedir: 

 Belirtme hâli almas� gerekenler: 

Bu oynamaya bilmiyor. (IV, 57) [oynamay�] 

A�a��daki atasözlerinin besin ve beslenme ile olan ili�kilerine dü�ünerek anlamlar�n� 

aç�klay�n�z. (IV, 76) [ili�kilerini] 

Acaba neye dü�ünüyor? (IV, 121) [neyi] 

�kendi dü�üncelerini söylemiye veya yazmaya merak eder. (V, 8) [söylemeyi veya 

yazmay�] 

Ceketini almaya unutma, diye seslendi. (V, 72) [almay�] 

�hiç görülmedik kuma�lar dokumaya bildiklerini anlatarak, sa�a sola övünmiye 

ba�lam��lar. (V, 157) [dokumay�] 

��bizim sevinmemize, ç�rp�nmam�za pek can� istemiyor�, diyorlard�. (V, 155) 

[sevinmemizi, ç�rp�nmam�z�] 

�Nekadar kuma� dokuduklar�n� görmiye çok merak ediyorum� demi�. (V, 157) 

[görmeyi] 

Baz�lar�, �akala�arak, baz�lar� da, yapt�klar� i�lere dü�ünerek, sokaklara da��ld�lar. 

(VI, 146) [i�leri] 

Radu ile Ayhan, ona, bu i�e biraz daha iyi dü�ünmesi gerekti�ini hat�rlatarak, konuyu, 

s�n�f toplant�s�nda aç�klayacaklar�n� da söylediler. (VI, 146) [i�i] 

Kaybetmi� oldu�u arkada�lar�na dü�ündükçe, bo�az� t�kan�r gibi oluyordu. (VI, 

147)[arkada�lar�n�] 

Çünkü, h�rs�zlar okuma�a bilmiyorlard�. (VI, 156) [okumay�] 

kap�y� çalmak � kap�ya kakmak (VI, 38) [kap�y�] 
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Hasta annesine nekadar dü�ündü�ünü de anlay�nca, k�z�n yüre�i büsbütün yumu�am�� 

ve kar��s�ndaki gence: (VII, 24) [annesini] 

!nsana muamele etmiye bilmiyor. (VI, 195) [etmeyi] 

Herkes, bu gencin kim oldu�unu görüp anlam�ya merak ediyormu�. (VII, 27) 

[anlamay�] 

O, bunlar�n hepsine vaktinde dü�ünmü�tü. (VII, 142) [hepsini] 

&air boyda büyük, ya�ta küçük k�zla evlenmeye istemi�. (VIII, 30) [evlenmeyi] 

O s�ralarda, Balkanlarda ya�ayan Türkler de kendilerine birer soyad� almaya merak 

etmi�lerdi. (VII, 162) [almay�] 

Duydu�u hasretle neye dü�ünüyor? (VIII, 59) [neyi] 

 �bilmek�, �dü!ünmek�, �merak etmek�, �unutmak�, �kakmak�, �istemek� fiilleri 

Türkiye Türkçesinde belirtme hâli alan kelimelerdir. Bu fiiller Tatar Türkçesinde ise yönelme 

eki alabilmektedir. Bu yüzden bu hatal� kullan�mlarda Tatar Türkçesinin etkisinin oldu"u 

söylenebilir. 

 Bulunma hâli almas� gerekenler: 

Söylenen olan Eren�in üzerine ne gibi tesir etti? (IV, 35) [üzerinde] 

Bu çe�it edebiyatla, daha çok, inan��lar, ilâhiler tertiplenerek, halk aras�na yay�l�r. 

(VI, 83) [aras�nda] 

A�a��ya, onun nas�l para toplad���n� ve neler yapt���n� gösteren parçay� sunuyoruz: 

(VII, 84) [A!a��da] 

�kendi mahallesine oturan Kumru�yu sever (VIII, 29) [mahallesinde] 

Türkçe sözcüklere o,ö,u,ü sesleri ile �, i sesleri bir arada bulunmaz. (VIII, 83) 

[sözcüklerde] 
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 Ayr�lma hâli almas� gerekenler: 

�bize, bir parça oturup, beklememizi rica etti. (IV, 78) [bizden] 

Sultan�m, size bir ricam var. (VI, 194) [sizden] 

Biraz da hardal salças� getirmesini, garsona rica ettiler. (VII, 125) [garsondan] 

Garsona, hesab�m�z� kapatmas�n� rica ederek, borcumuzu ödedik� (VII, 128) 

[garsondan] 

Hekimi dö�ek hastalar�n� ziyaret etme#e gitti#ine bulamad�. (VIII, 63) [gitti"inden] 

 Bulunma Hâli: 

 Yal�n hâlde bulunmas� gerekenler: 

O her mevsimde, bahçemizde veya tarlam�zda, gerekli i�lerle u#ra��yor. (II, 19) 

[mevsim] 

Bir arada Emin: (IV, 66) [ara] 

Onun içindir ki, Atatürk, ö#retmenlere son derecede önem vermi�tir. (V, 102) 

 Yönelme hâlinde bulunmas� gerekenler: 

Deli Yusuf, atlar�n sahibinin lâflar�na hiç kulak asmadan, bu zay�f tay� muayene 

etmekte devam etti. (VI, 71) [etmeye] 

Yar��mada yurdumuzun güzelleri kat�ld�. (VIII, 102) [Yar��maya] 

Yolun kenar�nda upuzun a#açlar dizildi. (VIII, 144) [kenar�na] 

  Ayr�lma hâli almas� gerekenler: 

Geçen derslerde, basit, türemi� ve bile�ik kelimeler aray�p bulunuz ve inceleyiniz. (VI, 

48) [derslerden] 
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Di�er ekler: 

yazda: (II; 19) [yaz�n] 

k��ta: (II, 19) [k���n] 

�turnalar gittikte nereye gidiyorlar? (IV, 121) [gittiklerinde / gidince] 

Ya, k�rlang�çlar gittikte, nereye gidiyorlar? (IV) (gidince) 

!air boyda büyük, ya�ta küçük k�zla evlenmeye istemi�. (VIII, 30) [boyca / ya�ça] 

Ya�ta büyük k�sa boyda bir k�z verildi. (VIII, 30) 

 Ayr�lma Hâli: 

 Yanl�� olarak ayr�lma hâli eki ile çekilmi� kelimeler ve almas� gereken ekler �u 

�ekildedir: 

Kar sebebinden yollar�n kapanmamas� için insanlar ne gibi tedbirler al�rlar? (IV, 77) 

[sebebiyle] 

O"lunun, küçük ya�tan yabanc� dil ö"renmesine önem verdi. (VI, 100) [ya�ta] 

Küçüklü"ünden bot kaptan� olmay� dü�ünmü�tü. (VIII, 32) [Küçüklü�ünden beri] 

K�sa zamandan sonra onlar� görece"iz. (VIII, 81) [zaman] 

 Çokluk ekinin yanl�� kullan�mdan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Çokluk ekinin yanl�� kullan�mdan kaynaklanan anlat�m bozukluklar�n� iki kategoride 

de�erlendirmek mümkündür. Bunlardan birisi çokluk eki almamas� gerekti�i hâlde çokluk eki 

alm�� kelimelerin, di�eri ise çokluk eki almas� gerekti�i hâlde almam�� kelimelerin 

kullan!ld!�! cümlelerdir. 

 Çokluk eki almamas! gerekti�i hâlde çokluk eki alm!" kelimeler: 

�Alt�n toprak� sözlerinden ne anl�yorsunuz? (II, 21) [sözünden] 
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Çok vakitler öyledir. (II, 71) [Ço�u zaman] 

K�� günleri kasabam�z ve etraflar� pek güzeldir. (IV, 61) [etraf�] 

�borular vas�tas� ile tarlalar� sulamak imkânlar� veriyor. (IV, 89) 

Bunlar, yer ve zamana göre, de#i�ik �ekil al�rlar; (V, 12) [�ekiller] 

�Do#u taraflar�nda, karadan, birkaç ülke ile kom�udur. (V, 99) 

Fakat, Türkiye�nin Avrupa taraflar�nda da topraklar� vard�r. (V, 99) 

�etraflar� dola�m��lar (VI, 5) [etraf�] 

Bilmeceler, özellikle k�� aylar�nda, geceleri, e�-dostlar�n toplant�larda biribirlerine 

söyledikleri ... (VI, 49) 

�akrabas�ndan baz�lar�n�n etraflara yapm�� olduklar� geziler (seyahatlar) hakk�nda 

güzel hikâyeler dinliyordu. (VI, 125) 

$�te, Türk ulusu, tarih sahnesine, ilk defa, o taraflarda ç�km�� ve oralardan etraflara 

yay�lm��t�r. (VI, 130) 

$�te, Türk ulusu, uzak geçmi�lerdeki tarihini yans�tan destanlar�na kar�� böyle 

duygular besler (VII, 19) [uzak geçmi�teki] 

O�lunu jandarmalar aras�nda gören annenin, neler dü�ünüp söylediklerini ayr� ayr� 

okuyarak inceleyiniz. (VII, 50) [annenin neler dü"ünüp söyledi�ini] 

Dünya hakk�nda neler ö�rendiklerinizi ayr�nt�l� olarak aç�klay�n�z. (VII, 93) 

Nicolae $orga hakk�nda neler ö�rendiklerinizi anlat�n�z. (VII, 149) 

 Çokluk eki almas! gerekti�i hâlde çokluk eki almam!" kelimeler: 

Bu ekler, ses uyumuna göre, degi�ik �ekil al�rlar. (VI, 122) ["ekiller] 

Muhtelif olay�n plânlar�n� meydana getiriyor. (VIII, 43) [olaylar!n] 

 Çokluk ekinin yanl!" olarak kullan!lmas! ile ilgili Rumence dil bilgisi kurallar!n!n 

etkili oldu�u dü"ünülmektedir. Örne�in �neler ö�rendiklerinizi� ifadesindeki �neler� sorusu 
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ço�ul oldu�u hâlde Türkçenin kurallar�na göre �ö�rendik� kelimesinin tekil olmas� gerekir; 

oysa Rumencede soru ço�ulsa sorunun etkiledi�i kelimenin de ço�ul olmas� gerekir. 

 Mastar ekinin yanl�� kullan�mdan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 �-ma / -me ile biten mastarlardan sonra -a / -e, -� / -i eklerinden biri geldi�inde araya y 

koruyucu ünsüzü girer: çal�!ma-y-a, dar�lma-y-�, kalaylama-y-a, okuma-y-a; görme-y-i, 

gülme-y-i, sevme-y-e, silme-y-i vb.� (YK) TDK yaz�m kurallar� ile ilgili yapm�! oldu�u bu 

aç�klamada mastar eki olarak �-ma / -me�yi örneklendirmi!tir. Her ne kadar �-mak / -mek� 

kullan�m� dil bilgisi aç�s�ndan yanl�! de�ilse de Türkiye Türkçesinde eskiden kullan�lan 

�çal�!ma�a, dar�lma�a, kalaylama�a, okuma�a�� gibi !ekiller günümüzde art�k 

kullan�lmamaktad�r. 

 "ncelenen kitaplarda ise mastar ekinin bu !ekilde kullan�m�yla ilgili toplam 224 kelime 

tespit edilmi!tir. Bunlardan baz�lar� !unlard�r: 

Do�an giyecek �eylerini arama�a ba�lard�. (II, 6) [aramaya] 

Biraz önce giden kar�nca yard�mc� getirme�e gitmi�. (II, 24) [getirmeye] 

Sürüden birisi uzakta bir dü�man gördü mü, hemen keskin keskin seslerle ba��rma�a 

ba�l�yarak, di�er yolda�lar�na haber verir. (III, 14)[ba��rmaya] 

Tamam kebapç� ile hamal iti�me�e, kalk��ma�a ba�lam��ken, oradan bir ihtiyar geçti. 

(III, 21) [iti!meye / kak�!maya] 

Adam ormana odun getirme�e gidermi�. (IV, 11) 

Lizuka, yine yava� yava� konu�ma�a ba�lad�. (V, 53) 

�biraz sonra k�m�ldama�a ve gitgide kararma�a ba�lad�. (V, 58) 

O gün de, tesadüfen, yine ya�mur ya�ma�a ba�lam��. (VI, 66) 

Bu i�i de tamamlad�ktan sonra, yine üzülme�e ba�lad�. (VII, 64) 
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Hekimi dö�ek hastalar�n� ziyaret etme�e gitti�ine bulamad�. (VIII, 63) 

��sorular sorarak tan�ma�a çal���rlar.� (VIII, 63) 

 Di�er ek yanl��l�klar�ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Di�er ek yanl��l�klar�n� üç ba�l�k alt�nda toplamak mümkündür. Bunlardan birisi 

gereksiz ek kullan�m�ndan, di�eri eksik ek kullan�m�ndan, üçüncüsü ise yanl�� ek 

kullan�m�ndan kaynaklanan yanl��l�klard�r. Bu yanl��l�klar ve kelimelerin almas� gereken 

ekler �u �ekildedir: 

 Gereksiz ek kullan�m� ile ilgili yanl��l�klar: 

Sahibimle bir göl ba��nda fili durdurdu. (I, 106) [Sahibim] 

!kinci günü, Hoca�ya tan�mad��� bir adam gelip, selâm vermi�: (II, 58) [gün] 

Üçüncü günü, ba�ka bir adam gelerek: (II, 59) [Üçüncü gün] 

Bizim ürkek at, yava� yava� dü�ündü ki, trenin sesini i�ittikçe, art�k k�rbaç yemek, can� 

yanmak �öyle dursun, �eker yiyor, a�z� tatl�lan�yor. (II, 71) 

�çocuklardan birisini yan�nda götürürmü�. (IV, 11) [birini] 

Evden usulcac�k ç�karak babam�n a�abeyisi olan Vesile amcam�n�(IV, 111) 

Ola�anüstü olaylar�n� belirtiniz. (VIII, 13) [olaylar�] 

�Çöller� deyince neye dü�ünüyorsunuz? (VIII, 23) [ne]  

Okudu�unuz ba�ka �iirlerdeki buna benzer tekrarlar var m�? (VIII, 26) 

Kompozisyonu yazarken �u plân�n� takip etmelisiniz. (VIII, 36) [plan�] 

Bildi�iniz ba�ka f�kralar�n� da söyleyiniz. (VIII, 54) [f�kralar�] 

Ne iyi bir sava�, ne kötülü bir bar�� vard�r. (VIII, 69) [kötü] 

Türkçedeki yaz�m kurallar� Romencedeki kurallar�ndan farkl� m�d�r? (VIII, 147) 
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 Eksik ek kullan�m� ile ilgili yanl��l�klar: 

Önder, Özden, Özer ve Ömer H�d�rlez �öleninde Özbek, Kazan, K�rg�z, K�r�m, 

Anadolu karde�leri ile el ele verdiler. (I, 72) 

�kuyular ise, 70-80 metre derin olup, (V, 3) [derinlikte] 

�Kilerciba��dan da üç alt�n tepsi isteyin. (V, 22) [Kilerciba��ndan] 

Hepsi, merak, sa!a sola ko�u�up, AY DEDE�yi ar�yorlard�. (V, 75) [merakla] 

Demek, türlü duygular� anlatmaya yarayan kelimelere ünlem ad� verilir. (V, 108) 

[Demek ki]  

Ben ona ta�l�kta kaç defa ba�a kaka söyledim de, anlamazl�ktan geldi. (V, 111) 

Da! üstüden bir da$ daha a�arken, Kocaabey�in yüre$i �c�z� deyince: (V, 141) 

�sade insan sesine benzer c�v�lt�larla sevindi$ini, (V, 154) [sadece] 

Çocu$un ona, bugün için hayat�n güçlüklerine dayanacak ruh kudretini, ileri için de, 

en parlak umutlar� vermi�ti. (V, 154) [ilerisi] 

Nesir ile naz�m aras�nda farklar� söyleyiniz. (VI, 16) [aras�ndaki] 

Türküler, çe�it �ekilde adland�r�labilirler. (VII, 45) [çe�itli] 

Atasözler neler aç�klamaktad�r? (VIII, 13) [Atasözleri]  

Duygular�n ölçülü ve kafiye anlat�m�d�r. (VIII, 46) [kafiyeli] 

Sava��n iyisi, kötü olmaz. (VIII, 69) [kötüsü] 

Bu s�n�fta ise iyelik ve ilgi zamirleri ele alaca$�z. (VIII, 108) [zamirlerini] 

Türkçede yard�mc� fiiller hangisidirler? (VIII, 118) [Türkçedeki]  

A�a$�da verece$iz noktalama i�aretleri, (VIII, 148) [verece"imiz] 

 Yanl�� ek kullan�m�ndan kaynaklanan yanl��l�klar: 

Ali�ni (I, 25) 
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Fakat bu defa geri götürüp vermeyince, kom�usu kazan�n ne oldu!unu sormu�. (II, 59) 

[kazana] 

�öyle hantal bir �ey ki, bacaklar�n�n üzerinde zor halle k�m�ld�yor. (III, 97) [halde] 

Da%lar�n yüksekliklerinden bak�l�rsa, ye�illikle kapl� bu bay�rlar deniz dalgalar� gibi 

görünür. (IV, 5)[yükseklerinden] 

�usta ve iyi haz�rl�kl� i�çi olarak yeti�iniz. (IV, 22) [haz�rlanm��] 

Topra%� verimli, iklimi elveri�li olmakla, burada, halk, geçimini sa%lamak hususunda, 

birçok imkânlara sahiptir. (V, 3) [oldu#undan] 

Bir kelimenin köküne, birer-iki�er harf veya hece katmakla, bir sürü yeni yeni 

kelimeler yarat�l�r. (V, 7) [katarak] 

�ortanc� desen, yedisini doldurmu�, (V, 21) [ortanca] 

Ortanc�l k�z da k�rm�z� gül kopar�r: (V, 21) 

Büyükle ortanc�l, vezir o%ullar�yla murat al�p murat vermede olsun, (V, 23) 

�hep Güne� sâyesinde oldu%u gibi, benim bu sözleri söylemem ve sizin de bunlar� 

okuman�z, hep Güne��in sebebindendir. (V, 93) [sebebiyledir] 

Aradan birkaç dakika geçince, öteki karde�, a%abeysinin hiçbir ses soluk 

ç�karmad�%�n� görünce, köseye dönerek: (V, 131) 

�Evliya Çelebi, bunun �çok eski bir kasaba� oldu%unu yazar� (VI, 127) [buran�n] 

Fakat, otobüs duruculardan de%ildi. (VI, 153) [duracak de#ildi] 

�çok gülmek, sesle gülmek. (VI, 161) [sesli] 

�zengin olan a%abeysine giderek: (VI, 183) 

Ate�i olan hayvan, derhal serin, haval�, gölgeli ve su k�y�s�nda bir yere çekilir. (VI, 

201) [havadar] 

Gâye, becerikli, ba�ar�c�, sa%lam, ahlâkl�, fedakâr, kendine güvenir� (VI, 205) 

[ba�ar�l�] 
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Bunlar�, geçen s�n�flar�da da okumu�tuk. (VII, 8) [s�n�flarda] 

Buna: Son eklemeli diller de denir. (VII, 9) [sondan eklemeli] 

�edebiyatta da kendini göstermi� olmakla, Tanzimat Edebiyat� da meydana gelmi�tir. 

(VII, 13) [oldu"undan] 

"htiyar kad�n�n içirdi�i su sebebinden kendinde bir dev kuvveti hisseden Kelo�lan, 

(VII, 24) [sebebiyle] 

Türk dili, son eklemeli dillerden oldu�una göre, Türkçede ek-lerin rolü oldukça 

büyüktür. (VII, 32) [sondan eklemeli] 

"!te, bizler de, Anadolu yakas�na geçmekle, Asya k�t�as�na ayak basm�! olduk. (VII, 

126) [geçerek] 

Dilek kipi fiiller dört !ekilde yap�l�r. (VII, 149) [kipli] 

Naz�m !ekilleri, dörtlüklere kurulan ve ba�lamal� !ekiller olmak üzere iki türlüdür: 

(VIII, 9) [dörtlüklerle] 

Atasözleri ço�unlukla mecaz anlam� sözlerdir. (VIII, 12) [anlaml�]  

$iirde kullan�lan �iirî bir usuldur. (VIII, 16) [�iirsel] 

$iirî realite (VIII, 23) [�iirsel gerçeklik] 

Köyü neyle benzetiyor? (VIII, 61) [neye] 

Sivilciler karn�s� üstünde belirdi�i zaman annesi ne yapt�? (VIII, 64) 

Son iki dizeyini aç�klay�n�z. (VIII, 65) [dizesini] 

A!a��daki harf dizilerinden hangisi, sert ünsüzlerini olu!turup yumu!abilir? (VIII, 88) 

[ünsüzleri olu�turur ve yumu�ayabilir] 

Türkçede yard�mc� fiiller hangisidirler? (VIII, 118) [hangileridir]  

Haber kipinin zamanlar� hangisidirler. (VIII, 124) 

�stek kiplerinin çe!itleri hangisidirler? (VIII, 124) 

Türkçedeki en önemli noktalama i!aretleri hangisidirler ve niçin? (VIII, 150) 
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 Kelime gruplar�n�n yanl�� kullan�mdan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Kelime gruplar� ile ilgili tespit edilen toplam 229 hatan�n 15�i birle!ik fiillerde, 29�u 

deyimlerde, 9�u atasözlerinde, 16�s� say� s�fatlar� ile kurulan s�fat tamlamalar�nda, 83�ü 

belgisiz s�fatlarla kurulan s�fat tamlamalar�nda, 77�si ise isim tamlamalar�nda yap�lan 

yanl�!l�klarla ilgilidir. Bunlardan özellikle say� s�fat� ve belgisiz s�fatlarla ilgili yap�lan 

yanl�!l�klar�n Rumencenin etkisiyle yap�ld���, di�er yanl�!lar�n ise yöresel söyleyi!lerin 

kullan�lmas�ndan kaynakland��� görülmü!tür. Kelime gruplar� ile ilgili yanl�!l�klar ve ders 

kitaplar�na göre da��l�m� Tablo 45�te gösterilmi!tir. 

Tablo 45 

Kelime Gruplar�yla �lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da$�l�m� 

 Birle�ik fiillerle ilgili yanl��l�klar 

 Bu kapsamda tespit edilen fiiller ve bu fiillerin yanl�! kullan�m� ile ilgili örnekler !u 

!ekildedir: 

al�!t�rma etmek (al�!t�rma yapmak) 

 Ak�amlar� �srarla al��t�rmalar ettirdi bana. (I, 70) 

ezbere almak (ezber etmek / ezberlemek) 

 &iiri ezbere al�n. (I, 88)  

gözlem toplamak (gözlem yapmak) 

Yanl�! Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Birle!ik fiillerle ilgili yanl�!l�klar 6 3 - 3 1 1 1 - 15 

Deyim yanl�!l�klar� 3 1 6 4 7 3 4 1 29 

Atasözü yanl�!l�klar� - 1 1 3 3 1 - - 9 

Say� s�fatlar� ile ilgili yanl�!l�klar 1 - 1 3 5 2 3 1 16 

Belgisiz s�fatlarla ilgili yanl�!l�klar  - 4 6 10 9 16 35 3 83 

#sim tamlamalar�yla ilgili yanl�!l�klar 8 4 4 7 7 8 10 29 77 

Toplam 18 13 18 30 32 31 53 34 229 
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 Gök üzerine gözlemler toplar. (I, 75) 

hasret olmak (hasret kalmak) 

Fakat, insana okadar hasret oldum ki, dayanamad�m. (IV, 82) 

imza koymak (imza atmak) 

 En sonunda kapan��� yaz�l�r ve imza konur. (IV, 62) 

jimnastik etmek (jimnastik yapmak) 

Jandarma erleri sabah ak�am barparalel, barfiks, halkalar ve kulplu atlarda jimnastik 

eder ve ko�arlar. (I, 62) 

masal söylemek (masal anlatmak) 

 Ona masallar ve türküler söylerim. (II, 10) 

muhafaza olmak (muhafaza etmek) 

Çünkü, Türk milleti, geçirdi�i sonsuz felâketler içinde, ahlâk�n�, an�anelerini, 

hât�ralar�n�, menfaatlerini, k�sacas�, bu gün, kendi milliyetini yapan her �eyinin, 

dili sâyesinde muhafaza oldu�unu görüyor. (VII, 10) 

pansuman etmek (pansuman yapmak) 

 Annesi temiz bezle pansuman etmi�. (I, 49) 

raz�l���n� almak (r�zas�n� almak) 

 �onlar�n raz�l���n� ald�m. (IV, 61) 

�ahit almak (�ahit tutmak) 

 tan�k tutmak � �ahit almak (V, 104) 

resime almak (resim çekmek) 

 Bu evi resime al! (I, 60) 

yalan yapmak (yalan söylemek) 

 Hoca, yine kimbilir ne yalanlar yap�yorsun, demi�. (VI, 63) 
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zarar / fayda getirmek (zarar / fayda vermek) 

 Ya�mur pek çok ya�arsa, ne zarar getirebilir? (II, 74) 

 !pek böce�i insana ne fayda getirir? (II, 76) 

 Deyimlerle ilgili yanl��l�klar 

 Kitaplarda tespit edilen deyimlerin yanl�� kullan�mlar� ve bu deyimlerin do�ru �ekilleri 

�öyledir: 

Iftar topu vuruldu. (I,50)[iftar topu at�ld�] 

Dün gece bir kâbus geçirdim. (I, 94) [kâbus gördüm] 

Beyaz kraliçe çaresiz esire dü�tü. (I, 98) [esir dü�tü] 

Nasrettin Hoca b�y�k alt� gülümsiyerek. (II, 59) [b�y�k alt�ndan gülümseyerek] 

Ali, odas�nda, pencere ödünde dersini yaz�yordu. (III, 9) [dersini yap�yordu] 

Kül ufak oldu. (III, 23) [Un ufak oldu] 

Çocu�un k�yafetini görerek, birdenbire k�zg�nl��� gev"eyiverdi. (III, 24) [sinirleri 

gev�eyiverdi] 

K�rlang�c�n her tarif edi"inde, o hep �biliyorum, biliyorum� diyor, fakat i"e el 

koymuyordu. (III, 71) [el atm�yordu] 

Ey kom"u, yaln�z �biliyorum, biliyorum� demekle yuva kurulmuyor. (III, 72) [yuva 

yap�lm�yor] 

Maymunlar okadar gülünçmü"ler ki, "apkac� kahkaha ile gülmekten kendini 

tutamam�". (III, 76) [kendini alamam��] 

Sonra da oturmu" bir di" atm�" bir tepsi makarnaya. (IV, 33) 

�gene "�mart�yorsun onlar�, ba"�na binecekler. (IV, 122) [tepene ç�kacaklar] 

Dede, gülmekten kendini güçlükle tutabiliyordu. (IV, 123) [gülmekten kendini 

güçlükle alabiliyordu.] 
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dil dökmek = güzel sözler söylemek, çok konu�mak. (IV, 128) [kand�rmak, inand�rmak 

veya yararlanmak için tatl� sözler söylemek] 

!ftiras�n� kabul ettirebilmek için de, di#er ku�lardan birkaç�n� �ahit almak istemi�. (V, 

17) [!ahit tutmak] 

�yas eder gece, gündüz� (V, 21) [yas tutar] 

Akça k�z bu korkuyu gözüne al�r da: (V, 27) [korkuyu göze al�r da] 

Has�r alt�nda su yürütür, (V,  32) [Saman alt�ndan su yürütür] 

�Evet, fakat uykumu bozuyor, diye m�r�ldand�. (V, 54) [uykumu kaç�r�yor] 

Nas�lsa, bu iki karde�, öküzün kulaklar�n�, kuyru#unu kestirerek, hayvan� soyuk 

so#ana çevirtmi�ler. (V,!130)![soyup!so"ana!çevirmek] 

�bakar ki, dö�eli, dayal� bir sofra, (V, 132)[dayal� dö!eli] 

�at�n� dört nalla sürüyormu�. (VI, 27) [dört nala] 

Beraberce yemi�ler, içmi�ler ve geç vakte kadar da, ho�-be�, konu�mu�lar. (VI, 64) 

[ho!be! etmi!ler] 

Murat, senin istidad�na kanat vermek için, senin, Ö#renciler Saray��na gitmeni tavsiye 

etmi�tim. (VI, 149)[kanat olmak / germek] 

!çti#i su ayr�. (VII, 40) [�gitmemek] 

Meselâ, ilk mânide, halka pek ilgisi olmayan padi�ahlar�n dahi kullar�na bakmas� 

lâz�m geldi#ini hat�rlatarak, mâni söyleyen, dostunun, kendisini yüksekten 

tutmamas�n� söylemek için: (VII, 46) [yüksek görmek] 

Az sonra, bütün oda a#�z a#�za dolmu�tu. (VII, 67) [a"z�na kadar] 

Onun, para canl� ve cimri bir adam oldu#u nereden anla��l�r? (VII, 86) [para canl�s�] 

Dünyada her �ey insan�n elinde, avuncunda de#il. (VIII, 102)[elinde de"il] 

 

 



136 

 

 

 

 Atasözleri ile ilgili yanl��l�klar 

 �ncelenen kitaplarda kar��la��lan atasözü yanl��l�klar� ve bu atasözlerinin do"ru 

�ekilleri �öyledir: 

Yolcu yoluna yak���r. (II, 27) [Yolcu yolunda gerek] 

Sonraki pi�manl�k para etmez. (III, 10) [son pi�manl�k fayda vermez/etmez] 

Can bo!azdan girer. (IV, 76) [gelir] 

Az olsun, uz olsun. (IV, 76) [öz] 

Bugün yapabilecek i�ini yar�na b�rakma. (IV, 98) [bugünün i�ini yar�na b�rakma.] 

Keskin sirkenin zarar� küpünedir. (V, 30) [keskin sirke küpüne zarar] 

Sonraki pi�manl�k para etmez. (V, 31) [son pi�manl�k fayda vermez] 

Demir k�zg�n iken dövülür. (V, 31) [demir tav�nda dövülür] 

�Araba k�r�l�nca yol gösteren çok olur� (VI, 46) [devrilince] 

 Say� s�fatlar� ile ilgili yanl��l�klar 

 Türkçede say� s�fat� alan isimler ço"ul olarak kullan�lamazlar. Bu kuralla ilgili olarak 

kitaplarda kar��la��lan hatalardaki temel etkenin Rumence oldu"u görülmektedir. Çünkü 

Rumencede �bir� say� s�fat� haricindeki say� s�fatlar�n� alan kelimeler ço"ul olarak kullan�l�r. 

Bu hususla ilgili yanl�� kullan�mlar ile ilgili örnekler �unlard�r: 

Binlerce bilmeceler bilir. (I, 79) [Binlerce bilmece] 

Binbir çiçek kokular�. (III, 88) [bin bir çiçek kokusu] 

"ki veya daha fazla kelimelerin birle�mesinden olu�an isimlere birle�ik isim denir. (IV, 

55) 

Onlar�, birer oyun havalar� çald�r�p oynataca$�m, (IV, 56) [birer oyun havas�] 
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�binlerce yüreklere keder ve ac� da��t�yordu. (IV, 88) [binlerce yüre�e] 

Üç büyük karde�ler, da�lardan a�m��, (V, 13) 

Üç küçük karde�ler, onlar da, gitmi�, (V, 13) 

Benim, k�rk y�lda, bin güçlüklerle, kazand���m paray� birkaç ayda bat�r�rs�n�. (V, 78) 

Oturdu�u evler, bin türlü nedenlerle, ikide bir bas�l�r, aran�rd�. (V, 103) 

�dokuz dakika sonra bir ikiz çocuklar� dünyaya gelmesin mi? (V, 144) 

Orta Asya�da ya�ayan milyonlarca Türk toplumlar�, Kiril Alfabesi denilen yaz�y� dahi 

kullanmak zorunda kalm��lard�r. (VI, 13) 

Asl�nda, o, binlerce y�llar�n tecrübesinden kaynaklanan bir edebiyatt�r, diyebiliriz. 

(VI, 18) 

Edebiyat, ba�l�ca iki türlü eserlerden meydana gelir: (VII, 12) 

�ki veya daha fazla kelimeleri birle�tirerek yap�lan isimlere, bile�ik isim denir. (VII, 

40) 

�ki veya daha fazla kelimelerin birle�mesinden� (VII, 169) 

Bir cümleyi en az üç deyimlerden olu�turunuz. (VIII, 12) 

 Belgisiz s�fatlarla ilgili yanl��l�klar 

 Türkçede, say� s�fatlar�nda oldu�u gibi belgisiz s�fat alan isimlerin tekil hâlde 

kullan�lmas� gerekmektedir. Kitaplardaki bu kelime ile ilgili hatalar�n da Rumencenin 

etkisiyle yap�ld��� görülmektedir. Çünkü Rumencede say� s�fatlar�nda da oldu�u gibi belgisiz 

s�fat alan kelimeler de ço�ul olmak zorundad�r. Bu husus ile ilgili yap�lan yanl��lardan 

örnekler �u �ekildedir: 

Birçok varl�klar� bildiren isimlere ço�ul isim denir. (II, 16) 

Gördüklerini birçok kimselere anlatt�. (II, 85) 
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�kanatl� ordunun listesini yapmak için çoktan çok ku�lar�n isimlerini saymam�z 

gerekir. (III, 82) 

�s�ra ile bülbül ve daha birçok ku�lar yuva kurdular. (III, 84) 

!ki veya daha fazla kelimelerin birle�mesinden olu�an isimlere birle�ik isim denir. (IV, 

55) 

Giderek, halk�n konu�tu"u Türkçe ile, ayd�n tabakalar�n konu�tu"u ve yazd�"� dil 

aras�nda hayli farklar meydana gelmi�tir. (VI, 12) 

Çok hakanlar, yas içinde, (VI, 19) 

�birden fazla varl�klar� gösterirler. (VI, 61) 

Bu devlet de, bazan, kuvvetlenerek, imparatorluk derecesine kadar ç�km�� ve, bazan 

da, iki veya daha çok parçalara bölünmü�tür. (VI, 132) 

�Mehmet Emin, birçok �iirlerinde, insan sevgisi, bar�� içinde ya�amay� dile getiren 

bir �airdir. (VII, 8) 

Daha birçok ba�ka diller de kaybolup, gitmi�tir. (VII, 9) 

Ay�da b�rakt�"�m�z epeyce e�yalar var. (VII, 95) 

Birçok kimselerin, �Ahlâk� ahlâk�� diye, yasalar, kurallar uydurmaya çal��malar� 

da, zaten bunun kolay olmamas� yüzündendir. (VII, 174) 

�Meydan b�rakmamak� deyimini ba�ka bir terimlerle nas�l söyleyebilirsiniz. (VIII, 42) 

 �sim tamlamalar� ile ilgili yanl��l�klar 

 Bu kategorideki yanl��lar�n büyük ço"unlu"unun isim tamlamas� olu�turmada görülen 

hatalar oldu"u tespit edilmi�tir. Tamlayan veya tamlanan�n eksik ek almas�ndan kaynaklanan 

bu yanl�� kullan�mlardan baz�lar� �unlard�r: 

Üzgünüm, amca, kirpiklerim aras�nda ufac�k bir arpac�k olu�tu. (I, 7) 

Tunçtan genç sporcu abidenin önüne b�rakt�lar. (I, 82) 
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Sonra çimenler üstünde Türkçe�den ders çal��t�k. (I, 83) 

Maya apartman No 8 (I, 95) 

Satranç oyunun sonucu nedir? (I, 99) 

Hava güzel oldu�u günlerde, (II, 10) 

Onlar� yaln�z yemek maksad� ile ev ard�na sakland�. (II, 35) 

Bir hafta sonra paran�n sahibi bulundu�u haberini ald�lar. (III, 40) 

Onlar, okula ba�lam�� çocuklar boyda, incecik fidanlard�. (III, 105) 

Karadeniz ve k�y�lar�ndaki dinlenme yerleri dünyaca tan�nm��t�r. (IV, 5) 

Hepiniz uslu olman�z gerekti�ini söylemeye hacet yok zannederim, dedi. (IV, 21) 

Hayvan, a�z�ndaki bu�day tanesi ile onun eli üzerinden geçti (IV, 97) 

$imdi, yuvas�z ve mus�kisiz a�açlarda yaln�z çal� ç�rp� sefalet çat�rdar. (V, 152) 

Edebiyat deyince, insanlar�n sözlü veya yaz�l� olarak, dü�üncelerini ve duygular�n� 

biribirine aktarmaya yarayan bir vas�ta veya sanat anla��l�r. (VI, 13) 

� yani at bak�c�n�n o�lu olarak bilinen bir �ah�st�r. (VI, 69) 

Yukar�daki atasözlerini nelere dair olduklar�n� söyleyiniz. (VII, 39) 

Ba�lang�ç Meridyen olarak, %ngiltere�nin Londra �ehri yak�nlar�ndan geçen, 

Greenwick adl� Meridyen hesap edilir. (VII, 91) 

Meselâ, Romanya�n�n, Kuzey Yar�m Kürede bulundu�una göre, 44-45 Kuzey-Enlem 

ile 26-27 Do�u-Boylam aras�nda bulunur. (VII, 92)[Romanya�n�n kuzey yar�m 

kürede bulunmas�ndan dolay�] 

�Kafadar� kelimenin z�t anlaml� kelimesiyle cümle kurunuz. (VIII, 8) 

A�a��daki e�sesli kelimelerinin manalar�n� belirtiniz. (VIII, 32) 

Monolog rolü nedir? (VIII, 33) 

En çok kullan�lan çekim edatlar �unlard�r: (VIII, 135) 
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 Kelimenin anlam� ile ilgili yanl��l�klardan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Bu kategorideki yanl��l�klar�n �Farkl� / yanl�� anlamda kullan�lan kelimeler� ve 

�Türkiye Türkçesinde kullan�lmayan kelimeler� olmak üzere iki ba�l�k alt�nda topland�"� 

tespit edilmi�tir. Bu kategoride tespit edilen 412 yanl���n ders kitaplar�na göre da"�l�m� Tablo 

46�da gösterilmi�tir. 

Tablo 46 

Kelimenin Anlam� ile !lgili Yanl��l�klar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

 Tablo 46�daki veriler incelendi"inde bu kategoride IV. s�n�f kitab�ndaki (f=103) 

hatalar�n di"er kitaplara göre daha yo"un oldu"u görülmektedir.  

 Farkl� veya yanl�� anlamda kullan�lan kelimeler 

 Bu kategorideki yanl�� kullan�mlar�n iki temel nedeni oldu"u dü�ünülmektedir. Bu 

nedenlerden birincisi Rumenceden tercüme mant�"� ile olu�turulmu� kelimeler veya kelime 

gruplar�, ikincisi ise Tatar-Türkçesine ait kelime ve kelime gruplar�n�n kullan�lmas�d�r. Bu 

kategoride tespit edilen kelimeler ve kelime gruplar� �unlard�r: 

aile mektubu (özel mektup) 

Fakat, en kullan�lan mektuplar: aile mektuplar� ve tebrik mektuplar�d�r. (V, 96) 

Aile mektuplar�, anne-baba ve çocuklar� aras�nda, yahut, akraba ve dostlara yaz�lan 

mektuplard�r. (V, 96) 

Yukarda okudu�unuz mektup, bir aile mektubudur. (V, 96) 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Farkl� / yanl�� anlamda kullan�lan 

kelimeler 

2 37 28 92 73 58 67 26 383 

Türkiye Türkçesinde kullan�lmayan 

kelimeler 

- 1 9 11 3 - 3 2 29 

Toplam 2 38 37 103 76 58 70 28 412 
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almak (olmak / elde etmek) 

�birkaç gün sonra k�� tatilini alaca��z. (IV, 61) 

Eti, sütü ve yumurtay� hayvanlardan al�r�z. (IV, 74) 

art  (arka) 

Tay�n fiyat� art ayaklar�m�n nallar�nda yaz�l�, (II, 45) 

Kurt, k�sra��n art ayaklar�na yakla�t�. (II, 45) 

Tav�an, art ayaklar�n�n üzerine oturarak, gülme�e ba�lad�. (II, 48) 

O�lum, �u külü ev ard�ndaki kül sand���na at. (III, 9) 

Ay� ailesi ihlamur a�ac�na yakla�ma�a ve art ayaklar� dikili yalanma�a ba�lad�. (IV, 

107) 

artan (yüksek olan) 

halk aras�nda dînî de�erleri artan kimselerin ad�na kurulan binalar (VI, 83) 

ay�rt etmek (görmek / fark etmek) 

!nsan vücudunda önce �unlar� ay�rt ederiz: (IV, 70) [görürüz] 

!nsan vücudunda ilkönce hangi bölümleri ay�rt ederiz? (IV, 71) 

ba"lam!(ba"laç) 

Ba�lam: (V, 47) 

Ki ba�laç� (ba�lam�) (V, 126) 

Baz�lar�, ba�laçlar�, ba�lam olarak tan�t�rlar. (VII, 34) 

�ba�laçlar (ba�lamlar) içiçe girmi� terimler olup, genellikle, benzer görevleri ifade 

ederler: (VII, 34) 

ba"lama!(eklem) 

Aya�a kalkt�, fakat, bacaklar� titriyerek büküldü ve ba�lamalar� kütür kütür etti. (VII, 

85) 
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ba�l�ca ki�i (ba�ki�i / ba�kahraman) 

Metindeki ba�l�ca ki�inin ad� nedir? (VIII, 60)  

bay (bey) 

 Ben de Viktor Kuenin Bay��n pansiyonuna gönderildim. (VI, 157) 

baz� (bazen) 

 !nsanlar�, baz� nekadar yanl�� anlar, (IV, 79) 

belgisiz say�lar (belgisiz s�fatlar) 

Belgisiz say�lar. (VI, 113) 

Meselâ: az, çok, biraz, birçok, birkaç, milyonlarca gibi say�lar birer belgisiz say�lar 

denir. (VII, 117) 

belirli / belirsiz geçmi� zaman (bilinen / duyulan geçmi� zaman) 

Belirli Geçmi� Zaman (VIII, 122) 

Belirsiz Geçmi� Zaman (VIII, 122) 

belirli / belirsiz nesne (belirtili / belirtisiz) 

Buna belirsiz nesne denir. (VII, 180) 

Erol �iiri okuyor, dersek, �iiri kelimesi belirli nesne say�l�r. (VII, 180) 

beslenme malzemeleri (besin) 

 Bizim mutfak beslenme malzemeleri ile dopdoludur. (I, 52) 

 

binmek (ç�kmak) 

Epeyi binmi�tik. (II, 73) 

Mo�ollar, Selçuklu Sultanlar�n�, istedikleri zaman tahttan indirdiler ve istedikleri 

kimseleri tahta bindirirlerdi. (VII, 158) 

!kinci defa eline bindi"i vakit, Lao-li kar�ncaya dokunmad�. (IV, 97) 
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biti�imli (eklemeli) 

Böyle dillere: Biti�imli diller denir. (VII, 9) 

!�te, Türk dili de, biti�imli dillerden biridir. (VII, 9) 

birlik (birim) 

Saniyeler de daha büçük parçalara ayr�l�r; ancak bizler, günlük ya�am�m�zda, 

genellikle, saniyeden küçük zaman birliklerini hesaba almay�z. (VI, 120) 

birkaç (biraz) 

Ben de onu ok�uyor, �helva ve simit sat�n al�rs�n�, diyerek, birkaç para veriyordum. 

(VI, 156) 

boy post (boy bos) 

 Bu boya posta göre seksen kilo olmal�s�n. (IV, 33) 

boyal� kalem (boya kalemi) 

Kara kalem, boyal� kalem ve ya#l� boya ile türlü resimler yapmaya ba�lam��t�. (VI, 

148) 

boyar (boyac�) 

�ben, ufak bir boyar iken, sonralar� d��i�leri bakan�, ba�bakan ve hattâ memleketin 

beyi dahi olabilirdim. (VI, 157) 

bö"ürme / ba��rma (aslan için) (kükreme) 

O, ba#�rarak adam�n üstüne at�ld�. (IV, 81) 

Bö#ürmesinden, her yer sars�ld�. (IV, 81) 

bölük (k�ta / dörtlük) 

Birinci ve ikinci bölüklerde, ayni �ekilde yaz�lan güle ve güle sözlerinin anlam 

bak�m�ndan farklar�n� aç�klay�n�z. (IV, 10) 
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bu�u (buhar) 

Kaynamazsan da bu�u verip makineleri i�letemezsin. (IV, 29) 

Bu makineleri bu�u kuvveti i�letir. (IV, 29) 

Bu�uyu da ben yapm�yor muyum? (IV, 29) 

büyümek (artmak) 

 Gürültü büyüdü. (II, 16) 

cezalamak (cezaland�rmak) 

�cezalamak, (VI, 111) 

�tek !ey !u idi ki, yapt"�"m"z yaramazl"k için, hizmetçi Gahitsa Teyze, ancak 

Porojan�" cezal"yordu. (VI, 156) 

Yok, e�er sözü do�ru ise, cezalamaktan vezgeçersiniz, demi!. (VI, 194) 

Sonra, Cafer�i cezalay"p cezalamamak için de hep kendim karar alaca�"m, demi!. (VI, 

194) 

çay�r (çay / dere) 

Yavrular"m biliyorsunuz ki, kasabam"z"n bulundu�u Karasu Çay"r", Dobruca�n"n 

ortas"ndan k"vranarak geçer. (IV, 88) 

Boz bulan"k sular" sebebinden, vaktiyle bu çay"ra Karasu ad"n" vermi!ler. (IV, 88) 

de�i"mek / de�i"me (dönü"mek / de�i"iklik) 

Fakat, barsakta bütün yemek besleyici maddeye de�i!mez. (IV, 75) 

Besleyici maddeye de�i!meden kalan k"sm" daha ileri, barsa�"n kal"n taraf"na geçer 

(IV, 75) 

Besinin vücut içindeki de�i!imlerine yard"m eden organlara sindirim organlar" denir. 

(IV, 75) 

Kasaban"zda veya köyünüzde ne gibi de�i!meler yap"ld"�"n" söyleyiniz. (IV, 89) 
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denemek (tecrübe etmek / deneyim elde etmek / tespit etmek) 

Masaldaki çocu�un kuvvetli deneme duygusu oldu�unu nelerden anla!"l"yor? (II, 55)  

Gündüzleri uçan kelebeklerle gece uçan kelebekler aras"nda, renk bak"m"ndan, ne 

farklar denediniz? (II, 68) 

#lkbahar günleri tabiatta ne de�i!meler denediniz? (II, 69) 

Murat, senin nekadar dikkatle ve candan i!ledi�ini denedim. (IV, 21) 

Çocuklar, zise dil çabuklu�unuzu denemek için birkaç söz söyleyeyim. (IV, 66) 

Nefes al"n"z da kendi kendinizi deneyiniz. (IV, 72) 

Onlarda, !ekil bak"m"ndan neler denediniz? (V, 31) 

$ekil bak"m"ndan, bilmecelerde ne denediniz? (V, 31) 

Bunlar hakk"nda yazar, denedi�i !eyleri ve onlar"n özelliklerini kaleme al"rken, (V, 

69) 

Tasvir edilecek !eyi etrafl"ca denemek ve incelemek. (V, 69) 

Onlar"n yard"m" ile ben, adamlar"mdan, hangisinin vazifesine uygun olup olmad"�"n" 

dener ve ak"ll"lar"n" ak"ls"zlardan farkedebilirim� demi!. (V, 157) 

Konu!urken, siz de kulland"�"n"z organlar" deneyerek, örnekler veriniz. (VI, 17)  

�hangisini görmü! iseniz, görüp denediklerinizi anlat"n"z. (VI, 116) 

Evliya Çelebi�nin denedi�ine göre, Dobruca halk" çok misafirperverdir. (VI, 128) 

�sonra da hayretle bakt"�"m" deneyince, bunlar" kapacakm"!"m gibi, acele kald"r"p 

götürüyor. (VI, 196) 

Siz de, Romanya haritas"na bakarak, denediklerinizi ve bildiklerinizi, kendi 

sözlerinizle aç"klay"n"z. (VII, 7) 

dericik (zar) 

 Burunun içi ya! ve gayet ince bir dericik ile kapl"d"r. (IV, 72) 
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ders (metin) 

Bu derste nas�l bir fabrikadan bahsediliyor? (II, 17) 

Bu derste yurdumuzun hangi güzelliklerden bahsediliyor? (IV, 7) 

Yukar�daki derste, Dobruca hakk�nda neler söyleniyor? (V, 6) 

Yukar�da okudu$unuz derslerin birisinden, basit isimleri, türemi� isimleri ve bile�ik 

isimleri bulup, nas�l yap�ld�klar�n� aç�klay�n�z. (VI, 53) 

Bu kitapta da, okudu$umuz ve ileride de okuyaca$�m�z derslerin ço$u nesir olarak 

yaz�lm��t�r. (VII, 14) 

de�i� (deyi� / söyle�me) 

 #ki ki$inin aras�nda kar$�l�kl� de!i$lerine diyalog denir. (VIII, 8) 

dinlenme yeri (tatil yeri) 

Karadeniz ve k�y�lar�ndaki dinlenme yerleri dünyaca tan�nm�$t�r. (IV, 5) 

di� y�kamak (di� f�rçalamak) 

Di$lerimi ben / Y�kar�m hemen. (II, 11) 

Di$leri niçin y�kamak gerekir. (II, 11) 

Ak$am yeme!inden sonra ve sabahleyin uykudan uyan�r uyanmaz, di$ macunu ve f�rça 

kullanarak, di$lerinizi iyice y�kay�n�z! (II, 11) 

dizi / dizey (dize / m�sra) 

�Vatan yükselecek ellerimizde� dizisinden ne anl�yorsunuz. (IV, 4) 

�dizisinden ne anl�yorsunuz? (IV, 13) 

�manzumenin her sat�r�na m�sra (veya dizi) denir. (VII, 14) 

Ço!u kez, her k�t�an�n ilk üç m�sra� (dizeyi) biribirleriyle kafiyelidir. (VII, 50) 

dostla�mak (dost olmak) 

 Kom$u çocuklarla dostla$t�m. (II, 86) 
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dö�ek hastas� (yatan hasta) 

 Hekimi dö�ek hastalar�n� ziyaret etme!e gitti!ine bulamad�. (VIII, 63) 

dua (ibadet) 

gusul aptesti = duadan önce, ba�tan aya!a kadar su ile y�kanarak vücudu temizlemek. 

(IV, 44) 

duymak (hissetmek) 

Y�kand�ktan sonra ay� yavrular� kendilerini nas�l duydular? (II, 85) [hissetti] 

E!er hafifçe s�vazlarsak, derinin alt�nda kaslar�n ve kemiklerin bulundu!unu duyar�z. 

(IV, 71) 

Sert bir boru duyars�n�z. (IV, 72) 

�yazar�n ne duydu!unu ve neler yapt�!�n� gösteren sat�rlar� tekrar okuyarak 

inceleyiniz. (V, 122) 

Okul kitaplar�ndan, bir kaç tanesini de olsa, muhafaza etmedi!inden ötürü, yazar�n 

neler duydu!unu aç�klay�n�z. (VI, 9) 

�öyle canl� ve tesirli idi ki, bir an, nefesimin kesildi!ini duydum. (VII, 98) 

duymazcal�k (duymazl�k) 

 Akça k�z duyar, duymazcal�!a verir, (V, 23) 

eksilmek (eksik olmak) 

 Eksildin sen bunca vak�t, (II, 18) 

elleri �. sahip (ellerinde � var) 

 "�çilerin elleri makine ve âletlere sahip,  (II, 17) 

ermek (ula�mak) 

 Baba, en yak�n köye kaç saat sonra erebilirim? (II, 27) 

 "ki saat sonra ereceksin. (II, 27) 
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fenalamak (kötülemek) 

�var�p, ku�lar padi�ah�na bülbülü müzevirlemi�ler, fenalam��lar (V, 18) 

farketmek (ay�rmak) 

Onlar�n yard�m� ile ben, adamlar�mdan, hangisinin vazifesine uygun olup olmad�!�n� 

dener ve ak�ll�lar�n� ak�ls�zlardan farkedebilirim� demi�. (V, 157) 

formül (form) 

Masallar�n ço$u: Bir varm��, bir yokmu�� diye ba�lar ve baz� belli formüllerle biter. 

(VI, 39) 

evcik (kulübe) 

 �Orada bizim için bir evcik bulunmal�, dedi. (V, 53) 

gereklik kipi (gereklilik kipi) 

Gereklik kipi (VII, 150) 

Bir i�in yap�lmas� lâz�m geldi$ini bildiren fiil kipine gereklik kipi denir. (VII, 150) 

Gereklik kipini yapmak için, fiillerin köklerine meli veya mal� ekleri konur: (VII, 150) 

gerekseme (gereksinim / ihtiyaç) 

 ihtiyaç � lâz�m olan bir �ey, gerekseme (V, 166) 

girmek (binmek) 

 Vapura girdim, lâstiklerimi, paltomu ç�kard�m. (VI, 159) 

giyim (giysi) 

Arkas�nda yeni bir giyim, boynunda güzel bir boyunba$� gördü$ümüzü hiç 

hat�rlam�yorduk. (IV, 78) 

Bundan ba�ka, bu kuma�lardan yap�lan giyimler, onlar�n söylediklerine göre, t�ls�ml� 

imi�ler; (V, 157) 
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gülücük (tomurcuk) 

 gülücükler = gül tomurcuklar� (IV, 102) 

haline girmek (haline gelmek) 

Bir hamur haline girerek daha ileri, yani ince barsaklara geçer. (IV, 75) 

harekete getirmek (harekete geçirmek) 

 �beraberce insan vücudunu harekete getirirler. (IV, 71) 

has isim (özel isim) 

 Has isim (V, 36) 

hayvanlar bahçesi (hayvanat bahçesi) 

!ndi"im otelden pek uzak olmayan hayvanlar bahçesini görmek istiyordum. (V, 82) 

�hayvanlar bahçesini gezmi�, birçok aslanlar görmü�tün. (VI, 117) 

hep (ayn� / hepsi) 

�bu ö�renciye, hep Mustafa isimli profesörü bir gün: (VII, 164) 

Fakat, hep basit cümlelerdir, (VII, 179) 

huysuzluk (yaramazl�k) 

 Bu huysuzluk ç�kmal�d�r meydana, (III, 78) 

içtelik (içerik) 

 Sonra mektubun as�l içteli"i yaz�l�r. (IV, 62) 

il (el) 

 �ile, güne görünmez; (VII, 34) 

ilkyaz (ilkbahar) 

Bir ilkyaz günü, a�a"� bak�nca, me�e a"ac�, gövdesinin yan�nda incecik sapl�, zay�f bir 

bitki gördü. (III, 84) 

A�ka gelmi� ilkyaz, diye. (IV, 84)  
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Zevke gelmi� ilkyaz diye! (VII, 44) 

ipek kurdu (ipek böce�i) 

 Buna kar�� ipek kurdu, (II, 76) 

isimleri geçirmek (kar#"l"klar"n" yazmak) 

Sonra Türkçe-Romence Sözlükten arayarak, kar��lar�na Romence isimlerini geçiriniz. 

(IV, 106) 

iyelik zamiri (ilgi zamiri) 

 "yelik zamirleri: benimki, onunki, bizimki v.s. gibi. (VII, 105) 

iyi (yüksek) 

 Bizim yapt�klar�m�z� devam ettirerek, daha iyi ba�ar�lara götürünüz. (IV, 22) 

kabahatlemek (suçlamak) 

 Hiç görmedim, kabahatleme beni. (III, 78) 

kabul etmek (almak) 

Kaç�nc�? sorusuna cevap verir inci (nci) �nc� (nc�), üncü, uncu gibi ekler kabul 

ederler. (VII, 117) 

�matbaa �Osmanl� "mparatorlu#u�nda, ancak, 18.- inci yüzy�l�n ilk yar�s�nda (1727 

y�l�ndan sonra) kabul edilmi�tir. (VII, 162) 

Zarf�n, kapakl� taraf�na, mektubu gönderenin ve di#er taraf�na da kabul edecek �ahs�n 

adresi yaz�l�r. (V, 97) 

kand"rmak (inand"rmak / ikna etmek) 

Yukar�da verilen parçada, dü�man üzerine yürürken, korku yerine, ölümü göze almak 

fikri özlü ve kand�r�c� sözlerle söylenmi�tir. (VII, 52) 

kapan"# (sonuç) 

 En sonunda kapan��� yaz�l�r ve imza konur. (IV, 62) 
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kardan top (kartopu) 

 Kardan topa. (II, 34) 

karhane (i� yeri) 

Bal�kç� kay�klar� veya vapurlar� da, sular�n üzerinde yüzerek, kârhanelere bal�k 

ta��rlar. (VII, 4) 

Bazan, çok büyük mersin bal�klar� tutulup kârhanelere getirilir ve baltalarla yar�larak, 

kar�nlar�ndan bak�r dolusu kara havyar ç�kar�l�r� (V, 68) 

kat�lamak (kat�lmak) 

 Kat�lad�k art�k gülmekten. (IV, 33) 

kayg�n (kaygan) 

 �a"ac�n gövdesi ise sa"lam, dimdik ve kayg�nd�. (IV, 107) 

k�r�lmak (bozulmak) 

Fakat araba k�r�l�rsa ne yapar�z? (IV, 11) 

 �Araba k�r�l�nca yol gösteren çok olur� (VI, 46) 

k�vranmak (k�vr�lmak) 

Yavrular�m biliyorsunuz ki, kasabam�z�n bulundu"u Karasu Çay�r�, Dobruca�n�n 

ortas�ndan k�vranarak geçer. (IV, 88) 

k!zak"ko�mak"(k!zak"yapmak) 

 K��ta k�zak ko�ar�m, (II, 42) 

kompozisyon yapmak (kompozisyon yazmak) 

 �Vatan sevgisi� ba�l�"�n� kullanarak bir kompozisyon yap�n�z. (VIII, 26) 

koruntulu"(korunakl!) 

Yuvan�z iyi yap�lmam��, koruntulu yerde de"il. (III, 71) 
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köken (gövde [dil bilgisi]) 

Bunlar�n yard�m�yla, kökler daima (eklerle) geni�letilerek, yeni yeni kökenler yap�l�r: 

(VII, 32) 

Kitapç�, ta�l�k, kalemci, gibi. Bunlara: kökenler de denir. (VI, 47) 

kullanmak (bulunmak) 

 Tans�tl� (miraculos)  Mucizeli Harikal� Mucize niteli"i kullanan olay (VIII, 6) 

kulplu at (kulplu beygir) 

Jandarma erleri sabah ak�am barparalel, barfiks, halkalar ve kulplu atlarda jimnastik 

eder ve ko�arlar. (I, 62) 

küçük uyumu (küçük ünlü uyumu) 

A�a"�daki kelimelerden hangisi küçük uyumuna ayk�r� bir kelime vard�r? (VIII, 88) 

küçük yelkovan (akrep) 

Küçük yelkovan büyü"ünden çok daha yava� hareket eder. (II, 39) 

Biraz sonra göreceksin ki, küçük yelkovan hep 1-de kalacak, fakat büyük yelkovan 2-

ye gelecek. (II, 39) 

kül sand��� (küllük) 

 O"lum, �u külü ev ard�ndaki kül sand�"�na at. (III, 9) 

külçe 

Külçe= yer at�nda bulunan maden katman� (III, 34) [Eritilerek kal�ba dökülmü� maden 

veya ala��m (YK)] 

küstahlanmak (küstahla�mak) 

Kuvvetli rüzgâr, bu âciz sivrisine"in bu derece küstahlanmas�na evvelâ �a�m��, sonra 

ac�m��, �öyle konu�maya ba�lam��lar: (VI, 87) 
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leylek ku�u (leylek) 

Leylek ku�lar�ndan kur�unlu kubbe görünmez oldu. (VIII, 18) 

mecazî anlam (mecaz anlam) 

�geçek, yedek veya mecazî anlaml�lar�n� kullanarak� (VIII, 21) 

meydana getirmek (dile getirmek / üretmek) 

Evliya Çelebi kendi hayat�ndan seçti!i hat�ralar� canland�rma yoluyla meydana 

getiriyor. (VIII, 19) 

Elektrik meydana getiren makineleri i�letmek için insanlar ba�ka çareler de buldular. 

(IV, 29) 

müzevirlemek (ara bozmak) 

 �var�p, ku�lar padi�ah�na bülbülü müzevirlemi�ler, fenalam��lar (V, 18) 

nalbantç� (nalbant) 

�bir nalbantç� dükkân�na girerek, nalbanda at�n� nallamas�n� söylemi�ti. (VII, 192) 

nas�l (ne) 

 Sesin yaz�daki i�aretlerine nas�l denir? (VIII, 84) 

ne (hangi / nas�l) 

Okudu!umuz bu olaydan ne ders alabiliriz? (II, 24) 

Onlar ne arma!anlar getirmi�ler? (III, 88) 

Ne günü ve hangi trenle gelece%ini de yaz ki, seni istasyonda kar��lay�p, alay�m. (IV, 

61) 

Horoz tilkiye ne oyun oynad�. (IV, 63) 

neye (niye) 

Neye böyle geç kald�n? (II, 9) 

Öyleyse kendimi neye dereye atay�m? (III, 29) 
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Neye benimle e�lenerek gülüyorsun? (IV, 29) 

Bütün bunlardan hiçbir zevk duymad���mdan, neye ve niçin bu zahmetlere girdi�imi 

bin pi�manl�k içinde kendimde soruyordum. (V, 120) 

okuma kitaplar� (ders kitaplar�) 

Romence �Okuma kitab��ndan, be�endi�iniz manzumeyi Türkçe�ye çeviriniz. (II, 68) 

Okuma kitaplar�m�z��hiç bir zaman unutamay�z. (VI, 7) 

okul çocuklar� (ö"renci) 

 Bunlar�n aras�nda, birçok okul çocuklar� da bulunuyordu. (VI, 4) 

okullu (ö"renci) 

Bereket versin, yedi sekiz ya�lar�nda bir küçük okullu k�y�daki sazlar�n aras�nda� (III, 

92) 

Küçük okullu kurnazl�kla güldü. (III, 93) 

ortak isim (cins isim) 

Ekler, ortak isimlere biti�ik yaz�l�r, fakat, özel isimlerden (�) i�aretiyle ayr�l�rlar. (V, 

46) 

Ekler= ortak isimlere biti�ik yaz�l�r, fakat, özel isimlerden, (�) i�aretiyle ayr�l�rlar: 

(VI, 43) 

Ortak isimler de ayni �ekilde çekilir. (VII, 42) 

ölçü zarf� (miktar zarf�) 

 Ölçü zarflar� fiili azl�k çokluk bak�m�ndan etkiler. (VIII, 131) 

ötürü (dolay�) 

 �bu ilk uçu�u ba�armas�ndan ötürü onu kutluyordu. (IV, 25) 

özenmek (itina göstermek) 

 özenmi� = kayg�lanm�� (IV, 93) 
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pencere (pençe) 

�iri yar� bir kedi heybetli heybetli pencerelerini açt� ve sald�rd�. (VIII, 106) 

profesör (ö"retmen) 

 �bu ö!renciye, hep Mustafa isimli profesörü bir gün: (VII, 164) 

sade (sadece / yaln"zca) 

O günden sonra sincap sade f�nd�k yeme!e ba$lad�. (III, 31) 

Al�c�lar�ma sade iyi mal satmakla kalmad�m; imkân� oldu!u kadar, az kazanca da 

kanaat ederek, ucuz mal satt�m. (V, 79) 

Böyle olmamas�, yabanc�lara kar$� sâde bir gösteri$ yapmak istedi!ine delildir. (VI, 

196) 

saklamak (sak"nmak / korumak) 

 �onu d�$ etkilerden saklamak mümkün de!ildir. (VII, 10) 

sald"rma / sald"r"# (sald"r") 

Fakat bu seferki sald�rmada askerler aras�nda sublokotenent Rukneddin�in 

bulunmad�!�n� fark ettim� (IV, 95) 

Onun, askerlerine ikinci defa sald�r�$ i$areti verirken tam aln�ndan vuruldu!u 

haberini� (IV, 95) 

s"ra noktalar (üç nokta) 

 (�) � s�ra noktalar. (V, 127) 

  (�) � s�ra noktalar. (VI, 180) 

 S�ra noktalar (�). (VII, 57) 

soluma borusu (soluk borusu) 

Burundan, hava soluma borusuna geçer. (IV, 72) 

Soluma borusundan, hava, bron$lar yolu ile akci!ere geçer. (IV, 72) 
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4-soluma borusu (IV, 72) 

De�i�en hava da, bron�lar, soluma borusu ve burun yolu ile d��ar� ç�kar�l�r. (IV, 73) 

soru koymak (soru sormak) 

S�fatlar� bulmak için: Nas�l? Ne türlü? Hangisi? gibi sorular konur. (VI, 90) 

sözler (sözcükler / kelimeler) 

Birinci ve ikinci bölüklerde, ayni �ekilde yaz�lan güle ve güle sözlerinin anlam 

bak�m�ndan farklar�n� aç�klay�n�z. (IV, 10) 

Örne�in: oku kökünden: okumak, okul� ve daha ba�ka anlam ta��yan sözler yap�l�r. 

(V, 7)  

Bir kelimenin sonuna baz� ekler veya tak�lar konarak, ba�ka ba�ka anlam ta��yan 

sözler veya deyimler yarat�l�r. (VI, 13) 

söylemek (demek) 

 �mastar eki alm�� kâline söyleriz. (V, 86) 

su derdi (susuzluk) 

Bilindi�i üzere, geçmi�te, Dobruca�n�n düzlük ve oval�k yerlerinde, su derdi insanlara 

birçok zorluklar yarat�yordu. (V, 3) 

suratlanmak (surat�n� asmak) 

Uslu durmazsan, ba��m�za neler getiriyorsun, gördün mü? diye suratland�. (VII, 142) 

�air kad�n (�air) 

 &air kad�n hangi mevsimden bahsediyor? (VIII, 65) 

�ap�rdatmak (�aplatmak / ç�rpmak) 

 Ellerini �ap�rdatarak alk��lad�. (III, 74) 

 Çocuklar el �ap�rdat�yorlar. (IV, 122) 
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tahmin etmek (kestirmek) 

 tahmin etmek = kararla�t�rmak (IV, 101) 

tak� (edat) 

 �hep birer tak� say�l�r. (VII, 34) 

Daha ba�ka tak�lar da vard�r: Kadar, göre, beri, önce, ba�ka, üzere, gibi. (VII, 34) 

takmak (eklemek) 

 Baz� hâllerde e, i, ü, u gibi harflerde araya tak�l�r. (VI, 122) 

 Bunlar, fiillerin üçüncü �ah�s sonlar�na tak�l�r� (VI, 129) 

tamam (tam) 

Tamam kebapç� ile hamal iti�me%e, kalk��ma%a ba�lam��ken, oradan bir ihtiyar geçti. 

(III, 21) 

Tamam 500.000 ley sayd�. (III, 39) 

Boyu postu yerinde, tamam bir adam kadar, (III, 62)   

� yenildi%i için, tamam yedi y�l a%z�n� b�çak açmaz, (V, 21) 

Tamam k�rk gün, k�rk gece, (VII, 103) 

tan�! (tan�d�k) 

Da%dan ba%dan, dereden tepeden derken, tan��lar�n� sorup süal etti babam. (IV, 33) 

�sana gelen bir tan���n�n ziyaretini çevirmemene benzer. (VII, 148) 

tan�tmak (göstermek) 

Bunu yaparken de, Atatürk, hem kurtar�c� ve hem de büyük bir komutan oldu%unu 

bütün dünyaya tan�tm��t�r. (V, 102) 

tan yeri (tan vakti) 

 Sabahleyin de tan yerinde kalkar�m. (III, 18) 
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tatil almak (tatile ç�kmak) 

 �birkaç gün sonra k�� tatilini alaca��z. (IV, 61) 

tekerlenmek (yuvarlanmak) 

�çam kozala�� önümüzde tekerleniyordu. (II, 73) 

Kar�nca, a�z�ndaki bu�dayla birlikte, tekerlenip yere dü�tü. (IV, 97) 

Bu defa öyle �iddetli vurmu� ki, devin alt� ba�� birden yere tekerlenmi�. (VII, 27) 

tomruk (tomurcuk) 

Onlar yapraklar� kemirirler, tomruk ve çiçekleri yerler, a�açlar�n kabuklar�n� 

delerler, meyvalar� bozarlar. (III, 82) 

top (demet) 

Okul bahçesinden toplad���m�z bir top çiçe�i ona verdik. (IV, 22) 

Kelo�lan onu görünce, hemen bir top gül kopararak, kar��s�na ç�km��. (VII, 24) 

toparlar (toparlak) 

Tam umudunun uzutup de eme�inin eline verilece�i s�rada, bir kaya dibinde yuvarlak 

toparlar bir adam görür. (V, 138) 

toplu (ortak) 

!lkönceleri, halk edebiyat� yaratanlar�n isimleri biliniyor ise de, zamanla, bunlar�n 

adlar� unutulur ve eserleri, halk�n toplu mal� hâline gelir. (VII, 16) 

tutmak (vermek) 

Bu hususta bilgisini o derece artt�rm��t� ki, henüz dokuz ya��nda ve üçüncü s�n�f 

ö�rencisi iken, ö�retmenin yerine tarih dersi tutmu�tu. (VII, 148) 

�daha ba�ka �ehirde davet edilerek, oralarda dersler verdi ve konferanslar tuttu. 

(VII, 148) 
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utangan (utangaç) 

süzülmek: incelip uzanmak, s�y�r�l�p gitmek, çok zay�flamak, süzgeçten geçirmek, 

utangan bir �ekilde, sessizce durmak. (V, 77) 

uzanmak (uzamak) 

süzülmek: incelip uzanmak, s�y�r�l�p gitmek, çok zay�flamak, süzgeçten geçirmek, 

utangan bir �ekilde, sessizce durmak. (V, 77) 

uzuv (öge) 

Cümle uzuvlar� (VII, 176) 

Her cümle iki k�s�mdan veya iki uzuvdan meydana gelir. (VII, 176) 

"!te, özne ile yüklemin anlamlar�n� tamamlayan k�s�mlar�na yard�mc� ö�eler (yard�mc� 

uzuvlar) denir. (VII, 180) 

yaln�zl�k (�ss�z) 

�Peki, öyleyse haydi gidelim; fakat, böyle bir gecede ve böyle bir yaln�zl�kta kime 

misafir olabiliriz? (V, 53) 

yalvarmak (rica etmek) 

 Babama yalvard�m. (IV, 61) 

 Dede, bize bir masal anlatsana, diye yalvard�k. (IV, 88) 

yank�mak (yank�lanmak) 

 Ta bulutlara yank�yor: Allah! Allah! sesleri, (VI, 137) 

yapan (üreten) 

 Sonra, !unu bil ki elektrik yapan makineleri i!letmek için art�k sana muhtaç 

de�ilim. (IV, 29) 

yap�l�� (yap�) 

 Herbir insan vücudunun yap�l�!�n� tan�mal�d�r. (IV, 70) 
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 Bu derste, isimleri Yap�l�� bal�m�ndan inceleyece!iz: (VI, 53) 

 Herbir insan vücudunun yap�l���n� tan�mal�d�r. (IV, 70) 

yaratmak (türetmek) 

Bir kelimenin köküne, birer-iki�er harf veya hece katmakla, bir sürü yeni yeni 

kelimeler yarat�l�r. (V, 7) 

Bir kelimenin sonuna baz� ekler veya tak�lar konarak, ba�ka ba�ka anlam ta��yan 

sözler veya deyimler yarat�l�r. (VI, 13) 

yava#"mak (yava#lamak) 

 Pek çabuk geldi demesinler diye, yar� yolda, at biraz yava��m�z (VII, 27) 

yay"nlamak (yay"mlamak) 

1922 de yay�nlad�!� Çal�ku�u romaniyle geni� ün sa!lad�. (VI, 100) 

Genç ya�ta �iir yazm�ya ba�lam�� ve 1918 de ilk �iir kitab�n� yay�nlam��t�r. (VI, 108) 

yedek anlam (yan anlam) 

 Yedek anlam (VIII, 17) 

 �geçek, yedek veya mecazî anlaml�lar�n� kullanarak� (VIII, 21) 

yer yapmak (yer b"rakmak) 

Gelen ziyaretçilere yer yapmak için kayan�n tepesinden ayr�l�rken, mutlaka bir daha 

bu güzel yeri gelip görmek karar�n� al��t�m. (VII, 98) 

yeti#mek (ula#mak) 

 Eve yeti�ti$i zaman hastalanm�� (II, 48) 

 Fabrikaya yeti�mi�tik. (IV, 21) 

 �bir orman alan�na yeti�tik. (VII, 97) 

y"lanc"k (solucan) 

 Kurba$a yer, y�lanc�k yer� (II, 63) 
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yol (�ekil) 

 Köprülerde �selâmla�ma� yolunu belirtiniz. (VIII, 32) 

yolcu ku�lar (göçmen ku�lar) 

Turnalar, leylekler, k�rlang�çlar gibi k���n bu yerleri terkedip giden ku�lara yolcu 

ku�lar, yahut göçebe ku�lar denir. (III, 13) 

Yolcu ku�lar, bu yerlerden giderken, sürü halinde uçarlar. (III, 14)  

Yolcu ku�lar ne zaman gelir ve ne zaman giderler? (V, 59)  

zamanlardan geçirmek (fiil çekmek) 

Siz de, misaller vererek, fiilleri, ö�rendi�iniz zamanlardan geçiriniz. (VI, 123) 

Bir fiili, ö�rendi�iniz zamanlardan geçirerek, defterinize yaz�n�z. (VI, 123) 

Siz de, olumu fiiller alarak, onlar� olumsuz �ekle sokunuz ve zamanlardan geçiriniz. 

(VI, 125) 

zevkli (ho� / güzel / heyecanl�) 

 Ba��n�za gelen zevkli bir olay� yazarak s�n�fta okuyunuz. (IV, 113) 

 Türkiye Türkçesinde kullan�lmayan kelimeler 

 Bu kategorideki kelimeler Rumencenin etkisiyle kullan�lan yöresel kelimeler olup 

Türkiye Türkçesinde kullan�lmayan kelimelerdir. Bu kelimeler ve geçtikleri cümleler �u 

�ekildedir: 

batalyon (tabur) 

Romen ordusundan bir batalyon asker, Çekoslovakya topraklar�nda, küçük bir kasaba 

kenar�nda bulunan bir �imendüfer istasyonunu, iki gün sava�tan sonra, 

zaptetmi�lerdi. (VII, 170) 

brand (havan topu) 

Ancak bir iki dakika sonra brandlarla askerimizin üzerine ate� açabildiler. (IV, 94) 
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eskadron (süvari) 

Görüyordum ki, eskadronlar ve plutonlar ilerlemek için son derece gayret ediyorlar. 

(IV, 94) 

kabana (yazl�k / pansiyon)  

 Adeta teessüfle kabanaya do!ru yola ç�kt�k. (VII, 98) 

kabanyer (pansiyoncu) 

Gelen yolculara bilgi veren sab�rl�, genç bir kabanyer bize mutlaka �Franz Josef 

Kayas��-n� ziyaret etmemizi tavsiye etti. (VII, 98) 

kombayn (biçerdöver) 

#$te, dev gibi iri kombaynlar bu!day tarlalar�nda geni� yol açarak, a!�r a!�r 

ilerliyorlar. (II, 77) 

 Haydi kombayn, gidelim. (IV, 131) 

 Kombayn�m kuvvetlidir. (IV, 131) 

 kombayn = biçerdö!er makinas� (IV, 131) 

mantil (pardösü) 

�bir de doktor mantilini giymekte olan genç adama bak�yordu. (III, 36) 

maytap geçmek (dalga geçmek / alaya almak) 

 �bir kimseyle maytap etmek, bir kimseyi maytaba almak. (IV, 120) 

mehel!(me"er) 

 Mehel, münasip de!il mi bunlar? (V, 23) 

m�yk�ladamak (m�yklayarak) 

Arkas�ndan ba�� belâya giren yavrusu toplall�yarak ve m�yk�ldayarak geliyordu. (IV, 

109) 
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montör (montajc�) 

 Makineci ve montör; (III, 41) 

motorina (motorin) 

 Yuttu u!motorina. (III, 68) 

pluton (müfreze) 

Görüyordum!ki,!eskadronlar!ve!plutonlar ilerlemek!için!son!derece!gayret!ediyorlar.!

(IV, 94) 

�plutonunun askerleri uçtular�!(IV, 94) 

prajina (s�r�k) 

�birkaç!defa!dola"t#ktan!sonra!10-12 prajina kadar!olan!ye"il,!f#rça!gibi!s#k!

kenevirli i!çi neyip!yere!sermi"tik.!(IV, 112) 

prose (anlat�m türü) 

Yazar,!bildi imiz!edebî!proselerinden hangisini!kullan#yor?!(VIII, 60) 

sublokotenent (aste"men) 

Yan#mdaki!general,!onun,!asl#nda!Türk!olan,!cesur!sublokotenent Mefa Rukneddin 

oldu unu!söyledi.!(IV, 94) 

Fakat!bu!seferki!sald#rmada!askerler!aras#nda!sublokotenent Rukneddin�in!

bulunmad# #n#!fark!ettim�!(IV, 95) 

tans�tl� (ola"anüstü) 

Tans#tl# (miraculos)!!Mucizeli!Harikal#!Mucize!niteli i!kullanan!olay!(VIII, 6) 

uzutmak (gerçekle�mek) 

Tam umudunun uzutup de!eme inin!eline!verilece i!s#rada,!bir!kaya!dibinde!yuvarlak!

toparlar!bir!adam!görür.!(V, 138) 
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üzin (atölye, fabrika) 

Üzinler, binalar veya tarlalar, (III, 15) 

Bizim üzine bak�n!(III, 41) 

Üzinlerde!ve!fabrikalarda!yap�lan!makine!ve!âletler!insanlar�n!ya"ay�"�nda!ne!

de#i�ikliklere!sebep!olurlar?!(III, 42) 

Üzinler, fabrikalar; (III, 58) 

Üzin,!tarla,!okullar !(III, 70) 

 Gereksiz sözcük kullan�m�ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Gereksiz sözcük kullan�m� ile ilgili yanl��lar, ifadenin durulu#unu bozar. Bir kelimeyle 

dile getirilebilecek ifadelerin birden fazla kelime kullanarak söylenmesi, ayn� anlama gelen 

kelimelerin birlikte kullan�lmas� ve cümleden ç�kar�ld�#�nda anlamda herhangi bir daralmaya 

yol açamayan kelimelerin kullan�lmas� bu anlat�m bozuklu#unun olu�mas�na neden olur. Bu 

anlat�m bozulu#u ile ilgili olarak tespit edilen 142 hatadan baz�lar� �u �ekildedir. 

Do#an!giyecek!�eylerini arama#a!ba�lard .!(II, 6) 

Ötesinden!çekti,!berisinden!çekti,!bu#day!tanesini!yuvarlad ,!fakat, ancak yerinden 

az c k!oynatabildi. (II, 24) 

A�a# da!Romence isimleri yaz lm �!olan!evcil!hayvanlar n!ve!ku�lar n!Türkçe!

isimlerini yaz n z.!(II, 40) [Rumenceleri / Türkçelerini] 

$ut!çok!kuvvetli!ç kt ,!dedi,!ve!utanarak!k v rc k!saçl !ba� n !a�a#  e#di.!(III, 24) 

Her!gün!av!arama#a!ç kmaktansa;!aya# m n!alt na getirirlerse daha iyi, dedi. (III, 43) 

[aya#�ma] 

Belki orada!bir!al �veri�!olmas n? (III, 51) 

Ben de yumurta!yap yorum,!fakat!çok!yavru!yap p büyütemiyorum.!(III, 71) 

[yumurtlay�p / yavrulay�p] 
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22 Aral�k 1989 Devrimi�nden sonra, yurdumuzda yeni ve hür bir hayat ya�amam�n 

yollar� aç�lmaktad�r. (IV, 6)[hayat�n] 

Aslan�n aya!�na en küçük bir diken bile batacak olsa, o koskoca ve güçlü, kuvvetli 

hayvan�n yürümesine engel olur. (IV, 38) 

��ehirden ç�kt�ktan sonra h�z ald�. (IV, 129) [h�zland�] 

Art�k, eskisi gibi, su derdi de ortadan kalkm��t�r, diyebiliriz. (V, 4) [susuzluk] 

Türklerin büyük destanlar�ndan biri de O"UZ DESTANI ad� alt�nda bilinir. (V, 12) 

[ad�yla] 

Bu kitap, bana da ve sana da yarar. (V, 47) 

Çünkü, ku�, böcek ve biz, bugün, kudret ve kuvvetlerimizi, yedi!imiz g�dalardan al�r�z. 

(V, 93) 

Annenizle sizin aran�zda kar��l�kl� sevgi hakk�nda bir yaz� haz�rlayarak, s�n�fta 

inceleyiniz. (V, 106) [Annenizle aran�zdaki sevgi] 

�eserleri güzel bir Türçe ile ve ustaca yaz�lm��t�r. (V, 110) 

Bu sebepten dolay�, Türkçede, yaz�m kurallar�n� uygulamak oldukça kolayd�r, 

diyebiliriz. (V, 124) [Bu sebeple,] 

Siz de, tatil zaman�nda ya�ad�!�n� olaylardan baz�lar�n� anlat�n�z. (VI, 5) [tatilde] 

Türkler, yaz�y� çok eski devirlerden beri kulland�klar�ndan dolay�, bizim yaz�l� 

edebiyat�m�z da o derecede geçmi�lere do!ru gider, diyebiliriz. (VI, 14) [geçmi!e] 

Türk destanlar� pek eski zamanlara kadar gerilere gider. (VI, 26) 

I.L. Caragiale, 1912 y�l�nda Berlin �ehrinde ölmü�, fakat, cesedi Romanya�ya 

getirilmi�tir. (VI, 106) 

Tamam olduktan sonra, Padi�ah bu eseri çok be!enmi�tir� (VI, 114) 

[Tamamland�ktan] 

�yaz�p, bizlere hat�ra olarak b�rakt�!� eser: Evliya Çelibi Seyahatnamesi ad� alt�nda 

bilinir. (VI, 126) 
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gelmez mi? v.s., v.s. (VI, 130) 

��te, bu sebeplerden dolay�d�r ki, Türkçe konu�urken ve yazarken, ayni fikri, ayni 

dü�ünceyi birkaç �ekilde anlatma olana!� bulunur, diyebiliriz. (VI, 177) 

Birkaç çe�it örnek yapal�m: (VI, 180) 

V. S�n�fta, her dilde oldu!u gibi, Türkçede de, do!ru ve dürüst yazmak için, birçok 

noktalama i�aretleri kullan�l�r, demi�tik. (VI, 180) 

�Ebul-Kas�m, hemen, tasla çocu!u çarçabuk d��ar�ya ç�karm��. (VI, 196) 

Bizler, belli bir kelimenin sonuna baz� ek veya tak�lar koyarak, o kelimenin anlam�n� 

geni�letir veya o kelimeye ba�ka anlamlar verebiliriz. (VII, 9) 

�Türk halk edebiyat�, hem çok eski devirlere kadar gerilere gider ve hem de çok 

çe�itli ve zengindir. (VII, 16) 

Nihayet, içlerinden birisi, demirci olup, �öyle der: (VII, 17) [içlerinden bir demirci] 

Kelo!lan��n nam ve �an�n�n günden güne artmakta oldu!unu anlay�nca, padi�ah 

ondan korkma!a ba�lam�� (VII, 24) 

tedavi olmak � hastal�ktan iyi olmak, ilâç almak. (VII, 30) [iyile!mek için] 

Ba!laçlar da, iki kelimeyi veya iki cümleyi, iki yarg�y� biribirine ba!layarak, 

aralar�nda ilgi kuran ve onlar�n anlamlar�n� bütünle�tirilen kelimeler veya kelime 

parçalar�d�r: çünki, hattâ v.s. (VII, 34) 

Bu da, 365 gün ve 6 saat sürer. (VII, 92) 

Bildi!iniz halk ürünlerinden bir örnek seçip ezber olarak söyleyiniz. (VIII, 4) [ezbere] 

Fuzulî�nin böyle hayalî bir konuyu i�lemesine sebep olarak neleri gösterebilir misiniz? 

(VIII, 24) 

 �Ebedî� kelimesinin e� anlam�na gelen ba�la kelimeler bulunuz. (VIII, 32) 

[e#anlaml"lar"n"] 

�ikinci sözcük ise de tamamlanand�r. (VIII, 94) 
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 Eksik sözcük kullan�m�ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Bu kategoride de�erlendirilen anlat�m bozukluklar� ise cümlede yer almas� gerekti�i 

hâlde kullan�lmayan kelimeler bulunan cümlelerle ilgilidir. Ders kitaplar�nda bu anlat�m 

bozuklu�u ile ilgili 20 yanl�! tespit edilmi!tir. Bu yanl�!lardan baz�lar� !unlard�r: 

�çi çe�it oyuncaklarla doluydu. (II, 41) [çe!it çe!it] 

Luzika Ormanda �yi Konak Buldu (V, 52) [iyi bir konak]  

S�k oraya gidiyorlard�. (V, 153) [s�k s�k] 

Denizin içini karaya yuvarlar ve, ancak kar��s�na paralayamayaca"� kayalar ç�k�nca, 

sa"�r bir gürleme ve patlama ile kendisini parça eder. (V, 152) [parça parça] 

Metindeki parantezlerini aç�klay�n�z. (VIII, 8) [parantezlerin görevlerini] 

Birle�ik fiiller, basit fiiller gibi her zaman veya kipe çekilebilir: (VIII, 118) [kipe göre 

çekimlenebilir] 

 Yanl�� anlamda sözcük kullan�m�ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Bu kategoride kelimelerin sözlük anlam�ndan ba!ka anlamlarda kullan�lmas� sonucu 

olu!an hatalar incelenmi!tir. Bu kategoride tespit edilen 17 hatadan baz�lar� !unlard�r: 

Yaz günleri tabiatta ne de"i�meler olur? (II, 82) [ne gibi / hangi de�i!meler] 

Ayni zamanda, Dobruca�da �sulama sistemi de yeni imkânlara sahip olmaktad�r. 

(V, 4) [yeni imkanlar� vard�r] 

�zira, ekseri, insan k�zg�n iken bir i� yapmaya kalk���rsa, kafas� kar��t�"� 

nedeniyle, sonunda bir zarar yapabilir. (VI, 46) [kafas� kar�!t��� için] 

Hizmetçi k�z kurtuldu, fakat, bitarafl�ktan ç�karak, sava�a kat�lmak yanl��l�"�nda 

bulunan Bayan Popesku, sa" gözünün alt�na sert bir vuru� kazand�. (VI, 

104) 

Fakat, mayor, atl�yarak, ellinden kaçan lâstik topa h�rslanm�!t�. (VI, 105) 
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Ölümün arkas ndan!söylenen!ac l !konu�ma!(VIII, 9) [Ölünün] 

Do#an n!güzelliklerini!meydana getiren bir!yöntemdir.!(VIII, 17) [anlatan] 

Veled-i zina evlât!kazanm �s n! (VIII, 19)  

Bir!törene!kar�  bir diyalog kurunuz. (VIII, 30) [bir törenle ilgili] 

Hekimi dö�ek!hastalar n  ziyaret!etme#e!gitti#ine!bulamad .!(VIII, 63) [yatan hasta] 

Ço#u!zaman!iyelik!ekleri,!ses!bilgisi!bölümünde!ö#rendi#imiz!gibi,!ünsüzlerin!

yumu�amas !ve!ünlü!dü�mesine!u#ramaktad r. (VIII, 109) [neden 

olmaktad�r] 

 Sözcü�ün yanl�� yerde kullan�m�ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Sözcüklerin bulunmas� gereken yerden farkl� yerde kullan�lmas� ifadelerin aç�kl�k 

bak�m�ndan bozuk olmas�na neden olmaktad�r. Bu kategoride tespit edilen 27 hatadan baz�lar� 

�unlard�r: 

Do#an!bir!gün dü�ündü.!(II, 6) 

$ehrin!her!taraf ndan!ak n!ak n i�çiler!fabrikaya!geliyorlar. (II, 17) 

Yüksek!otlu!ve!benek!benek!çiçeklerle!dolu!aç kl #a!gelince,!birdenbire, bir duvar gibi, 

gözümüzün!önüne!bir!çam!orman !ç kt . (II, 73) [birdenbire bir çam orman� bir 

duvar gibi gözümüzün önüne ç�kt�] 

Kur�un!gibi!gelip,!do#ru!f nd klara!yana�t .!(III, 32) [f�nd�klara do#ru] 

Bereket!versin,!yedi!sekiz!ya�lar nda!bir!küçük!okullu k y daki!sazlar n!aras nda�!(III, 

92) [küçük bir ö#renci] 

Sonra, unutma ki, kömürden!kimyagerler birçok!yeni!ve!faydal !maddeler!ç kar rlar.!

(IV, 29) 

Hoca,!hayretler!içinde,!fazla!so#u#a!dayanam yarak,!yorgans z!eve!gider. (IV, 42) 

[eve yorgans�z gider] 
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Masal�n sonunda �air çocuklara ne ö!ütler veriyor? (IV, 93) 

Nasreddin Hoca�n�n çok can� s�k�lm��. (V, 40) [can� çok s�k�lm��] 

 ��bizim sevinmemize, ç�rp�nmam�za pek can� istemiyor�, diyorlard�. (V, 155) [can� 

pek istemiyordu] 

Mecidiye Gar��nda, ö!retmenleri, eskiden, buralarda, s�tma hastal�!�na sebep olan ve 

Karasu ad� ile bilinen sazl�klar-batakl�klar bulundu!unu�(VI, 4) 

Pavel çoban, kula!�n� çevirerek dikkatle dinledi ve: (VI, 164) 

Uyand�!� zaman, çok karn� ac�km��. (VII, 23) [karn� çok ac�km��] 

Bu �ekil, ikinci �ah�s tekildir. (VII, 149) 

Monolog halinde, dü�ündü$ünüz bir olay� aç�klay�n�z. (VIII, 33) [monolog hâlinde 

aç�klay�n�z] 

 Mant�k hatas�ndan kaynaklanan anlat�m bozuklu�u 

 Mant�k hatas�ndan kaynaklanan anlat�m bozuklu"u ile ilgili bir hata tespit edilmi�tir. 

VII. s�n�f kitab�nda tespit edilen bu hata �u �ekildedir: 

Bu y�l da s�n�fta kalmamas� için, büyük annesi, annesi ve Mitsa teyzesi, genç Goe�yi, 

10 May�s�ta, Bükre��e götürmeye söz vermi�lerdi. (VII, 139) [s�n�fta kalmazsa] 

 Anlam belirsizli�inden kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Anlam belirsizli"inden kaynaklanan anlat�m bozukluklar� ile ilgli 19 hata tespit 

edilmi�tir. Bu hatalardan baz�lar� �unlard�r: 

�kurtulur kurtulmaz, bana ko�uyor ve ac�s�n� unutarak, yine beni, ku� tüyü içinde, 

oyuna ça$�r�yordu. (VI, 156) 

Bu vaziyet kar��s�nda, Bolu beyi, kendisini, kendi adamlar� aras�nda almay� kurmu�tu. 

(VII, 63) 
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Metindeki hayalî özelliklerini meydana getirebilir misiniz? (VIII, 5) [hayalî unsurlar� 

belirtiniz] 

Kahraman�n hayalî hayat�na ba�l� bir savunma yap�n�z. (VIII, 5) [Kahramanla ilgili 

hayalî unsurlar� belirtiniz.] 

Manzaran�n bir i�aretine göre oturdu�unuz yeri belirtiniz. (VIII, 18) 

Bir metnin sonucu kader ö�esinin eksikli�iyle ya�ar m� yoksa ya�amaz m�? (VIII, 20) 

Metindeki ihtiyar�n portresi, ünite, bak���m ve derecelere göre uygunla�t�r�lm��t�r. 

(VIII, 36) 

Bir isme birçok kategori aittir. (VIII, 94) ["simlerin türleri vard�r] 

 Özne eksikli�inden kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Özne eksikli"inden kaynaklanan anlat�m bozukluklar� ile ilgili tespit edilen 3 hata �u 

�ekildedir: 

E�er ma�aradan gidersem, aslan�n can� s�k�l�r ve beni arard�. (IV, 82) [ve aslan] 

Hangi ku�lar�n bülbülü k�skand�klar�n� ve neler yapt�klar�n� aç�klay�n�z. (V, 19) 

[onlar�n neler yapt�klar�n� aç�klay�n�z] 

Sanki bunlar� rüzgâr, eriklerden, bademlerden, kay�s�lardan savurmu�, gelip pencere 

kenar�na dökülecekler. (V, 84) 

 Nesne eksikli�inden kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Nesne eksikli"inden kaynaklanan anlat�m bozukluklar� ile ilgili tespit edilen 5 hata �u 

�ekildedir: 

Feride day�s�na kap�y� açt�, içeriye buyur etti. (II, 44) [onu içeriye] 

Odun toplam��lar, arabaya yükletmi�ler. (IV, 11) [onlar� arabaya yükletmi�ler] 

Ona bir iftira atarak, gözden dü�ürmeyi tasarlam��. (V, 17) [onu gözden dü�ürmeyi] 
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��te, a�a��da gösterilen kurallara uymakla, Türkçe, do�ru yazabiliriz. (VI, 177) 

[Türkçeyi] 

Siz de, s�n�fta, s�fatlar�, yap� bak�m�ndan ele alarak, örnekler veriniz ve inceleyiniz. 

(VII, 69) [ve onlar !inceleyiniz] 

 Tümleç eksikli�inden kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Tümleç!eksikli"inden!kaynaklanan!anlat m!bozukluklar ! ile! ilgili! tespit!edilen!2!hata!

#u!#ekildedir: 

Yine bir gün arkada�lar�yla kavga ettikten sonra çok k�zd�. (IV, 15) [onlara] 

Baz�lar�, ellerinde bastonlar�, pabuçlarla ve baz�lar� da, takunyalarla kayarlar. (VI, 

127) 

 Yüklem, ek-fiil, fiilimsi eksikli�inden kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Bu!kategoride!tespit!edilen!23!hatadan!baz lar !#unlard r: 

Tav�an, bunlardan biriyle kar��la��rsa, kurtulu�u hemen kaçmakta bulur. (III, 28) 

[kar# la# nca] 

Çekoslovakya topraklar�nda gördü�ü sava� olaylar�ndan birini �öyle anlat�yor: (IV, 

94)![sava#ta!ya#anan!olaylardan] 

Korkmadan, seve seve çal��t� ve nihayet büyük bir bilgin yeti�ti. (IV, 98) [bilgin olarak 

yeti#ti] 

Ay� ailesi ihlamur a�ac�na yakla�ma�a ve art ayaklar� dikili yalanma�a ba�lad�. (IV, 

107)![arka!ayaklar n !dikerek] 

�diye dü�ünerek, bir y���n�n üstüne ç�k�p, tam oturaca�� s�rada, kuyru�unda tak�l� 

yengeç te: (V,!81)![kuyru"una!tak lan!yengeç] 

Bu soruya cevab�, kendi sözlerinizle aç�klay�n�z. (V, 98) 

Askeri okula devam ederek, subay yeti�mi�tir. (VI,!89)![subay!olarak!yeti#mi#tir] 
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Bir ara, gözleri, resim ö�retmenine do�ru bak�nca, sanki, ö�retmeni ona: (VI, 149) 

[dönünce] 

Bir kökten yap�l� ve ekleri olmayan isimlere, basit isim denir. (VII, 40) [bir kökten 

olu!an] 

�Nicolae $orga, "anl� bir bilim adam� yeti"ti. (VII, 148) [bilim adam" olarak yeti#ti] 

Ki"ile"tirilen kelimeleri belirtiniz. (VIII, 16) [Ki#ile#tirilme yap"lan kelimeleri] 

$air ki�ile�tirme yolunu kulland� kullanmad� m�? (VIII, 56) [kullan�p kullanamd���n�] 

Metine dayal� Metin�in portresini çiziniz. (VIII, 64) [Metne dayal� olarak] 

 Tamlama yanl��l�klar�ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Bu kategoride tespit edilen iki yanl"# kullan"m #u #ekildedir: 

Annenin öldü�ünü mü istiyorsun? (VI, 103)  

Annenin öldü�ünü mü istiyorsun? diyordu. (VI, 105) 

 Ek yanl��l�klar�ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Ek yanl"#l"klar"ndan kaynaklanan anlat"m bozukluklar" ile ilgili tespit edilen 8 yanl"# 

kullan"mdan baz"lar" ise #unlard"r: 

Arkada$lar� ona hep haylazl���n� söylerlerdi. (II, 81) [haylaz oldu�unu] 

Als�nda, dil, insanlara, dü"üncelerini, duygular�n�, isteklerini ve di�er hususlar�n� 

biribirlerine aktarmaya yarayan bir vas�tad�r. (VI, 12) [insanlar"n�aktarmas"na] 

Ya"ta büyük k�sa boyda bir k�z verildi. (VIII, 30) [k"sa boylu] 

Hekimi dö"ek hastalar�n� ziyaret etme�e gitti�ine bulamad�. (VIII, 63) [gitti�inde] 

 Çat� uyu�mazl�!�ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 Çat� uyu�mazl���ndan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� ile ilgili 22 hata tespit 

edilmi�tir. Tespit edilen hatalardan baz�lar� �unlard�r: 
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Küçük ay� yavrular�, bu y�kanmadan sonra, �rmak k�y�s�na uzan�p güne�lemeye 

ba�lad�lar. (II, 85) [güne�lenmeye] 

!lkbaharda her evin yan�na ve meyval�klara ku�lar için evcikler yap�p asmal�d�r. (III, 

83) [as�lmal�d�r] 

Bu suretle, bir taraftan, Tuna�dan Karadeniz�e ç�k�� yolu hayli k�salt�lm�� ve di�er 

taraftan da, özellikle, Mecidiye ve etraf�nda s�tma hastal���na sebep olan sazl�k ve 

batakl�klar ortadan kalkm��t�r. (V,"5)"[k!salt!lm!�t!r"/"kald!r!lm!�t!r] 

 �Bu mutlak, bo� bir lâf olacak�, diye dü�ündü ve tekrar rahatla�t�. (V,"88)"[rahatlad!] 

Bu nedenle, fabüllerdeki olaylar�, insanlar aras�nda geçen olaylar gibi anlamal�d�r. 

(V, 82) [olaylar /"anla�!lmal!d!r] 

�onu yolundan sap�tmak niyetinde olanlar için: (VI,"108)"[sapt!rmak] 

âfiyet olsun# � yemek yerken veya su içene söylenen deyimdir; istek ve duâ tâbiridir. 

(VI, 190) 

�Ergenekon Destan�, ancak, 13. yüzy�lda yaz�ya geçmi�tir. (VII,"17)"[geçirilmi�tir] 

Böylece, Padi�ahl�k kald�r�larak, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ad� ile 

yeni bir devlet do"mu�tur. (VII, 165)  

Aile düzeni bozulur hem de geçim s�k�nt�s�n� att�r�r. (VIII, 41) [artar] 

 Olumsuz cümlelerle ilgili anlat�m bozukluklar� 

 Olumsuz cümlelerler ilgili anlat�m bozukluklar� kategorisinde tespit edilen 7 cümle 

�unlard!r: 

Gözlerim görmüyor de"il mi, tavu"un alt�na ördek yumurtas� da koymu�um# (III, 97) 

[görmüyor"mu] 

Karde�imle anla�maz de"il, anla��r�z. (IV, 33) 

Küçük kusurlar�n�z varsa, küçüktür diye ald�rmamazl�k etmemeli. (IV, 38) 
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�Patrokle�nin bir�eyden korkmad�"�n� biliyordum, diyerek, gülümsedi. (V, 53) [hiçbir 

!ey] 

Faytonda ne sa�lam yay, / Ne k�r�lmad�k ar��, / Ne tekerlek, kalmam��# (V, 90) [ne_ne 

ba"lac�!ve!olumsuzluk] 

Sözü ba�ka konulara getirip, soruyu duymamazl�ktan gelmi�. (V,!148)![duymazl�ktan]! 

Ne sokaklarda, ne de pencerelerde, bir insan görememi�. (VI, 34) 

 Özne-yüklem uyumundan kaynaklanan anlat�m bozukluklar� 

 $ncelenen!ders!kitaplar�nda!özne-yüklem!uyumu!kurallar�na!ayk�r�!olan!300!hata!tespit!

edilmi!tir. Türkçede öznesi insan olan cümlelerin d�!�ndaki cümlelerde özne III. ço�ul ki!i ise 

yüklem III. tekil ki!i olur. Rumence dil kurallar�n�n bu hataya neden oldu�u dü!ünülmektedir. 

Rumencede ve di�er Avrupa dillerinde özne III. ço�ul oldu�unda öznenin insan olup 

olmad���na bak�lmaks�z�n yüklem III. ço�ul ki!i olur. Bu kategoride tespit edilen hatalardan 

baz�lar� !unlard�r: 

Hindiler de glu! glu! der onu severler. (I, 64) 

Kar�ncalar öteye beriye da��lm��lard�. (II, 24) 

Onun için, güz geldi mi, yaz� buralarda geçiren baz� ku�lar, s�cak memleketlere gitmek 

üzere haz�rlanma�a ba�larlar. (III, 13) 

Soka��n bir taraf�ndan kar��ya geçerken, bütün otomobiller durdular. (IV, 21) 

Gece, gökte y�ld�zlar kaybolmu�lard�. (VI, 19) 

Zamanla, sözlü edebiyat eserleri de yaz�ya geçirilerek, unutulmaktan kurtulurlar. (VII, 

13) 

Bu kez bütün ku�lar� kubbe üstünde dururlard�. (VIII, 19) 

 Türkçede say� s�fat� alm�! öznelerin yüklemleri genellikle tekil olur. Bu kurala 

uyulmayan cümlelerden birkaç� !u !ekildedir: 
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Üç karde�i bir gün önce uçmaya ba�lam��lard�. (IV, 24) 

Bir-iki dost toplanm��lar, beni bekliyorlard�. (V, 119) 

!ki karde� ise, yemek bekliyorlarm��. (V, 131) 

Haz�rl�k yapt�ktan sonra, üç arkada�, hep beraber yola ç�km��lar. (VI, 37) 

Bir de bakt�m, kö�e ba��nda, iki ki�i kavga ediyorlar. (VII, 72) 

Kabilede Kays ve Leylâ isimli iki çocuk ayn� okula gitmektedirler. (VIII, 22) 

 Özneleri belgisiz s�fat alm�� ve ço�ul halde bulunan cümlelerin yüklemleri tekil olur. 

Bu kurala uyulmayan baz� cümleler de �unlard�r: 

Ancak, baz� fiiller, sadece i�i ve olu�u bildirip, zaman ve �ah�slar� bildirmezler. (V, 

86) 

Birkaç gece kelebe�i, hiç gürültü etmeden, sessizce, elmaya do�ru uçuyorlard�. (V, 

88) 

Ö�le vakti, birkaç çocuk, bu�day biçen babalar�na yemek getirdikleri zaman, ku� 

yavrular�n�n seslerini i�ittiler. (V, 156) 

Bunlardan bir grup, ö�retmenleriyle birlikte, Metro basamaklar�ndan yer alt�na 

inerek, Metro treniyle de gezmek f�rsat�n� buldular ve çok sevindiler. (VI, 4) 

Mehter çalar ve bütün gençler, buz üzerinde kayarlar. (VI, 127) 

Bu s�rada, bir kaç atla bir kaç tay çe�menin ba��nda su içiyorlard�. (VI, 71) 

Bütün kent halk� bu hale �a�t�lar. (VIII, 19) 

 Türkçede belgisiz zamirler özne olursa yüklem tekil olur. Bu kurala uyulmayan örnek 

cümlelerden baz�lar� �unlard�r: 

Bu günde herkes annelere kar�� büyük sayg� ve sevgilerini, türlü �ekilde gösterirler. 

(III, 91) 
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�nsanlar�n ço�u, böyle bir güce sahip olabilmek için, belki de bütün servetlerini ortaya 

koyarlar. (IV, 126) 

Bununla beraber, baz�lar�, günümüze kadar gelip, yaz�ya da al�narak, unutulmaktan 

kurtar�lm�!lard�r. (V, 15) 

Birçoklar� perinin üzerine e�ilirler ve ku! gibi hafif uyuyan periyi uyand�r�rlar. (V, 

117) 

Olup bitenleri i!itince, hepsi bana ac�d�lar. (V, 121) 

Bunu görenlerden baz�lar�, dedikoduya ba!lad�lar. (VI, 114) 

Baz�lar� ise, onlar�n çe!itli özelliklerini ifade ederler. (VII, 33) 

Maddi Hatalar 

 Bu kategoride ders kitaplar�nda yer alan bask� hatalar� incelenmi�tir. Bu kategoride 

tespit edilen 452 hatan�n ders kitaplar�na göre da"�l�m� Tablo 48�de gösterilmi�tir. 

Tablo 47 

Maddi Hatalar ve Ders Kitaplar�na Göre Da��l�m� 

  

 

 Tablo 47�ye dikkat etti"imizde VI. s�n�f kitab�n�n (f=199) bask� hatalar� bak�m�ndan 

di"er kitaplara göre öne ç�kt�"� görülmektedir. VII. (f=96) ve V. s�n�f (f=73) kitaplar�nda da 

bask� hatalar�n�n di"er ders kitaplar�na göre belirgin bir �ekilde fazla oldu"u tespit edilmi�tir. 

Tespit edilen hatalardan baz�lar� �unlard�r. 

Heme!ire teyze yaray� temizledi. (I, 86) 

Haydi, Aytaç, avuc avuç çekirdek ta!�yal�m" (I, 96) 

Once alçald�. (II, 22) [Önce] 

Yanl�� Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Bask� hatalar� 9 7 16 28 73 199 96 24 452 
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Kurt dumanl� havayi sever. (II, 45) [havay�] 

Sensim bana kan veren. (II, 52) [Sensin] 

�bazen dükkâanlarda kurutulmu� ve ipe dizilmi� bir �ekilde sat�l�r. (III, 49) 

Temiz ilbiselerimizi giyerek eve dönüyoruz� (IV, 21) [elbiselerimizi] 

Beni kendi heyfimce akma"a b�rakm�yorlar. (IV, 29)  

�beklemi� va aldanmamak için de, derin derin dü�ünüyormu�. (V, 41) 

Renk renk çiçkler ektik her yana. (VI, 10) 

Türkiye Cumhuriiyeti�nin (VI, 13) 

�bir yandan da, insan zakâs�n�n üstünlü"ünü ispat eden bir örnektir. (VII, 4) 

�halk�n birçok ithiyaçlar�n� kar��layacak derecededir. (VII, 6) 

Yi"iden ba��na duman olmal� (VIII, 9) [Yi"idin] 

#lk bahar�n ensevimli oyunlar�n� s�raloy�n�z. (VIII, 60) 
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Bölüm V: Tart��ma, Sonuç ve Öneriler 

Tart��ma ve Sonuç 

 Romanya ilkö�retim okullar�nda okutulan Türkçe ders kitaplar�nda tespit edilen 

yanl�!l�klar ve bu yanl�!l�klar�n genel da��l�m� Tablo 48�de gösterilmi!tir. 

Tablo 48 

Tespit Edilen Yanl��l�klar�n Genel Da!�l�m� 

 Ders kitaplar�nda toplam 15710 yanl�! kullan�m tespit edilmi!, bu yanl�! kullan�mlar�n 

say�sal olarak büyük ço�unlu�unun V (f=3080), VI (f=4842) ve VII. s�n�f (f=5473) 

kitaplar�nda bulundu�u görülmü!tür. Noktalama i!aretleri ile ilgili tespit edilen yanl�! 

say�s�n�n (f=9117) di�er kategorilere göre daha fazla oldu�u, yaz�m yanl�!l�klar� kategorisinde 

ise 4517, anlat�m bozukluklar� kategorisinde 1624, maddi hatalar kategorisinde ise 452 yanl�! 

kullan�m tespit edilmi!tir. Tablo 49�da ders kitaplar�ndaki sayfa ba!�na dü!en hata say�s� 

verilmi!tir. 

Tablo 49:  

Ders Kitaplar�ndaki Toplam Yanl�� Say�lar� ve Sayfa Ba��na Dü�en Yanl�� Oran� 

Yanl�! Kategorisi 
Kitaplar Top 

I II III IV V VI VII VIII 

Yaz�m Yanl�!l�klar� 85 100 141 264 909 1292 1543 179 4517 

Noktalama Yanl�!l�klar� 23 115 169 357 1794 3042 3519 98 9117 

Anlat�m Bozukluklar� 28 123 127 227 304 309 315 191 1624 

Maddi hatalar 9 7 16 28 73 199 96 24 452 

Toplam 145 345 453 876 3080 4842 5473 492 15710 

 K"TAPLAR TOP 

I II III IV V VI VII VIII 

Toplam yanl�! say�lar� 145 345 453 876 3080 4842 5473 492 15710 

Kitaplar�n sayfa say�s� 112 94 112 136 172 228 224 160 1238 

Sayfa ba!�na dü!en yanl�! 

say�s� 

1.29 3.67 4.04 6.44 17.91 21.24 24.43 3.08 12.69 
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 Tablo 49�a göre VII. s�n�f ders kitab� 24.43 ortalamas�yla hata oran� en yüksek olan 

kitap olmu�tur. VI. s�n�f kitab� 21.24 ve V s�n�f kitab� 17.91 hata ortalamas� ile öne ç�karken 

en az hata oran�na sahip olan ders kitab� I. s�n�f ders kitab� olmu�tur. 

 E#itimin en önemli araçlar�ndan biri olan ders kitaplar�n�n hatalardan ar�nd�r�lm�� 

olmas� onlar�n fonksiyonlar�n� yerine getirmelerinde çok önemlidir. Bütün dikkatlere ra#men 

ders kitaplar�nda hatalara rastlanabilmektedir. Ancak yukar�daki tabloda tespit edilen hata 

oranlar�ndan en az hata oran�na sahip olan I. s�n�f ders kitab�n�n (sayfa ba��na 1.29 hata) dahi 

kabul edilebilir bir hata oran�na sahip olmad�#� söylenebilir. Onlu, yirmili hata oranlar�na 

sahip kitaplar�n ise Türkçe e#itiminde kullan�lmas�n�n faydadan çok zarar verece#i 

dü�ünülmektedir. 

 Ders kitaplar�nda kar��la��lan yanl��l�klar ve bu yanl��l�klar�n nedenleri hakk�nda ise 

�unlar söylenebilir. 

 �mla yanl��l�klar�: 

· Bu kategoride en çok kar��lan yanl�� kullan�m �düzeltme i�areti�nin kullan�m� ile ilgili 

olanlard�r (f=1546). Pek çok kelimenin Türkçenin eski yaz�m kurallar�na göre 

yaz�ld�#� veya düzeltme i�aretinin yanl�� harfin üzerine koyuldu#u, düzeltme i�areti 

bulunmas� gereken kelimelere düzeltme i�areti koyulmad�#� veya düzeltme i�areti 

koyulmamas� gereken kelimelerde düzeltme i�areti kullan�ld�#� görülmü�tür. 

· Kesme i�aretinin kullan�m� ile ilgil yanl��lar (f=61) Türkçenin eski yaz�m kurallar�na 

uygun olmakla birlikte TDK�nin son y�llarda yay�nlad�#� yaz�m k�lavuzlar�nda art�k 

yer verilmeyen kullan�mlar olduklar� tespit edilmi�tir. 

· Birle�ik kelimelerin yaz�m� ile ilgili yap�lan yanl��lar bir di#er en çok kar��la��lan 

yanl�� grubu olmu�tur (f=523). TDK Yaz�m K�lavuzu�nun son bask�s� dikkate al�narak 
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ayr� veya birle�ik yaz�lan birle�ik kelimelerle ilgili yanl��lar�n düzeltilmesi 

gerekmektedir. 

· a > e (f=105), b > p (f=10), g > " (f=11), " > g/k (f=100), h > k (f=6), t > d (f=80) 

de"i�meleri ile ilgili yanl��lar�n yerel kullan�m ve özellikle de Tatar Türkçesinin 

etkisiyle yap�ld�"� dü�ünülmektedir. 

· � > i de"i�mesi ile ilgili yanl��lar�n (f=222) ise Rumencenin etkisiyle yap�ld�"� 

dü�ünülmektedir. Çünkü di"er Bat� dillerinde oldu"u gibi Rumence de ��� harfi 

bulunmamakta, �i� harfinin büyü"ü ise �I� �eklinde yaz�lmaktad�r. ��� harfi yaz�lmas� 

gereken baz� kelimelerin �i� harfi ile yaz�ld�!�, büyük ��� harfi yerine de büyük �I� 

harfi kullan�ld�!� görülmü�tür. 

· Say�lar�n ve say�lara getirilen eklerin yaz�m�nda en çok kar��la��lan yanl��, say� 

gruplar�n�n biti�ik yaz�lmas� ile ilgili olan hatalard�r (f=52). Say�lara getirilen eklerle 

ilgili yap�lan yanl��lar (f=26), ekleri ay�rmada kullan�lan i�aretlerin yanl�� olmas� ve 

üle�tirme say�lar�n�n yaz�yla de!il de rakamla yaz�lm�� olmas�d�r. 

· �kilemelerle ilgili yap�lan yanl��l�klar ise (f=91) ikilemelerin aras�na herhangi bir i�aret 

koyulmamas� gerekti!i hâlde k�sa çizgi veya virgül kullan�m� ile ilgilidir. 

· Ba!laç olan da/de�nin yaz�m� ilgili yanl��l�klar (f=84) da/de�nin kullan�m�nda ta/te 

�ekilde yanl�� olarak sertle�me kural�n�n�n uygulanmas�, kelimeye biti�ik yaz�lmas� 

veya kesme i�areti ile ayr�lmas� �eklinde ortaya ç�km��t�r. 

· Bu kategoride en çok kar��la��lan bir di!er yanl�� grubu ise �ünlü daralmas�� ile ilgili 

tespit edilen yanl��lardan olmu�tur (f=400). Ünlü daralmas� yap�lmas� gereken 

durumlarda daralman�n yap�lmamas� ve ünlü daralmas� yap�lmamas� gerekti!i hâlde 

daralma yap�lmas� �ekilde iki ba�l�k alt�nda toplanan bu yanl��lar�n temel nedeninin 

Tatar Türkçesinin etkisi oldu!u dü�ünülmektedir. 
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· Büyük ünlü uyumu kural�na uymayan durumlarla ilgili kar��la��lan yanl��l�klar�n 

(f=141), özellikle �ile� edat�n�n kelimeye biti�ik kullan�lmas�nda, ald�"� eklerde büyük 

ünlü kural�na uyulmayan yabanc� kökenli kelimelerde ve büyük ünlü uyumuma ayk�r� 

eklerin kullan�m�nda yap�ld�"� tespit edilmi�tir. 

· Ünlü dü�mesi ile ilgili yanl��l�klar (f=86), ikinci hece dar ünlüsünün dü�mesi kural�na 

uyulmamas� ve �içeri, d��ar�, yukar�, ileri, bura, ora� gibi kelimelere ek getirildi"inde 

ünlü dü�mesi olmamas� gerekti"i hâlde ünlü dü�mesinin yap�lmas� olarak iki �ekilde 

oldu"u tespit edilmi�tir. 

· Ünsüz setle�mesi (benze�mesi) kural� ile ilgili 16 yanl�� tespit edilmi�tir. Bu 

kategorideki yanl��l�klar sertle�me kural�n�n uygulanmas� gerekti"i hâlde 

uygulanmamas� ve sertle�me olmamas� gerekti"i hâlde getirilen eklerin sert ünsüzlerle 

ba�lamas� olarak iki �ekilde yap�ld�"� görülmü�tür. 

· Ünsüz yumu�amas� ile ilgili yap�lan 23 yanl���n da iki ba�l�k alt�nda topland�"� 

görülmü�tür. Bunlar, yumu�ama yap�lmas� gerekti"i hâlde yap�lmamas� ve yumu�ama 

yap�lmamas� gerekti"i hâlde ünsüz yumu�amas� yap�lm�� kelimelerin 

kullan�lmas�ndan kaynaklanan hatalard�r. 

· Özel isimlerin yaz�m� ile ilgili yap�lan yanl��lar da (f=414) iki kategoride toplanm��t�r. 

Bunlardan birincisi özel isimlerin büyük harfle yaz�lmas� gerekti"i hâlde küçük harfle 

yaz�mas�, di"eri de özel isim olmayan ve küçük harfle yaz�lmas� gereken kelimelerin 

büyük harfle yaz�lmas�ndan kaynaklanan hatalard�r. 

· �vb.�, �vs.�, �km� gibi k�saltmalar�n yaz�m�nda kar��la�an yanl��l�klar�n (f=37) iki 

harfin aras�na nokta koyulmas� ve �km� k�saltmas�n�n büyük harfle yaz�lmas� olarak 

iki �ekilde oldu"u görülmü�tür. 

· Fiil çekimi yanl��l�klar�nda (f=15) en çok kar��la��lan hatan�n ise istek kipinin I. tekil 

ki�iye göre çekimindeki hatalar oldu"u tespit edilmi�tir. 
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· Sat�r sonuna denk gelen sekiz kelimede Türkçenin hece yap�s�na dikkat edilmeden 

hecelere ay�rma yap�ld��� tespit edilmi�tir. 

 Noktalama yanl��l�klar�: 

· Ders kitaplar�nda en çok kar��la��lan yanl��l�klar �noktalama i�aretleri� ile ilgili olarak 

yap�lan yanl��l�klar oldu�u görümü�tür (f=9117). Noktalama i�aretleri ile ilgili 

yanl��l�klar içinde ise virgül ile ilgili yap�lan yanl��lar�n (f=7522) di�er yanl��l�klara 

göre daha belirgin oldu�u görülmü�tür. 

 Anlat�m bozukluklar�: 

· Eklerin yanl�� kullan�m�ndan kaynaklanan anlat�m bozuklular� ile ilgili olarak en çok 

kar��la��lan yanl�� mastar ekinin kullan�m� ile ilgili olanlard�r (f=224). Mastar ekinin 

kullan�m� ile ilgili yap�lan yanl��lar�n sebebinin Tatar Türkçesindeki yerel kullan�mlar 

oldu�u dü�ünülmektedir. 

· Hâl ekleri ile tespit edilen yanl��l�klar (f=63) eklerin Tatar Türkçesindeki 

kullan�mlar�yla ilgili oldu�u dü�ünülmektedir. 

· Çokluk eki ile ilgili yap�lan yanl��lar�n (f=17) Rumence dil bilgisi kurallar�n�n 

etkisiyle yap�ld��� dü�ünülmektedir. 

· Kelime gruplar� ile ilgili yap�lan yanl��l�klardan olan birle�ik fiillerle ilgili yap�lan 

yanl��l�klar�n (f=15) Rumenceden çeviri mant��� ile yap�lan birle�ik fiillerin kullan�m� 

ile oldu�u görülmü�tür. 

· Atasözleri (f=9) ve deyimlerle (f=29) ilgili olarak tespit edilen yanl��l�klar�n iki sebebi 

oldu�u dü�ünülmektedir. Bunlardan birincisi Rumenceden çeviri mant��� ile 

olu�turulan deyimlerin kullan�lmas�, di�eri de Tatar Türkçesinin etkisi ile 

deyimlerdeki kelimelerin de�i�tirilmesi �eklindedir. 
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· Türkçede say� s�fat� ve belgisiz s�fat alan isimler tekil olarak kullan�l�r. Say� s�fat� alan 

16 kelimede ve belgisiz s�fat alan 83 kelimede bu kurala uyulmad�!� tespit edilmi�tir. 

Bu yanl�� kullan�mlar�n Rumence dil bilgisi kurallar�n�n etkisiyle yap�ld�!� 

dü�ünülmektedir. Di!er Bat� dillerinde oldu!u gibi Rumencede de say� s�fat� ve 

belgisiz s�fat alm�� olan isimler ço!ul olarak kullan�lmaktad�r. 

· #sim tamlamas� ile ilgili yanl��lar�n (77) yanl�� veya eksik ek kullan�m�ndan 

kaynakland�!� tespit edilmi�tir. 

· Kelimenin anlam� ile ilgili yanl��lardan (f=412) en çok kar��la��lan� farkl� veya yanl�� 

anlamda kullan�lan kelimeler kategorisi olmu�tur (f=383). Bu yanl�l�lar�n Rumence 

çeviri mant�!� ile olu�turulan kelimelerin kullan�lmas� ve Tatar Türkçesinin etkisiyle 

yerel anlam ta��yan kelimelerin kullan�lmas�ndan kaynakland�!� dü�ünülmektedir. 

· Kitaplarda kullan�lan 29 kelimenin ise Türkiye Türkçesinde kullan�lmayan ancak 

Romanya�da ya�ayan Türklerin diline Rumenceden geçmi� olan kelimeler oldu!u 

tespit edilmi�tir. 

· Anlat�m bozukluklar� ile ilgili tespit edilen yanl��lardan biri de özne yüklem uyumu 

yanl��l�klar� oldu!u tespit edilmi�tir. Bu yanl�� kullan�m�n Rumence dilbilgisi 

kuralar�ndan kaynakland�!� dü�ünülmektedir. Rumencede di!er Bat� dillerinde oldu!u 

gibi özne III. ço!ul ki�i ise yüklem de III. ço!ul ki�i olmaktad�r. Oysa Türkçede insan 

haricindeki varl�klarda özne III. ço!ul ki�i olsa da yüklem III. tekil ki�i ile çekilir. 

Ayn� durum say� s�fat� veya belgisiz s�fat alm�� isimlerin veya belgisiz zamirlerin özne 

oldu!u cümleler için de geçerlidir. Rumencede bu durumlarda da yüklem III. ço!ul 

ki�i ile çekilmektedir. 

· Özellikle anlam belirsizli!i ile ilgili yanl��larda (f=19) Türkçenin söz dizili�ine 

uyulmad�!�, ço!u zaman da Rumence söz dizili�inin kullan�ld�!� tespit edilmi�tir. 
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· Yüklem, ek-fiil, fiilimsi yanl��l�klar� (f=23) ve olumsuz cümlelerle ilgili yanl��l�klar�n 

(f=7) da Rumenceden çeviri mant�#�ndan kaynakland�#� görülmü�tür. 

· Kitaplarda bask� hatalar�n�n da (f=452) çok oldu#u görülmü�tür. 

 Netice olarak bütün hatalar�n nedenlerini �u dört ba�l�k alt�nda toplamak mümkündür: 

· Türkçe yaz�m kurallar�na uyulmamas�ndan kaynaklanan hatalar, 

· Tatar Türkçesinin yerel özelliklerinin kullan�lmas�ndan kaynanan hatalar, 

· Rumence kelimelerin ve dil bilgisi kurallar�n�n tercüme mant�#� ile kullan�mas�ndan 

kaynaklanan hatalar, 

· Bask� hatalar�ndan kaynaklanan hatalar. 

Öneriler 

 Ara�t�rman�n sonunda elde edilen bulgular ve sonuçlardan hareketle, Romanya�da I-

VIII. s�n�flar�nda okutulan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyat� ders kitaplar�ndaki hatalar�n 

giderilmesine yönelik olarak getirilebilecek öneriler �unlard�r: 

· Noktalama i�aretlerinin, düzeltme ve kesme i�aretinin kullan�m� ile ilgili TDK�nin 

yaz�m k�lavuzunun güncel bask�s� gözden geçirilmeli ve yaz�m k�lavuzundaki 

hususlara göre gerekli düzeltmeler yap�lmal�d�r. 

· Birle�ik kelimelerin yaz�m� ile ilgili olarak TDK yaz�m k�lavuzunda yap�lan 

aç�klamalar dikkate al�narak birle�ik kelimelerin yaz�m� ile ilgili hatalar 

düzeltilmelidir. 

· Özellikle Tatar Türkçesinin ve Rumencenin etkisiyle yap�lm�� olan ses de#i�imi 

hatalar� Türkiye Türkçesine uygun olarak düzeltilmelidir. 

· Say�lar�n ve say�lara getirilen eklerin yaz�m�nda yap�lan hatalar TDK yaz�m 

k�lavuzundaki aç�klamalar gere#ince düzeltilmelidir. 
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· Türkçedeki ünlü ve ünsüz uyumlar� ile yap�lan hatalar ünlü ve ünsüz uyumu 

kurallar�na uygun olarak düzeltilmelidir. 

· Türkçede özel isim olarak kabul edilen kelimelerin yaz�m� ve bunlara getirilen 

unvanlar�n yaz�m� konusundaki kurallara uygun olarak düzeltmeler yap�lmal�d�r. 

· Fiil çekimlerinde görülen Tatar Türkçesi etkisinden kaynaklanan hatalar 

düzeltilmelidir. 

· Eklerin kullan�mda görülen Tatar Türkçesinin etkisiyle yap�lm�� olan hatalar Türkiye 

Türkçesinde eklerin kullan�m� dikkate al�narak düzeltilmelidir. 

· Atasözleri,! deyimler! TDK�nin! atasözleri! ve! deyimler! sözlü"üne! uygun! olarak!

düzeltilmelidir. 

· Rumen dilinin etkisiyle yap�ld�"� görülen say� s�fat� ve belgisiz s�fat alan isimlerin 

ço"ul olarak kullan�lmas� ile ilgili hatalar Türkçenin kurallar�na uygun olarak 

düzeltilmelidir. 

· Rumence ve yöresel olarak kullan�lan kelimelerin yerine Türkiye Türkçesinde 

kullan�lan kelimelere yer verilmelidir. 

· Tatar Türkçesi ve Rumenceden tercüme mant�"� ile al�nan ancak Türkiye Türkçesinde 

hatal� anlamlara neden olan kelimelerin yerine Türkiye Türkçesindeki kelimeler 

kullan�lmal�d�r. 

· Anlat�m bozukluklar�n�n ço"unlu"unun Rumen dili söz diziminin kullan�las�ndan 

kaynakland��� gerçe�inden hareketle cümle kurulu!lar�nda Türkiye Türkçesinin söz 

dizimine uygun olmayan kullan�mlar düzeltilmelidir. 

· Özne-yüklem uyumunda da Rumencenin etkisinde yap�lan hatalar düzeltilmedir. 

· Kitaplar tekrar gözden geçirilerek bask� hatalar� düzeltilmedir. 
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· Yeni kitaplar�n yaz�m�nda Türkiye�deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden destek 

al�nmas�n�n yeni ders kitaplar�n�n yaz�m�nda ayn� hatalar�n tekrarlanmamas� 

hususunda etkili olaca�� dü�ünülmektedir. 

 Ara�t�rmac�lara yönelik öneriler ise �unlard�r: 

 Kitaplardaki yaz�m, noktalama yanl��l�klar� ve anlat�m bozukluklar�ndan ba�ka, 

ara�t�rman�n konusu olmad��� için de�inilmeyen, metinlerin seçimi, metinlerle ilgli 

uygulamalar, dilbilgisi konular�n�n i�leni�i ve metinlerdeki kültür aktar�m� ile ilgili sorunlar 

oldu�u da görülmü�tür. Bu hususlarla ilgili yap�lacak ara�t�rmalar�n da kitap yaz�m sürecine 

katk�lar sa�layaca�� dü�ünülmektedir. 
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Ek A: �ncelenen Ders Kitaplar�n�n Ön Yüzü ve �ç Sayfa Örnekleri 

Örnek 1: 1. S�n�f Ders Kitab! Ön Yüzü ve "ç sayfa Örne#i 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 2: 2. S!n!f Ders Kitab! Ön Yüzü ve "ç sayfa Örne#i 
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Örnek 3: 3. S�n�f Ders Kitab! Ön Yüzü ve "ç sayfa Örne#i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 4: 4. S!n!f Ders Kitab! Ön Yüzü ve "ç sayfa Örne#i 
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Örnek 5: 5. Sınıf Ders Kitabı Ön Yüzü ve �ç sayfa Örne�i 

Örnek 6: 6. Sınıf Ders Kitabı Ön Yüzü ve �ç sayfa Örne�i 
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Örnek 7: 7. Sınıf Ders Kitabı Ön Yüzü ve �ç sayfa Örne�i 

Örnek 8: 8. Sınıf Ders Kitabı Ön Yüzü ve �ç sayfa Örne�i 


