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Alıntılarda bulunan dil hataları 

 

Tırnak işaretleri, alıntılanan bir metnin kelimesi kelimesine ve harfi harfine 

alındığını göstermek için kullanılır. Peki, bu metin içerisinde bir dil hatası 

varsa ne yapılması gerekir? 

 

Öğrencilere geleneksel olarak hataları oldukları gibi bırakmaları ve 

hatadan sonra [sic] [(sic) - sicus: just as] yazmanın yanlış olduğu 

öğretilir. Alıntıda [sic] kullanmak bu hatanın kaynak materyalde yapılmış 

olduğunu ve hatayı sizin yapmadığınızı gösterir. 

 

Örnek: 

Digital Media’s employee handbook (2014) states that “all team members who pass their 

annual performance review will be given a twelth-month [sic] bonus.” 

According to Thysson and Wu (2009), “Dali’s staying power is undeniable; he’s an artist 

who’s [sic] popularity has only increased with time.” 

 

Twelth ifadesi aslında twelfth olmalıdır; Who’s ifadesi ise whose 

olmalıdır. 

 

Bu aynı zamanda APA stil kılavuzlarının gerekli gördüğü kullanımdır. Ancak 

diğer kaynaklarda (The Chicago Manual of Style da bunlara dâhildir), 

yukarıdaki gibi ufak yazım hatalarının düzeltilmesinin kabul edilebilir 

olduğu belirtilmektedir. Bunun sebebi böyle bir düzeltmenin okuyucunun 

dikkatini daha az dağıtacak olmasıdır. Ancak yapılan bu hata alıntı ile ilgili 

önemli bir noktaya işaret ediyorsa, en iyisi bu hatayı düzeltmemek 

olacaktır. 

 

Örnek: 

During the interview, Abadi expressed his disdain of social media: “I think this Tweeter 

[sic] nonsense is a complete waste of time.” 

 

Tweeter olarak hatalı yazılmış olan kelimeyi Twitter şeklinde düzeltmek 

yerine olduğu şekilde bırakmak, Abadi’nin konu içerisindeki konumuna dair 

daha fazla ipucu vermektedir. 

Ayrıca tam olarak emin olmadığınız hiçbir şeyi değiştirmemeniz gerekir. 

 

https://www.scribbr.com/author/shane/
https://www.scribbr.com/citing-sources/paraphrasing-quoting-summarizing-thesis/
https://www.scribbr.com/apa-style/quoting-according-apa-rules/#spellingerrors
https://www.scribbr.com/citing-sources/paraphrasing-quoting-summarizing-thesis/
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Örnek: 

Ana Figueres (2013) argues that “scalpel safaris are destined to become a major source 

of foreign revenue in south Africa [sic].” 

 

Burada yazarın Güney Afrika ülkesini kast ettiğini düşünmek daha 

mantıklı görünmektedir fakat bölgeyi kast etmiş de olabilir. 

Kullandığınız SCRiBBR programı, çalışmanızdaki alıntılarda bulunan dil 

hatalarına dikkatinizi çekecektir. Bu noktada, kabul edilen APA kılavuz 

ilkelerine bağlı kalmaya ve [sic] kullanmaya ya da hatayı düzeltmeye 

karar verebilirsiniz. Alıntıları tekrar yazarken ufak hatalar kolayca 

yapılabildiği için, atacağınız ilk adım her zaman kaynak materyalinizi iki 

kez kontrol etmek olmalıdır! 

https://www.scribbr.com/author/shane/
https://www.scribbr.com/about-us/editors/
https://www.scribbr.com/apa-style/quoting-according-apa-rules/#spellingerrors
https://www.scribbr.com/apa-style/quoting-according-apa-rules/#spellingerrors

