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Türkçe Dil Bilgisi Ö retiminde Söz Dizimi le
lgili Kabuller Üzerine I ( Kelime Gruplar! )
Caner Kerimo lu*

ÖZET
Türkçe dil bilgisi ö retimi ile ilgili bu çal mada kelime grubu kavram n n
farkl e itim a amalar na yönelik yay nlardaki i leni biçimleri üzerinde durulmu tur.
lkö retim, ortaö retim ve üniversite eklinde üç bölüme ayr lan e itim a amalar nda
konunun ne ekilde ele al nd , e itim sistemindeki devaml l k ilkesi de dikkate
al narak, kar la t rmal
bir
ekilde incelenmi tir. Kelime gruplar yla
ilgili
de erlendirmeler incelenirken e itim sistemindeki farkl kabullerin, kopukluklar n bu
alana da yans y p yans mad
belirlenmeye çal lm t r. Son bölümde ortaya ç kan
sonuçlar de erlendirilmi ve önerilerde bulunulmu tur.
Anahtar Kelimeler: Dil bilgisi ö retimi, söz dizimi, cümle bilgisi, kelime gruplar
ABSTRACT
The kinds of the functions of the phrase concept in the publications which are intended
for different stages of education are emphasized in this study which is about Turkish
grammar education. The ways of discussing the subject are examined comparatively at the
three education stages which are primary, secondary and university education, in deference
to the continuity principle in the education system. While the examinations of the
evaluations on phrases, it is tried to be determined that whether the different acceptations
and disunities in the education system are reflected to this area or not. Consequently,
emergent conclusions are evaluated and suggestions are presented in the last part of the
study.
Keywords: : Grammar teaching, syntax, phrases.

1. G R 0

Bu tart malar s ras nda kafas kar an
ve yeni bir e itim a amas na geldi inde eski
bilgilerini unutmas
istenen ö renci, farkl
e itim kademelerinde
her eye yeniden
ba lamak zorunda kalmaktad r.

Türk
e itim
sisteminin
ele tirilen
yönlerinden birisi devaml l n n olmamas d r.
E itim kurumlar n n birbirleriyle
ilgisiz
yap larm gibi hareket etmesi, ö renciyi bir
sonraki e itim durumu
için haz r hâle
getirememesi kopukluklara, kar kl klara yol
açmaktad r. Bu
kopukluklar
nedeniyle,
e itimciler s k s k ö rencilerin gerekli alt
yap ya sahip olmad n
ifade ederler.
Akademisyenler liselerin ö rencileri gerekli
donan mlarla üniversiteye gönderememesinden, liselerde görev yapan e itimciler ise
ö rencilerin ilkö retim bilgilerinin yetersiz
olmas ndan ikayetçidirler.

Türkçe dil bilgisi ö retiminde de
yukar da ifade edilen ikayetlerle s k s k
kar la lmaktad r: “Türkçe “dilbilgisi” ilkokul
s ralar ndan ba layarak, üniversite düzeyinde
de sürdürüldü ü hâlde, sonuç bir türlü
olumlu
ç kmamaktad r. Ö retmenler
her
zaman için ö rencileri suçlayarak, onlar n,
dilbilgisi yönünden zay f olduklar n yineleyip durmaktad rlar. Fakat uras da dü ünülmelidir ki, e er bu kadar çok ö renci, bunca
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y l boyunca, bu kadar basit bir
eyi
ö renemiyorsa, o zaman belki de aksakl
ba ka yerde aramak gerekmektedir.” (Ba kan,
2003 : 354)

3. KEL ME GRUPLARI
3.1. Akademik Yay!nlarda Kelime
Gruplar!
Kelime gruplar gerek Türkçe dil bilgisini
konu edinen eserlerde2 gerekse de sadece Türkçe
söz dizimine ayr lm eserlerde3 dilciler taraf ndan
incelenmi tir. (Banguo lu, 1998 : 497-519; Ergin,
1993 : 353-354 ; Bilgegil, 1982 : 115-162; Eker, 2003
: 361-379 ; Hatipo lu, 1972 : 2-95; Iim ek, 1987 :
321-400; Karahan, 1999 : 11-43; Kükey, 1975 : 3 ;
Sa lam, 1977 : 3-4; Delice, 2003 : 17-47 ; Beserek,
1991 : 29-30 ; Akbay r, 2003 : 5-7; Karaörs, 1993 ;
Erkul, 2004 : 4-20 ; Yaman, 2000 : 35-172.) Biz bu
bölümde Türkiye’deki dil bilgisi yaz m nda etkili
olan baz ara t rmac lar n kelime gruplar yla ilgili
görü lerine yer verdikten sonra akademik
çal malarda kelime gruplar ile ilgili olarak
üzerinde görü birli ine var lan ya da var lamayan
noktalar tespit etmeye çal t k. Bu noktalar n
tespitinin, akademik bilgilerin
ortaö retim ve
ilkö retimdeki yans malar n görme konusunda
faydal olaca dü üncesindeyiz.

Dil
bilgisini
ö retmek
çok
mu
önemlidir? Dil bilgisini mükemmelen bilen
bir ki inin o dili çok iyi yazaca
ve
konu aca
pe inen kabul edilemez. “Ancak
dilbilgisi ö retimi yap lmas tümden yarars z
görülemez. Dilde do ru yanl kavram , büyük
ölçüde
dilbilgisinin
saptad
kurallarla
belirir. Yanl lar, ö renciye, ancak bu kurallar
ölçü olarak göstermekle anlat labilir. Ö renci
de kendi yanl lar n , ancak bu kurallar n
nda anlay p düzeltebilir. Dilbilgisi bir
bilim olarak kavramlar
saptar, terimler
koyar. Terimler ise bizim kavram, kural ve
do ru
yanl
üzerinde
anla mam z
kolayla t r r. Sözgelimi, ad durumu yanl
kullan lm
bir
tümcenin
bozuklu unu
anlatabilmek için, tümce kurulu unu bilmek
gerekir.” (Bozkurt, 2004 : 340)
2. YÖNTEM

Kelime grubu kavram 4 “cümle içinde
kavramlar aras nda ili ki kurmak üzere
birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan
yana
getirilmesinden
olu an, yap
ve
anlam ndaki bütünlük dolay s yla cümle
içinde tek bir nesne veya hareketi kar layan
ve herhangi bir yarg bildirmeyen kelimeler
toplulu u”
eklinde tan mlan r. (Korkmaz,
1992 : 100)

Türkçe ö retimiyle ilgili yap lan çal malarda
temel yakla mlar ve sorunlar ara t r lm , çözüm
yollar önerilmi tir. (Kantemir, 1976 ; Gö ü , 1978 ;
Ergen, 1986; O uzkan, 1993 ; Sa r, 2002 ; Kavcar O uzkan - Sever, 2005 : 73-88 ; Y ld z, 2006 : 277310 ; Cemilo lu, 2004 : 179-186 ; Sever, 2004 : 28 ;
Demirel - Iahinel, 2006 : 123-131 ; Ünalan, 2006 :
119-124) Biz bu çal mam zda Türkçe dil bilgisi
ö retiminin belki de en tart mal alan olan söz
dizimi ile ilgili bir konunun e itim a amalar ndaki
inceleni biçimleri üzerinde durduk. Dil bilgisinin
di er alanlar nda (ses bilgisi, ekil bilgisi vb) da
benzer s k nt lar ya anmaktad r. Ancak söz dizimi
e itim sistemimizdeki kopukluk sorununu en iyi
gösteren alanlardan biridir.

Türkiye’de akademiye yönelik dil bilgisi
yaz m nda en s k ba vurulan eserlerin
ba nda Muharrem Ergin’in
“Türk Dil
Bilgisi” adl
eseri gelmektedir. Yazar n
kelime grubu tasnifini ve kelime gruplar na
verdi i örneklerin birkaç n aktar yoruz:
“1. Tekrarlar : ince ince, iyi kötü, masa
falan, düm düz

Çal mam zda farkl e itim kademelerinde
kelime gruplar n n i leni biçimlerini tespit etmeyi
amaçlad k. E itim
a amalar n
“üniversiteortaö retim-ilkö retim” eklinde üç bölüme ay rd k
ve bu e itim dönemlerine yönelik program ve
yer
alan
kelime
grubu
yay nlarda1
de erlendirmelerini inceledik.

2

Baz dil bilgisi yazarlar eserlerinde kelime
gruplar na
yer
vermemi tir. (Gencan, 2001;
Ediskun, 1999) .
3
Baz söz dizimi ara t rmac lar eserlerinde kelime
gruplar n ayr bir ba l k alt nda incelememi tir.
(Dizdaro lu, 1976; Atabay - Çam - Özel , 1981;
Yörük, 1985; Burdurlu, 1967)
4
Çal mam zda dil bilgisi ö retimindeki kabullere
kaynakl k eden Türkoloji gelene indeki kelime
grubu tan m ve adland rmalar üzerinde durduk.
Ancak
Türkolojideki
kelime
grubu
de erlendirmelerini ele tiren ve farkl grup tasnifi
yapan dil bilimciler de vard r. Bu de erlendirmeler
için bkz: (Demircan, 2001 : 149 ; Uzun, 2000 : 19 ;
Erkman - Akerson - Özil, 1998 : 65)

1

Bu çal mada Milli E itim Bakanl
taraf ndan
zmir’deki okullara gönderilen ders kitaplar
incelenmi tir.
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2. Ba lama gurubu : sen veya ben, hem
sen hem ben

Birinci türlü ad tak m : Sevim’in eli, a ac*n
dal*. 2. kinci tür ad tak m : Ders arac*, yaz
günü 3. Üçüncü tür ad tak m (tak s z
tümleme): Demir çubuk, bak*r kap.” T. N.
Gencan, “tak s z tamlama” olarak adland rd
tamlama türünde iki unsurun ek almadan
birbirine ba land n ifade eder. Buna göre,
tak s z tamlamalarda tümleyici as l ismin
neden yap ld n ya da neye benzedi ini
gösterir. T. N. Gencan “zincirleme tümleme”
ad alt nda iç içe giren isim tamlamalar n
inceler: -ehrin sokaklar*n*n temizli i vb.
(Gencan, 2001 : 184-196)

3. S fat tamlamas : güzel yaz*, demir kap*,
alt*n saat
4. yelik gurubu ve isim tamlamas :
benim kalemim (iyelik grubu), çocu un kalemi
(belirli isim tamlamas ), pencere cam* (belirsiz
isim tamlamas )
5. Âitlik gurubu : tarihten önceki, ya-l*
adam*nki
6. Birle ik isim : Afyon Karahisar, Ahmet
Hamdi Tanp*nar

Görüldü ü üzere, Türk dil bilgisi yaz m nda
uzun y llar tart lan “tak s z isim tamlamas ” ve
“zincirleme isim tamlamas ” T. N. Gencan’ n
eserinde yer al r. “Tak s z tamlamay ” ilk kez T.
N. Gencan kullan rken, “zincirleme” tamlamadan
ilk söz eden T. Banguo lu’dur. (Banguo lu, 1998 :
332-339) Bu iki tamlama türü M. Ergin’de yer
almaz. T. N. Gencan’ n tak s z kabul etti i
tamlamalar M. Ergin s fat tamlamas kabul eder
(demir kap* vb).

7. Birle ik fiil : yok et-, yapm*- bulun-,
gelebil-, kayboluver8. Unvan gurubu : Ahmet
Efendi, Kerim amca

Bey, Hasan

9. Ünlem gurubu : a beyim, be birader,
hey Allah*n kulu
10. Say gurubu : on bir, yirmi iki, bin beyüz

T. Banguo lu, M. Ergin ve T. N. Gencan’ n
isim
tamlamas
konusundaki
görü leri
kendilerinden sonraki ara t rmac lar n eserlerine
kaynakl k etmi tir. nceledi imiz eserlerin hemen
hepsinde isim tamlamalar ilk olarak tamlayan n
ilgi eki al p almamas na göre “belirtili / belirli” ve
“belirtisiz / belirsiz” eklinde iki gruba ayr lm t r.
Zincirleme isim tamlamas n baz ara t rmac lar
ayr nt l bir ekilde incelemi tir. (Ediskun, 1999 :
123 ; Hatipo lu, 1972 : 33 ; Korkmaz, 2003 : 275 ;
Iim ek, 1987 : 331; Kükey, 1975 : 18 ; Akbay r,
2003 : 17 ; Delice, 1997 : 365-369).5 M. Ergin’in
iyelik grubu olarak adland rd
tamlayan zamir
V. Hatipo lu ve R. 0im<ek
olan tamlamalar
“ad l tamlamas ” olarak inceler. (Hatipo lu, 1972 :
21 ; Iim ek, 1987 : 342) Tak s z isim tamlamas
konusu ise büyük tart malara neden olmu tur. T.
N. Gencan’ n ortaya att
bu tamlama türü baz
ara t rmac lar taraf ndan kabul edilmemi , bu tür
için verilen örneklerin s fat tamlamalar içerisinde
de erlendirilmesi gerekti i ifade edilmi tir.

11. Edat gurubu: dün geceye dâir, senin
gibi, eve do ru
12 snat gurubu : ba-* bo-, ayak yal*n,
can* tez, bütün duvarlar* ya l* boya
13. Genitif, datif, lokatif, ablatif guruplar :
bizim k*z, Ahmet day*n*n o lan (genitif) – dile
kolay, keyfine dü-kün (datif) – yükte hafif,
be-te üç (lokatif) – anadan do ma, gençlerden
üçü (ablatif)
14. Fiil gurubu : yaz* yazmak, gök
gürültüsünden korkmak, güzel konu-ma
15. Partisip gurubu : denize giren, modas*
geçmi-, çok yak*ndan tan*d* (*)
16. Gerundium gurubu : sa a sola ko-a
ko-a, kad*n bütün camlar* temizleyerek
17. K saltma guruplar : gün ayd*n, eller
yukar*, sola çark, ba-tanba-a, git gide ”
(Ergin, 1993 : 353-375)

V. Hatipo lu tak s z isim tamlamas n i lerken
yer adlar n örnek olarak verir: Kad*köy (kad köyOrhun
ü), Topkap* (top kap -s ) vb.6 Yazar
Abidelerinde geçen baz ifadelere de dikkat çeker:

Muharrem Ergin’in bu tasnifi Türk dil
bilgisi literatüründe s kl kla kullan lm t r.
Ancak kelime gruplar yla ilgili farkl de erlendirmeler de yap lm t r. Biz bu de erlendirmelere M. Ergin’in tasnifini esas alarak
kar la t rmal bir ekilde yer veriyoruz.

5

. Delice kitab nda bu ba l k alt nda tamlayan ya
da tamlanan unsurun birden fazla oldu u
tamlamalar inceler: evin kap*s*,penceresi; gö ün,
ovan*n rengi vb. ( . Delice, 2003 : 38)
6
Eksiz kurulan yer adlar n S. Güne ve . Delice
“eksiz isim tamlamas ” ba l
alt nda incelerler.
(Güne , 2003 : 319 ; Delice, 2003 : 24)

Farkl de erlendirmelerden birisi eserinde kelime gruplar na yer vermeyen ancak
tamlama konusunu ayr nt l bir biçimde
inceleyen T. N. Gencan’a aittir. Yazara göre
Türkçede üç tür isim tamlamas vard r: “1.
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Tabgaç bodun, kad*rkan y*- vb. (Hatipo lu, 1972 :
yönetiminde
haz rlanan
18)7 Do an Aksan
“Sözcük Türkleri”nde de tak s z tamlama i lenir,
ancak bunlar Türkoloji gelene inde çoklukla s fat
tamlamas kabul edilen gruplard r: kiraz dudak,
doktor Emre, karga burun, ön oda (Aksan vd, 2003
: 50) S. S. Mayzel de Türkçede üç tip izafet
belirler ve üçüncü tipte iki unsur da ek
almamaktad r: fötr -apka vb. ( nan, 1988 ; 283)
Cengiz Aly!lmaz, Orhun Abidelerinde geçen her
iki unsuru da ek almayan tamlamalar belirtisiz
isim tamlamas ba l
alt nda inceler: Kagan at
“ka an ad ” (Aly lmaz, 1994 : 19-20) Bu eserlerin
yan nda
konuyla ilgili pek çok makale
yay mlanm t r.8 Son y llardaki yay nlara bakarak,
“tak s z isim tamlamas ” kabul edilen gruplar n
s fat tamlamas oldu unu savunan dilcilerin
say s n n artt n ifade edebiliriz.

b. Say öbe i: iki yüz yirmi iki, be- yüz
elli
c. San öbe i: Ça r* Bey, Hatice Nine
d. Belirteç öbe i: daha güçlü, pek çok
3. Çekim Öbekleri
a. Ad öbekleri
a.1. Yönelmeli ad öbe i : cana yak*n,
keyfine dü-kün
a.2. Kalmal ad öbe i: ikide bir, yükte
hafif
a.3. Ç kmal ad öbe i : içten pazarl*kl*,
hançerden keskin
a.4. Belirtmeli ad öbe i : yüzü a-k*n,
elliyi mütecaviz
a.5. Kat lmal ad öbe i : bizim mahalle,
sizin okul
a.6. yelikli ad öbe i : teni beyaz, ya *
az
a.7. Ba ka ad öbekleri: ba- aç*k, para
pe-in

T. N. Gencan’ n , M. Ergin’den
farkl
dü ündü ü konulardan birisi de unvan grubudur.
Yazar, M. Ergin’in unvan grubu kabul etti i
gruplar s fat tamlamas kabul eder. H. Ediskun
da eserinde bu görü e kat l r. Unvan ismi, ah s
isminden önce de gelse, sonra da gelse - bu
yazarlara göre- s fat tamlamas kurar: Doktor
Necdet, 8inasi Efendi vb. (Gencan, 2001 : 206 ;
Ediskun, 1999 : 145) Ancak bu görü dil bilgisiyle
ilgili daha sonraki yay nlarda destek bulamam t r.

b. Eylem öbekleri: da lar dayanmamak,
ad* ç*kmak, gelin olmak, can*m s*k*ld*
c. lgeç öbekleri: çocuklar gibi, su diye
4. kileme: ad*m ad*m, di-e di-, -undan bundan,
evi bark*, ta-* topra *, y*llar y*l*, neler de neler, ödev
mi ödev

Rasim 0im<ek’in “Türkçe Sözdizimi” adl
eseri, sadece söz dizimini inceleyen eserler
aras nda gerek konuya yakla m gerekse de
örneklerin bollu u yönünden Türk söz dizimi
yaz m nda en önemli eserlerden biri olma
özelli ini korumaktad r. Yazar n kelime gruplar yla
ilgili tasnifi M. Ergin’inkinden farkl d r:

5. Ba laç Öbekleri: hak ve kuvvet, Baki ile
Fuzuli
6. Ünlem Öbe i: Hey Dirse Han, ey vuslat”
(Iim ek, 1987 : 321-400)
Rasim Iim ek kelime gruplar n görüldü ü
üzere alt ba l k alt nda incelemi tir. Benzer
özellikler ta d na inand
gruplar ayn ba l k
alt nda fakat farkl alt ba l klarla incelemi tir. Bu
bak mdan
daha
sonraki
söz
dizimi
ara t rmac lar na örnek olmu tur.9

“1. yelik Öbekleri:
a. Adtak m :
a.1. Belirtili adtak m : lokantan*n
bahçesi
a.2. Belirtisiz adtak m : Nedim divan*
a.3. Adtak mlar n n zincirlenmesi : masa
örtüsünün rengi
b. Ad ltak m : benim gömle im, sizin
eviniz

R. Iim ek, M. Ergin’in tasnifinde yer almayan
bir kelime grubunu i ler. Bu da “belirteç
öbe i”dir : çok güzel , daha çok vb. Bu dizili teki
gruplar
pek çok
ara t rmac
taraf ndan
incelenmemi tir.10 Ayr ca yazar n eylem grubu
olarak inceledi i gruplar içerisinde deyimler de

2. Niteleme Öbekleri
a. Önadtak m : güzel çocuk, üç arkada-

9

Kelime gruplar n R. Iim ek gibi ana ba l klar
alt nda inceleyen çal malar için bkz: (Usta, 2000 ;
Delice, 2003)
10
Ancak bu gruplar
. Delice ve A. S. Ertane
Baydar - T. Baydar çal malar nda “zarf öbe i”
ad alt nda incelemi tir. (Delice, 2003 : 35 ; Ertane
Baydar - Baydar, 2001 : 38-39) ; L. Karahan ise bu
gruplar s fat tamlamas kabul eder. (L. Karahan,
1999 : 21)

7

Abidelerde geçen bu yap lar için bkz: (Adams,
1981 : 33-38 ; Kayra, 1999 : 145-158)
8
Tak s z isim tamlamas ile ilgili tart malar için
bkz : (Güveli, 1972 ; Güveli, 1969 ; Harut, 1992 ;
Ünal, 1994 ; Türkseven, 1994 ; Türkseven, 1995 ;
Erya ar, 1995 ; Bolulu, 1995 ; Zülfikar, 1995 ;
Kahraman, 1995 ; Büker, 1995 ; Öneren, 1995 ;
Akda , 1998 ; Balc , 2001 ; Yavuz, 2000)
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vard r. M. Ergin deyimleri bir kelime grubu olarak
incelememi tir.

1. sim tamlamas türlerinde tart lan iki
konu vard r. Bunlardan ilki “tak s z isim
tamlamas ”d r. T. N. Gencan’ n ortaya att
bu
tamlama türü uzun y llar tart lm t r. Ancak son
y llardaki yay nlarda böyle bir isim tamlamas
türünün olmad , tak s z isim tamlamas say lan
gruplar n s fat tamlamas oldu u görü ü ön plana
ç km t r. Tart lan ikinci konu olan zincirleme
isim tamlamas ise baz dilciler taraf ndan
baz dilcilerce kabul edilmez.
incelenirken
Üzerinde anla lan bir tamlama türü de ildir.

Son y llardaki söz dizimi yay nlar nda
görü lerinden en s k faydalan lan ara t rmac lardan
birisi Leyla Karahan’d r. Yazar M. Ergin’ine
yak n bir s n fland rma yapar. Fakat dikkat çeken
farkl kabulleri de vard r. Yazar n tasnifi ana
hatlar yla u ekildedir: 1. sim tamlamas 2. S fat
tamlamas 3. S fat-fiil grubu 4. Zarf-fiil grubu 5.
sim-fiil grubu 6. Tekrar grubu 7. Edat grubu 8.
Ba lama grubu 9. Unvan grubu 10. Birle ik isim
grubu 11. Ünlem grubu 12. Say grubu 13. Birle ik
fiil grubu 14. K saltma gruplar ( snat, yükleme,
yakla ma, bulunma, uzakla ma, vas ta gruplar ).
(Karahan, 1999 : 11-43)

2. “en çok”, “daha güzel” gibi kelime
gruplar ara t rmac lar n ço u taraf ndan inceleme
konusu yap lmam t r. Çal malar nda bu tür söz
dizilerini inceleyen dilcilerin bir k sm
bu
gruplar n “s fat tamlamas ” oldu u görü ündedir.
Bir k s m dilci ise “zarf grubu” eklinde yeni bir
ba l k alt nda bu gruplar inceler.

L. Karahan M. Ergin’in tasnifinde yer alan
aitlik grubuna eserinde yer vermez. M. Ergin’in
ayr ba l klar alt nda inceledi i isnat, yakla ma,
bulunma, uzakla ma gruplar n k saltma gruplar
ad alt nda inceler.11 Ayr ca bu gruba vas ta
grubunu da ekler : seninle dost (insanlar), s*rmayla
i-li (cepken) (Karahan, 1999 : 43)

3. Birle ik fiil grubu olarak hangi fiillerin
kabul edilmesi gerekti i konusunda farkl görü ler
vard r. Özellikle “anlamca kayna m ” kabul edilen
fiillerin (can* s*k*lmak, ho-una gitmek vb) durumu
belirsizdir. Baz
ara t rmac lar n birle ik fiil
sayd bu unsurlar baz dilciler taraf ndan kelime
gruplar içerisinde incelenmez.

L. Karahan’ n M. Ergin’e
göre farkl
kabullerinden birisi de birle ik fiil gruplar na
“anlamca kayna m birle ik fiiller”i de dahil
etmesidir: para ye-, türkü tuttur-, el koy-, yata a
dü-- vb (Karahan, 1999 : 39) M. Ergin bu unsurlar
birle ik fiil kabul etmez.

4. K saltma gruplar na hangi gruplar n dahil
edilece i de tart lmaktad r. Ancak son y llarda
yakla ma, bulunma, ayr lma, isnat, ilgi, yükleme
gruplar n
bu
ba l k
alt nda
inceleyen
ara t rmac lar n say s n n artt görülmektedir.

Türkçe dil bilgisi yaz m nda de erlendirmelerinden s k s k faydalan lan yazarlar n kelime
gruplar yla
ilgili görü lerini bu
ekilde
özetledikten sonra akademik yay nlardaki kelime
grubu kabullerini
birkaç madde alt nda
de erlendiriyoruz12:

5. E itlik grubu, vas ta grubu gibi baz yeni
kelime grubu önerileri yap lm t r. Baz yazarlar
vas ta grubuna eserlerinde yer vermektedir. Ancak
e itlik grubu henüz eserlerde yer verilen
gruplardan biri olamam t r.
6. Türk dil bilgisi yaz m n n en büyük
sorunlar ndan olan terim karga as söz diziminde
de
kendisini
göstermektedir. Ara t rmac lar n
kulland farkl terimler anla may zorla t rmakta,
bu da bilgi birikiminin kullan m nda güçlükler
yaratmaktad r.

11

Bu yöntem M. Karaörs taraf ndan da savunulur:
“ snat, ilgi, yakla ma, bulunma, uzakla ma ve
yapma gruplar n k saltma gruplar ad alt nda
toplamak
daha
uygundur. Çünkü
bunlar n
sonlar ndan bir fiil dü erek k salm
ekle gelmi
durumdad rlar. Ayr ca isnat grubu d nda olan bu
k saltma gruplar na hâl grubu demek de
uygundur.” (Karaörs, 1995 : 28-29)
12
Son y llardaki yay nlarda farkl grup kabulleri
de göze çarpmaktad r. Baz ara t rmac lar sona
gelen edatlarla da kelime grubu olu abilece ini
savunurlar: Ali de gelmi . Ben bile yapar m. Sen
dahi bilmi sin vb. . Delice bunlara “peki tirme
edat öbe i” der. ( . Delice, 2003 : 23) Hatice
Tören ise kuvvetlendirme grubu ad n
verir.
(Tören, 2002); Delice, yabanc dillerden al nan
cümle ve ifadeleri “iktibas öbe i” ( To be or not
to be de il. Cocito ergo sum hiç de il ), ara
sözleri ise “saplama öbe i” ad alt nda inceler. ( .
Delice, 2003 : 45) V. Uygur, “ya-ça büyük, bence

7. ncelenen eserlerin ço unda bulunan, küçük
fikir ayr l klar olsa da üzerinde görü birli ine
var lan gruplar unlard r: sim tamlamas (belirtili
ve belirtisiz), s fat tamlamas , isim-fiil grubu, s fatfiil grubu, zarf-fiil grubu, ba lama grubu, edat
grubu, ünlem grubu, unvan grubu, say grubu,
birle ik isim grubu, birle ik fiil grubu (isim +
yard*mc* fiil “hasta ol-” ve fiil + yard*mc* fiil
“yapabil-”), k saltma
gruplar (ilgi, yakla-ma,
bulunma, ayr*lma, isnat)
güzel” gibi gruplar için e itlik grubu terimini
önerir. (Uygur, 1997)
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13.
sim tamlamalar n
d r r, i levlerini belirler.

3.2. Ortaö retim Program! ve Kitaplar!nda
Kelime Gruplar!
Yukar da da üzerinde duruldu u üzere
akademik yay nlarda kelime gruplar konusunda,
farkl görü ler olsa da, üzerinde anla lan kabuller
vard r. Bu bölümde ortaö retim müfredat ve
kitaplar ndaki kelime grubu anlay lar üzerinde
duraca z.

14.
S fat tamlamalar n n olu umunu aç klar.
15.
S fat tamlamas n n özelliklerini ara t r r, anlam ve yap bak mlar ndan
isim tamlamas ndan farkl l klar n tart r.
16.
Ba laçlarla olu turulan kelime
gruplar n n yap s n ve i levini aç klar.

2006-2007 ders y l itibariyle liselerde iki
farkl program uygulanmaktad r. Bilindi i üzere
Milli E itim Bakanl
2005-2006 e itim-ö retim
y l ndan itibaren yeni bir program uygulamaya
koymu , “Türk Dili ve Edebiyat ” ad alt nda
sürdürülen dil ve edebiyat ö retimini “Dil ve
Anlat m” ve “Türk Edebiyat ” eklinde iki dersle
birbirinden ay rm t r. Ancak lise son ö rencileri
hâlâ
eski
programla
e itimlerine
devam
etmektedirler. Biz her iki programda ve bu
programlara göre haz rlanm kitaplarda yer alan
kelime grubu anlay lar üzerinde duraca z.

17.
Edatlarla olu turulan kelime
gruplar n n yap s n ve i levini aç klar.
18.
aç klar.

20.
aç klar.

2.
d r r.
3.
katt

Kelime gruplar n
Kelime gruplar n n
de erleri tart r.

22.
Kelime gruplar n n
daki i levlerini belirler.
kullan r.” 13

s n flanifadeye

6.
Deyimlerin cümlede kullan lma sebeplerini tart r.

9.

deyim

Deyimlerin dildeki i levlerini
kilemelerin olu umunu belir-

kilemelerin; ayn
kelimelerin, yak n
anlaml kelimelerin, z t anlaml kelimelerin, biri
anlaml
biri anlams z/anlam
unutulmu
kelimenin, iki anlams z/anlam unutulmu

ler.
10.
kilemelerin cümlede kullan lma nedenlerini tart r.
11.
Yans ma sözleri ay r r, kullan lma nedenlerini belirler.
12.

23. Kelime gruplar n yerinde ve do ru

“Deyimlerin; kal pla m
sözler oldu u,
kelimelerinin yerlerinin de i tirilemedi i ve hiçbir
kelimesinin at lamad belirtilir. K sa, özlü ve etkili
anlat mlar oldu u, kelime grubu eklinde olabilece i
söylenir. Cümle eklinde olan deyimlerin de
bulundu u
hat rlat l r.
Deyimlerin
ço unda
kelimelerin gerçek anlam ndan ç karak mecaz anlam
kazand , baz deyimlerde kelimelerin gerçek
anlamlar ndan ç kmad ,
cümlede öge olarak
kullan labildi i aç klan r. Deyimlerin genelde
insanlar n ki ilik özelliklerini veya özel durumlar n
kar layan sözler oldu u belirtilir.

5.
Dilde deyimlere ihtiyaç duyulma sebeplerini tart r.

8.
tart r.

anlat m-

Yeni programda konular ayr nt l olarak
verilmemi tir. Kelime gruplar dördüncü ünite olan
“Kelime (Sözcük) Bilgisi”
ünitesi
içerinde
de erlendirilmi tir. Ünite
k sm nda
kelime
gruplar n n neler oldu u belirtilmemi , kazan mlar
ve etkinlikler k sm ndaki bilgilerden kelime grubu
olarak nelerin i lenece i sezdirilmeye çal lm t r.
Kelime gruplar yla ilgili olarak yap lan aç klamalar
unlard r:

olu ma

4.
Metindeki deyimleri bulur,
özelliklerini aç klar.

7.
Toplumsal kültürle
aras ndaki ili kiyi aç klar.

Unvan gruplar n n olu umunu

21.
Kelime gruplar n n cümlede
yüklendi i i levleri aç klar.

ay rma ve cümledeki

1.
Kelime gruplar n n
nedenlerini aç klar.

Ünlem gruplar n n olu umunu

19.
Ünlem gruplar na ne zaman
ba vuruldu unu belirler.

Milli E itim Bakanl ’n n haz rlad
yeni
programda kelime gruplar “Dil ve Anlat m”
dersinin 9. s n f bölümünde i lenmektedir. Bu
bölümde kelime gruplar yla ilgili kazan mlar u
ekilde s ralanm t r :
“Kelime gruplar n
i levlerini belirleme :

gruplan-

13

Dil ve Anlat m Program , www. ttkb.meb.gov.tr,
sim tamlamalar n n olu umunu aç klar.s.Cümledeki
isim
tamlamalar n ay r r.
39-41 (eri im:
22-1-2007)
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kelimenin, yans ma kelimelerin tekrar yla
olu an kelime grubu oldu u belirtilir. Ayr ca
ikilemelerin aras na hiçbir noktalama i areti
konulamayaca da vurgulan r.

c. Zincirleme isim tamlamas : Formül
yok.
4. S fat tamlamas : S fat + sim

kilemelerin; anlam peki tirip güçlendirmek, zenginle tirmek, çekici k lmak ya da
de i ik anlam ilgileri olu turmak için
kullan ld vurgulan r.
“ve, ile, ne...ne, hem...hem, ya...ya, yahut,
veya, ya da, ha...ha, gerek… gibi ba laçlarla
olu turulan kelime gruplar n örneklendirir.
gibi, kadar, diye...” edatlar yla olu an kelime
gruplar na örnekler verilir.

3.

Edat grubu : sim unsuru + Çekim eki
(gerekirse) + Çekim edat

7.

Ünlem grubu : Ünlem + sim unsuru

8.

Unvan grubu : Ki i ad + Unvan veya
akrabal k ismi

9.

Birle ik fiil grubu:

11. S fat-fiil grubu : sim unsuru + S fatfiil
12. Zarf-fiil grubu: sim unsuru + Zarf-fiil
13. Say grubu : Büyük basamakl say +
küçük basamakl say (Acar vd, 2006
: 97-112)
Kelime gruplar yla ilgili bu tasnifi
akademik yay nlardaki tasniflerle kar la t rd m zda dikkat çeken ilk nokta “Deyimler”in
ayr bir kelime grubu olarak incelenmesidir.
Programda en geni aç klamalar n deyimlerle
ilgili oldu u dü ünülürse bu konunun
önemsendi i söylenebilir. Ancak akademik
yay nlarda deyimlerin bir kelime grubu
olarak incelenmesi konusu, daha çok birle ik
fiil
grubu
bölümüyle
ilgili
olarak
tart lmaktad r.15Ayr ca üzerinde anla lan bir
konu da de ildir. Deyimlerin Dil ve Anlat!m
kitab nda ayr bir ba l k alt nda kelime
grubu olarak incelenmi olmas ortaö retim
programlar için de yeni bir yakla md r.

Kitapta kelime gruplar n n formülle tirilmi
ekilleri
yer
almaktad r. Bu
formüllerden ve üzerinde durulan konulardan
yola ç karak kelime grubu olarak kabul
edilen unsurlar ve üzerinde durulan birkaç
örne i u ekilde aktar yoruz:

Tekrar grubu: Formül yok. L*k*r l*k*r,
a *r a *r

6.

10. sim-fiil grubu: sim unsuru + simfiil

2006-2007 ders y l nda okutulmak üzere
okullara gönderilen ve komisyon taraf ndan
haz rlanan 9. S!n!f Dil ve Anlat!m kitab nda
da
kelime
gruplar
ba l klar
alt nda
incelenmemi , metinlerden
yola ç k larak
“etkinlik” sorular yla kavrat lmaya çal lm t r.

2.

unsuru +

b. Kurall birle ik fiil : As l Fiil +
Zarf-fiil eki + Yard mc fiil

Yeni program ö renciyi ezbercilikten
uzakla t rmay , ö renciye
bilgiyi
bulup
yorumlama
al kanl n
kazand rmay
hedeflemektedir. Haz rlanan kitaplarda da
buna uygun bir yol seçilmi tir. Tan mlar
azalt lm , verilen
metinler
üzerinde
ö rencilerin
yorum
yaparak
bilgilerini
kullanmas sa lanmaya çal lm t r.

Deyimler: Formül yok. Püf noktas*,
dilinde tüy bitmek, çenesi dü-mek

Ba lama grubu : sim
Ba laç + sim unsuru

a. Birle ik fiil : sim + Yard mc fiil

Bir ki i ad yla unvan veya akrabal k
adlar n n olu turdu u gruplara “unvan grubu”
dendi i ve meslek, akrabal k ve sayg bildiren
unvan gruplar n n bulundu u söylenir.”14

1.

5.

Dikkat çeken bir di er nokta da isim
tamlamalar n n iki türüyle ilgili formüle yer
verilirken zincirleme isim tamlamas n n

sim tamlamas :

a. Belirtili isim tamlamas : tamlayan
+ tamlayan eki (ilgi hali eki) + tamlanan +
tamlanan eki (iyelik eki).

15

V. Hatipo lu kelime grubu kavram n farkl
yorumlar ve anlamca kal pla m unsurlar kelime
grubu olarak inceler: 1 Birle ik kelimeler 2.
Terimler 3. Deyimler 4. Bilmeceler 5. Atasözleri
6.Vecizeler 7. Argo. Yazar, tamlamalar n, isim-fiil,
zarf-fiil vb gruplar n kelime grubu olarak kabul
edilemeyece ini, çünkü bunlarda unsurlar aras nda
kal pla man n
gerçekle medi ini
belirtir. (V.
Hatipo lu, 1988 : 203-204)

b. Belirtisiz isim tamlamas : tamlayan
+ tamlanan + tamlanan eki (iyelik eki)
14

Dil ve Anlat m Program , www. ttkb.meb.gov.tr,
s. 39-41
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formülüne yer verilmemesidir. Deyimler ve
tekrar grubu için de formül verilmemi tir
ancak örnekler vard r. Biz kitapta zincirleme
isim tamlamas yla ilgili bir örne e de
rastlayamad k.
Bu
nedenle,
etkinlik
sorular ndan biri olan “Belirtili, belirtisiz ve
zincirleme isim tamlamas aras ndaki kurulu
farklar n belirtiniz.” (Acar vd, 2006 : 101)
sorusu da
ö renci için
güç bir hale
gelmektedir. Ö retmen için de, zincirleme
isim tamlamas gibi tart mal bir konunun
aç klamas güçle mektedir.

hem de
ö retmen
yaratmaya müsaittir.

birle ik

b. Anlamca kayna m
boy ölçü--, göz at-

sorunlar

Ders geçme ve kredi sistemine göre
dönemler esas al narak haz rlanan, daha
sonra 2455 ve 2470 say l
Tebli ler
Dergisi’ndeki aç klamalar do rultusunda s n f
geçme sistemine göre s n flar esas al narak
düzenlenen,
Talim
ve Terbiye
Kurulu
Ba kanl n n 27.04. 1998/64 say l karar yla
uygulamaya konulan bugünkü Türk Dili ve
Edebiyat
dersi
program
küçük
de i ikliklerle on be y l a k n bir süredir
kullan lmaktad r.
2006-2007
ders
yl
itibariyle sadece 11. s n flarda ve yabanc dil
haz rl k s n f bulunan (Anadolu lisesi, fen
lisesi ve yabanc dil a rl kl liseler) okullar n
10 ve 11. s n flar nda uygulanan bu programa
göre kelime gruplar 11. s n fta i lenmektedir.

Birle ik fiil grubu da farkl
bir
yakla mla ele al nm t r. “Kitab n z n 75.
sayfas ndaki birle ik fiillerin yap s n gösteren
tabloyu göz önünde bulundurarak “Tamirci
Ç ra ” adl
iirde geçen birle ik fiil
gruplar n bulup ….” aç klamas n izleyip
sözü edilen tabloya bakt m zda birle ik
fiillerin üçe ayr ld n görüyoruz:
“a. Kurall
al*ver- …

aç s ndan

2006-2007 ders y l nda liselere bakanl k
taraf ndan gönderilen ve 11. s n f Türk dili
ve edebiyat dersinin Türk dili saatinde
okutulan Lise 3 Türk Dili adl kitaptaki
kelime grubu tasnifi ve kelime gruplar na
verilen örneklerden birkaç a a daki gibidir:

fiiller : yapabil-,
birle ik fiiller :

“1. sim tamlamas :

c. Yard mc fiillerle kurulan birle ik
fiiller : yar*m et-, affet-” (Acar vd, 2006 : 75)

a. Belirtili ad tamlamas : Atatürk’ün
dü-ünceleri.

Ancak
kelime
gruplar
bölümünde
“anlamca kayna m
birle ik fiiller”e yer
verilmemi , bu kurulu taki yap lar “Deyimler”
ad alt nda farkl bir ba l kla incelenmi tir.
Deyimlerin kelime bilgisi bölümünde birle ik
fiil say l p, kelime gruplar
bölümünde
birle ik fiilden ayr l p ba ka bir ba l k
alt nda incelenmesi kafa kar t rmaktad r.
Ayr ca isim + yard mc fiil kurulu undaki
yap lara “birle ik fiil” denirken, as l fiil + zarf
fiil eki + yard mc fiil kurulu undaki yap lara
“kurall birle ik fiil” denmesi adland rmada
da sorun yaratmaktad r.

b. Belirtisiz ad tamlamas : kap* kolu.
c. Tak s z ad tamlamas : alt*n küpe,
çelik çaydanl*k
d. Zincirleme
ad
tamlamas :
karde-imin Türkçe defteri, kap* kilidinin
anahtar*
2. S fat tamlamas : pis avlu
3. Tekrar grubu (ikileme): koca koca, ayva
mayva
4. Aitlik grubu: toplum içindeki, bugünkü,
kap* önündeki

Kitapta birle ik isim grubu (özel isim
grubu) ve
k saltma
gruplar na
yer
verilmemi tir. Ayr ca
kelime
gruplar
bölümünde
aitlik
grubundan
hiç
söz
edilmedi i hâlde, bölüm sonundaki sorularda
bu grupla ilgili
u soru sorulmu tur:
“A a daki
cümlelerde
bulunan
s fat
tamlamalar ndan hangisinin s fat unsuru bir
aitlik grubudur?” (M. Acar vd, 2006 : 110)

5. Edat
çözmek için

grubu: aslan

gibi, bulmaca

6. Birle ik fiil grubu:
a. Bir ad ö esi ile yard mc fiilden
kurulan birle ik fiiller: pi-man ol-, -aka yapb. ki fiilin birle mesinden olu an
kurall
birle ik fiiller: görebil-, yap*ver-,
bakakal-

Yeni
programda
ezber
bilgiden
kaç n lmas ve verilmek istenen bilgilerin
metinlere dayand r larak aktar lmaya çal lmas faydal
bir yakla m olmakla birlikte
baz konulardaki belirsizlikler hem ö renci

c. Anlamca kayna m birle ik fiiller:
hasta dü--, yol kes-, varsay-, öngör7. sim-fiil
grubu: okuyucu say*s*n*n
ço almas*, bu konuyu bitirmek
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8. S fat-fiil grubu: ko-arak d*-ar* ç*kan,
son gülen

farkl
kelime
grubu
kabulleri
e itim
sistemimizdeki devaml l k sorununu gözler
önüne sermektedir. Özellikle isim tamlamas n n türleri, aitlik grubu, birle ik fiil grubu,
birle ik isim grubu ve k saltma gruplar
aç klamaya ihtiyaç duymaktad r.

9. Zarf-fiil grubu: k*l* *na, k*yafetine,
bavuluna
ve
-iltesine
bakarak, pembe
hayaller kura kura
10. Unvan grubu: Ali R*za Bey, Osman
Efendi
11. Say
yetmi- yedi

3.3. lkö retim Program! ve
Kitaplar!nda Kelime Gruplar!

grubu : yirmi alt*, bin dokuz yüz

Kelime gruplar ilkö retim (2. kademe)
program nda ayr bir konu ba l
olarak
incelenmemektedir. Bu durum eski programlarda da söz konusudur.16 Ancak biz 2006
Türkçe (6-7-8)
program ndaki
özellikle
tamlamalarla ilgili de erlendirmeler üzerinde
k saca durman n faydal olaca dü üncesindeyiz.

12. Ünlem grubu: ey yolcu, bre adam
13. Ba lama grubu: gerçek ve
iyiye özenme ile aç gözlülük

sa lam,

14. K saltma gruplar : ba-* dik, büyüklere
sayg* ” (Vural vd, 2006 : 2-31)

Programda tamlama konusuna 6. s n fta
yer verilmi tir ve tamlamalarla ilgili olarak
a a daki aç klama yap lm t r:

Türk Dili kitab ndaki kelime grubu
kabullerinde dikkat çeken ilk nokta isim
tamlamas türleri aras nda zincirleme isim
tamlamas n n ve özellikle de tak s z isim
tamlamas n n
say lmas d r. Bir
önceki
bölümde de belirtti imiz üzere bu konu
uzun
y llar
tart lm t r. Ancak,
son
y llardaki yay nlara bak ld nda, “alt n küpe,
çelik çaydanl k” gibi tamlamalar n s fat
tamlamas oldu unu kabul eden dilcilerin
say s n n
belirgin
bir
ekilde
artt
görülmektedir.

“ sim tamlamalar nda belirtili ve belirtisiz
tamlama çe itlerine de inilir. Zincirleme isim
tamlamas n n ayr bir tamlama çe idi olmad ,
belirtili ve belirtisiz isim tamlamalar n n iç içe
girmesiyle olu tu una dikkat çekilir. sim
tamlamalar n n anlam özelliklerine a rl k
verilir.
S fatlar n bütün çe itleri örneklendirilir,
bunlardaki anlam özelliklerine de inilir ancak
niteleme ve belirtme s fatlar ayr m na, belirtme
s fatlar n n çe itlerine girilmez.

Kitapta aitlik grubu da bir kelime grubu
kabul edilmi tir. Ayr ca örneklerden birisi
“bugünkü”dür. (Vural vd, 2006 : 14) Tek bir
kelimenin grup olu turamayaca
aç kt r.
Ayr ca aitlik ekinin
(-ki) bu grubun
olu mas ndaki rolü de tart mal d r. Yani,
(“en ba ar l
ö rencininki” örne inde), ek
ç kar ld nda geride kalan söz dizisi, (“en
ba ar l ö renci”), hâlâ grup olma özelli ini
korudu una göre grubu olu turan unsur aitlik
eki midir sorusuna cevap aranmaktad r.

Ö rencilerin cümle ya da metin içinde isim
ve s fat tamlamalar n , bunlar n iç içe girmi
biçimlerini bir bütün olarak alg lamas na
yönelik çal malara a rl k verilir.”17
2006
program na
göre
düzenlenen
kitaplarda, yeni programa göre haz rlanm
ortaö retim kitaplar nda oldu u gibi, bilgiler
metinlerle peki tirilerek verilmeye çal lm t r. Yukar daki aç klamalarda yer alan
isim tamlamas n n türleriyle ilgili bilgiler
etkinlik sorular yoluyla yoklanmaktad r.

K saltma gruplar na yer verilmi tir ancak
verilen örnekler akademik yay nlarda isnat
ve yakla ma grubu kabul edilen gruplard r.
Ayr lma ve bulunma gruplar yla ilgili
örneklere yer verilmemi tir.

2006-2007 ders y l n n ba nda okullara
bakanl k taraf ndan 6. s n f Türkçe dersinde
kullan lmak üzere 2 kitap gönderilmi tir.
Bunlardan ilki lkö retim Türkçe Ders
Kitab! 6
ad n ta maktad r. (Alt nba –
kitapta
sadece
Bursal o lu, 2006 a) Bu

Birle ik isim grubu ya da özel isim
grubu ad verilen kelime grubu da eserde
incelenmemi tir.
Dil ve Anlat!m kitab nda “Deyimler”
ba l
alt nda ayr bir kelime grubu olarak
incelenen “gönül ver-, yorgun dü--” benzeri
yap lar Lise 3 Türk Dili adl kitapta birle ik
fiil grubu ba l
alt nda incelenmi tir.

16

Cumhuriyet dönemindeki ilkö retim ikinci
kademe Türkçe ö retim programlar için bkz:
(Temizyürek - Balc , 2006 : 227-460)
17
lkö retim Türkçe Dersi (6-7-8) Ö retim
Program , www.ttkb.meb.gov.tr (eri im tarihi
23.01.2007)

Ayn e itim kademesi için haz rlanan ve
hâlen kullan lan iki program ve iki kitaptaki

114

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesi Dergisi

20 (2007)

metinler yer almaktad r. lkö retim Türkçe
Ö renci Çal!<ma Kitab! 6 ad n ta yan
di er kitapta ise ilk kitapta verilen
metinlerle ilgili etkinliklere yer verilmi tir.
(Alt nba – Bursal o lu, 2006 b)

kitaplar nda neredeyse hiç de inilmemesi de
aç klanmas gereken bir durumdur. Çünkü söz
dizimiyle ilgili bilgiler verilirken, özellikle
cümle ö eleri konusunda, kelime gruplar ndan da bahsedilmesi faydal olacakt r.

lkö retim Türkçe Ö renci Çal!<ma
Kitab!’nda
isim
tamlamas yla
ilgili
etkinlikler bölümünde isim tamlamas n n
belirtili
isim
tamlamas*, belirtisiz
isim
tamlamas*, zincirleme
isim
tamlamas*
eklinde üç türü oldu u kabul edilmi ve bu
yönde
etkinlik
sorular
düzenlenmi tir.
(Alt nba – Bursal o lu, 2006 b : 115)
Programda “zincirleme isim tamlamas n n ayr
bir tamlama çe idi olmad , belirtili ve
belirtisiz isim tamlamalar n n iç içe girmesiyle
olu tu una dikkat çekilir.” aç klamas yap ld
hâlde kitapta üç tür isim tamlamas n n yer
almas kafa kar t rmaktad r.

4. Sonuç ve Öneriler
Kelime gruplar n n e itim a amalar ndaki
ele al n biçimlerini inceledi imiz çal mam z n sonunda ortaya ç kan sonuçlar ve
önerilerimizi birkaç madde alt nda s ral yoruz:
1. Bilgi birikiminin sa l kl kullan labilmesi için her eyden önce “dil” konusunda anla mak gerekmektedir. Kavramlara
verilen farkl adlar zaten tart mal olan
konular n anla lmas n iyice güçle tirmektedir. Tek bir dil bilgisi unsuru için birkaç
terim (gerundium grubu, zarf-fiil grubu,
belirteç-eylem
öbe i, ulaç
öbe i vb)
kullan lmas
sorun
yaratmaktad r. Bizce
yap lmas gereken ilk i , terim birli inin
sa lanmas d r.

2006-2007
ders
yl
ba nda, eski
programa göre e itimlerine devam eden 7 ve
8. s n f ö rencileri için okullara gönderilen
kitaplarda da isim tamlamas ve birle ik fiil
ile ilgili de erlendirmeler yap lm t r.

2. Akademik yay nlarda görü birli i
olmas n beklemek bilimin do as na ayk r d r.
Özellikle sosyal bilimlerde farkl görü ler
mutlaka olacakt r ve olmal d r da. Ancak
akademisyenlerin ortaö retim ve ilkö retime
yönelik olarak ortak bir çal ma içerisine
girmeleri gerekmektedir. En az ndan temel
konulardaki
karga ay
sona
erdirmeyi
hedefleyecek çal malar yap lmal d r.

7. s!n!f Türkçe Ders Kitab!’nda isim
tamlamas n n türleri u örneklerle aç klanm t r:
“1. Belirtisiz isim tamlamas : not defteri,
ilkbahar seneleri, saç k*vr*mlar*
2. Belirtili isim tamlamas : babas*n*n
ismi, onun tasviri, kirpiklerinin gölgeleri

3. sim tamlamas n n iki türü (tak s z,
zincirleme), birle ik fiil grubu, birle ik isim
grubu (özel isim grubu), aitlik grubu, k saltma
gruplar hâlâ tart lmakt r ve aç klamaya
ihtiyaç duymaktad r. Akademik yay nlarda
üzerinde anla lan konular varsa da bunlar
ortaö retim ve ilkö retime yönelik yay nlara
henüz yans mam t r.

3. Zincirleme isim tamlamas : ö rencinin
babas*n*n ismi, ö rencinin do um y*l*” (UyarFiltekin, 2006 : 136)
8. s!n!f
Türkçe Ders Kitab!’nda
birle ik fiilin üç türü kabul edilir:
“1. Kurall (özel)
birle ik
fiiller:
gerçekle-tirebilir, seriverdi, uyuyakalm*2. Yard mc fiillerle olu mu
fiiller: telefon et-, fena ol-, kahrol-

4. Kelime grubu kavram n n ilkö retimde
de tan t lmas n n faydal olaca
dü üncesindeyiz. Özellikle cümle ö elerinin ö retiminde kelime gruplar önemli bir yere
sahiptir. Kelime gruplar ö retiminin cümle
konusundan sonra yap lmas
da faydal
olacakt r. Cümle içerisinde kelimelerin hangi
ekillerde birlik olu turduklar n n görülmesi
parça-bütün ili kisinin kurulmas bak m ndan
da önemlidir.

birle ik

3. Deyim biçiminde öbekle mi birle ik
fiiller: göze çarp*yordu, sözümü tutmu-tum”
(Köktürk – Gül, 2006 : 123-124)
Kelime gruplar n n ilkö retim programlar nda yer almad n ifade etmi tik. Ancak
isim tamlamas
isim konusunda, s fat
tamlamas s fat konusunda, birle ik fiiller de
fiil konusunda
ekil bilgisiyle ili kilendirilerek aktar l r. Tamlamalar ve birle ik fiil
kabullerindeki sorun ilkö retim program ve
kitaplar nda da devam etmektedir. Di er
kelime gruplar na ilkö retim program ve
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18. Büker, Cengiz (1995), “Tak*s*z Ad Tak*m*
Denmeli mi?”, Ça da< Türk Dili, VIII. C., say
94, Aral k,[36]
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