
Akkusativ, dativ ve çift-yönlü edatlar 

Eskiden beri esakademi.com’u takip eden Almanca öğrencilerimiz artık akkusativ ve dativ 
terimlerini ezbere biliyorlar. Kısaca Akkusativ ismini –i hali(den Name) ve dativ ismin –e 
hali(dem Name) demektir. Almanca bize başlarda zor geldiği için bu duruma alışmak biraz 
zaman alabiliyor. Aslında den Name ve dem Name örneklerine bakınca bu kuların isimlere 
uygulandığını görüyoruz. Demek ki neymiş “ismin halleri isimlere uygulanır.” Ama 
Almancada ismin şeklini şuklunu değiştiren bir takım fiiller, sıfatlar ve edatlar vardır. Bu 
edatlardan bir kısmı ismi sadece Akkusativ şekle sokar, bazıları sadece Dativ şekle sokar ve 
bazıları da hem akkusativ hem dativ şekle sokar.Gelin bunları birlikte inceleyelim 

Akkusativ durum alan edatlar 
durch vasıtasıyla 
gegen karşı 
um Civarında/ -de 
für için 
ohne -sız 
bis kadar 

Dativ durum alan edatlar 
aus -in dışında, -den  (ülke, şehir veya yer) 
mit ile, vasıtasıyla (ulaşım) 
von -den (kişi, açık yer, veya yön), tarafından 
seit -den beri 
bei yanında, -de, evde veya iş yerinde 
nach sonra, -e  ile yön (şehirler ve ülkeler) 
zu -e ile yön  (genelde kişi ve belirli bina) 
gegenüber -in karşısında 
außer -in dışında, bunun yanında 

Genitiv durum alan edatlar 
während esnasında 
trotz -e rağmen 
(an)statt -in yerinde 
wegen -in yüzünden 
außerhalb -in dışında 
innerhalb -in içinde 

Dativ veya Akkusativ alan edatlar (çift-yönlü)  
an -de, -e, üzerinde (dikey yüzeyler, sınır veya sınırlı yer ifade eder) 
auf üzerine, üzerinde (yatay yüzeyler), -e (bazı halka açık binalar) 
hinter Arkasında,arkasına 
in içinde, içine, -e (bina, kapalı yer, feminin veya çoğul ülkeler) 
neben yanında, yakınında 
über üzerinde, üstünde, karşısı, hakkında 
unter altına, altında, arasında 
vor önünde, önce 
zwischen arasında 



 

İki-yönlü edatlar için:   akkusativ biçim yön ve hareket gösterir ve “nereye?” sorusuna cevap 
verir. dativ biçim konum ve yer gösterir ve “nerede?” sorusuna cevap verir. 

Mesela:  In die Schule  okula demektir ve akkusativ form kullanır. Çünkü bu bir yöndür.  In 
der Schule  okulda demektir ve  dative form kullanır.Çünkü bu bir yerdir.Ama tek istisna zu 
Hause – evde(dat.) ve nach Hause – eve (akk.). Ich bin zu Hause Ben ebdeyim demek ve  
Ich gehe nach Hause Ben eve gidiyorum.  

 

 

 

Accusativ:  hareket & yön Dativ:  yer & konum 
Er hängt das Bild über das Sofa. 
O Resmi kanepenin üzerine asıyor. 

Das Bild hängt über dem Sofa. 
Resim kanepenin üzerinde asılı duruyor. 

Stell es unter den Tisch. 
Onu masanın altına koy. 

Es ist unter dem Tisch. 
O masanın altında. 

Fahren Sie den Wagen hinter das Haus. 
Arabayı evin arkasına sür. 

Der Wagen steht hinter dem Haus. 
Araba evin arkasında. 

Stellen Sie die Flaschen vor die Tür. 
Şişeleri kapının önüne koy. 

Die Flaschen stehen vor der Tür. 
Şişeler kapının önünde. 

Stell es auf den Tisch. 
Onu masanın üzerine kot. 

Es liegt auf dem Tisch. 
O masanın üzerine (yatık halde) duruyor. 

Schreib es an die Tafel. 
onu tahtaya yaz. 

Es steht an der Tafel. 
O tahtanın üzerinde. 

Er geht in die Küche. 
O mutfaüa gidiyor. 

Er ist in der Küche. 
O mutfakta. 

Stellen Sie es neben das Haus. 
Onu evin yanına koy. 

Es ist neben dem Haus. 
o evin yanında. 

Stell die Lampe zwischen das Sofa und den 
Tisch. 
lambayı kanepenin ve masanın arasına koy. 

Die Lampe steht zwischen dem Sofa und dem 
Tisch. 
Lamba kanepenin ve masanın arasında. 

Stehen, liegen ve sitzen dativ durum kullanırken, stellen, legen ve setzen akkusativ durum 
kullanır. 



 

 

Çalışmalarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız 
lütfen destek olun ve katkıda bulunun 

 
facebook.com/ahmet.bergmann/ 
Facebook sayfamı takip edin 
gelişmelerden haberdar olun, soru sorun 

 
http://esakademi.com/ 
web sitemizi daha çok ziyaret edin 
Websitemizde Google reklamları yayınlanmaktadır. Site bu reklamlar sayesinde yayın 
hayatına devam edebilmektedir. esakademi.com reklam gösterimlerinden ve 
tıklamalardan para kazanmaktadır. 

 
youtube.com/esakademi 
Youtube kanalıma abone olun 
Burada almanca video dersler paylaşıyorum 

 

 
 

Hadi destekleyin beni, destek istiyorum sizden 

https://www.facebook.com/ahmet.bergmann/
http://esakademi.com/
http://www.esakademi.com/
https://www.youtube.com/esakademi

