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Her Yönüyle Almanca İlgeçler / Deutsche Präpositionen unter 

allen Aspekten1 

Umut Balcı, Batman 

Öğrencilerin dil öğrenme motivasyonları 

onların başarı düzeyleriyle doğru 

orantılıdır. Dilbilgisi konularına 

hâkimiyetleri arttıkça dil motivasyonları da 

artar, böylelikle hedef dili daha rahat 

öğrenme olanağına sahip olurlar. Bu 

bağlamda Almancanın temel dilbilgisi 

konularından biri olan ilgeçler (Alm. 

Präpositionen) öğrenme ve öğrenci 

açısından önem kazanmaktadır. Sözlü veya 

yazılı aktarımlarda ister uzun ister kısa 

olsun, neredeyse her tümcede ilgeçler yer 

almaktadır. Dolayısıyla ilgeçlerin 

öğrenciler tarafından eksiksiz bir şekilde 

öğrenilmesi onların yazılı/sözlü 

becerilerini fazlasıyla kolaylaştıracak ve 

onların yabancı dile yönelik 

motivasyonlarını arttıracaktır.  

 İlgeçlerin yabancı dil eğitiminde bu 

derece önemli olması, dikkatleri bu konu 

ile ilgili yazılan makale, kitap vb. 

akademik araştırmalara yöneltmiştir. 

Kapsamlı bir literatür taraması 

yapıldığında elbette bu konu ile ilgili basılı veya elektronik kaynaklara ulaşılmaktadır. 

Mevcut kaynaklar incelendiğinde ilgeçler konusunun çok yüzeysel ele alındığı 

görülecektir, örneğin: 

 İlgeçlere yönelik kalıplaşmış bilgiler aktarılmakta; 

 Genellikle Dativ, Akkusativ, Genitiv ilgeçlerin en yaygın kullanılanlarına yer 

verilmekte; 

 İlgeçlerin temel anlamlarına bağlı kalınmakta, yan anlamlarına 

değinilmemekte; 

 İlgeçlerin farklı kullanım alanlarına ve görevlerine yer verilmemektedir.  

                                                
1 Zengin, Dursun (2016): Her Yönüyle Almanca İlgeçler. Ankara: Nika Yayınevi.. 409 S. ISBN: 

9786059386050 
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 Yukarıdaki eksiklikler göz önünde bulundurularak, yabancı dil eğitiminin önemli 

konularından biri olan ilgeçlerle ilgili yüzeysel ve kalıp bilgi yığınının önüne geçilmesi 

amacıyla hazırlanan Her Yönüyle Almanca İlgeçler adlı kitap, Ankara Üniversitesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Dursun Zengin imzasıyla Aralık 2016 tarihi itibariyle 

kitapçılardaki yerini almıştır. Nika Yayınevi’nden çıkan kitap 409 sayfadan oluşmakta 

ve ilgeçler konusunu tüm detaylarıyla ele almaktadır.  

 Kitabın birinci bölümünde ilgeçlerle ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. 

İlgeçlerin öncelikli olarak cümle içinde kullanımlarını içeren bu bölümde isimle birlikte 

kullanılan ilgeçler, zamirle birlikte kullanılan ilgeçler ve zarfla birlikte kullanılan 

ilgeçler teker teker örneklendirilmiştir. İlgeçler bu bölümde ayrıca yapısal özelliklerine 

göre basit, bileşik ve türemiş ilgeçler olmak üzere üç guruba ayrılmış, yapısal 

özelliklerinin yanı sıra anlamsal özelliklerine de değinilmiştir. Bu bölümde aktarılan 

bilgiler kitabın ilerleyen bölümlerinde daha detaylı ve açıklayıcı bir şekilde bol sayıda 

örnekle ele alınmıştır.  

 Kitabın ikinci bölümünde ise ilgeçler farklı özelliklerine göre gruplandırılmıştır. 

İlk aşamada tüm ilgeçler durumsal çekim özellikleri (Kasus) belirtilerek toplu bir 

şekilde listelenmiştir. Bu kitabı diğer benzer kitaplardan farklı kılan özelliği de çok 

kapsamlı olmasıdır, ki listede toplam 131 farklı ilgece yer verilmiştir. Bu özelliğiyle 

Zengin’in kitabı Almanca İlgeçler konusunu ele alan en kapsamlı çalışma olmaktadır. 

Bu bölümde ilgeçler söz dizimsel (syntaktisch) özellikleri açısından isimden önce 

kullanılanlar ve isimden sonra kullanılanlar şeklinde iki gruba ayrılmış ve 

örneklendirilmiştir. İlgeçlerin bu özelliklerinin öğrenciler tarafından eksiksiz bir şekilde 

öğrenilmesi, olası anlatım bozukluğunun da önüne geçilmesi açısından önem arz 

etmektedir. Söz dizimsel özelliklerinin yanı sıra bu bölümde ilgeçlerin yazımsal 

(orthographisch) özelliklerine değinilmiş, böylelikle yazım yanlışlarının önüne 

geçilmesi de sağlanmıştır. Bu bölümün ayırt edici bir diğer yönü ise birden fazla 

sözcükten oluşan ilgeçler, yabancı kökenli ilgeçler, birbirine zıt anlamlı ilgeçler 

şeklinde gruplandırmaların yapılmış olmasıdır. Böylelikle öğrencilerin ilgeçleri her 

açıdan somut bir şekilde özümsemelerinin önü açılmıştır.  

 Kitabın ilerleyen bölümlerinde sırasıyla Akkusativ ile kullanılan ilgeçler (18 

adet), Dativ ile kullanılan ilgeçler (24 adet), hem Akkusativ hem Dativ ile kullanılabilen 

ilgeçler (9 adet) ve Genitiv ile kullanılan ilgeçler (81 adet) anlamsal özellikleri ve 

Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmiştir. Birbiriyle özdeş olarak hazırlanan bu 

bölümlerde öncelikli olarak ilgili ilgeçlerin listesi, ilgeçlerin her birinin olası bütün 

anlamları Türkçe ve Almanca cümle örnekleriyle birlikte verilmiştir. Böylelikle 

öğrenciler aynı ilgecin cümle içindeki farklı anlamlarını örnek cümleler aracılığıyla 

analiz etme şansına sahip olmaktadırlar. Bazı ilgeçlerin anlamlarına fotoğraf veya resim 

aracılığıyla vurgu yapılması ise yine kitabın ayırt edici özelliklerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 Kitabın son bölümünde ise ilgeçlerin öncelikli olarak genel bir gruplandırmayla 

anlamsal özellikleri aktarılmıştır. Örneğin; 

Lokale Präpositionen           → Yer belirten ilgeçler           → in, hinter, nach …. 

Temporale Präpositionen     → Zaman belirten ilgeçler      → an, um, bis ….. 
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Kausale Präpositionen         → Neden belirten ilgeçler        → wegen, trotzt, aufgrund… 

Modale Präpositionen          → Durum belirten ilgeçler       → anstatt, mit, unbeschadet... 

Yukarıdaki gruplandırma çok genel bir gruplandırma olduğu için, yazar bu bölümde 

daha detaylı bir gruplandırma da yapmış, şart bildiren ilgeçleri (konditional), zıtlık 

belirten ilgeçleri (konzessiv), araç olma durumu belirten ilgeçleri (instrumental) ve 

amaç belirten ilgeçleri (final) teker teker açıklamış, kitabın sonunda ise tüm ilgeçleri 

anlamsal özelliklerine göre bir araya getiren bir liste oluşturmuştur. 

 Yukarıda ana hatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız Dursun Zengin’in Her Yönüyle 

Almanca İlgeçler adlı eseri Almanca öğrenen, Almancaya ilgi duyan herkese hitap eden, 

basit ve net bir üslupla hazırlanan bir kaynaktır. Bireysel olarak Almanca öğrenen, 

Anadolu liselerinde seçmeli Almanca dersini alan, Üniversitelerin Alman Dili Eğitimi 

anabilim dalları veya Alman Dili ve Edebiyatı anabilim dallarında öğrenim gören, 

ÖSYM’nin düzenlediği YDS, YÖK-DİL gibi sınavlara hazırlanan herkesin temel 

başucu kitaplarından biri olma özelliğine sahip olan bu kitabın, Almancanın yabancı dil 

olarak öğretiminde büyük bir boşluğu dolduracağı kanısındayız. 


