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Giriş 

Merhaba değerli öğrencilerim. 

A-Link Rusça Temel Seviye Rusça Derslerine hoş geldiniz. 

Sizlerle tekrar birlikte olmak ve sizinle bilgilerimi paylaşmaktan çok mutluyum. 

Başlangıç seviye derslerime gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim.  

Her bir geri dönüşünüz benim için çok değerli oldu ve sizi daha iyi tanımamı 
sağladı. Sizi ve beklentilerinizi daha iyi anlamam derslerimin formatını olumlu 
yönden etkilediğine inanıyorum.  

İnsanoğlu yeni bilgilerle gelişiyor, büyüyor, güçleniyor ve mutlu oluyor. Zoru 
başardıkça ise insanın öz güveni ve kendine olan sevgi ve saygısı artıyor. Bir 
çoğunuz Rusça gibi zor bir dili anlaşılır anlatımım sayesinde öğrenebileceğine 
inandığını yazdı. Benim de en büyük isteğim; içinizde yeni bir lisanla başarılı, 
özgüveni yüksek, mutlu ve Rusça bilgisi ile ufku genişletilmiş yeni bir insanın 
doğmasına yardımcı olabilmek.  

Sahip olduğunuz bu kitap ve eğitim setini tamamladıktan sonra; Rusçada çok 
büyük bir mesafe kat ettiğinizi fark edeceksiniz ve Rusçanızın çok ilerlediğini 
hissedeceksiniz. Artık günlük hayatta rahat ve akıcı konuşabilmek için; geriye 
sadece seviyenize uygun kitap okumak, Rusça altyazılı video kaynakları  izlemek 
ve pratik yapmak kalacaktır.  

 

Keyifli dersler ve başarılar dilerim. 

 

Sevgilerimle, 

MGU Sertifikalı Yabancı Diller Rusça Öğretmeni 

Albina Yücel 
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Konu 1 / Тема 1                                                                                               
Rusça -de Halindeki Tekil İsimleri Tanıtan Sözcükler                                           
Слова, описывающие существительные в предложном падеже 
единственного числа 

Ders 1 / Урок 1 

Rusça -de Halindeki Tekil İsimleri Tanıtan Sözcükler. Obje.  
Konuya Giriş. 

Слова, описывающие существительные в предложном падеже 
единственного числа. Объект. Введение. 

 
Başlangıç seviye derslerinde isimlerin halleri ile tanıştık ve tekil isimlerin hal 
çekimlerini öğrendik. Rusça isim hallerini daha iyi anlayabilmeniz için; onları 
Türkçe ile kıyaslayarak öğrendik ve bu iki dilde isimlere yönelik sorulan soruların 
benzerlik ve farklılıklarına dikkat ederek Rusçada isim ve şahıs zamirlerinin nasıl 
çekildiğini gördük. Eğitimin başında Rusça isim hallerinin aklınızda daha kolay 
kalması için; onları Türkçe isimlerle adlandırdık ve bir süredir bu şekilde ilerledik. 
Fakat, daha sonra; Rusça isim hallerinin Türkçe isim halleri ile olan benzerliğinin 
bir noktadan sonra bittiğini ve Rusça isim hal sisteminin artık kendine özgün bir 
yöne doğru ilerlediğini ve genişlemeye başladığını gördük. O noktadan itibaren 
Rusça isim hallerine artık öz adı olan Padej (Падеж) ile hitap etmeye başladık 
ve tüm Padej’leri kendi öz isimleri ve özellikleri ile öğrenmeye devam ettik.  
 
Rusçada bir ismin veya bir şahıs zamirinin hangi Padej’de çekileceğini aşağıdaki 
unsurlar belirler; 
- ismin veya şahıs zamirinin bağlı olduğu fiil (fiil yönetimi); 
- ismin veya şahıs zamirinin bağlı olduğu edat (edat yönetimi); 
- ismin veya şahıs zamirinin kullanıldığı özel durum veya sabit gramer kalıbı  
  (özel durumlar); 
- ismin veya şahıs zamirinin bağlı olduğu bağlaç (bağlaç yönetimi, B1-B2). 
 
Örneğin; Винительный падеж’i (кого? что?) inceleyelim. 
 
Fiil Yönetimi 
 

- любить кого? что?  – kimi, ne sevmek 
- видеть кого? что?  – kimi, ne görmek 
- идти куда? (на что? во что?)  – nereye gitmek 

1.Ders 
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Edat Yönetimi 
- говорить про кого? что? – kim, ne hakkında konuşmak 
 

Özel Durumlar 
- ‘когда?’ sorusuna cevap verirken haftanın günleri ile kullanım (во 

вторник, в среду); 
- ‘когда?’ sorusuna cevap verirken ‘каждый, целый, весь, назад, 

через’ gibi sözcüklerle (каждую неделю, целый день, весь месяц, 
неделю назад, через неделю); 

- sabit kalıplarda kullanım (пальто на зиму – kışlık palto). 
 
Öğrendiğimiz bilgilerle yolumuza devam ederek bu seviyede isimleri tanıtan 
sözcüklerin çekimlerini öğreneceğiz. Rusça sözcük öbeklerindeki bütün kelimeler 
bir ahenk içindedir: isim değişiyorsa onu tanıtan tüm kelimeler (‘bir’ rakamı 
dışında diğer asal sayılar hariç) isme ‘sorgusuz sualsiz’ uyumluluk 
göstermektedirler. Anlamanız gereken şu ki; Rus dilinde bir nevi ‘isim 
diktatörlüğü’ gibi bir durum mevcut. Fakat, isim de tek başına hareket edemiyor, 
o da bağlı olduğu fiil veya edata göre davranıyor. Rusça sözcüklerinin 
hiyerarşisini bir şema ile göstermek gerekirse şöyle olur: fiil / edat / bağlaç / 
özel durumlar / sabit kalıplar  isim  ismi tanıtan sözcükler. Rusçada bir cümle 
kurabilmek için; bu dilin ‘sözcük hiyerarşisini’ her zaman göz önünde 
bulundurmalıyız: ismi tanıtan sözcüklerin çekimi ismin durumuna bağlı; ismin 
durumu ise birlikte kullanıldığı fiile, edada, bağlaca veya içinde bulunduğu sabit 
kalıp veya özel kullanım durumuna bağlıdır.  
 
Temel seviye eğitimimizi Предложный падеж ’deki isimleri tanıtan sözcüklerin 
çekimi ile başlıyoruz. Bu derste ‘о ком? о чём? (kim hakkında? ne hakkında?)’ 
sorularına cevap isimleri ve onları tanıtan bazı sözcüklerin nasıl değiştiğini 
göreceğiz. 
 
Думаю о чём?  – О доме (м.р.).  
Ne hakkında düşünüyorum?  – Ev hakkında düşünüyorum 
 
Мечтать о ком?  – О девушке (ж.р.). 
Kimi hayal etmek?  – Bir genç kızı hayal etmek.  
 
 

………………………… örneğin sonu …………………….. 
 

1.Ders 
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Ders 5 / Урок 5 
Alıştırma 2. Sıra Sayılarla Örnekler 

Упражнение 2. Примеры с порядковыми числительными 
 
  

Sözlük 

влюблённые - aşıklar 
свида́ние - romantik buluşma 
выступле́ние - sahne alma, konuşma  
племян́ник, племян́ница - yeğen erkek, yeğen kız  
Бо́г - Tanrı 
пое́здка - seyahat 
чу́до, семь чуде́с све́та  - mucize, harika, Dünya’nın  
    Yedi Harikası 
духо́вный - manevi, spiritüel 
разви́тие  - gelişim 
зап́оведь (Бо́га) - (Tanrı’nın) emri 
красть / украс́ть что? у кого́? - ne, kimden çalmak 
райо́н - mahalle, semt, bölge 
христиан́ство - Hristiyanlık 
зави́довать / позави́довать кому́?  - kime gıpta etmek 
вспоминат́ь / вспо́мнить о ком? о чём? - kimi, neyi konuşma anında  
    hatırlamak, anımsamak 
 

 

 

Alıştırma 2 

Parantezin içindeki sözcükleri -de haline çekimleyin  

(cevap anahtarını alıştırmadan hemen sonra bulabilirsiniz) 

 
1. Влюблённые разговар́ивали (их пе́рвое свида́ние). 

Aşıklar ilk romantik buluşmalarını konuşuyorlardı. 
 

2. Друзья́ вспоминал́и (их пе́рвая встре́ча). 
Arkadaşlar ilk buluşmalarını anımsıyorlardı. 
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3. О пе́рвой ко́шке позабо́тилась моя́ сосе́дка, а (вторая́) до́лжен 
позабо́тится я. 
İlk kediye komşum bakmıştı. İkincisi ile ben ilgilenmeliyim. 
 

4. Ири́на совсе́м не переживал́а (второ́е выступле́ние). 
İrina ikinci konuşması hakkında hiç endişe duymuyordu. 
 

5. Мой племян́ник мечтае́т (тре́тья маши́на). 
Yeğenim üçüncü arabayı hayal ediyor. 
 

6. Серге́й и Ю́лия про́сят Бо́га (тре́тий ребёнок).  
Sergey ve Yulya Tanrı’dan üçüncü bir çocuk istiyorlar. 
 

7. Поэ́ты спо́рили (четвёртое стихотворе́ние) их дру́га. 
Şairler arkadaşlarının dördüncü şiirini tartışıyorlardı.  
 

8. Кто слы́шал (четвёртая кни́га) И́горя Ивано́ва? 
İgor İvanov’un dördüncü kitabı hakkında duyan var mı? (kitabını duyan  
var mı?) 
 

9. Вы не хоти́те написат́ь (пят́ый до́м) на́шей у́лицы? 
Sokağımızın beşinci apartmanı hakkında yazmak ister misiniz? 
 

10. Вы уже́ читал́и (пят́ая ста́нция) метро́? 
 Metronun beşinci istasyonu hakkında okudunuz mu? 
 

11. Что вы знае́те (шесто́е чу́вство)? 
 Altıncı his hakkında neler biliyorsunuz? 
 

12. Вчера ́мы с друзья́ми бесе́довали (шестая́ пое́здка) в Москву́. 
 Dün arkadaşlarımızla Moskova’ya altıncı gidişimizi konuştuk. 
 

13. Напо́мните, пожал́уйста, (седьмо́е чу́до) све́та. 
 Dünya’nın Yedinci Harikası’nı hatırlatır mısınız, lütfen. 
 
 

………………………… örneğin sonu …………………….. 
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Ders 10 / Урок 10 

 ‘В’, ‘на’ Yer Edatları ile Okuma Çalışması. 
Текст для работы с предлогами места ‘в’ , ‘на’ 

 

Sözlük 

 

располо́жен - bulunuyor  
чи́сленность - canlı varlıkların toplam sayısı  
населе́ние - nüfus  
кру́пный - iri, büyük  
регуляр́но - düzenli olarak 
спорти́вный ко́мплекс - spor kompleksi (tesisi) 
желат́ь / пожелат́ь кому́? чего? - kime, ne dilemek 
плани́ровать / заплани́ровать что? - ne planlamak  
 

 

 
Семья́ Петро́вых 

 
Михаи́л Петро́в живёт в Росси́и, в Новосиби́рске. Э́тот го́род располо́жен на 
се́вере большо́й страны́. Новосиби́рск – тре́тий по чи́сленности населе́ния 
го́род Росси́и. В це́нтре го́рода нахо́дится са́мый кру́пный в стране́ Теат́р 
о́перы и бале́та. Э́тот теат́р располо́жен на пло́щади Ле́нина. 
 
Михаи́л женат́ и у него́ есть дочь и сын. Ю́лия, жена́ Михаи́ла – домохозяй́ка. 
Она ́лю́бит ходи́ть в магази́ны, суперма́ркеты и на ры́нок. В магази́не она́ 
покупае́т хлеб, молоко́ и яй́ца. Мяс́о, о́вощи и фру́кты Ю́лия покупа́ет на 
ры́нке. Сейчас́ Ю́лия в супермар́кете, она ́купи́ла мы́ло и шампу́нь.  
 
Вади́м, сын Михаи́ла и Ю́лии у́чится в университе́те на истори́ческом 
факульте́те. Сейчас́ он на ле́кции по исто́рии Росси́и.  
 
Их дочь, Викто́рия – шко́льница. Сейчас́ её то́же нет до́ма. Она ́в шко́ле, на 
уро́ке матема́тики.  
 
 



 

 

Yayım Hakkı @ A-Link Rusça   

www.alinkrusca.com 

 

- 11 -  

 
Михал рабо́тает в одно́й кру́пной фи́рме. Сейча́с он на рабо́те, в своём 
о́фисе. 
 
Вчера́ семья ́Петро́вых была ́в теат́ре на бале́те «Лебеди́ное о́зеро».  
На выходны́х они́ плани́руют пойти́ в музе́й. Они́ уже́ давно́ не́ были ни в 
музе́е, ни на вы́ставке, ни на экску́рсии. 
 
Михаи́л и Ю́лия забо́тятся о своём здоро́вье, поэ́тому регуляр́но хо́дят в 
спорти́вный ко́мплекс. Там Ю́лия пла́вает в бассе́йне, а Михаи́л занимае́тся 
в спортза́ле. Иногда ́Михаи́л оди́н хо́дит на стадио́н поигра́ть в футбо́л. На 
стадио́не на ма́тче он чу́вствует себя́ отли́чно. 
 
Сего́дня ве́чером семья ́ Петро́вых бу́дет у́жинать в рестора́не. На у́жине 
таќже бу́дут и их друзья ́– Оле́г и Мари́на. Недав́но Михаи́л и Ю́лия бы́ли у 
них в гостях́ на дне рожде́ния Оле́га, а тепе́рь реши́ли пригласи́ть их в 
ресторан́.  
 
Давай́те пожелае́м им прият́ного ве́чера! 
 
__ 
 
Alıştırmalar Kitabı’ndaki Dersin Alışıtırması: 6. Alıştırma  
 
Not: 11.Derse geçmeden önce Alıştırmalar Kitabı’ndaki 11. Dersin alıştırmasını   
       Yapın (7. Alıştırma). 
 
 
 

………………………… örneğin sonu …………………….. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Yayım Hakkı @ A-Link Rusça   

www.alinkrusca.com 

 

- 12 -  

Ders 22 / Урок 22 

Edatlı Haldeki ‘Который’ İlgi Zamiri ile Bileşik Cümleler 
Сложные предложения с относительным местоимением «который» 

в предложном падеже 
 
Bu derste ‘который’ ilgi zamiri ile bileşik cümleleri incelemeye devam edeceğiz 
ve dersin sonunda aşağıdaki gibi cümleleri rahatça kurmayı öğreneceğiz. 
 

• Bugün sana bahsettiğim arkadaşım geldi. 
• Arkadaşım bana doğduğum ve yaşadığım şehir hakkında sordu. 
• Burası, içinde Puşkin müzesinin bulunduğu bina. 
• Sana çalıştığım iş yerimi anlatayım mı?   
• Geçen hafta kahvaltı ettiğimiz restoranı beğendin mi?  

 

  

Повторение – мать учения / Tekrarlama, hatırlamanın esasıdır (Rus atasözü) 

 
помнить о ком? о чём? 
Biz her zaman 2. Dünya Savaşı’nı hatırlıyoruz. 
 
Что мы делаем? - Мы помним … 
Как часто? - Мы всегда помним … 
О чём? - Мы всегда помним о войне … 
О какой войне? - Мы всегда помним о Второй мировой войне. 
Neler yapıyoruz? – Hatırlıyoruz. 
Ne sıklıkla? – Biz her zaman hatırlıyoruz. 
Neyi? (fiilden dolayı Rusçası ne hakkında?) - Biz her zaman savaşı hatırlıyoruz. 
Hangi savaşı? - Biz her zaman 2. Dünya Savaşı’nı hatırlıyoruz. 
 
напоминать / напомнить о ком? о чём?  
Haftaya bana yapacağın konuşmayı hatırlat (ır mısın).  
 
Что сделай? - Напомни … 
Кому? - Напомни мне … 
Когда? - Напомни мне на следующей неделе … 
 

………………………… örneğin sonu …………………….. 
 



 

 

Yayım Hakkı @ A-Link Rusça   

www.alinkrusca.com 

 

- 13 -  

Ders 28 / Урок 28 

- i Halini Yöneten Geçişli Fiiller (2. Bölüm) 
Переходные глаголы, управляющие винительным падежом  

(2-я часть) 
  
 

Sözlük 
 
ре́зать (хлеб, сыр, о́вощи, фру́кты) что? - kesmek 
тере́ть (о́вощи, сыр) что? - rendelemek 
завар́ивать / завари́ть (чай, ко́фе) что? - demlemek 
кипяти́ть / вскипяти́ть (во́ду, молоко́) что? - kaynatmak 
жар́ить / сжар́ить (карто́фель, яй́ца) что? - kızartmak 
 

……………………………………………. 
 

 
 
-i Halini Yöneten Geçişli Fiiller  
 
Fiillerin Online Çekimi İçin Tıklayın 
 
 
7. Yemek Yapma Grubu Fiilleri  
 
гото́вить / пригото́вить (еду́) что? - pişirmek, hazırlamak 
ре́зать (хлеб, сыр, о́вощи, фру́кты) что? - kesmek 
тере́ть (о́вощи, сыр) что? - rendelemek 
вари́ть / свари́ть (суп, макаро́ны) что? - haşlamak 
завар́ивать / завари́ть (чай, ко́фе) что? - demlemek 
кипяти́ть / вскипяти́ть (во́ду, молоко́) что? - kaynatmak 
 

……………………………………………… 
 
 
Yemek Yapma Grubu Fiilleri ile Sözcük Öbekleri 
 
де́лать / сде́лать овощно́й салат́, чёрный чай, чёрный ко́фе 
sebze salatası, siyah çay, sade kahve yapmak 

https://www.babla.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%BE%CC%81%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
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Реце́пт ке́кса 

Kek Tarifi 
 
Проду́кты 
Malzemeler 
 
яй́ца  – 2 шт 
сметан́а (Rus yoğurdu) – 100 гр 
расти́тельное мас́ло  – 100 гр 
сах́ар – 200 гр 
со́да (karbonat) – 15 гр 
мука́ (un) – 400 – 450 гр 
изю́м (kuru üzüm) – 30 гр 
фунду́к (fındık) – 30 гр 
 
 
Спо́соб приготовле́ния 
Hazırlama Yöntemi 
 
 (Небольши́е све́жие) яй́ца разби́ть в ми́ску.  

Büyük olmayan taze yumurtalar bir kabın içine kırılır. 
 

 Всы́пать (бе́лый) са́хар и хорошо́ размеша́ть. 
İçine beyaz şeker konulur ve iyice karıştırılır. 
 

 Влить расти́тельное ма́сло. 
İçine sıvı yağ konulur (dökülür). 
 

 Добав́ить (дома́шнюю) сметан́у.  
Ev yapımı Rus yoğurdu eklenir. 
 

 Добав́ить (бе́лую) муку́ и со́ду и хорошо́ перемеша́ть. 
Beyaz un ile karbonat eklenir ve iyice karıştırılır. 
 

 Добав́ить изю́м и фунду́к и опят́ь перемешат́ь. 
Kuru üzüm ile fındık eklenir ve tekrar karıştırılır. 
 

 Вы́ложить те́сто в фо́рму и выпекат́ь 30 мину́т при температу́ре 180 
град́усов. 
Hamur, kek kabına boşaltılır ve 180 derece sıcaklığındaki fırında 30 dakika pişirilir. 
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Alıştırma 21 – Cevap Anahtarı 
 
Not: 21. Alıştırmanın cevaplarına bakmadan önce, alıştırmayı Alıştırma 
Kitabı’nda tek başınıza yapmaya çalışın. 
 

 
1. Anneannem akşam yemeğine çok güzel tavuk eti ve sebze salatası hazırladı. 

Баб́ушка приговила на у́жин о́чень вку́сное кури́ное мя́со и овощно́й 
сала́т. 

 
2. Sert sebzeleri ve kaşar peyniri rendelemeyi sevmediğim için mutfak robotu 

satın aldım. 
Я не люблю́ ре́зать твёрдые ов́ощи и твёрдый сыр, поэ́тому я купи́ла 
ку́хонный комба́йн. 

 
 

………………………… örneğin sonu …………………….. 
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Ders 39 / Урок 39 

Alıştırma 27. - i Halini Yöneten Geçişli Fiillerle Örnek Cümleler 
Упражнение 27. Примеры предложений с переходными глаголами, 

управляющими винительным падежом 
  

Sözlük 

ра́ковина - lavabo  
во́здух - soluduğumuz hava 
очищат́ь / очи́стить что? - temizlemek, arıtmak 
разбро́санные (örn. ве́щи) - dağınık (kıyafetler) 
неуже́ли (örn. ты не знае́шь)?! - yoksa bilmiyor musun?! 
 

………………………………………………………. 

 

 

Alıştırma 27 – Cevap Anahtarı 

 

Not: 27. Alıştırmanın cevaplarına bakmadan önce, alıştırmayı Alıştırma 
Kitabı’nda tek başınıza yapmaya çalışın. 

 

1. Andrey, dağınık kıyafetlerini toplamaktan sıkıldım! Onları çıkarttığın anda 
yerlerine koymak o kadar mı zor? 
Андре́й, мне надоело убират́ь твои́ разбро́санные 
ве́щи! Неуже́ли так тру́дно класть их сра́зу на свои́ места?́! 

 
…………………………………………………………… 
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И ещё кое-что / Ve bir şey daha 

Kendine Dönüşlü Pozisyon Değiştirme Fiilleri 

2. Fiil – Duruş Pozisyonunu Değiştirmek 

 

станови́ть / поста́вить себя  куда? = станови́ться / стать – nereye gelip 
durmak 

 

становиться стать        
 
 
  

я становлю́сь  
ты стано́вишься  
мы стано́вимся  
вы стано́витесь 
он стано́вится  
они́ стано́вятся  
 
станови́лся (лась / лись) 
станови́сь! станови́тесь! 

я стан́у 
ты стан́ешь  
мы стан́ем  
вы стан́ете  
он стан́ет  
они́ ста́нут  
 
стал (ла / ли) 
стань! ста́ньте! 

 

Э́то Оле́г. А э́то ступе́ни к успе́ху. Олег хо́чет поднят́ься наве́рх. Он постав́ил 
одну́ но́гу на пе́рвую ступе́нь и сейчас́ ме́дленно сам на неё стано́вится. 
Прав́ая нога ́Оле́га уже́ стои́т на пе́рвой ступе́ни, но его́ ле́вая нога ́ещё стои́т 
на земле́. Он говори́т: «Я до́лжен дости́чь успе́ха и сейчас́ стан́у на пе́рвую  

 
……………………………………………. 

 
Куда ́Оле́г постав́ил свою́ прав́ую но́гу? – Свою́ прав́ую но́гу он постав́ил на 
пе́рвую ступе́нь успе́ха. 
Oleg sağ ayağını nereye koydu? – Sağ ayağını başarının ilk basamağına koydu. 
 
Куда ́Оле́г собирае́тся стать? – Он собирае́тся стать на пе́рвую ступе́нь. 
Oleg nereye çıkmaya hazırlanıyor? – İlk basamağa çıkmaya hazırlanıyor. 
 

 
………………………… örneğin sonu …………………….. 
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