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Önsöz  

A-Link Başlangıç Seviye Rusça Dersleri Rusçayı yeni öğrenmeye başlayanlar için 
hazırlanmış olsa da; detaylı, açıklayıcı ve kapsamlı konu anlatımları ile bu dili 
yıllardır öğrenenler için de paha biçilmez bir bilgi kaynağı olacağına inanıyorum. 

Bu derslerin amacı; Rusça ses, vurgu ve tonlama sistemlerinden başlayarak 
başlangıç seviye gramer konularını anlaşılır, kapsamlı ve akılda kalıcı bir şekilde  
siz değerli öğrencilerime aktarmaktır.  

Her bir ders 4 gramer konusu ve bir / birkaç diyalog veya okuma metninden 
oluşmaktadır. Konular kısa olduğunda tüm konuları bir oturumda çalışabilirsiniz. 
Konular uzadıkça onlara ayıracağınız zaman da uzayacağı için; her bir konuyu bir 
ders olarak algılayıp çalışabilirsiniz.  

Yeni konuya geçmeden önce; edindiğiniz bilgiyi alıştırması ile mutlaka  pekiştirin. 
Alıştırma esnasında yaptığınız her bir hata sizin için ‘en iyi öğretmenden ders alma’ 
durumuna dönüşecektir.  

 

Sevgilerimle, 
Yabancı Diller Rusça Öğretmeni 
Albina Yücel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul, 2020 
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Ders 1 / Урок 1 

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi. Harfler Аа, Оо, Уу, Бб, Вв, Гг 
2. Kişi Adılı 
3. Burada - Orada 
4. Bu - Şu 
5. Diyalog. Merhabalaşma 
 

 
 
1. Konu. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi 

 
Rus dilinde 33 harf var. Ancak ses sayısı çok daha fazladır. Bunun nedeni, aynı 
harfin sözcük içindeki pozisyonuna göre farklı şekillerinde okunmasıdır.  
 
Rus ünsüzleri sesli (yumuşak) ve sessiz (sert) olmak üzere iki gruba ayrılır. 
Ünlüler ise; yumuşak (ince) ve sert (kalın) ünlüler gibi iki gruba bölünür, 
yumuşak (ince) ünlüler de kendi içinde ayrıca tek sesli ve çift sesli ünlüler olmak 
üzere ayrılır. 
 
Biz bu derste 3 sert (kalın) ünlü ve 3 sesli (yumuşak) ünsüz harf ve onların seslerini 
öğreneceğiz 
 
Аа - [a]   - ses [a]     Оо - [o]  - ses [o]     Уу - [u]    ses [u] 
Бб - [be] - ses [b]     Вв - [ve] - ses [v]     Гг - [ge] - ses [g] 

 ders1_1.1 

 
Alıştırma 
 
баба, вава, гага, бобо, вово, гого, бубу, вуву, гугу 

 ders1_1.2 

 
Not: Konuyu pekiştirmek için çalışma kitabında bu konunun alıştırmasını yapın. 
 
 
 
 

1.Ders 

 

https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-online-rusca-dersleri/1-ders-kisi-adili-bu-su-merhabalasma


 

 

Yayım Hakkı @ A-Link Rusça   

www.alinkrusca.com 

 

- 8 -  

2. Konu. Kişi Adılı   
  

 
Bu aşamada sadece Latin harfleriyle okuma 
açıklamalarına dikkat edin. Rusça okuma 
kurallarını öğrendikten sonra Rusça Kiril 
Alfabesi ile doğru okuyabilirsiniz.  
 
 
 
 
 

 
 

1. Şahıs 
Tekil  Ben  -  я [ya]  
Çoğul  Biz  -  мы [mı]   
 
 

2. Şahıs 
Tekil  Sen  -  ты [tı] 
Çoğul  Siz  -  вы [vı] 
 
 

3. Şahıs 
Tekil  O (eril) -  он [on] 
Tekil  O (dişil) -  она [aNA] 
Tekil  O (orta) -  оно [aNO] 
Çoğul Onlar  -  они [aNİ]  
 
 
Rusçada kişi adılı sadece canlı isimler için değil, tüm cansız objelerin yerine de 
kullanılabilir.  
 
Not: Konuyu pekiştirmek için çalışma kitabında bu konunun alıştırmasını yapın. 
 
 

………………… ders örneği sonu ………………………… 
 
 

1.Ders 
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Ders 3 / Урок 3 

1. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi.  
    Harfler Ээ, Ее, ы, Ии, Йй, Дд, Тт, Жж, Шш, Зз, Сс 
2. Rusçada Vurgu. 2.Ritim Modeli 
3. Tonlama. 1., 2. ve 3. Tonlama 
4. Bu da / O da ...  
5. Diyalog. Telefonda Kişiyi Sorma 
 

 
 
1. Konu. Rusça Alfabe ve Ses Sistemi 

 
Rusçada ünlü ve ünsüz harflerin çoğunun bir çift harfi var. İlk önce çiftleri olan 
harfleri ele alacağız ve bu derste 11 harf daha öğrenip çiftleri olan harflerin 
öğrenimini tamamlayacağız.  
  
Ünlülerin çiftleri 
 
sert (kalın) yumuşak (ince) 
Ээ  [e] - ses [açık e] 
Ыы [ı] - ses [ı]   

Ее [ye] - ses [ye] çift sesli 
Ии [i]   - ses [i] tek sesli 
 

Rusçada ‘ы’ harfi ile başlayan hiç bir sözcük olmadığı için bu harfin büyük versiyonu 
yok ama Iğdır gibi yabancı isimleri yazabilmek için küçük harfini sadece büyük 
olarak yazabiliyoruz.   
  
          
Ünsüzlerin çiftleri 
 
sesli (yumuşak, çınlayan) sesiz (sert, boğuk) 
Дд  [de] - ses [d]  
Жж [je]  - ses [j] 
Зз   [ze] - ses [z] 

Тт   [te]  - ses [t] 
Шш [şa] - ses [ş] 
Cc   [es] - ses [s] 
 

 
 
 
 
 
 

3.Ders 

 

https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-online-rusca-dersleri/online-rusca-ders3-tonlama
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Çifti olmayan ünsüz harf 
 
sesli (yumuşak)  
Йй [KRAtkaya i] - ses [y]  
 
Bu harf Ии harfine benzese de sözcüğün içinde asla [i] gibi okunmaz, [y] gibi 
okunur. Ayrıca, harfin üzerindeki ‘yatan ay’ işareti vurgu işareti ile karıştırılmamalı: 
мой [moy] – o (eril) benim; мои́ [maİ] – onlar benim.  
  
Alıştırma 
  
Эда,́ э́то, э́тот, еда,́ ада,́ яда,́ де́ва, де́ти 
пой, стой, мой, твой, кой, кая,́ кайа,́ фай, жуй 
шап́ка, зака́т, сакат́, шафа́к, салат́а, тойо́та 
 

  ders3_1.1 
  
моё, твоё, ёж, бай бай, кой, япты́, окуду́, зина́ 
Эди́з, кыш, иджят́, койду́, дэдэ́, де́душка, дайы́, дяд́я 
тэйзэ́, тё́тя, Жан, по́за, ко́за 
 

  ders3_1.2  
  
 
Açıklama: ‘ё’ harfi sözcüğün içinde daima vurgulu olduğu için bu harfin vurgu 
işareti konulmaz. 
 
Not: Konuyu pekiştirmek için çalışma kitabında bu konunun alıştırmasını yapın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Ders 
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Ders 10 / Урок 10 

1. Okuma Kuralları. Çift Sesli Ünlülerin Çift Sesli Olarak Okunması 
2. Okuma Parçası. Şehrimiz 
3. 'Это' ve 'то' İşaret Zamirleri 
4. Sıfatlar  
5. Diyaloglar. En iyi olan hangisi? 

 
 
Çift Sesli Ünlülerin Çift Sesli Olarak Okunması 
 
Ünsüzleri Yumuşatan Ünlüler konusunda ‘е, ё, и, ю, я’ gibi yumuşak ünlü 
harflerinin bu harflerden önceki gelen ünsüzleri nasıl yumuşadıklarını gördük.  
 
ле́то [LİEta], здесь [zdies'], и́мя [İmia], люкс [lüks], лёд [löt], мяс́о [MİAsa] 
 
Bu 5 yumuşak ünlünün arasına giren ‘и’ harfi tek sesli yumuşak bir ünlü olduğu 
için sözcük içinde bulunduğu her pozisyonda yazıldığı gibi okunur.  
 
Fakat, diğer 4 harf birer çift sesli ünlü harftir ve bu da bazen kafa karıştırıcı oluyor 
çünkü; bu harfler bazen tek sesli yumuşak bir ünlü bazen ise çift sesli bir ünlü gibi 
telaffuz edilir. Aslında, bu harflerin sadece ünsüz bir harften sonra geldiklerinde 
tek sesli olarak okunduğunu hatırlarsak bize yeter. Fakat; yine de bu konu ile ilgili 
okuma kuralını öğrenelim.  
 
Rusça okuma kurallarına göre; ‘е, ё, ю, я’ gibi çift sesli yumuşak ünlüler aşağıdaki 
pozisyonlarda olduklarında çift sesli olarak yani kendi orijinal isimleri ile okunur. 
  
1. Sözcüğün başında:  емек [yemek], ёк [yok], юва [yuva], ят [yat]; 
2. Bir ünlüden sonra:  нихает [nihayet], Тоёта [toyota], оюк [oyuk]; 
3. ь veya ъ’ den sonra:  бюнье [bün’ye], фольё [fol’yo], билья [bil’ya]. 
 
   
Alıştırma 
Sözcükleri okuma kuralına uygun okuyun. 
  
его́, её, семья,́ компью́тер (bilgisayar), прият́но, по́езд (tren), подъе́зд 
(apartımanın girişi), ар́мия (askerlik; ordu), юг (Güney), экску́рсия, 
плат́ье (elbise), есть (var; yemek yemek) 
 
 
 
 
 
 

10.Ders 

 

https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-online-rusca-dersleri/online-rusca-ders10-isaret-zamirleri-sifatlar
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Kendinizi kontrol edin. 
 
его́ [yiVO], её [yiYO], семья́ [sim’YA], компью́тер [kamP’YUtir], прият́но 
[priYAtna], по́езд [POyist], подъе́зд [pad’YEST], ар́мия [ARmiya], юг [yuk], 
экску́рсия [iKSKURsiya], плат́ье [PLAt’ye], есть [yest’] 
 
Not: Konuyu pekiştirmek için çalışma kitabında bu konunun alıştırmasını yapın. 

  
 

 
2. Okuma Parçası. Şehrimiz / Наш город   
 

 
  
Словарь  
 
посмотри́   [pasmaTRİ]  - bak 
посмотри́те  [pasmaTRİtie] - bakınız 
центр  [tsentr]  - merkez 
гости́ница  [gasTİnitsa]  - otel 
стадио́н  [stadiON]  - stadyum  
библиоте́ка  [bibliaTİEka]  - kütüphane 
цирк  [tsırk]  - sirk 
  
  
Metni sözcük vurgularına dikkat ederek ve okuma kurallarına  
uygun bir şekilde okuyun, sesinizi kaydedin. Türkçeye çevirin.  

 
 
 

10.Ders 
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Наш город 

 
Вот ка́рта. Посмотри́те! Э́то наш го́род. Вот центр. Здесь музе́и, теат́ры, 
гости́ницы, магази́ны, ресторан́ы. А вот моя ́ у́лица! Посмотри́те! Сле́ва парк, 
стадио́н, поликли́ника, справ́а университе́т, библиоте́ка, цирк. А вот там мой 
дом, а тут моя ́шко́ла.  
  
Okuma performansınızı sınayın (QR kodundan web sayfasındaki sesli dosyalarına 
ulaşabilirsiniz). 
  
yavaş okuma 
  

 ders10_vot_karta_yavas 
 
  
hızlı okuma 

 ders10_vot_karta_hizli 
  
 
Çevirinizi kontrol edin. 
 
İşte bir harita. Bakın. Burası bizim şehrimiz. Burası merkez. Burada; müzeler, 
tiyatrolar, hoteller, dükkanlar, restoranlar var. İşte burası benim sokağım. Bakın. 
Sol tarafta park, stadyum, poliklinik var. Sağda üniversite, kütüphane, sirk 
var. Şurası ise benim evim ve burası da okulum.  
 
  
Not: Konuyu pekiştirmek için çalışma kitabında bu konunun alıştırmasını yapın. 
  

 
 
3. 'Это' ve 'то' İşaret Zamirleri 
 

Rusçada ‘это / то’ işaret takıları (указательные частицы) Türkçedeki ‘bu (burası) 
bir … / şu (orası) bir …’ işaret zamirine denk gelir.  
 
Это дом. – Burası / bu bir ev. 
То моя мама. – Oradaki benim annem.  
 
Türkçede ‘bu olan / şu olan’ işaret sıfatlarına ise Rusçada  
işaret zamiri (указательные местоимения) denir.  
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Bu derste öğreneceğimiz sözcük türü bazı yabancılar için Rusça kaynaklarında 
‘указательные местоимения-прилагательные’ (işaret zamiri sıfatı) olarak  
geçiyor. Bu konunun video anlatımında ‘işaret zamiri’ adını kullandım. Fakat,  
burada sizin için daha anlaşılır olsun diye ‘işaret sıfatı’ tanımını kullanacağım. 
Sıfatın ikinci adı ‘önad’ ‘dır ve önad demek addan önce gelen ve adını betimleyen 
bir sözcük demektir. Ve işaret sıfatı da ‘hangi?’ sorusuna cevap vererek aynı işlemi 
yapıyor. 
 
Hangi ev?  – Bu (buradaki) ev. Şu (şuradaki) ev. 
Какой дом?  – Этот дом. Тот дом. 
 
Hangi okul?  – Bu (buradaki) okul. Şu (şuradaki) okul. 
Какая школа?  – Эта школа. Та школа. 
  
Hangi elma?  – Bu (buradaki) elma. Şu (oradaki) elma. 
Какое яблоко?  – Это яблоко. То яблоко. 
 
Hangi mağazalar?  – Bu (buradaki) mağazalar. Şu (oradaki) mağazalar. 
Какие магазины?  – Эти магазины. Те магазины. 
 
Rusça sıfat sorularını ‘Sıfatlar’ konusunda inceleyeceğiz. Yukarıdaki örneklerde 
işaret sıfatlarının ismin cinsi ve çoğulluk durumuna göre nasıl değiştiklerine dikkat 
edin. 
 
Rusçada işaret sıfatları niteledikleri isme; cins, çoğulluk durumu ve hal çekimi 
bakımından uyumluluk gösterip; 
  
eril cinsli bir ismi işaret ediyorlarsa :  э́тот, тот 
dişil cinsli bir ismi işaret ediyorlarsa :  э́тa, та 
orta cinsli bir ismi işaret ediyorlarsa :  э́то, то 
çoğul bir ismi işaret ediyorlarsa :  э́ти, те   
 
şeklini alırlar. 
 
  
Örneğin;  
 
Э́тот студе́нт - мой друг.  - Bu (buradaki) öğrenci, benim arkadaşım. 
Э́та газе́та ваш́а?  - Bu (buradaki) gazete sizin mi? 
Э́то пальто́ её.  - Bu (buradaki) palto onun (dişil). 
Э́ти рассказ́ы мои́.  - Bu (buradaki) hikayeler bana ait. 
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Karşılaştırın. 
  
Э́то / то наш́а поликли́ника. – Э́та / та поликли́ника на́ша. 
Burası / şurası bizim polikliniğimiz. – Bu (buradaki) / şu (oradaki) poliklinik bize 
ait. 
 
Э́то / то журнал́. – Я читаю́ э́тот / тот журнал́. 
Bu / şu bir dergi. – Ben bu / şu dergi okuyorum. 
 
Э́то экску́рсия. – Э́та экску́рсия здесь, а та экску́рсия - там. 
Bu bir tur. – Bu tur burada, şu tur ise orada yapılıyor.  
 
Э́то / то наш́е общежи́тие. – Э́то / то общежи́тие наш́е. 
Burası / orası bizim yurdumuz. – Bu (buradaki) / Şu (şuradaki) yurt bizim. 
 
Э́то / то наш́и уче́бники. – Э́ти / те уче́бники на́ши.  
Bunlar / şunlar bizim ders kitaplarımız. – Bu / şu ders kitapları bize ait.  
 
 
Not: Konuyu pekiştirmek için çalışma kitabında bu konunun alıştırmasını yapın. 
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4. Sıfatlar  
  
Sıfat (önad); isimleri betimleyen, tasvir eden, onlarla ilgili bilgi veren, onları tarif 
eden bir sözlük türüdür. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu; isim yoksa sıfat 
da yok. Türkçede sıfat ve belirteç genellikle aynı sözcükler oldukları için; Rusçada 
sıfat ve belirteç (zarf) konusunda sıkça karışıklık yaşanıyor.  
 
Örneğin;  
Rusça, güzel (nasıl bir dil? - sıfat) bir dil. – Bu cümledeki ‘güzel’ sözcüğü Rus dilinin 
nasıl bir dil olduğunu aktardığı için (‘dil’ - isim) bir sıfattır. 
 
Rusça güzel (nasıl bir şekilde yapıyorum? - zarf) konuşuyorum. – Bu cümledeki 
‘güzel’ sözcüğü ‘konuşuyorum’ eyleminin nasıl yapıldığını aktardığı için 
(‘konuşmak’ - fiil) bir zarftır. 
 
Gördüğünüz gibi, Türkçede ‘nasıl bir?’ (sıfat sorusu) ve ‘nasıl bir şekilde?’ (zarf) 
sorularına cevap veren sözcükler aynı şekli alabiliyor ve hiçbir değişime 
uğramıyorlar.  
 
Fakat, Rusçada bu sözcüklerin arasında önemli bir fark var. Şöyle ki; zarflar, sabit 
bir zarf sonekine sahipken sıfatlar, ismin cinsi ve çoğulluk durumuna göre uygun 
bir sonek alır. Benzer bir cümle Aitlik Zamirler konusunda da vardı, değil mi?  
 
Чей дом?  - Мой дом. (eril). 
Kimin evi? – Benim evim.  
 
Чья школа?  - Твоя школа. (dişil) 
Kimin okulu? – Senin okulun. 
 
Чьё пальто?  - Наше пальто. (nötr) 
Kimin paltosu? – Bizim paltomuz. 
 
Чьи лампы?  - Наши лампы. (çoğul) 
Kimin lambaları? – Bizim lambalarımız. 
 
 
 

………………… ders örneği sonu ………………………… 
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Ders 13 / Урок 13 

1. Okuma Kuralları. Diğer Okuma Kuralları 
2. Adın Halleri 
3. Adın Rusça -de Hali (П.п.). Yer Edatları 'в' ve 'на' 
4. Ne oynamak? (Во что играть?)  
5. Diyalog. Что ты сейчас делаешь? 
 

 
 
1. Diğer Okuma Kuralları 
  
Şimdiye kadar öğrendiğimiz Rusça okuma kurallarından Rusçanın yazıldığı gibi 
okunan bir dil olmadığını anlamışsınızdır. Bu sebepten dolayı ana dili Rusça olanlar 
bile yazıda sıkça hata yapabiliyor. Bu tür hataları yapmamak için birtakım yazım 
kuralları var. Yabancı öğrencilere bu kuralları ancak ileri seviyelerde anlatılabilir 
çünkü; bu kuralların çoğu denetleme sözcükleri gerektiren kurallardır ve bunun için 
bir öğrencinin Rus sözcük bilgisi en az 3000 ila 5000 arasında olmalı. Bu yüzden 
hata yapmamak için sizin yapabileceğiniz tek şey; Rus sözcüğünün yazılışını 
ezberlemektir.  
 
Bu derste göreceğimiz okuma kuralları, aslında, sözcüklerin rahat okunması için 
uygulanan bir takım kolaylıklardır. 
 
 

1.  
 
- ться soneki sert 'tsa' gibi okunur. 
 
одеват́ься  [adiVAtsa]  - giyinmek 
умыват́ься  [umıVAtsa]  - kendi yüzünü yıkamak 
 

 ders13_1.1 
 

2. 
  
'стн' ve 'здн' üçlülerde 'т/д' harfi söylenmez. 
 
че́стный  [ÇEsnıy]  - dürüst  
по́здно  [POzna]  - geç 
 

 ders13_12 
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3. 
 
'щн' birleşik ünsüzler 'şn' olarak okunur. 
 
помо́щник  [paMOşnik]  - yardımcı  
 

 ders13_1.3 
 

4. 
 
'рдц' üçlüsünün 'д' harfi söylenmez. 
 
се́рдце  [SİErtse]  - kalp 
 

 ders13_1.4 
 

5. 
 
  
'сж', 'зж', birleşik ünsüzler 'jj' gibi; 'сш', 'зш' harflerin çiftleri ise 'şş' gibi telaffuz 
edilir. 
  
сжигат́ь  [jjıGAT']  - ateşle yakıp yok etmek 
езжай́  [yiJJAY]  - git (araçla) 
 
выросший  [VIraşşıy]  - büyümüş kimse veya bir şey 
ни́зший  [Nİşşıy]  - en düşük, en alçak 
 

 ders13_15 
 

6. 
 
  
'тч' ve 'дч' birleşik ünsüzler uzun 'çç' gibi okunur. 
  
ке́тчуп  [KİEççup]  - ketçap  
матч  [maçç]  - maç 
вклад́чик  [FKLAççik]  - mevduat sahibi, yatırımcı 
 

 ders13_1.6 
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7. 
  
‘Чувствовать (hissetmek)’ sözcüğünün ve bu sözcük ailesine ait ‘всвт’ kısmını 
içeren kelimelerin -вств- dörtlüsündeki ilk ‘в’ harfi okunmaz.     
  
чу́вствовать  [ÇUstvavat']  - hissetmek 
чу́вство [ÇUstva] - his, duygu 
чувстви́тельный [çuSTVİtil’nıy] - hassas, duygusal 
чу́вственность  [ÇUstvinnast’] - şehvet 
чу́вственный  [ÇUstvinnıy] - şehvetli 
 
 
‘Здравствуйте (merhaba)’ sözcüğünün -вств- dörtlüsündeki ilk ‘в’ harfi okunmaz.  
Fakat, bu sözcük ailesine ait diğer kelimelerde böyle bir kolaylık yok.  
 
здра́вствуйте  [ZDRAstvuytye]  - merhabalar 
здра́вствовать  [ZDAfstvavat’] - hayatta ve sağ olmak (eski kelime) 
 
 
Aynı harf dizilimini içeren diğer sözcükler için bu kural geçerli değildir. 
 
нрав́ственный [NRAfstvinnıy] - ahlaki  
лукав́ство [luKAfstva] - kurnazlık 
де́вственный [DİEfstvinnıy] - bakir 
баловство́ [balaFSTVO] - yaramazlık 
сватовство́ [svataFSTVO] - dünürlük, görücülük, çöpçatanlık 
 

 ders13_1.7 
 

8. 
  
'Солнце' sözcüğünün ve bu sözcük ailesine ait 'лнц' kısmını içeren kelimelerin      -
лнц- üçlüsündeki  ‘л’ harfi okunmaz.     
 
со́лнце  [SOntse]  - güneş 
солнцезащи́тный  [sontsezaŞŞİtnıy]  - güneş koruyucu (солнцезащи́тные очки  
                                                         - güneş gözlüğü) 
 

 ders13_1.8 
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9. 
 
'что' sözcüğünde ve bu sözcükten türetilmiş diğer sözcüklerdeki 'чт' ikilisinin 'şt' 
gibi okunur. 
  
что  [şto]  - ne; ki 
что-нибу́дь  [ştoniBUT']  - her hangi bir şey 
потому́ что  [pataMUşta]  - çünkü 
 

 ders13_1.9  
  

Not: Konuyu pekiştirmek için çalışma kitabında bu konunun alıştırmasını yapın. 
 

 

2. Adın Halleri 
  
Rusçada ad oldukça gelişmiş bir çekim sistemine sahiptir. Rus dilinde ismin 6 hali 
var ve, Rus adları sözcüğün cinsinden ve çoğulluk durumundan etkileyerek bu 
hallere göre çekilir. 
  
Rusçanın isim hali çekim mantığı Türkçenin isim hal çekimi ile aynı. İsimler, farklı 
hal sorularına cevap vererek o hallerin soneklerini alırlar.  
  

hal tanımı örnek cümleler 

yalın hal:  ne? Bu bir ev. 

-in hali (tamlayan durumu): neyin? 
-den hali: neyin içinden? 

Evin penceresi. Evin içinden. = 
Evden. 

-e hali (yönelme durumu): neye? Bu (şey), eve lazım. 

-i hali (belirtme durumu): neyi? Evi görüyorum. 

-ile hali (araç durumu): ne ile ilgili? Evle ilgili sorun var. 

-de hali (bulunma durumu): nerede? Evde kimler var? 

  
 

………………… ders örneği sonu ………………………… 
 

 



 

 

Yayım Hakkı @ A-Link Rusça   

www.alinkrusca.com 

 

- 21 -  

Ders 15 / Урок 15 

1. Fiilin Emir Kipi 
2. Fiilin  Geçmiş Zamanı 
3. 'Olur' ve 'Olmaz' Cevap Edatları 
4. 'Birbirini' Karşılıklı Zamiri  
5. Kısa Makaleler. Повторять (Tekrarlamak) 
 

 
 
1. Fiilin Emir Kipi  
  

 
Fiilin emir kipi; eylemin yapılmasını veya 
yapılmamasını gerektiğini aktaran isteme / 
buyurma kipidir. 
 
Örneğin; 
Yap. Yapar mısın. Yapma. 
  
Rusçada bir ricada bulunurken emir kipi  
tamamlanmış (СВ) bir fiilden oluşturulur ve 
Türkçeye sadece ‘yapar mısın(ız)’ kalıbı ile 
çevrilir.  
 
Sabırsızlığı ifade eden veya kaba, zorlayıcı 
emirler tamamlanmamış (НСВ) fiillerden 
uygun ses tonu ile ifade edilir. Rusçada НСВ 

fiillerle aynı zamanda olumsuz emirler (yapma), tavsiye, öneri, izin veya sürekli 
yapılmasını istenen gibi emir biçimleri de aktarıldığı için; ses tonu büyük bir rol 
oynar.  
 
Askeri komutlar veya köpek eğitiminde kullanılan emir niteliğinde sert komutalar 
fiilin mastar hali ile ifade edilir. 
 
Стоят́ь!  – Dur! 
Лежат́ь!  – Yat! 
Сиде́ть!  – Otur! 
Встать!  – (Ayağa) kalk! 
Стрелят́ь!  – Ateş! 
 
Rusça emir kipi özellikleri ileri seviyelerde daha detaylı incelenir.  
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Rusça fiilin emir kipi iki farklı yol izleyerek oluşturulabilir. Başlangıç seviye ders 
kitaplarında genellikle 1. yol (yöntem) anlatılıyor. Fakat 1. yöntemde ufak bir 
eksiklik var. Birazdan onu göreceksiniz.  
 
Rusçada emir kipindeki fiiller şu üç sonekinden biri ile bitebilir: -и, -й, -ь.  
 
Bu sonekler hangi durumlarda ve nereye getirilir diye bakalım.  
 
Fiilin Emir Kipi Oluşturması. 1. Yöntem (basitleştirilmiş biçimde anlatıldı; orijinal şeklini 
konunun video anlatımında görebilirsiniz) 
 
1. Adım. Fiilin 3. şahıs çoğul (они) çekimi yapılır  
  
 делать  - делают 
 играть  - играют 
 писать  - пишут 
 говорить  - говорят 
 смотреть  - смотрят 
 курить  - курят  
 
2. Adım. 3. şahıs çekim soneki atılır 
 
 делать  - дела-ют 
 играть  - игра-ют 
 писать  - пиш-ут 
 говорить  - говор-ят 
 смотреть  - смотр-ят 
 курить  - кур-ят  
 
3. Adım. Fiilin gövdesi ünlü harfle bitiyorsa atılmış sonekinin yerine -й,  
             ünsüz harfle bitiyorsa -и soneki getirilir 
 
 делать  - дела-й [DİElay] 
 играть  - игра-й [iGRAY] 
 писать  - пиш-и [piŞI] 
 говорить  - говор-и [gavaRİ] 
 смотреть  - смотр-и [smaTRİ] 
 курить  - кур-и  [kuRİ] 
 
 
 

………………… ders örneği sonu ………………………… 
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Ders 16 / Урок 16 

1. 'Идти' ve 'Ехать' (Gitmek) Belirli Hareket Fiilleri 
2. ‘Есть’ ve ‘Быть’ Fiilleri 
3. ‘Любить’ (Sevmek) Fiilinin Kullanımı 
4. 'Biraz' Ölçü Belirteci 
5. Diyaloglar. Nereye gidiyorsun? 

 
 
1. 'Идти' ve 'Ехать' Belirli (Tek Yönlü) Hareket Fiilleri  

   
9.derste Fiiller konusunda Rusça hareket 
fiillerinden bahsettik. Bu bilgileri 
hatırlayalım. 
 
Hareket Fiilleri (Tek Yönlü ve Çok Yönlü Gidişler) 
 
Türkçe ‘gitmek’ vb. fiillerinin karşılığında 
Rusçada; ‘gitmek / gidip gelmek, yaya olarak 
gitmek, araçla gitmek, karadan gitmek, suda 
gitmek (gemi ile vb.), hava yolu ile gitmek (uçak 
ile vb.), emeklemek, sürüklenmek, 
yuvarlanmak, çok yavaş yürümek’ gibi ayrıntılı 
bir Hareket Fiilleri Sistemi var. ‘Hareket Fiilleri’ 

başlığının altında ayrıca; ‘gelmek, gitmek, ayrılmak, geçmek, uğramak, dolanmak, 
yaklaşmak, uzaklaşmak, dolaşmak’ gibi fiiller de A1-A2-B1 seviyeler boyunca öğrenilir.  
 
Başlangıç (A1) Seviyesinde sadece aşağıdaki fiilleri öğreneceğiz. 
 
Öneksiz Hareket Fiilleri 
 
идти́ - ходи́ть [[itTİ - haDİT’] - bir yere yürüyerek gitmek / yürüyerek gidip  
                                                    gelmek 
е́хать - е́здить [YEhat’ - YEzdit']   - bir yere araçla karadan gitmek / araçla  
                                                    karadan gidip gelmek  
 
Önekli Hareket Fiilleri 
 
пойти́ [payTİ]  - bir yere gitmek üzere yola çıkmış  
                                                            olmak; bir yere gitmeye niyetli olmak  
прийти́ / приходи́ть [priyTİ / prihaDİT’] - yürüyerek gelip varış noktasında  
                                                            olmak / yürüyerek gelip gitmiş olmak  
  
Yukardaki önekli hareket fiillerini 20. Derste inceleyeceğiz.  
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Bu derste ‘идти’ ve ‘ехать’ tek yönlü veya belirli hareket fiilleri ile çalışacağız.  
 
Hareket fiillerinin tek ve çok yönlülük özelliğini aşağıdaki formül ile ifade edebiliriz. 
 
идти                   + идти                    = ходить 
oraya yürüyerek gitmek + buraya yürüyerek gelmek  = yürüyerek gidip gelmek 
 
ехать                  + ехать  = ездить 
oraya araçla gitmek  + buraya araçla gelmek = araçla karadan gidip gelmek 
 
 
Aşağıdaki durumlarda tek yönlü (belirli) hareket fiili kullanılmalı. 
 

 
1. Hareket belirli bir anda gerçekleşiyorsa. 
2. Hareketin süresi belirtiliyorsa. 
3. Eş zamanlı bir hareket varsa. 
4. Yolda giderken ani bir şey olduysa. 
5. Gelecekten bahsediliyorsa. 
6. Sabit kalıplarda. 
 
 
Bu durumlar ilk bakışta karışık görünebilir 
ama her bir durumda ikna edici bir mantık var.  
 
 
 

 
1. Hareket belirli bir anda gerçekleşiyorsa. 

 
Birini gerçek zamanda veya geçmişte giderken gördüğünüzde doğal olarak onun 
sadece tek bir yöne gittiğine şahit olursunuz.  
 
Куда ты сейчас идёшь? – Я иду домой. 
Şuanda nereye gidiyorsun ? – Eve gidiyorum.  
 
 

2.  Hareketin süresi belirtiliyorsa. 
 

Bir yere ulaşım süresini bildiriyorsanız doğal olarak sadece bir noktadan bir diğer 
noktaya yani tek yönde hareket ettiğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. 
 

 
………………… ders örneği sonu ………………………… 
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Ders 17 / Урок 17 

1. Tamamlanmamış (НСВ) ve Tamamlanmış (СВ) Fiiller 
2. ‘Ходить’ ve ‘Ездить’ Çok Yönlü Hareket Fiilleri. Bir Araçla Gitmek 
3. ‘Смотреть’ ve ‘Видеть’ Fiilleri 
4. Müsait Olmamak 
5. Diyaloglar. Memnuniyetle... / Kimseyi beklemiyorum ... 

 
 
1. Tamamlanmamış ve Tamamlanmış Fiiller  
    Глаголы несовершенного (НСВ) и совершенного (СВ) 
  

9. Derste Filler konusunda 
Rusça fillerinin bitmemişlik / 
bitmişlik durumlarından 
bahsettik. Hatırlayalım bu 
bilgileri. 
 
Fiilin Halleri (Bitmemişlik ve 
Bitmişlik Durumları) 
 
- Tamamlanmamış Fiiller (şimdiki 
zamanı, geniş zamanı, devam eden 
veya bir kereden fazla yapılmış, 
şimdi yapılan veya hep yapılacak 
olan eylemleri ifade eder); 
 

 
- Tamamlanmış Fiiller (sadece geçmiş veya gelecek zamanlardaki bir kere yapılmış ve 

sonuçlanmış veya bir kere yapılacak ve sonuçlanacak eylemleri ifade eder). 
 
Geçmiş, şimdiki veya gelecek zamandaki hareketlerini anlaşılır bir şekilde aktarabilmek için 
fiillerin doğru halini seçmeyi öğrenmeliyiz.  
 
НСВ / СВ fiiller konusu çok detay içerdiği için ileri seviyeye kadar öğrenilen bir 
konudur. Rusçada ‘глагол’ (fiil) köklü  ‘глаголить’ (konuşmak) diye eski bir sözcük 
var (günümüzde bazı deyim ve atasözlerinde kullanılıyor). Türkçe çevirisi olsaydı 
herhalde ‘fiillemek’ olurdu. Bu örnek bize bir dilde fiilin ne kadar önemli bir rol 
oynadığını açıkça gösteriyor. Kısacası, fiil yok ise konuşma da yoktur. Bu yüzden 
bu sözcük türüne çok zaman ayıracağız ve ancak Rusça fiilleri doğru kullanmayı 
öğrendiğinizde Rusça doğru konuştuğunuzu söyleyebilirsiniz.  
 
Rusça ve Türkçe fiil sistemlerinde benzerlik de var farklılık da. 15. Derste Fiilin 
Geçmiş Zamanı konusunda Türkçe -mışlı vb. fillerin Rusça karşılıklarından 
bahsettik. Gördük ki, Rusça bu yönde çok gelişmiş bir fiil sistemine sahip değil. 
Buna karşın Rusçada fiillerin ‘süreç’ ve ‘sonuç’ gibi özellikleri var. Bu özellikler bazı 

 

17.Ders 

https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-online-rusca-dersleri/online-rusca-ders15-fiilin-gecmis-zamani
https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-online-rusca-dersleri/online-rusca-ders15-fiilin-gecmis-zamani
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durumlarda Türkçe fiillerle birebir aktarılabiliyor, bazı durumlarda ise sadece var 
sayılıyor ve tahmin ediliyor. 
 
Örneğin; 
 
любить (НСВ) / полюбить (СВ) кого? что? – kimi, ne sevmek 
 
Андрей увидел Анну и сразу полюбил её.  
Andrey Anna’yı gördü ve onu hemen sevdi. 
 
Андрей любил Анну долго.  
Andrey Anna’yı uzun süre sevdi. 
 
İlk cümlede ‘полюбить’ bitmiş fiili seçmemizin nedeni eylemin bir başlangıç 
noktasının (gördüğü anda: сразу) ve sonucunun (kalbini kaptırdı) olmasıdır.  
 
İkinci cümlede ‘любить’ bitmemiş fiili seçmemizin nedeni ise bir sürecin (uzun 
süredir: долго) söz konusu olmasıdır.  
 
Gördüğünüz gibi Türkçede iki durumda da ‘sevdi’ fiilini kullandık. Fakat ilk cümlede 
ani bir eylemi, ikincisinde ise bir süreci algıladık. Rusça bir cümle kurarken olayları 
bu şekilde algılamanız gerekecek.  
 
Bazı durumlarda Rusça bitmemiş fiilleri Türkçeye -yordu soneki ile çevirebiliriz. 
 
смотреть (НСВ) / посмотреть (НСВ) что? – ne seyretmek 
играть (НСВ) / поиграть (НСВ) - oynamak 
 
Akşam vaktiydi. Ben televizyon seyrediyordum kerdeşim ise oynuyordu. 
Был вечер. Я смотрел телевизор, а мой брат играл.  
 
 
Yukarıdaki örnekler sadece geçmiş zamanın örnekleridir. Şimdiki veya geniş zaman 
için kafa yormanız gerekmeyecek; çünkü bitmiş (СВ) fiillerin şimdiki veya geniş 
zamanı yok.  
 
Rusçada ‘geniş zamanı’ kavramı zaten yok. Fakat, daha iyi anlayabilmeniz için 
alışılmış, düzenli yapılan, farklı sıklıkla yapılan veya hiç yapılmayan eylemlere 
Rusça geniş zamanlı eylemler olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımlama sizin 
konuşmanızı bozmaz, tam tersi Rusçayı daha kolay anlamanızı sağlar. Aşağıdaki 
ve buna benzer sıklık bildiren belirteçleri ve ‘раньше (eskiden)’ sözcüğü ile daima 
bitmemiş (НСВ) fiillerin kullanıldığını hatırlayın.  
 

………………… ders örneği sonu ………………………… 
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Ders 20 / Урок 20 

1. Adın Rusça -ile Hali (Т.п.). Rusça -ile Halinin Şahıs Zamirleri 
2. По- ve при- Önekli Hareket Fiilleri 
3. Nereli olmak? Nereden Gelmek? (Р.п.) 
4. Zaman Dilimlerinde İsim Halleri 
5. Okuma Parçası. Djon'un Cumartesi Günü 

 
 
1. Adın Rusça -ile Hali (Т.п.). Rusça -ile Halinin Şahıs Zamirleri  
 
Rusçanın son isim haline, Творительный падеж’e (Т.п.) geldik. Padej 
sıralamasında bu isim hali 5. sırada yer alıyor. 21. Derste tüm Padejlerin özetini 
yapacağız ve onların orijinal sırasını tekrar göreceğiz. Ama Padej’lerin ne sırası ne 
de isimleri çok önemli değil. Önemli olan doğru soru sorabilmeniz ve bu sorulara 
doğru cevap verebilmenizdir. İşte bunu bize Padej’ler öğretiyor. Böylece; 
odaklanmanız gereken bilgiler; Padejlerin soruları, Padejlerin kullanım alanları, 
şahıs zamirlerinin hal çekimleri ve isimlerin aldıkları çekim sonekleridir. Şöyle ki; 
biri size ‘Кого ты любишь?’ sorusunu sorduğunda; ‘кого?’ soru sözcüğüne ve 
‘любить’ fiiline odaklanıp cevap vereceğiniz isimlere hangi sonek ekleyeceğinizi 
anında hatırlamalısınız: маму, папу, сестру, брата, друга, Ахмета, Зехру. 
 
Bu derste; ‘Кем ты работаешь?’ (Ne olarak çalışıyorsun?), ‘Кем ты хочешь быть?’ 
(Ne olmak istiyorsun?), ‘С кем ты идёшь в кино?’ (Sinemaya kiminle gidiyorsun?), 
‘С чем ты хочешь кофе?’ (Neli kahve istiyorsun?) gibi sorularının ‘кем? чем?’ soru 
sözcüklerini fark etmeyi ve bu sorulara cevap vermeyi öğreneceğiz.  
 
Родительный (кого? чего?) ve Творительный падеж ’leri Rusçanın en zor 
Padejleri olarak biliniyor. Sebepleri; Родительный падеж’in çok fazla ve değişik 
kullanım alanlarının olması, Творительный падеж’in ise soneklerinin çift harflerle 
bitmesidir (eril ve nötr isimler: -ом / -ем, dişil isimler: -ой / -ей). Fakat, 
Творительный падеж’ e alıştığınızda bu Padej size çok kolay ve çok cazip gelecek 
çünkü; Rusça -ile Halinin kullanım alanları günlük hayatta dilimizden düşmeyen 
sözcük ve ifadelerden oluşuyor: утром (sabahleyin) vb., зимой (kışın) vb., с 
другом (arkadaşımla), с удовольствием (memnuniyetle, seve seve), кофе с 
сахаром (şekerli kahve) vs.  
 
 
Творительный падеж (Rusça -ile Hali, Türkçe Araç Durumu): кем? чем? (Türkçe 
ile ortak anlamları: kiminle? neyle?) 
 
 
 
  

 

20.Ders 

https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-online-rusca-dersleri/online-rusca-ders20-adin-ile-hali
https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-online-rusca-dersleri/online-rusca-ders20-adin-ile-hali
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isim 
cinsi 

именительный 
падеж (tr yalın hal) 
кто? что? 

творительный падеж  
(tr -ile hali) 
кем? чем? 

açıklama 

 
 
 

eril 

журна́л (dergi) 
друг (arkadaş)  
 
музе́й (müze) 
учи́тель (öğretmen) 
Ю́рий  
 
муж 
не́мец 

журна́лом (dergi ile)  
дру́гом (arkadaş ile)  
 
музе́ем (müze ile)  
учи́телем (öğretmen ile) 
Ю́рием (Yuriy ile) 
 
му́жем (koca ile) 
не́мцем (Alman adam ile) 

-ом  sessiz harften  
          sonra 
 
-ем  -ь, -й yerine 
 
 
 
-ем  ж, ш, ч, щ, ц  
      harflerden sonra  
      vurgusuz 
      pozisyonda  

dişil 
ve 

-a / -я 
ile biten 

eril 
isimler 

ма́ма (anne) 
де́душка (dede) 
 
ле́кция (konferans)  
семья́ (aile)  
дя́дя (amca) 
 
у́лица (sokak) 
Ма́ша  
 
 
 
 
 
дверь (kapı)  

ма́мой (anne ile) 
дедушкой (dede ile) 
 
ле́кцией (ders ile)   
семьёй (aile ile)  
дя́дей (amca ile) 
 
у́лицей (sokak ile) 
Ма́шей (Maşa ile) 
 
 
 
 
 
дверью (kapı ile)  

-ой  -а yerine 
 
-ей  -я yerine 
-ёй  -я yerine  
      vurgulu  
      pozisyonda 
 
-ей  -а yerine,  
      vurgusuz  
      pozisyonda,  
      sözcüğün 
      gövdesi 
      ж, ш, ч, щ, ц 
      harflerle bitiyorsa 
-ю  -ь yerine 
  

nötr 

письмо́ (mektup)   
мо́ре (deniz)   
общежи́тие (yurt) 
зда́ние (bina)     
 
вре́мя (zaman) 
и́мя (isim) 

письмом (mektup ile)   
мо́рем (deniz ile)   
общежи́тием (yurt ile) 
зда́нием (bina ile)     
 
вре́менем (zaman ile) 
им́енем (isim ile) 
  

-ом  -о yerine 
-ем  -е yerine 
 
 
 
-менем  -мя yerine 
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Rusçada ‘мама’ ve ‘дочка’ (kız çocuğu) nötr üslubu sözcüklerinin kitap üslubu 
‘мать’ ve ‘дочь’ sözcükleri mevcuttur. ‘Мать’ ve ‘дочь’ sözcüklerinin hal çekimleri 
farklı oldukları için; onları sadece hatırlayın.  
 
И.м. кто? мать, дочь 
Р.п. кого? матери, дочери 
Д.п. кому? матери, дочери 
В.п. кого? матери, дочери 
Т.п. кем? матерью, дочерью 
П.п. о ком?  о матери, о дочери 
  
Rusça -ile Halinin Şahıs Zamirleri 
 

Именительный 
падеж 

Творительный падеж Творительный падеж с 
предлогом (edatlı) 

я  мной    [mnoy]  со мно́й  [saMNOY]  
ты  тобой́   [taBOY]  с тобо́й   [staBOY]  
он / оно ́ им        [im]  с ним      [sNİM]  
она ́ ею́        [YEyü]  с ней      [sNİEY]  
мы  нам́и     [NAmi]  с нам́и    [sNAmi]  
вы  вам́и     [VAmi]  с вам́и    [sVAmi]  
они́  и́ми       [İmi]  с ни́ми    [sNİmi]  

 
‘Горди́ться кем?’ (kiminle gurur duymak) ve ‘разговаривать с кем?’ (kiminle 
sohbet etmek, konuşmak) fiilleri ile Творительный падеж’in şahıs çekimlerini 
çalışalım. 
 
Ты мной горди́шься? – Benimle gurur duyuyor musun?  
Да, я тобо́й горжу́сь.  – Evet, seninle gurur duyuyorum 
Э́то наш оте́ц. Мы им горди́мся. – Bu bizim babamız. Onunla gurur duyuyoruz. 
Э́то ва́ша дочь. Вы е́ю горди́тесь? – Bu sizin kızınız. Onunla gurur duyuyor 
musunuz? 
Наш́и роди́тели гордят́ся нам́и. – Ebeveynlerimiz bizimle gurur duyuyorlar. 
Вы молодцы́! Я ва́ми горжу́сь. – Aferin size. Sizinle gurur duyuyorum. 
Э́то ученики́ А́нны. А́нна и́ми горди́тся. – Bunlar Anna’nın öğrencileri. Anna 
onlarla gurur duyuyor.  
 

………………… ders örneği sonu ………………………… 
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Ders 21 / Урок 21 

1. Padejlerin Önemi, Sonekleri ve Kullanım Alanları. 
    Rusça Cümle Kurma Bilgileri 
2. Родительный падеж  
3. Дательный падеж  
4. Винительный падеж 
5. Творительный падеж  
6. Предложный падеж  
7. Şahıs Zamirlerinin Hal Çekimleri 
8. Cümle Oluşturma Örneği 

 

1. Padejlerin Önemi, Sonekleri ve Kullanım Alanları.  
    Düz Cümledeki Söz Dizimi 
 
Rusça bir cümle kurabilmek için bilmeniz gereken şunlar;  
 

- sözcüklerin Rusça anlamları, 
- sözcüklerin cins ve çoğul çekimleri, 
- Rusça sözcük türlerinin özellikleri (isim, zamir, sıfat, belirteç vb.), 
- sözcüklerin hal çekimleri (edat ve fiil yönetimi, özel kullanım alanaları), 
- fiillerin hallerini ve onların kullanım kuralları, 
- fiillerin tüm çekimleri, 
- Rusça hareket fiillerinin kullanımı, 
- bağlaçlar ve bağlayıcı sözcükler ve onların kullanım kuralları, 
- Rusça cümlelerin söz dizimi. 

 
Rusça konuşmanızın anlaşılır olmabilmesi için; sözcüklerin vurgularına ve 
cümledeki ses tonlamalarına dikkat etmelisiniz. Aksanlı konuşmanız bir sıkıntı 
yaratmayabilir ama yanlış vurgularla söylenen kelimeler Rusça iletişiminizde büyük 
zorluklar çıkarabilir. Bu yüzden, yeni bir kelime öğrenirken ilk önce bu kelimenin 
ritimini tespit edin ve yeni sözcüğü bu ritimle birkaç defa söyleyin. Bunun dışında 
sözcük çekimlerini yaparken vurgu kaymalarına her zaman dikkat edin.  
 
Rusça düz cümledeki söz dizimi aşağıdaki gibidir. 
 

- Soru cümlesinin soru sözcüğü varsa, soru cümlesi soru sözcüğü ile başlar. 
Где ты купил телефон? – Telefonunu nerede satın aldın? 
 
 

………………… ders örneği sonu ………………………… 
 

   

 

21.Ders 

https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-online-rusca-dersleri/online-rusca-ders21-adin-tum-halleri-ozet
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Ders 22 / Урок 22 

1. Fiilin Bileşik Gelecek Zaman / Составное будущее время глагола 
2. Fiilin Basit Gelecek Zamanı / Простое будущее время глагола 
3. Olumsuz ‘ни’ Öneki (Takısı) / Отрицательная частица ‘ни’ 
4. 'Заниматься' Fiili 
5. Diyalog. Чем хочет заниматься Анна?  

 
 
1. Fiilin Bileşik Gelecek Zamanı / Составное будущее время глагола  
    

Rusçada iki çeşit gelecek zaman 
var: basit gelecek zaman ve bileşik 
gelecek zam an. İkisi de konuşma 
anından sonra gerçekleşecek olan bir 
hareketi anlatır. Ancak basit gelecek 
zaman bu hareketin kesin olarak bir 
sonuca varacağını, biteceğini ifade 
ederken bileşik gelecek zaman 
sadece sürecek olan eylemini aktarır. 
Basit gelecek zamanı sadece bitmiş 
(СВ) fiilin şahıs çekimi ile 
oluşturulurken bileşik gelecek zamanı 

‘быть’ fiili ve bitmemiş (НСВ) fiili ile oluşturulur: ‘быть’ fiili çekilir, НСВ fiili mastar 
halinde kalır. 
 
Bileşik Gelecek Zaman (быть + глагол НСВ) 
 
я бу́ду де́лать - yapacağım, yapıyor olacağım    
ты бу́дешь де́лать - yapacaksın  
он, она, оно бу́дет де́лать - yapacak  
мы бу́дем де́лать  - yapacağız 
вы бу́дете де́лать - yapacaksınız 
они́ бу́дут де́лать - yapacaklar 
  

 
………………… ders örneği sonu ………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-online-rusca-dersleri/online-rusca-ders22-fiilin-gelecek-zamani
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Yayım Hakkı @ A-Link Rusça   

www.alinkrusca.com 

 

- 32 -  

 

               Dersten sonra çalışılacak ek konular 

Hikâye Niteliğinde Video Diyaloglar.  
    
   26. Djon ve Löva günün planını yapıyorlar 
 27. Djon ve Löva misafirliğe gitmeye hazırlanıyorlar 
 28. Djon ve Löva Mariya’ya hediye alıyorlar 
 29. Djon ve Löva Mariya’ya geldiler 

30. Tanışma faslı ve sürprizler 
31. Eğlence başlıyor 

 
20. Okuma Parçası «Времена года» 
21. Okuma Parçası «Одноклассники» 
22. Okuma Parçası Одноклассники (продолжение)» 
 
Ek 100 Alıştırma 
85 Ek Test ve Çeviri Çalışmaları 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 ………………… kitabın tanıtımı sonu ………………………… 
 

A-Link Rusça Başlangıç Seviye gramer eğitimini bitirmiş oldunuz. Tebrikler! 
3. Dönem Testini yaparak kendinizi sınayın. 
 
Rusça A2 Seviye Eğitimi ile beraber aşağıdaki ek konuları çalışın; 
 

1. A1 Seviye Okuma Video Dersleri (7 ila 98 ders) 
2. A1 Seviye Rusça - Rusça Konuşma Dersleri  

 
 
 
 

 

https://alinkrusca.com/pratik-rusca-video-diyaloglari#d26
https://alinkrusca.com/pratik-rusca-video-diyaloglari#d27
https://alinkrusca.com/pratik-rusca-video-diyaloglari#d28
https://alinkrusca.com/pratik-rusca-video-diyaloglari#d29
https://alinkrusca.com/pratik-rusca-video-diyaloglari#d30
https://alinkrusca.com/pratik-rusca-video-diyaloglari#d30
https://alinkrusca.com/pratik-rusca-video-diyaloglari#d31
https://alinkrusca.com/okuma-parcalari-baslabgic-seviye/buyuk-annenin-yaninda
https://alinkrusca.com/okuma-parcalari-baslabgic-seviye/buyuk-annenin-yaninda
https://alinkrusca.com/okuma-parcalari-baslabgic-seviye/sakura-tekila-kovboy
https://alinkrusca.com/okuma-parcalari-baslabgic-seviye/doktor-olma-kararim-2
https://alinkrusca.com/images/pdf/bsalistirmalar.pdf
https://alinkrusca.com/images/pdf/b.s.-test_ve_cevirileri.pdf
https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-testleri#donem3
https://alinkrusca.com/baslangic-seviye-okuma-video-dersleri
https://universarium.org/course/647?lang=ru
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