Giriş ve tanıtım:
Lütfen kitabı okurken yüksek sesle kendi duyabileceğiniz düzeyinde okuyunuz.
Bu kitap size çok büyük katkıda bulunacaktır.
İlk olarak kendinize inanmakla yola çıkın. Size söylenen tüm olumsuz düşünceleri
kafanızdan atın ve sadece size tavsiye ettiğimiz gibi kitabı her gün en az 30 dakika süre
ile okumaya özen gösterin.
Rus dili ancak tekrara dayalı cümle kalıpları ile öğrenilir. Sadece gramer kitapları
okuyarak 10 yılda bile Rusça konuşamayacağınızı bilmeniz gerekiyor.
Bu kitapta gereksiz gramer konularına yer verilmemiştir. Rusça Altın Kitap; sadece sizi
kısa sürede Rusça konuşturmak için geliştirilmiştir. Bu kitabı belli bir disiplin içinde
okuduğunuzda sonuçlarına kendi gözlerinize inanamayacaksınız. Bu yüzden çok değerli
bir kitap satın aldığınızı asla unutmayın.
Elinizdeki bu kitap bilimsel olarak insan beyni nasıl öğrenir tüm bu ayrıntılara dikkat
edilerek özenle hazırlanmıştır. Yeni öğrendiğiniz kelimeler cümle içinde farklı
kompozisyon içinde kullanılarak geçici hafızanızda değil kalıcı hafızanıza yerleştirmek
üzere büyük bir titizlikle seçilmiş ve kullanılmıştır.
Henüz Rusça okumasını bilmeyenler için bu kitap fayda sağlamaz. Durun! Hepen pes
etmeyin çünkü Rusça okumasını bilmeyenler için resmi web sitemizde 10 derslik PDF
notlarıyla birlikte sesli okuma dersleri hazırladık. Bu dersleri sesli olarak dinlerken aynı
zamanda PDF formatındaki metni açarak oradan takip edin ve duyduğunuz sesi tekrar
etmeye çalışın.
Rusça harfler öyle size söylenildiği gibi zor değildir. Rusça öğrenmek istiyorsanız zor
kelimesini kafanızdan tamamen çıkarın. Olumsuz kelimeler beyninizin öğrenme
kapasitesini düşürür. Hayatta zor olan bir şey yoktur sadece bir şeyi başarıp
başarmamak o şeyi ne kadar istediğinizle orantılıdır. Öğrenmenin iki temel esası vardır.
Birincisi öğrenmek istediğiniz şeyi gerçekten içtenlikle isteyip istemediğiniz ve ikincisi
ise öğrenme sürecinde göstereceğiniz sabır ve azimdir.
Biz gerçekten Rus dilini öğrenmek isteyenler için Türkiye’de henüz eşi benzeri olmayan
bir Altın Kitap yarattık. Bundan sonrası artık sizin samimi olarak bu bayrağı alıp
ileriye taşımanıza kalıyor.
Bu kitapta fiiller 2 hali ile tüm zamanlarda çekilerek verilmiştir ve bununla sınırlı
kalınmayın bu fiil ve kelimeler cümle içlerinde kullanılmıştır.
Bu 10 adet sesli dersi tamamladıktan sonra (2 gün zaman alır) artık Rusça Altın Kitabı
okumaya başlayabilirsiniz. Size sesli Rusça okuma derslerinin linkini veriyoruz. Bu
linkten söylediğimiz sesli okuma derslerine hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.
http://ruscaonline.com/rusca-sesli-ve-yazili-okuma-dersleri.html
Haydi hemen başlayalım...

Hepinize başarılar diliyoruz.
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RUSÇA ALTIN KİTAP
Rusça selamlaşma:
Здра́вствуйте!
Приве́т!
До́брое у́тро.
До́брый день.
До́брый ве́чер.
Как дела́?
Хорошо́.
Так себе́.
Пло́хо.
Счастли́вого пути́
Добро́ пожа́ловать!
Я
ты
он / она́ / оно́
мы
вы
они́

Merhaba!
Merhaba! (samimi)
Günaydın.
İyi günler.
İyi akşamlar.
Nasılsın?
İyi.
Fena değil.
Kötü.
İyi yolculuklar
Hoş geldin(iz)!
Ben
Sen
O (eril, dişil,orta)
Biz
Siz
Onlar

Rusça soru kelimeleri:
Что?
Как?
Почему́
Когда́?
Где?
Куда́?
Отку́да?
Чей? - Чья? - Чьё? - Чьи?
Како́й - Кака́я - Како́е – Каки́е
Заче́м

Ne?
Nasıl?
Niçin, Neden?
Ne zaman?
Nerede?
Nereye?
Nereden?
Kimin?
Hangisi?
Ne için?

Говори́ть (Bitmemiş Hal) : Konuşmak
Şimdiki zaman
я говорю́
ты говори́шь
он говори́т
мы говори́м
вы говори́те
они́ говоря́т

Geçmiş zaman
Говори́л
Говори́ла
Говори́ли

Gelecek zaman
Emir kipi
я бу́ду говори́ть
говори́
ты бу́дешь говори́ть говори́те
он бу́дет говори́ть
мы бу́дем говори́ть
они́ бу́дут говори́ть

Сказа́ть (Bitmiş Hal) : Konuşmak
Geçmiş zaman
сказа́л
сказа́ла
сказа́ли

Gelecek zaman
я скажу́
ты ска́жешь
он ска́жет
мы ска́жем
вы ска́жете
они́ ска́жут
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Emir kipi
скажи́
скажи́те

Говори́ть – Сказа́ть cümle örnekleri:
Ты э́то уже́ говори́л.
Э́то то, о чём мы с тобо́й говори́ли.
В Но́вой Зела́ндии говоря́т на англи́йском.
Том понима́ет, что́ я говорю́?

Onu zaten daha önce söyledin.
Biz onu daha önce seninle konuşmuştuk.
Yeni Zelanda'da, halk İngilizce konuşur.
Tom ne söylediğimi anlıyor mu?

Тому́ сказа́ли, что де́лать.
Да́же Том что́-то сказа́л.
Том сказа́л, что ему́ не́куда идти́.
Скажи́ ей, что я пишу́ письмо́.

Tom'a ne yapacağı söylendi.
Tom bile bir şey dedi.
Tom gidecek bir yeri olmadığını söyledi.
Ona bir mektup yazdığımı söyle.

Я скажу́ им сего́дня днём.
Скажи́те мне, что вы и́щете.
Что ска́жешь?
Ты ска́жешь ей, и́ли я?
Что ска́жут газе́ты?

Bu öğleden sonra onlara söyleyeceğim.
Bana ne aradığınızı söyleyiniz.
Ne diyeceksin?
Ona sen mi söylersin yoksa ben mi?
Gazeteler ne söylüyor?

Rusça şahıs zamirleri ve ile bağlacı:
Kim (кто)
Я
(Ben)
Ты
(Sen)
Он
(O, erkek)
Она́ (O, bayan)
Мы (Biz)
Вы
(Siz)
Они́ (Onlar)
Все
(Herkes)

Kiminle
со мной
с тобóй
с ним
с ней
с на́ми
с ва́ми
с ни́ми
со все́ми

(с кем)
(Benimle)
(Seninle)
(Onunla)
(Onunla)
(Bizimle)
(Sizinle)
(Onlarla)
(Herkesle)

Rusça şahıs zamirleri ve ile bağlacı cümle örnekleri:
ты со мной так не говори́!
Почему́ ты любе́зничаешь со мной?
Том мо́жет сесть ря́дом со мной, е́сли хо́чет.
Иди́те со мной, пожа́луйста.

Sen benimle öyle konuşma!
Neden bana iyi davranıyorsun?
Eğer isterse Tom yanıma oturabilir.
Lütfen benimle geliniz.

Я хочу́ поговори́ть с тобо́й с гла́зу на́ глаз.
Да, с тобо́й и с твои́м отцо́м.
С тобо́й и́ли с кем- то ещё?
Я говорю́ с тобо́й так, как я бы говори́л с
дру́гом.

Seninle yüz yüze görüşmek istiyorum.
Evet, sen ve babanla birlikte.
Sana ya da başkasına?
Seninle bir arkadaş olarak konuşuyorum.

Я не разгова́ривал с ним с са́мой сва́дьбы.
Она́ жила́ с на́ми с про́шлого ле́та
Том вчера́ пошёл с на́ми пла́вать.

Düğünden beri onunla konuşmadım.
Geçen yazdan beri bizimle yaşıyor.
Dün Tom bizimle yüzmeye gitti.

3

Rusça şahıs zamirleri ve кому́ konusu:
Kim (кто)
Я
(Ben)
Ты
(Sen)
Он
(O, erkek)
Она́ (O, bayan)
Мы (Biz)
Вы
(Siz)
Они́ (Onlar)
Все
(Herkes)

Kime
мне
тебе́
ему́
ей
нам
вам
им
всем

(кому́)
(Bana)
(Sana)
(Ona)
(Ona)
(Bize)
(Size)
(Onlara)
(Herkese)

Rusça şahıs zamirleri ve кому́ cümle örnekleri:
Кому́ принадлежи́шь?
Кому́ ты э́то сказа́л?
Ты кому́-нибу́дь доверя́ешь?
Кому́ из вас де́лали опера́цию?

Sen kime aitsin?
Bunu kime söyledin?
Birine güvenir misin?
İçinizden kim ameliyat oldu?

Заче́м кому́- то бы́ло ну́жно убива́ть его́?
Заче́м кому́- то де́лать э́то?
Он мне да́же не нра́вится.
Мне отвеча́ть?

Onu kim niye öldürsün ki?
Biri bunu neden yapmak istesin?
Ondan hoşlanmıyorum bile.
Cevap vermeli miyim?

Я тебя́ засужу́!
Что у тебя́ на уме́?
Я бога́че тебя́.
Я не хочу́ тебе́ врать.

Seni dava edeceğim!
Aklından neler geçiyor?
Ben senden daha zenginim.
Sana yalan söylemek istemiyorum.

Rusça şahıs zamirleri ve для кого́ konusu:
Kim?
Я
Ты
Он
Она́
Мы
Вы
Они́
Все

(кто)
(Ben)
(Sen)
(O, erkek)
(O, bayan)
(Biz)
(Siz)
(Onlar)
(Herkes)

Kimin için?
для меня́
для тебя́
для него́
для неѐ
для нас
для вас
для них
для всех

(для кого́)
(Benim için)
(Senin için)
(Onun için)
(Onun için)
(Bizim için)
(Sizin için)
(Onlar için)
(Herkes için)

Rusça şahıs zamirleri ve для кого́ cümle örnekleri:
Я не гото́в для кого́-то вро́де тебя́.
Для кого́ Том э́то сде́лал?
Да, но для кого́?
Э́то не для меня́, а для Ре́йчел.

Senin gibi biri için hazır değilim.
Tom onu kimin için yaptı?
Tamam, ama kimin için?
Benim için değil, Rachel için.

Э́та кни́га для меня́ сли́шком сло́жная.
Ита́к, что у тебя́ есть для меня́?
Э́то бы́ло для меня́ больши́м шо́ком.
Том оста́вил для меня́ сюрпри́з.

Bu kitap benim için çok zor.
Şimdi, benim için neyin var?
Bu benim için büyük bir şoktu.
Tom bana bir sürpriz yaptı.
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Лу́чше для всех и́ли для тебя́?
Э́то движе́ние для всех.
Для всех нас э́то бы́ло тяжёлым испыта́нием.
Мо́жет быть, э́то шанс для них обо́их.
Yeni Kelimeler:
Да
Нет
Я не зна́ю
Спаси́бо.
Большо́е спаси́бо.
Пожа́луйста.
Пожа́луйста.
Извини́те.
Мне жаль.
Немно́го. Ма́ло.
Мно́го.
Всё.
Безопа́сно.
Наверху́.
Сва́дьба.
Мо́жно.
Де́ньги.
Купи́ть.
Сча́стье.
Объясни́ть.
Верна́.
Информа́ция.
Се́рдце.

Herkes için mi iyi yoksa senin için mi?
Bu herkes için bir hareket.
Bu hepimiz için korkunç bir denemeydi.
Bir şansları olabilir belki.

Evet
Hayır
Bilmiyorum.
Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Lütfen.
Affedersiniz.
Üzgünüm.
Bir az.
Çok.
Hepsi.
Güvenli.
Üst katta.
Düğün.
Mümkün.
Para.
Satın almak.
Mutluluk.
Açıklamak.
Doğru.
Bilgi.
Kalp.

Ли soru eki ile kurulan soru cümleleri:
Безопа́сно ли наверху́?
Сва́дьба, что ли?
Мо́жно ли за де́ньги купи́ть сча́стье?
Мо́жете ли вы объясни́ть?

Yukarısı güvenli mi?
Biri mi evleniyor?
Para mutluluk satın alabilir mi?
Açıklayabilir misiniz?

Верна́ ли э́та информа́ция?
Есть ли у тебя́ се́рдце?
По́мните ли вы?
Вы все ви́дели фотогра́фии, не так ли?

Bu bilgi doğru mu?
Senin kalbin yok mu?
Hatırlıyor musunuz?
Hepiniz fotoğrafları gördünüz, değil mi?

Не бу́дет ли э́то опа́сно?
Заду́мывались ли вы об э́том?
Мо́жно ли забы́ть свой родно́й язы́к?
Она́ спроси́ла меня́, зна́ю ли я её а́дрес.

O tehlikeli olmayacak mı?
Bunu hiç düşünmüş müydünüz?
Ana dilini unutabilir misin?
Bana onun adresini bilip bilmediğimi sordu.

Soru kelimeleriyle soru cümlesi oluşturmak:
Кто?
Kim?
Что?
Ne?
Как?
Nasıl?
Когда́?
Ne zaman?
С кем?
Kiminle?
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Для кого́?

Kimin için?

Кто за э́то всё запла́тит?
Кто игра́ет на пиани́но?
Есть кто до́ма?

Bunu kim ödeyecek?
Kim piyano çalıyor?
Evde kimse var mı?

Я что́- то сказа́л?
Что происхо́дит?
Что э́то бы́ло?

Bir şey mi söyledim?
Neler oluyor?
O da neydi öyle?

Как ты с ней познако́мился?
Как ду́маешь, он придёт?
Как все?

Onunla nasıl tanıştın?
Onun geleceğini düşünüyor musun?
Herkes nasıl?

Когда́ мы пое́дем?
Когда́ ты в после́дний раз ви́дел То́ма?
Ну что, когда́ начина́ем?

Ne zaman gideceğiz?
Tom'u en son ne zaman gördün?
Eee, ne zaman başlıyoruz?

Кро́ме Э́ллен, с кем вы заговори́ли
пе́рвой?

Ellen dışında, ilk kiminle konuştunuz?

Для кого́ я живу́?

Kim için yaşıyorum?

Rusça şahıs zamirleri ve ‘’о ком’’ konusu:
Kim?
Я
Ты
Он
Она́
Мы
Вы
Они́
Все

Kimin hakkında
обо мне́
о тебе́
о нѐм
о ней
о нас
о вас
о них
о всех

(кто)
(Ben)
(Sen)
(O, erkek)
(O, bayan)
(Biz)
(Siz)
(Onlar)
(Herkes)

(о ком)
(Benim hakkımda)
(Senin hakkında)
(Onun hakkında)
(Onun hakkında)
(Bizim hakkımızda)
(Sizin hakkınızda)
(Onların hakkında)
(Herkesin hakkında)

Rusça şahıs zamirleri ve ‘’о ком’’ cümle örnekleri:
О ком она́ говори́т?
Я ни о ко́м бо́льше ду́мать не могу́.
О ком мы говори́м?
О ком они́ говоря́т?

O kim hakkında konuşuyor?
Başka birini düşünemiyorum.
Biz kim hakkında konuşuyoruz?
Onlar kim hakkında konuşuyorlar?

Что он говори́т обо мне́?
Что Том обо мне́ говори́л?
Я ду́маю о ней ка́ждый день.
Что мы о ней зна́ем?

Benim hakkımda ne söylüyor?
Tom benim hakkımda ne anlattı?
Her gün onun hakkında düşünüyorum.
Hakkında ne biliyoruz?

Я говорю́ о всех компа́ниях.
я по́мню всех свои́х братьев.

Tüm şirketler hakkında konuşuyorum.
Bütün kardeşlerimi hatırlarım.
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Ду́мать (Bitmemiş Hal) : Düşünmek
Şimdiki Zaman
я ду́маю
ты ду́маешь
он ду́мает
мы ду́маем
вы ду́маете
они́ ду́мают

Geçmiş Zaman
ду́мал
ду́мала
ду́мали

Gelecek Zaman
я бу́ду ду́мать
ты бу́дешь ду́мать
он бу́дет ду́мать
мы бу́дем ду́мать
они́ бу́дут ду́мать

Emir Kipi
ду́май
ду́майте

Поду́мать (Bitmiş Hal) : Düşünmek
Geçmiş Zaman
поду́мал
поду́мала
поду́мали

Gelecek Zaman
я поду́маю
ты поду́маешь
он поду́мает
мы поду́маем
вы поду́маете
они́ поду́мают

Emir Kipi
поду́май
поду́майте

Ду́мать – Поду́мать cümle örnekleri:
Ты ду́маешь у него́ есть спосо́бности?
Я ду́мал, Том вы́шел на пе́нсию.
А что ду́маете вы?
Ду́маешь он поги́б?

Sence o kadar yetenekli mi?
Tom'un emekli olmuş olduğunu düşündüm.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Sence ölmüş müdür?

Почему́ вы так ду́маете?
Не ду́маю, что я э́то заслужи́л.
Не ду́маю, что э́то совпаде́ние.
Я ду́маю, э́то прекра́сно.

Neden böyle düşünüyorsunuz?
Ben onu hak ettiğimi sanmıyorum.
Tesadüf olduğunu sanmıyorum.
Bence oldukça harika olur.

Что они́ про меня́ поду́мают?
Том не поду́мал об э́том.
Он обо́ всём поду́мал.
Что поду́мают сосе́ди?

Hakkımda ne düşünürler?
Tom bunu düşünmüyordu.
O, her şeyi düşündü.
Komşular ne düşünecek?

На́до ... Gerekli, lazım
Мо́жет мне попо́зже на́до бы́ло зайти́.
Нам на́до бы́ло оста́ться с То́мом.
Что тебе́ на́до от меня́?
Мне на́до сде́лать ва́жное объявле́ние.

Belki de sonra uğramalıydım.
Tom'la kalmalıydık.
Benden ne istiyorsun?
Yapacak önemli bir duyurum var.

Мне действи́тельно на́до идти́.
Наде́юсь, тебе́ не ста́нет ску́чно.
Нам на́до уйти́ отсю́да неме́дленно.
Нам на́до спасти́ их.

Gerçekten gitmeliyim.
Umarım sıkılmıyorsun.
Burayı derhal terk etmemiz gerekiyor.
Onları kurtarmak zorundayız.

Нам на́до идти́.

Gitmeliyiz.
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Мо́жно – Mümkün, olabilir .... Нельзя́ – Olmaz, yasak
Мо́жно мне таре́лку овся́нки?
Bir tabak yulaf ezmesi alabilir miyim?
Мо́жно я откро́ю окно́?
Pencereyi açabilir miyim?
А что мо́жно сказа́ть о новорождённом?
Yeni doğmuş bebekler için ne denebilir?
Мо́жно угости́ть тебя́ ко́фе?
Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
Э́то мо́жно почини́ть?
Мо́жно я пойду́ домо́й?
Како́й уро́к мо́жно уви́деть в э́том?
Мо́жно с ва́ми?

O tamir edilebilir mi?
Eve gidebilir miyim?
Bundan nasıl bir ders çıkarabiliriz?
Size katılabilir miyim?

Э́то нельзя́ вы́разить слова́ми.
В библиоте́ку нельзя́ проноси́ть еду́.
Тому́ нельзя́ э́тим по́льзоваться.
Никому́ нельзя́ доверя́ть.

Kelimelerle açıklamak imkansız.
Kütüphaneye yiyecek taşıyamasın.
Tom onu kullanamaz.
Kimseye güvenemeyiz.

Никому́ нельзя́ уходи́ть.
На вое́нных нельзя́ пода́ть в суд.
Нельзя́ ли найти́ золоту́ю середи́ну?
Нельзя́ убежа́ть от про́шлого.

Hiç kimse gidemez.
Orduya dava açamazsın.
Bunun bir orta yolu yok mu?
Geçmişten kaçamazsın.

То́же
Ты то́же мо́жешь э́то сде́лать.
Э́то то́же я́блоко.
Я бы то́же хоте́л знать.
У меня́ то́же есть дочь.

De, da. (örnek: ben de)
Siz de bunu yapabilirsiniz.
Bu da bir elma.
Ben de bilmek isterdim.
Benim de bir kızım var.

Том то́же игра́ет в те́ннис.
Но э́то то́же небезопа́сно.
Том не пришёл, и Джейн то́же.
Е́ сли ты сча́стлив, то и я то́же.

Tom da tenis oynar.
Ancak bu da tehlikelidir.
Tom gelmedi ve Jane de.
Sen mutluysan ben de mutluyum.

Начина́ть (Bitmemiş Hal) : Başlamak
Şimdiki zaman
Geçmiş zaman
я начина́ю
начина́л
ты начина́ешь
начина́ла
он начина́ет
начина́ли
мы начина́ем
вы начина́ете
они́ начина́ют

Gelecek zaman
Emir kipi
я бу́ду начина́ть
начина́й
ты бу́дешь начина́ть начина́йте
он бу́дет начина́ть
мы бу́дем начина́ть
они́ бу́дут начина́ть

нача́ть (Bitmiş Hal) : Başlamak
Geçmiş zaman
Gelecek zaman
на́чал
я начну́
нача́ла
ты начнёшь
на́чали
он начнёт
мы начнём
вы начнёте
они́ начну́т
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Emir kipi
начни́
начни́те

Evet... Altın Kitap tanıtım bölümünün sonuna geldik. Eminiz ki beğendiniz.
Biz bu kitabı yüreğimizi, günlerimizi, aylarımızı, gecelerimizi ortaya koyarak hazırladık.
Belkide çoğunuz daha önce kursa gittiniz veya pahalı gramer kitaplarına avuç dolusu para
ödediniz. Sonuç ‘’SIFIR ’’ öyle değil mi?
O halde içiniz bir konuda rahat olsun. Satın alacağınız bu kitabı hazırlayan ekip öncelikle
sizin ihtiyaçlarınızı düşünerek tamamen bilimsel öğrenme tekniklerine dayalı olarak bu çok
değerli kitabı sizler için hazırladı.
Şuna emin olabilirsiniz; bu kitabı satın aldığınızda paranız asla boşa gitmeyecek. Biz şundan
eminiz ve hiç şüphemiz yok ki Türkiye’de henüz bu kitabın bir eşi benzeri yok.
Hepinize çok teşekkür ederiz. Lütfen kitabı satın almak için fazla düşünmeden hemen mail
adresimizden bizimle temas kurun. Düşünecek fazla bir şey yok. Eğer Rusça öğrenmek
konusunda ciddi ve istekliyseniz Altın Kitap dışında farklı bir kitaba yönelmeniz yapacağınız
en büyük hata olur.
Biz ihtiyacınız olan her bilgiyi Rusça Altın Kitabın içine koyduk. Artık bundan sonrası senin
Rusça öğrenmek konusunda ne kadar ciddi olup olmadığınla alakalı...
Eğer samimi isen işte mail adresimiz: info@ruscaonline.com
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