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RUS DİLİNDE SÖZCÜK VURGUSU
Olga ZENCİRCİ
ÖZ
Çalışmanın konusu yabancı dil olarak Rusça öğrenim ve öğretiminde en önemli
alanlardan biri olan Rusça sözcük vurgusu. Makalede yabancı dil olarak Rusçayı öğrenenlerin
karşılaştıkları vurgu sorunlarının çözümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada Rusça sözcük
vurgusu sesbilgisel ve dilbilgisel olarak iki yönlü incelenmektedir: sesbilgisel açıdan sesbilgisel
bileşenlere, ritmik dengeye, vurgusuz hecede yer alan ünlülerin uğradıkları değişikliklere ve
bağımsızlığa yer verilirken, dilbilgisel yönden sözcük vurgusunun büküm ve türeme olarak iki
açıdan devingen yapısına örneklerle desteklenerek dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler: sözcük vurgusu, durağan, devingen, bağımsız, sesbilgisel, ritmik, büküm,
türeme, küçülme.
СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
Работа посвещена одной из наиболее важных проблем в изучении русского языка
как иностранного – русскому словесному ударению. В статье решается проблема
русского словесного ударения в изучении русского языка как иностранного и
рассматривается с двух точек зрения: фонетической и грамматической. При
исследовании с фонетической точки зрения обращается внимание на фонетические
корреляты ударения, ритмическое равновесие, изменения гласных в безударном
положении и на разноместность русского словесного ударения. При грамматическом
описании берётся во внимание словоизменительная и словообразовательная
подвижность.
Ключевые слова: словесное ударение, неподвижный, подвижный, разноместный,
фонетический, ритмический, словоизменение, словообразование, редукция.

GİRİŞ
Türkiye ve Rusya arasında gün geçtikçe gelişen ekonomik, politik ve sosyal
ilişkiler Türkiye’de Rusça öğrenme talebini arttırmaktadır. Günümüzde devlete bağlı ve
özel üniversitelerde ve çeşitli özel kurslarda Rusça dersleri verilmektedir. Rus dilini
öğrenmeye başlayan bir insan, cümle kurmaya başlamadan önce sözcükleri öğrenirken
dikkat etmesi gereken konulardan biri, bize göre ise en önemlisi, sözcük vurgusudur.
Bir kez yanlış vurgu ile öğrenilen sözcüğün düzeltilebilmesi için çok zaman harcanır.
Dolayısıyla sözcükleri doğru vurgu ile öğrenmek önemlidir. Türkiye’de yabancı dil
olarak Rusça eğitimi alanındaki çalışmalarda sözcük vurgusu özelliklerinin çok kısıtlı
incelendiği araştırmalarımız neticesinde ortaya çıkmıştır. Rusça öğrenme talebinin
sürekli artış göstermesinden, sözlü iletişim ortamlarında önemli yere sahip sözcük
vurgusunun özelliklerini bu alandaki boşluğa bir katkı sağlayabilmek amacı ile çalışma
konusu olarak belirledik.
Çağdaş Rus dilinde sözcük vurgusu sesbilgisinin yanı sıra, sözcükbilim ve
dilbilgisinde de önemli yere sahiptir. Vurgunun kendisi, onun ayrılmasını sağlayan
sesbilgisel bileşenleri ve sözcüğün ses kimliğini sesbilgisi ortaya çıkarmaktadır.
Vurgunun bağımsızlığı bir sözcüğü başka bir sözcükten ayırmaktadır ve her sözcüğü
özel kılmaktadır, dolayısıyla vurgunun sözcükbilimde önemli yere sahip olduğunu
diyebiliriz. Vurgunun devingenliği ise sözcüğün dilbilgisel özelliğini ortaya
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çıkarmaktadır. Bir heceden başka bir heceye, bir biçimbirimden başka bir biçimbirime
geçmesi vurgunun dilbilgisi ile yakından ilgili olduğunun göstergesidir.
Rusça sözcük vurgusunun sesbilgisel özellikleri
Sesbilgisel açıdan Rusça sözcük vurgusunun incelenmesi henüz XVIII. yy.da
başlamıştır. Farklı dönemlerde farklı bilim adamları sözcük vurgusunun farklı
sesbilgisel bileşenler ile ayrıldığını ifade etmektedirler. Örneğin L.V. Lomonosov, A.H.
Vostokov ve N.İ. Greç vurgulu hecenin vurgusuz heceden ses tonu ile ayırdığını
savunmaktadırlar (Lomonosov 1755:21; Vostokov 1874:3; Greç 1827:16). Ancak XVIII
yy.’ın sonunda A.A. Barsov vurgulu hecenin ayrılması için ses tonun yetersiz olduğunu,
bunun için yoğunluk ve vurgulu ünlülerin uzunluğunun da gerekli olduğunu belirtmiş ve
böylece yoğunluğa ilk dikkat çekenlerden olmuştur (Barsov 1981:78-79). XIX. yy.’ın
ikinci yarısından itibaren vurgusuz hecelere kıyasla vurgulu hecenin yoğunluk ile öne
çıktığı fikri A.A. Potebnya’dan çıkmıştır. Günümüzde de Rusça sesbilgisi kitaplarında
“Potebnya formulü” (…12311…) olarak bilinen formüle göre, vurgulu hece (3) en yoğun
olarak telaffuz edilen hecedir. Vurgulu heceden bir önceki hece (2) vurgulu heceden
daha zayıf, ancak vurgulu heceden iki, üç vs. önceki ve sonraki hecelerden (1) daha
kuvvetlidir (Lehfeldt, 2006:154). XX. yy.ın büyük Rus dilbilimci L.V. Şçerba vurgunun en
önemli bileşeninin uzunluk olduğunu belirtmiş ve vurgulu ve vurgusuz heceler
arasındaki farklılıkları inceleyerek vurgusuz ünlülerin nitel özelliklerini ilk
açıklayanlardan olmuştur (Şçerba 1963:27). XX. yy.ın ortalarından itibaren L.V.
Zlatoustova yaptığı deneyler sonucunda vurgulu hecedeki sesin yalnızca yoğunlukla
değil, uzunluk ile de nitelendirildiğini belirtmektedir ve vurgusuz hecelerde yer alan
ünlülerin nicel değişikliklerine dikkat çekmektedir (Lehfeldt 2006:156).
Bilim adamların araştırmalarına göre, Rusça sözcük vurgusu yoğunluk
(напряжённость), uzunluk (
т ьность) ve vurgusuz ünlülerin nitel değişimleri
( а ст нн
н н я
асн ) ile ayrılmaktadır. Vurgulu hecede yer alan
ünlüler daha yoğun ve uzun telaffuz edilirken, vurgusuz hecelerde bulunan ünlülerin
yoğunluğunun azalması ve uzunluğunun kısalması sonucunda küçülme (р
ц я)
adını taşıyan değişimler ortaya çıkmaktadır.
Türk dilinde vurgusuz ünlüler küçülmeye uğramadıklarından Türk öğrenciler bu
durumu zor kavramaktadır. Dolayısıyla küçülmeye uğramış ünlülerin telaffuzu yabancı
dil olarak Rusça kaynaklarda yer alan belli bir modele göre yapılmalıdır. Bize göre
böyle bir çalışma belli bir sıra takip edilerek ikinci dersten itibaren başlatılmalıdır.
Vurgusuz durumdaki ünlülerin küçülmesi ve Rusça sözcüklerin ritmik özellikleri ile kısa
bir giriş yapılması uygun olacaktır.
Rusça sözcüklerin ritmik yapısının kavranması için ritmik modellerin çokça
tekrarlanması gerektiğini düşüncesindeyiz. Ünsüzleri k (consonant), ünlüleri ise v
(vowel) olarak işaretlersek, yabancı dil olarak Rusça eğitiminde aşağıdaki dokuz ritmik
model öne çıkmaktadır:
kvkv
kvkv
kvkvkv
kvkvkv

страна (ülke), ро но (öz), о
н

а (kitap), но

(yeni),

нст т т (enstitü),
по
ять (dolaşmak);
с о

а

о

(genç bayan),
(fırladı);

ть (yürümek);
ать (yapmak);
о

ро о

(açık

mavi),

(pembe),
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ра ота (iş), пр ятн
анят я
ор н

(hoş), а

(dersler),
по-но о
(kahve renkli);

kvkvkvkv

п р а а (program), аро атн
о а а ся (olmak);

kvkvkvkv

п р орот (devrim),
н оро о (kötü);

kvkvkvkv

а

т

п р

нь о о (küçücük), с а

(fark etti);
(yeniden),

(hoş kokulu),

а ать

(iletmek),

нь о о (zayıf).

Küçülme ve ritmik modeller ile ilgili çalışma vurgusuz ünlülerin sert ünsüzlerden
sonra telaffuzu ile başlamalıdır. Vurgulu hecenin sözcüğün ritmik merkezini
oluşturduğunu, vurgulu ünlünün daha yoğun ve daha uzun telaffuz edildiğini, vurgusuz
kalan ünlülerin ise küçülmeye uğradığını örneklerle göstermek önemlidir.
Rusça sözcük vurgusunun bağımsızlığı
Rusça sözcük vurgusu sözcükte bulunma yeri açısından bağımsızdır
(ра но стно ) ve farklı hecelerde bulunabilmekle birlikte farklı biçimbirimlerde de yer
alabilmektedir. Örneğin сто
(küçük masa) sözcüğünde birinci,
орож но
(dondurma) sözcüğünde ikinci, пр
а (getirdi) sözcüğünde üçüncü,
т я
(öğretmenler) sözcüğünde dördüncü, п р про а а
(alıp satıyorlardı) sözcüğünde
beşinci, р ор ан о а (yeniden organize ettiler) sözcüğünde altıncı hecede;
(çıkardı) sözcüğünde önekte, п р
(yeniden yıkadı) sözcüğünde kökte,
сп ц а ст (uzman) sözcüğünde sonekte,
т я (öğretmenler) sözcüğünde ise
bitemdedir.
Rusça sözcük vurgusunun bağımsızlığı, farklı sözcükleri ayırdığından görevsel
sesbilimin önemli bir aracıdır. Sözcüğünün anlamının değişmesi için vurgunun yerini
değiştirmek yeterlidir. Bazı durumlarda bağımsız sözcük vurgusu dilin aynı birimlerine
ait ve dilbilgisel yapıları birbiri ile tamamen aynı, ancak telaffuz ve anlam açısından
farklı olan sözcükleri birbirinden ayırmaktadır (Avanesov 1956: 69). Buna örnek olarak
ат ас (saten kumaş) – ат ас (atlas, harita); а о (kilit) – а о (şato);
а (un) –
а (azap, işkence); ор ан (org) – ор ан (organ) gibi sözcüklerini göstermek
mümkündür:
Bazı durumlarda bağımsız vurgu dilin aynı birimlerine ait, ancak mastar biçimi
farklı yalnızca birkaç dilbilgisel biçimi aynı sözcükleri ayırmaktadır (Avanesov, 1956:
69). Örneğin
о (ak) ad, Y.d., tekil, e.c. –
о (sincaplar) ad, B.d., çoğul, d.c.;
а (ak) ad, T.d., tekil, e.c. –
а (sincap) ad, Y.d., tekil, d.c.;
(ak) ad, Yö.d.,
tekil, e.c. –
(sincabı) ad, B.d., tekil, d.c.; нар ать (kesmek) fiil, bitmiş, mastar –
нар ать (kesmek) fiil, bitmemiş, mastar; нар а (kesti) fiil, bitmiş, geç.z., e.c. –
нар а (kesiyordu) fiil, bitmemiş, geç.z., e.c.; нар а а (kesti) fiil, bitmiş, geç.z., d.c.
– нар а а (kesiyordu) fiil, bitmemiş, tekil, geç.z., d.c.; нар а о (kesti) fiil, bitmiş,
geç.z., n.c. – нар а о (kesiyordu) fiil, bitmemiş, tekil, geç.z., n.c.; нар а (kestiler)
fiil, bitmiş, geç.z., çoğul – нар а
(kesiyorlardı) fiil, bitmemiş, geç.z., çoğul.
Birçok durumda bağımsız vurgunun yeri mastar biçimi farklı olan ve dilin farklı
birimlerine ait sözcüklerin sadece bir biçimini ayırmaktadır (Avanesov, 1956:69): о
(yıkıyorum) fiil, I.tekil – о (benim) zamir, B.d., tekil, d.c.; п а (ağlıyorum) fiil, I.tekil
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– п а
(ödüyorum) fiil, I.tekil; о
(avlıyorum) ad, B.d., tekil, d.c. – о
(yakalıyorum) fiil, I.tekil; но
(yük) ad, B.d., tekil, d.c. – но
(taşıyorum) fiil, I.tekil;
па (düştüler) fiil, geç.z., çoğul – па (ateş et) fiil, emir kipi, tekil;
(sığ yerler)
ad, B.d., çoğul –
(öğüt) fiil, emir kipi, tekil.
Yabancı dil olarak Rusça eğitiminde vurgunun yeri konusunda Türk öğrenciler
zorlanmaktadır, çünkü Türk dilinde vurgu genellikle son hecede yer almaktadır.
Örneğin ра отать (çalışmak), о
ать (öğle yemeğini yemek) sözcükleri ikinci hece
vurgulu iken Türk öğrenciler vurguyu son hecedeymiş gibi telaffuz etmektedirler. Bu
yüzden Rus dilinde sözcük vurgusunun yerini belirtecek kurallar olmadığından,
sözcüklerin kendi vurgusu ile öğrenilmesi önem taşımaktadır.
Rusça sözcük vurgusunun devingenliği
Rusça sözcük vurgusu, bağımsız olması yanı sıra devingendir. Bir sözcüğün
farklı biçimlerinde yer değiştirmeden aynı hecede veya biçimbirimde kalan vurgu
durağan (н по
жно ); çekim sırasında bir heceden başka bir heceye veya bir
biçimbirimden başka bir biçimbirime, hatta sözcüğün dışına çıkan vurgu devingen
(по
жно ) olarak adlandırılmaktadır. Vurgunun devingen özelliği Rusçayı yabancı dil
olarak öğrenenler için kavranması zor olduğu gibi, bu dilin taşıyıcılarına da kolay
gelmemektedir.
Rusça sözcük vurgusunun biçimbilgisel incelenmesi ilk XIX. yy.da A.H.
Vostokov tarafından yapılmıştır. A.H. Vostokov, sözcük biçimini hecelere bölerek
vurgunun hangi hecede bulunduğunu belirlemekle kalmayıp hangi biçimbirimde yer
aldığına da dikkat çekmekte ve sözcükleri vurguya göre sınıflandırmaya çalışmaktadır.
Ancak bu deneme istenilen sonuca ulaşmamıştır ve yapmaya çalıştığı sınıflandırmanın
başarılı olmadığını kendisi de belirtmektedir (Vostokov 1874:201). Ya.K. Grot, A.H.
Vostokov’un yapmaya çalıştığı sınıflandırmayı devam ettirmiş ancak sözcüklerin
çekimlerinde vurgunun yerini belirlemenin teorik açıdan mümkün olmadığını ifade
etmiştir (Grot 1899:336). A.A. Potebnya Rusça sözcük vurgusunu dilbilgisel olarak,
yani büküm ve türeme açısından inceleyen ve vurgunun devingen yapısının durağan
yapısından
daha
eski
olduğunu
tespit
eden
ilk
bilim
adamıdır
(www.koipkro.kostroma.ru). A.A. Potebnya’nın başlattığı dilbilgisel incelemeler XX.
yy.ın ortalarından itibaren A.A.Zaliznyak, V.A. Red’kin, N.A. Fedyanina, V.L.
Vorontsova gibi bilim adamları tarafından geliştirilmiş, vurgu için dilbilgisel açıdan
oldukça gelişmiş bir sistem kurulmuş ve vurgunun sözcük içerisindeki yeri ile ilgili
kurallar belirlenmiştir. Rus vurgu bilimcilerin yaptıkları araştırmalara göre Çağdaş Rus
dilinin kelime hazinesinin %96’sı durağan, kalan %4’ü ise devingen vurguya sahip
olmasına rağmen, devingen vurguya sahip sözcükler Rus dilinde en çok kullanılan
sözcükler olarak tespit edilmiştir (Lehfeldt 2006:103).
Yabancı dil olarak Rusça eğitiminde vurgunun devingenliği, sözcüklerin dilin
birimlerine ayrılmasıyla büküm ve türeme olarak iki açıdan incelenebilmektedir. Büküm
açısından devingen vurgunun gövdeden biteme, bitemden de gövdeye geçişleri
örneklerle desteklenerek sunulabilmektedir. Türeme açısından ise sözcük içerisinde
vurgunun yerini etkileyebilecek eklere dikkat çekmek önemlidir. Sözcük vurgusunun
devingen yapısını gösteren kurallara derinlemesine girmeden konu örneklendirilerek
açıklanmalıdır. Dilin öğelerini ad, sıfat, fiil ortaç ve ulaç olarak ayırarak aşağıdaki
değişmeyen bilgiler önerilebilir.
1. Adlarda sözcük vurgusu
Adlarda vurguyu verirken sözcükler cinslere ayrılması verilmesi önemlidir. Erkek
cins adlarda öncelikle durağan vurguya sahip sözcükler dikkate alınmalıdır.
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1.1. Erkek cins adlarda vurgu
Büküm açısından Yalın durum tekil çekimde gövdesinde kaçak -o- ve -eünlüleri içeren erkek cins adlar yalın dışı durumlarda vurguyu bitemde taşımaktadır: на
(köşede); о отц (baba hakkında) (Lebedeva 1986:29).
Kalma durumu tekil çekimde - ve - bitemlerine sahip erkek cins adların ismin
hallerine göre tüm çekimlerinde vurgu bitemde yer almaktadır: на ра (kenarda), на
по (yerde),
(köşede),
с (ormanda). Yalın durum çoğul çekimde - ve bitemini alan erkek cins adların vurgusu ise daima bu bitemin üzerindedir: о а (evler);
а р са (adresler);
р а (kıyılar); рая (kenarlar); оро а (şehirler); о о а
(soğuklar); сторожа (bekçiler) (Grammatika 1960:186-188).
Türeme açısından erkek cins adlarda daima vurgulu eklerin yanı sıra vurgunun
kendisinden önce, kendisinden sonra ve sözcüğün birinci hecesinde yer almasını
sağlayan ekler yer almaktadır.
Fiil, sıfat ve adlardan - , - , - , ,,,,- ,,,,,,,,- ,- ,,- ,-, ,,,,,,- ,- ,,,, -ё ыш, - , ё ,sonekler ile türemiş erkek cins adların vurgusu tüm çekimlerde bu eklerde yer
almaktadır: ан
ан н (İngiliz); р п т тор (rehber);
татор (diktatör);
н ц па т т (belediye); атт стат (diploma); ан т (haydut); р а р (ekip
başı); ян (azılı kavgacı);
ан (dev); а оно (küçük karga yavrusu); тён
(yavru); ж рна ст (gazeteci);
арт рант (kiracı);
о
т
(topluluk);
орр спон нт (muhabir); р стьян н (köylü);
тор
(konferans salonu);
п ан тар
(gökevi); про рор (savcı); р ж ссёр (yönetmen); т р
(turizm);
а
ьт т (fakülte);
оп ро а ь
(fotokopici); стро т ь (inşaatçı);
а та но (vitamin eksikliği); п рсона (personel);
тано (metanol); п нс он р
(emekli); я
атн
(kurbağa yuvası); поросятн
(domuz ahırı); рож н ц
(doğumlu); са о н (bahçıvan); н тян (petrolcü);
тро
(soy isim); цар
(şehzade), ата ьон (tabur) (Grammatika 1960: 210-271; Russkaya 1980:412;
Zaliznyak 1985: 65).
Yalın durum tekil çekimde vurgusuz olan ancak ismin hallerine göre çekimlerde
vurgunun kendisinden önceki biçimbirimde bulunmasını sağlayan - , - , - , - , ,,,,,,- ш ,, -ыш sonekler ile türemiş erkek
cins adların vurgusu tüm çekimlerde bu eklerden önceki hecede yer almaktadır:
о ц (üniversite öğrencisi); о
(küçük kazık); о со о ц (Komsomol
üyesi);
тор (konuşmacı); ёт
(pilot); о раж
(dar ve derin küçük vadi);
с
о ат ь (sorgu yargıcı); с
а (olay); сто
(masa);
арн
(öncü işçi);
о ата
(ricacı);
оро
(serçecik);
о пр ссор (kompresör);
т ь
(öğretmen). (Grammatika 1960:184; Zaliznyak 1985:67-86; Lebedeva 1986:78).
Yalın durum tekil çekimde vurgulu - , - , , - , - , - ш, - ш, , -ёж,
- ,- ,- ,,,,,, - , -ё , - , , -ы , -ы , -ыш
sonekleri sözcüğün Yalın dışı durumlarında vurgunun bitemde yer almasını
sağlamaktadır:
н (koşucu); о ат рь (bahadır); оро а (sakallı);
о (tosun);
арь (yaban horozu); с ь а (bir kol çengi); ожа (önder);
п с н (mezun);
о
(çıpıldak); ор
ь (kapak tahtası); р о
(kamyon);
с яр (guslici);
ня (meşe ormanı); а о
(ambar memuru); о а ь (nalcı); онё (çatı sırtı);
р я (yuvarlak); оря (denizci); ос
(Moskovalı);
р ц (bilge); п
(yemek borusu); стар (ihtiyar); тор а (bezirgân);
ртёж (çizim) (Grammatika,
1960:192-193; Zaliznyak 1985:67-83).
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eki ile türemiş erkek cins adların vurgusu ise daima sözcüğün birinci
hecesinde yer almaktadır: о орот нь (hortlak); про ж нь (tembel) (Zaliznyak
1985:68).
1.2. Dişi cins adlarda vurgu
Büküm açısından Yalın durum tekil çekimde vurgulu - veya - ile biten bazı
dişi cins adların vurgusu Belirtme durumu tekil çekimde genellikle gövdeye
geçmektedir: ора (dağ) – ор (dağı); ос а (tahta) – ос (tahtayı). Ancak Yalın
durum tekil çekimde aynı bitemlere sahip bazı dişi cins adların vurgusu, Yalın durum
çoğul çekimde gövdeye geçmektedir: сосна (çam ağacı) – сосн (çam ağaçları);
ст на (duvar) – ст н (duvarlar);
я (toprak) –
(topraklar). Yalın durum
tekil çekimde - ile biten dişi cins adların vurgusu Kalma durumu tekil çekimde bitemine geçmektedir:
рь (kapı) – на
р (kapıda); ст пь (bozkır) – ст п
(bozkırlar); р ь (göğüs) –
р
(göğüste) (Grammatika 1960:201-205).
Türeme açısından dişi cins adlarda da daima vurgulu soneklerin yanı sıra,
vurgunun kendisinden önce bulunmasını sağlayan, kendisinden sonraki ünlüye
kaydıran ve sözcüğün ilk hecesinde bulunmasına neden olan ekler mevcuttur.
Yalın durum tekil çekimde vurguyu üzerinde taşıyan - ( ), - ( ), -ы ( ), ( ), - ( ), -ы ( ), - ( ), - ( ), - ( ), - ( ), - ( ), - ( ), - ( ), - ( ), ( ), - ш( ), ( ), ( ), - ( ), ( ), - ( ), ( ), - ( ), ( ), ё ( ), , ( ), - ш ( ), - ( ), ( ), ( ), -ы ( ), - ( ), - ( ), ( ), ( ), -ё ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) sonekler ile türemiş
dişi cins adların vurgusu tüm çekimlerde bu eklerde yer almaktadır: от а а (cesaret);
р о от а (kazma kürek); пр ся а (yemin); онтрата а (karşı hücum);
ж
я а (demir parçası); а а
а (çengel); а ор а (kardık burgacık); р
я
(yamuk, eğri);
ст я (titiz); а аня (ana); по оня (kovalama, takip); р а а
(gömlek); с ато а (acele koşuşmalar); прор а (eksi; kusur); ж т а (sarılık);
п а
а (gözü sulu); ана
ац я (kanalizasyon); пропо ц я (konu); о онна а
(sıra sütunlar);
т нц я (nesne);
р тр са (bayan müdür); пр нц сса
(prenses); арп ата (maaş); о о о а (açlık);
р н а (eğlenti); а н
а
(yaramaz);
орост на (kuru dal); т о на (nesne); о о
на (yıl dönümü);
ра ня (köle); о ня (tanrıça); с он а (dişi fil); аст р ца (usta bayan); о н ца
(mazgal); ра отён а (iş);
жат на (ayı eti);
рят на (tavuk eti); пар
а
(sauna); пар ьня (sauna); о
ь (beşik); п тё а (yol belgesi) (Zaliznyak
1985:65-74).
Yalın durum tekil çekimde vurgusuz - ( ), -ш ( ), - ( ), - ( ), ( ), ,, - ( ), ( ), ( ), ( ), , -ш( ) ekler ile türemiş
çok heceli dişi cins adların vurgusu daima sonekten önceki hecede yer almaktadır:
р
а (kapak); а ара а (pasaklı); тян а (balıkçı yaka kazak); пря а
(çamaşırcı); пар ьня (terleme halveti); сп тость (uyum);
рость (aptallık);
с
о
а (simgecilik); о т а (dua); осто а (kemik); о о онь а (kafa);
тёт нь а (teyze); рность (sadakat); с р тар а (sekreter) (Zaliznyak 1985:8387).
- ( ), - ( ), - ( ), - ( ), - ( ), - ( ), - ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), - ( ) ekleriyle türemiş dişi cins adların vurgusu ismin hallerine göre tüm
çekimlerde bitemde yer almaktadır:
отня (koşturmaca);
на (beyazlık);
орь а (mücadele);
ст а (yapraklar); н
та (sefalet); п ьца (polen); р ня
(kıyım); с н а (mavilik); то
я (izdiham);
о а (zayıflık); о ара (böcekler);
т ора (çocuklar); о то ня (gevezelik) (Russkaya 1980:372-471).
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- , - , ekleri ile türemiş dişi cins adların vurgusu ise daima sözcüğün
birinci hecesinde yer almaktadır: па а ь (leş); а сть (kıskançlık);
нь (yeşillik)
(Zaliznyak 1985:68).
1.3. Nötr cins adlarda sözcük vurgusu
Büküm açısından tekil çekimlerde gövdeli vurguya sahip nötr cins adların
vurgusu çoğul çekimlerde biteme geçmektedir: ор (deniz) – оря (denizler); с о о
(sözcük) – с о а (sözcükler); по
(tarla) – по я (tarlalar). Ancak tekil çekimlerde
vurgu bitemli ise çoğul çekimlerde gövdeye geçmektedir: пятно (leke) – пятна
(lekeler);
с о (rakam) –
с а (rakamlar); ст
о (cam) – стё а (camlar).
Tamlayan durumu çoğul çekimde ünsüz ile biten nötr cins adların vurgusu sözcüğün
son ünlüsünde yer almaktadır:
р а о (ayna) – р а (aynalar); с р ц (kalp) –
с р ц (kalpler); н о (gökyüzü) – н
с (gökyüzleri);
о (mucize) –
с
(mucizeler); о ьцо (yüzük) – о ц (yüzükler) (Grammatika 1960:194). ile biten
nötr cins adların vurgusu çoğul çekimlerde bitemde, Tamlayan durum çoğul çekimde
ise son ünlüde yer almaktadır:
я (isim) –
на (isimler) –
ён (isimler); п
я
(kabile) – п
на (kabileler) – п
ён (kabileler) (Lebedeva, 1986:102).
Türeme açısından - ш ( ), ( ), ( ) ( ) ( )( ) ( ) ekleri ile türemiş nötr cins adların vurgusu tüm çekimlerde üzerinde yer
almaktadır: оро
о (küçük şehir); с о
о (sözcük); н то
(kamçı);
о о ан
(kurt avı); рожж ан
(mayalama);
ж н
(hareket);
с ан
(tahsil) (Russkaya 1980:372-471).
( ), - ( ), - ( ), - ( ), ( ), - ( ), -ыш ( ) ekler ile türemiş nötr
cins adların vurgusu ise sonekten önceki hecede yer almaktadır: с
(mahkeme);
о ь (kışlama); пос ан
(ileti); пр пятст
(engel); со т
(olay); со н
о (güneş);
ст (haber) (Russkaya 1980:372-471).
( ), - (ё), - ( ), - ( ), sonekleri ise vurgunun bitemde yer almasını
sağlamaktadır:
то ст о (şakacılık); о о о (süt); п сь цо (mektup);
ьё
(çamaşır) (Russkaya 1980:372-471).
2. Sıfatlarda sözcük vurgusu
2.1. Tam sıfatlarda vurgu
Çağdaş Rus dilinde tam sıfatlar ya gövdeli ya da bitemli vurguya sahiptir. ile
biten tüm tam sıfatlarda vurgu bu bitemde yer alırken -ы , ile biten sıfatların
vurgusu gövdelidir: ро но (öz); с о (kuru); п о о (kötü); рас
(güzel);
а нь
(küçük), с н (mavi).
Tam sıfatlarda daima vurgulu ve vurgunun kendisinden önceki hecede
bulunmasını sağlayan ekler yer almaktadır. -, -, -, -, -,
-, -, -, - -, - -, -, -, -, -, -, -,
-, -, - -, - -, - -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - -, - -, -, -, -ё
-, -, ёш
-, - ш
-, -, -, -, -, - -, - -, -, - -, ы -, -, -, -, - -, - -, -, - sonekleri ile türemiş sıfatların
vurgusu tüm çekimlerde bu eklerde durağandır:
р янн
(ahşap);
о орта
ьн
(rahat);
а
ц ро анн
(nitelikli);
н
(dikiş);
н
(iyileştirici);
с
о н
(yenilen);
пят ьн
(kaynatılan);
оп ро а ьн
(kopyalayan); ран
(hassas);
о ь
(kocaman);
нн
(upuzun); прост ц
(sade);
о а
(zayıfça);
о ат
(beyazımsı), на н т
(ünlü); р т
с
(kritik); р н
(tavuk); а аст
(iyi gözlü);
н н
(münferit); ост я
(kemikli); ар с стс
(Marksist);
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спанс
(İspanyol); а ьп с
(alp); т я
(dana); о а
(kedi); р ат
(sivilceli); ц таст
(çiçekli); но ряст
(büyük burunlu); я о т
(zehirli);
янц
т
(cilalı);
н
(tembel); с рт ьн
(ölümcül); т атра ьн
(tiyatro); ро а
(kanlı);
ря
(kıvırcık); н
сн
(gökyüzü);
н арн
(efsanevi);
о
ярн
(moleküler); про р сс н
(ilerici);
орат н
(dekoratif); р
о н
(dini); р а ц онн
(gerici);
орн
(hayali); о
(dikenli);
т
(uçan);
о
(meşe); о ос ст
(sesli); расно ат нь
(kırmızımsı); с н ат нь
(mavimsi); с т ё онь
(açık renkli);
нё нь
(zeki);
о онь
(hafif);
о нь
(hafif);
а с нь
(küçücük)
(Grammatika 1960: 320-363; Zaliznyak 1967: 168; Zaliznyak 1985: 66-67).
-

-, -, -, -, -, -ж-, -ш-, - -, - -, -, -, , - -, - ш -, - ш -, - ш - sonekler ile türemiş sıfatların vurgusu tüm çekimlerde bu
eklerden bir önceki hecede yer almaktadır:
р
ат
(patlayıcı); о р
(kanağan);
(yapışkan); апр ьс
(nisan); п н нс
(penzalı);
п р о
с
(tercüme); о р а ьн
(nikâh); старат ьн
(özenli);
тн
(yaz); с а нь
(zayıf); п о онь
(kötü);
ж
(ayı);
р па
(kaplumbağa); тр н
(sabah); пра а н
(gerçekçi);
н н
(günlük)
(Grammatika 1960:325-363).
2.2. Sıfatların karşılaştırmalı üstünlük derecesinde vurgu
Karşılaştırmalı üstünlük derecesi - ile biten sıfatların vurgusu gövdede yer
almaktadır: тон
(ince) – тонь
(daha ince), яр
(parlak) – яр (daha parlak)
(Grammatika 1960:324). Dişi cins çekiminde bitemli vurguya sahip sıfatlardan - , ekler ile türemiş karşılaştırmalı üstünlük derece sıfatların vurgusu ise bu ekte
kalmaktadır: о ра (iyi kalpli) – о р (daha iyi kalpli);
а (sevimli) –
(daha
sevimli) (Lebedeva 1986:115).
2.3. Sıfatların en üstünlük derecesinde vurgu
Sıfatların en üstünlük derecesi - ш- soneki ile oluştuğunda vurgu daima bu
sonektedir: р п
(sağlam) – р п
ш
(en sağlam);
(büyük) –
ш (en büyük). - ш- eki ile türemişlerde ise vurgu karşılaştırmalı üstünlük
derecede bulunduğu yerde kalmaktadır: с ьн
(daha güçlü) – с ьн ш
(en
güçlü); о р (daha iyi) – о р ш (en iyi) (Grammatika 1960:324-325).
3. Fiillerde sözcük vurgusu
Fillerde sözcük vurgusunun durumu oldukça karmaşıktır. Dolayısıyla yabancı dil
olarak Rusça öğretiminde durağan ve devingen modellerin en sık kullananları
seçilmelidir.
Türeme açısından ы- önekine sahip tüm bitmiş durum fiillerin vurgusu daima
bu ektedir:
а (ayrıldı),
п
(içti) (Grammatika 1960:579-580). - ы -, ё ы -, - eklerine sahip fiillerin vurgusu bu eklerin birinci hecesinde yer
alırken, - ekine sahip fiillerin vurgusu ikinci hecededir: ор ан о
ать
(organize etmek);
а оё
ать (fethetmek);
арант ро ать (garantilemek);
ан
ро ать (makineleştirmek) (Grammatika 1960:536-545; Lebedeva 1986:123).
-ы -, - eklerine sahip bitmemiş fiillerin ve - soneki ile türemiş
fiillerin vurgusu bu eklerden bir önceki hecede yer almaktadır: расс а
ать
(anlatmak), стра ать (kurmak),
аст о ать (hakim olmak) (Grammatika
1960:545).
Adlardan - soneki ile türemiş fiillerin vurgusu, türedikleri yerde
kalmaktadır: сп тн
(dedikoducu) – сп тн ать (dedikodu yapmak). “Gittikçe
artan” anlamını taşıyan - - ekine sahip fiillerin vurgusu gövdede yer alırken, “ani, tek
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sefere mahsus” anlamına sahip aynı ekli fiillerin birçoğu vurguyu bu ekte taşımaktadır:
о н ть (ıslanmak); р пн ть (kuvvetlenmek); то н ть (itmek); ор н ть (göz
kırpmak) (Lebedeva 1986:30-31).
-,
-,
- kökleri ve - - sonekini içeren fiillerin vurgusu şimdiki zaman
çekiminde bitemlidir: а ать (vermek) – а (veriyorum), ста ать (kalkmak) –
ста (kalkıyorum), на ать (tanımak) – на (tanıyorum) (Russkaya 1980:551).
Mastar biçimi - , ve ile biten ve çekim sırasında ünsüz
değişimleri olan fiiller geçmiş zaman çekiminde bitemli vurguya sahiptir:
т
(yürümek); ц ст (çiçek açmak); р ь (korumak); ст р ь (beklemek); про сть
(okuyup bitirmek) (Grammatika 1960:565-568).
Geçmiş zamana göre çekilmiş bazı fiillerin vurgusu devingendir ve erkek cins
çekiminde gövdeliyken, dişi cins çekiminde biteme geçmektedir: я – я а (aldı);
ж – ж а (yaşadı); поня – поня а (anladı) (Lebedeva 1986:30-31).
4. Ortaçlarda sözcük vurgusu
Ortaç ve ulaçlar konuşma dilinde kullanılmamaktadır ancak Rusçayı öğrenen
öğrenciler kitap, gazete okuyabilmek için onları öğrenmelidir. Ortaç ve ulaçların
vurgulama kuralların önemi ise bilimsel kaynakların kullanımında ortaya çıkmaktadır.
I. çekim fiillerden - ( ) eki ile türemiş şimdiki zaman etken ve - (ы ) ile
türemiş edilgen ortaçların vurgusu fiilin III. çoğul şahıs çekiminde bulundukları yerde
kalmaktadır: п
т (yazıyorlar) – п
(yazan); о
т (hasta oluyorlar) –
о
(hasta olan); по па т (satın alıyorlar) – по па
(satın alınan). II.
çekim fiillerden aynı ekler ile türemiş ortaçlar ise fiilin mastar biçimdeki vurguyu
muhafaza etmektedir: по н ть (hatırlamak) – по ня
(hatırlayan);
т ть
(uçmak) –
тя
(uçan);
с ть (düşünmek) –
с
(düşünülebilir).
İstisnayı
ть (sevmek) –
я
(seven);
ть (tedavi etmek) –
а
(tedavi eden) ortaçları oluşturmaktadır (Grammatika 1960:515-516; Russkaya
1980:559-560).
- ш( ), -ш( ) ekler ile türemiş geçmiş zaman etken ortaçların vurgusu fiilin
mastar halindeki vurgusu ile aynı hecede yer almaktadır:
п ть (satın almak) –
п
(satın alan); по
ть (elde etmek) – по
(elde eden). Ortacın
türediği fiilin mastar biçimi -т ile bitiyor ise geçmiş zaman etken ortacın vurgusu
sonekten bir önceki hecede yer almaktadır: пр н ст (getirmek) – пр нёс
(getiren) (Grammatika 1960:516; Russkaya 1980:560).
, ile biten fiillerden - (ы ) eki ile türemiş geçmiş zaman edilgen
ortaçların vurgusu fiilde bulunduğu hecenin bir önceki hecesinde yer almaktadır:
нап сать (yazmak) – нап санн
(yazılmış olan); про тать (okumak) –
про танн
(okunmuş olan). Ancak ,ile biten fiillerin vurgusu gövdeli ise,
geçmiş zaman edilgen ortaçların vurgusu da gövdede kalmaktadır: ара отать
(kazanmak) – ара отанн
(kazanılmış olan); про
ать (etraflıca düşünmek) –
про
анн
(etraflıca düşünülmüş olan) (Grammatika 1960:518-520; Russkaya
1980:560-564).
- (ы ) eki ile türemiş geçmiş zaman edilgen ortaçlar türedikleri fiilin vurgusunu
korumaktadır: пр ня (kabul etti) – пр ня
(kabul edilmiş olan); по ня (kaldırdı) –
по ня
(kaldırılmış olan). Bunun yanı sıra vurgulu - - ekine sahip fillerden türemiş
geçmiş zaman edilgen ortaçların vurgusu sözcüğün başına doğru bir hece
kaymaktadır: со
(birleştirdi) – со н т
(birleştirilmiş olan). Ancak fiillin - eki vurgusuz ise, geçmiş zaman edilgen ortacın vurgusu da türediği fiilin vurgusu ile
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aynı hecede yer almaktadır: трон
(dokundu) – трон т
(dokunulmuş olan);
а
н (sürdü) – а
н т
(sürülmüş olan) (Grammatika 1960:516-518).
5. Ulaçlarda sözcük vurgusu
Durağan vurguya sahip fiillerden - (- ) ekleri ile türemiş ulaçların vurgusu
fiillerin III. çoğul şahıs çekiminde bulunduğu hecede yer almaktadır:
ра т
(oynuyorlar) –
рая (oynayarak);
а т (düşünüyorlar) –
ая (düşünerek).
Durağan vurguya sahip fiillerden - , - ш , -ш ekler ile türemiş ulaçların vurgusu
türedikleri fiilin mastar biçiminde yer aldığı hecede kalmaktadır: пр н ть (atlamak) –
пр н (atlar atlamaz); рас н ться (serpilmek) – рас н
сь (serpilir serpilmez)
(Russkaya 1980:700).
() ekleri ile türemiş ulaçların vurgusu ise bu eklerden bir önceki
hecede yer almaktadır:
(bilircesine),
ра
(oynarcasına) (Grammatika
1960:530-531; Russkaya 1980:566).
-

SONUÇ
Çağdaş Rus dilinde sözcük vurgusu dışarıdan görüldüğü kadar karmaşık
değildir ve belli kurallara göre belirlenmektedir. Vurgunun bağımsızlığı bir sözcüğü
başka bir sözcükten ayırmaktadır ve her sözcüğü özel kılmaktadır. Dolayısıyla
vurgunun sözcük bilimde önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Vurgunun devingenliği
sözcüğün dilbilgisel özelliğini ortaya çıkarmaktadır. Bir heceden başka bir heceye, bir
biçimbirimden başka bir biçimbirime geçmesi vurgunun dilbilgisi ile yakından ilgili
olduğunun göstergesidir. Ancak vurgunun kendisi, onun ayrılmasını sağlayan
sesbilgisel bileşenler, sözcüğün ses kimliğini ortaya sesbilgisi çıkarmaktadır. Bu
çalışmada yukarıda da bahsettiğimiz hususlara binaen yabancı dil olarak Rusça
öğretiminde vurgu sistemini inceledik. Rusçayı yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere
karmaşık gelen yapıyı basitleştirmek adına da dilin her bir sözcük türü – ad, sıfat, fiil,
ortaç, ulaç – için vurguyu ayrı ayrı inceledik. Çalışmamızla Rusça vurgu sistemini
kurallaştırarak ortaya koymaya çalıştık.
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