KUMAN-KIPÇAKLAWIN TAR~H~NDE ~GOR DESTANI'NIN
YER~~VE ÖNEM'
MUALL;k UYDU YÜCEL*
Rus ilim adamlar~~ taraf~ndan Rus ve dünya tarihinin paha biçilmez destanlar~~aras~nda gösterilen Slovo o Polku ~goreve : ~gor Destan~~ (~gor Bölü~ü
Destan~, ~gor'un Seferi Destan~ ) hem Rus hem de Türk tarihi aç~s~ndan son
derece önemli bir kaynakt~ r. Milli Rus edebiyat~n~n ilk örne~i olan bu
destan~n konusunu Ruslarla-Kumanlar'~n 1185 y~l~nda yapt~klar~~sava~~te~kil
etmektedir. Bu yüzden de destana geçmeden önce destana konu olan bu iki
milletin yani Rus ve Kumanlar~n Kiev Rusyas~~dönemindeki tarihleri hakk~nda k~saca bilgi verir~eye çal~~al~ m:
Bat~~Gök-Türk topluluklar~ ndan olan Kumanlari, eski Çikler'in X.
as~ rdaki devamlar~~olan Kimekler'in ~~im-Tobol vâdilerinde oturan bir koludur. Balka~'tan ~rti~ 'e kadar uzanan bir bölgenin hâkimi bulunduklar~~s~rada
do~udan gelen K'i-tan bask~s~, yer ve otlak darl~~~~yüzünden bat~ya
yönelmi~ler ve bu s~ rada güneyden gelen Kun (Kuman)-Sar~lar'la da
birle~mi~lerdir. Önlerindeki Uz kütlelerinin 1048'de Balkanlar'a çekilmeleri
üzerine de hep birlikte Güney Rusya sahas~ na gelmi~lerdir'. Bu surede Rus
y~ll~ klar~nda ilk defa 1054 y~l~nda "Polovetsi" ad~yla zikredilmi~lerdir3.
* ~.Ü.Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
K~pçak kelimesi bölük, bölge, yer anlamlarma gelirken, Kuman sar~, soluk, solgun anlamlarma gelmektedir. Kuman-K~ pçak kelimesinin etimolojik izahl hakk~nda bk. A.Gökbel,
K~pçak Türkleri, ~stanbul, 2000, s.27-32.
2 ~.Kafeso~lu, Türk Milli Kültürü, ~stanbul, 1997, s.186; Kumanlar~n men~ei hakk~ nda detayl~~bilgi için bk. Gökbel, K~pçak Türkleri, s. 32-37; S.M. Ahinjanov, K~pçaki, Almat~, 1995, s.4599.
3 Povesti Vremenn~h Ler, / Haz. D.S.Lihaçev-B.A.Romanova, Moskva-Leningrad, 1950, s.
109; Letopis po ~patiy~om~~~ Spisku, Arheografiçeskoy Komissii, Sankt-Peterburg, 1871, s.114 ;
Letopis po Lavrentiyevskomu Spisku, Arheografiçeskoy Komissii, Sankt-Peterburg, 1872 s.158;
Troitskaya Letopis',/ Haz. M.D. Priselkov/, Moskva-Leningrad, 1950, s.141; Polnoye Sob~-anie
Russkih Letopisey Radzivilovskaya Letopis', T.XIII, Leningrad, 1989, s.69; Polnoye Sobranie
Russkih Letopisey, Letopis po Voksresenskomu Spisku, Arheografiçeskoyu Komisseyu, Sankt-Peterburg, 1856, s.333; Patriar~~ili Nikonovskoy~~~ Letopisyu, Polnoye Sobranie Russkih Letopisey,
Sankt-Peterburg, 1862, s.91. Rusya'da bugüne kadar ~lk Rus Y~ll~ klarm~ n orijinal olup-olmad~ klar~~ ve güvenirlilikleri konusunda oldukça fazla çal~~malar yap~lm~~~ve neticede bunlar~n
orijinal ve güvenilir olduklar~~kabul edilmi~tir. Bu konuda çal~~ma yapan ara~ur~c~lar~n ba~~nda
da A.A.~ahmatov, M.D. Priselkov, D.C. Lihaçev gibi dilci ve tarihçiler gelmektedir. Bk. ~ahmatov
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Kuman-K~ pçaklar, 1223 y~l~nda Mo~ollarla yapt~klar~~Kalka Meydan
Muharebesi'ne kadar Karadeniz'in kuzeyindeki bu bozk~rlarda hakimiyetlerini sürdürmü~lerdir. Ancak Kalka sava~~~ile ba~layan Mo~ol istilâs~, Kumanlar~n bu bölgedeki varl~klar~ n~~tamamen ortadan kaldirmi~t~r. Yakla~~ k 1,5
as~r boyunca bu co~rafyaya hakim olan Kuman-K~pçaklar ayr~ca Rus ve Balkan tarihinin de ayr~lmaz bir parças~ n~~olu~turmu~larchr1. Rus y~ll~klar~ na
göre Kumanlar, ilk defa 1054-1055 y~l~nda ba~bu~lar~~Bolu~5 ile Pereyaslavl
knazli~~~topraklar~ na gelmi~ler ancak sava~madan geri dönmü~lerdir. 1061
y~l~ nda geldiklerinde ise sava~m~~lar ve Ruslar'l yenmi~lerdir8. Yine 1068
y~l~nda yanlar~ndan kaçan baz~~Uz ve Peçenek gruplar~n~~hizmetine ald~~~~
gerekçesi ile Pereyaslavre giderek birle~en Rus knyazlar~m Alta ~rma~~'nda
büyük bir ma~lubiyete u~ratmi~lard~ r. Çernigov knyazl~~~n~ n topraklar~na
kadar sokulmalar~~üzerine de Kiev knyaz~~Lehistan'a kaçurn~ur7. Kumanlar
1071'de Rostovtsev ve Neyatin bölgesine girmi~ler8; 1078 y~l~nda Bizans'a
kar~~~isyan eden Peçenekler'le birlikte Edirne'yi muhasara etmi~lerdir. 10831096 ve 1109-1114 y~llar~nda Bizans'a kar~~~da ak~ nlar yapnu~lard~ rg. Y~ne
1079'da Voin kasabas~na, 1080'de Novgorod bölgesinel"gitmi~lerdir. Kumanlar, bu tarihlerde hâkimiyet sahalar~ n~~Don-Dnyester a~~rl~k merkezi olmak
üzere, Balka~~gölü-Talas havalisinden Tuna a~z~na kadar yaym~~lard~r. Kafkaslar'da Kuban bölgesini de içine alan bu arazi, kuzeyde Oka-Sura nehirleri
boyuna, yâni Volga Bulgarlar~n~n s~n~rlar~na kadar uzan~yordu. Do~u Avrupa-Bat~~Sibirya bozk~r bölgelerinin tamam~n~~i~gal eden Kuman-K~pçak saRaz~skaniya o Drevneysih Russkih Letopisn~h Svodah, Sankt- Peterburg, 1908; ayn. mülf., Oboz~-enie Russkih Letopismh Svodov, Moskva-Leningrad, 1938; Lihaçev, Russkiye Letopisi i ih Kulturno-~storiçeskoe Znaçenie, Moskva-Leningrad, 1947; Ayr~ca eski Rus Y~ll~klan hakk~ nda Türkçe

bilgi almak isteyenler için bk. Mualla Uydu, "~lk Rus Y~ll~ klar~n~ n Türk Tarihi Aç~s~ndan
Önemi", Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynaklar~~Semineri, Bildiriler, ~stanbul, 1997, s.125143.
4 AD. Rasovskiy, Polorts~, Sem~narn~m Kondakov~anum VIII-X, Prag 1935-1938, s.155177'de Kumanlar~n ya~ad~ klar~~sahalar~n kesin s~n~rlar~ n~~çizmektedir. Bu makale taraf~m~zdan
~.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi s. 40'da Türkçe'ye tercüme edilmi~tir.
5 Povesti Vremenn~h Let, s. 109; ~patiyes3kaya Letopis', s. 114, Lavrentiymkaya Letopis',
Troitskaya Letopis', s. 141; Radzivilovskaya Letopis', s. 69; Voksresenskiy Spisok', s. 333;
Nikoncmkaya Letopis', s. 91.
Povesti Vremenn~h Let, s. 109; ~patiyevskaya Letopis', s. 115; Lavrentiyelxkaya Letopis',
Troitskaya Letopis', s. 142 ; Radzivilovskaya Letopis', s. 70.
7 Povesti Vremenn~h Let, s. 112; ~patiye~skaya Letopis', s. 118; Lavrentiyevskaya Letopis',
s. 163; Troitskaya Letopis', s. 144; Noworodskaya Pervoye Letopis', s. 186 ; Radzivilovskaya Letopis', s. 71; Vokresenskiy Spisok', s. 336; Nikonovskaya Letopis', s. 94.
8 Povesti Vremenn~h Let, s. 116; ~patiyevskaya Letopis', s. 122 ; La~rentiyevskaya Letopis',
s. 169 ; Troitskaya Letopis', s. 148 ; Radzivilovskaya Letopis', s. 74; Voksresenskiy Spisok', s. 337;
Nikonovskaya Letopis', s. 97.
9 Anna Komnena, Alexsiad, /Türk. Trc.Bilge Umar/, ~stanbul, 1996, s. 439-443.
lo Povesti Vremenmh Let, s. 135 ; ~patiyevskaya Letopis', s. 198 ; Troitskaya Letopis', s. 163;
Radzivilovskaya Letopis', s. 83 ; Voksresenskiy Spisok', s. 3 ; Nikonovskaya Letopis', s. 109.
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has~~o zamandan itibaren ~slam kaynaklar~nda "De~t-i K~ pçak" (K~pçak
Bozk~n) ad~n~~alm~~t~r. Kuman-K~pçaklar, bu topraklarda her biri kendi
ba~bu~unun idaresinde ayr~~gruplar halinde ya~am~~lard~r. Bu tarihlerde Altunapa, Sarvhan, Bonyak, Tugorhan adl~~ba~bu~lar "K~pçak Bozk~r~"nda rol
oynayan ba~l~ca simalard~. Kumanlar 1091'de Macaristan'ai°, 1092'de Lehistan'a girmi~ler; 1093'de ise Bizans topraklannda görünmü~lerdir. Yine bu y~l
Kumanlar Torçesk ~ehrini 9 hafta boyunca ku~atm~~lar sonra hem ~ehri hem
de ~ehirdeki Uzlar'~~alarak beraberlerinde götürmü~lerdir". 1094 y~l~nda
Kumanlar'la Ruslar aras~nda bir bar~~~yap~lm~~~ve bu bar~~a göre Tugorhan'~n k~z~, Kiev knyaz~~Svyatopolk"; Çernigov knyaz~~Oleg'de, ba~bu~~Osuluk'un k~z~~ile evlenmi~lerdir. Böylece her iki zümre aras~ndaki bar~~~muhafaza edilmek istenmi~tir. Ancak bu bar~~~çok çabuk bozulmu~~ve Kuman-Rus
münasebetlerinde gerginlikler yeniden ba~lam~~t~r. Bunun da sebebi Rus
knyazlar~n~n kendi aralar~ndaki mücadelelerde birbirlerine kar~~~Kumanlar'dan destek ve yard~m sa~lamaya çal~~maland~r'. Ayr~ca yanlarmdaki Kuman
ba~bu~lanmn adamlar~ n~~ f~rsat buldukça ortadan kald~rm~~lard~r ki bunlardan en önemlisi 1096 ba~lar~nda Kiev'e elçi olarak gönderilen ~der ve Kitan'~n maiyyederi ile beraber öldürülmeleridir15. Kumanlar, elçilerinin bu
~ekilde öldürülmelerine, Rus arazisine ~iddetli hücumlar yaparak cevap
vermi~lerdir. Kuman ba~bu~u Benek (Bonyak) bir Pazar ak~am~~Kiev'e kadar
yakla~arak ~ehrin d~~~ ndaki knyazl~k kö~künü yakm~~t~r. Bu s~rada di~er Kuman ba~bu~u Küre 24 May~s 1096 günü Pereyaslavl yak~nlar~ ndaki bir ~ehri
ate~e vermi~tir. Kiev knyaz~~Svyatopolk'un kay~npederi Tugor Han, 30 May~s
günü Pereyaslavl ~ehrine hücum etmi~tir. Pereyaslavl'e yard~ m etmek üzere
gelen Rus knyazlan ile 19 Temmuz'da yap~lan sava~ta Kumanlar yenilmi~ler
ve Tugor Han ile o~lu da öldürülmü~tür. Ancak Kumanlar bu ma~lubiyete

11 V. Golubovskiy, Polovts~~v Vengrii, Kiev, 1884, s.1-28 aras~nda Kumanlar'~ n Macaristan'
daki tarihleri hakk~nda geni~~bilgi vermektedir.
12 Povesti Vremenn~h Let, s. 143-145 ; ~padyevskaya Letopis', s. 152-154 ; Lavrendyevskaya
Letopis', s. 210-214 ; Troitskaya Letopis', s. 171-173 ; Radzivilovskaya Letopis', s. 87-88 ; Voksresenskoy Spisok', s. 6-7 ; Nikonovskaya Letopis', s. 120-122.
13 Povesti Vremenn~h Let, s. 148 ; ~patiyevskaya Letopis', s. 157-158 ; La~rentiyevskaya Letopis', s. 218-219 ; Troitskaya Letopis', s. 173 ; Radzivilovskaya Letopis', s. 90 ; Voksresenskiy
Spisok', s. 7-8.
11 Meselâ, Vladimir Monomah taraf~ndan Çernigov knyazl~~~na getirilen Oleg Svyatoslaviç,
1094 y~l~nda Kumanlar'~n yard~m~yla Çernigov knyazl~~~mn topraklar~n~~ tahrip etmi~tir. Bk. Povesti Vremenn~h Let, s. 148 ; ~patiyevskaya Letopis', s. 157-158 ; La~rendyevskaya Letopis', s. 218219 ; Troitskaya Letopis', s. 175 ; Radzivilovskaya Letopis', s. 90 ; Voksresenskiy Spisok', s. 7-8.
13 Povesti Vremenn~h Let, s. 148-149 ; ~padyevskaya Letopis', s. 158-159 ; La‘rentiyevskaya
Letopis', s. 219-220 ; Troitskaya Letopis', s. 176 ; Radzhilovskaya Letopis', s. 90-91; Voksresenskiy
Spisok', s. 8 ; Nikonovskaya Letopis', s. 123-124.
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hemen kar~~l~k vermi~ ler ve 20 Temmuz günü Klimal~~ba~bu~u Küre ani bir
bask~nla Kiev'e kadar gelerek, etraf~~ya~malam~~ ur°".
Kiev knyaz~~ Vladimir Monomah17 1097 y~ l~ nda Liyubec kasabas~ nda
düzenledi~i büyük bir toplant~~ile knyazlar~~ birbirleriyle uzla~t~ rmaya, Rus
mukavemetini te~kilâtland~ rmaya giri~mi~" ve 1103'de bütün knyallar~ n
ba~~nda Kumanlar'a kar~~~büyük bir ba~ar~~kazanm~~ur49. Kumanlar ise buna
k~sa aral~klarla ancak ~iddetli ak~nlar halinde cevap vermi~ lerdir (1105-1111
aras~ nda 4 kez). Knyaz Vladimir Monomah'~ n ölümünden sonra (1125) knyazlar aras~nda ba~layan anla~mazl~ klara Kumanlar da kar~~ur~lm~~ lar ama bu
durumdan Kumanlar istifade etmesini bilememi~lerdir. Çünkü devaml~~
sava~ lar neticesinde gençlerini ve dirayetli ba~ bu~lar~ n~~kaybeden Kiev civar~ ndaki Kuman birliklerinde zay~fl~ k i~aretleri belirmi~tir. XII. asr~ n sonunda Dnyeper Kumanlar~~ biraz toparlanm~~lar ve ba~bu~lar~~Könçek ve
Kobyak'~ n idâresinde Pereyaslavl knyazl~~ma kar~~~hücuma geçmi~lerdir
(1177-1179) 20. Bug (Aksu) nehri boyundaki Kumanlar ise Kiev civar~ na ak~ n
etmi~lerdir. Ancak 1184 y~l~ nda Kiev knyaz~~Svyatoslav idaresindeki bütün
güney Rus knyazlarm~ n birle~ erek meydana getirdikleri ordu kar~~s~ nda
ma~lüp olmaktan kurtulamam~slard~ r ki burada verdikleri 7000 esir aras~ nda
417 bey veya bey o~lu bulundu~u da y~ll~ klarda iddia edilmektedir21.
1184'teki bu sefere kat~ lmayan Novgorod-Seversk knyaz~~ ~gor, bir
k~skançl~ k duygusuna kap~ larak böyle büyük bir zaferi kendisi de ya~amak istemi~tir. Igor yan~na karde~ini, baz~~ knyazlar~~ ve bir Türk zümresi olan Kovuylar ile Kara-Kalpaklar'~~ da alarak 1185 tarihinde Kumanlar'a kar~~~sefere
ç~ km~~ t~ r. Kumanlar onlar~~A~a~~~Don sahasmdaki Kayal~~ irma~~~(bugünkü
Kagalnik ?) k~y~s~ nda ku~atarak imha etmi~lerdir. Ba~bu~~Konçak'~ n idare

111 Povesti Vreinennth Let, s. 150-151 ; ipatiyevskaya Letopis', s. 161-163 ; Lav~entiyerskaya
Letopis', s. 223-224 ; Troitskaya Letopis', s. 17-18 ; Radzivilovskaya Letopis', s. 92 ; Voksresenskiy
Spisok', s. 9-10 ; Nikonovskaya Letopis', s. 125-127.
17 Vladimir Monomah'~n iki o~lu da K~l~nan basbu~lar~ n~ n k~zlar~~ile evli idi.
~ s Povesti Vremennth Let, s. 168-170 ;
~patiyemkaya Letopis', s. 163-167 ; Tronskaya Letopis', s. 181-185 ; Radzivilovskaya Letopis', s. 94 ; Voksresenskiy Spisok', s. 10.
19 Povesti Vremenn~k Ler, s. 183-185 ; ~patiyevskaya Letopis', s. 182-185 ; Lavrentiyevskaya
Letopis', s. 267-269 ; Tronskaya Letopis', s. 198-200 ; Radzi~ilovskaya Letopis', s. 100-101 ; VoksresenskiySpisok', s. 19-20 ; Nikonovskaya Letopis', s. 138-139.
2() ~panyevskaya Letopis', s. 409410.
21 ~patiye~ 3kaya Letopis', s. 428-429 ; La~rennyelUaya Letopis', s. 369-370 ; Troitskaya Letopis', s. 266-267 ; Radzivilovskaya Letopis', s. 147 ; Voksresenskiy Spisok', s. 96-97.
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etti~i bu sava~ta knyaz ~gor'da dahil Rus ordusundaki knyazlar~n hepsi esir
dü~mü~tür".
1185'teki Rus ma~lübiyetinden sonra Kumanlar'~ n Rus arazisine ak~nlar~~
ve Ruslar'~ n da bunlara kar~~l~ k vermeleri birbirini tâkip etmi~ tir. Ancak
do~udan gelen Mo~ol istilâs~~kar~~s~ nda Kumanlar ve Ruslar askeri bir
i~birli~i yapt~larsa da 1223 y~l~ nda Cebe-Noyon ile Subutay kumandas~ndaki
iki Mo~ol askeri tümeni kar~~s~ nda ma~lüp olmaktan kurtulamam~~lard~ r
(Kalka sava~~ ) 23.
Rus milletinin ilk devleti olan Kiev Knyazl~~~~dönemi Rus tarihi için son
derece önemli bir dönemdir. Bu dönem hakk~ndaki ilk bilgileri biz: Poh~oye
Sobraniye Ruskth Letopisey : ~lk Rus l~tlhklart Külliyatf ndan ö~reniyoruz. Bu
külliyat~ n verdi~i bilgilerin ~~~~~~alt~nda Novgorod-Seversk knyaz~~ ~gor Svyatoslaviç'i böyle bir sefer yapmaya sevk eden Kiev Rusyas~~dönemindeki siyasi
hadiseler k~saca ~u ~ekilde idi: 1162 y~l~ nda Kiev Knyaz~~olan Rostislav" kendisine kar~~~hakimiyet mücadelesine giri~en Mstislav Volinskiy'i K~imanlar~n
yard~m~ n~~sa~layarak bertaraf etmi~ti. 1164 y~l~nda ~gor'un dedesi Svyatoslav
Vseyolodoviç, Cernigov knyazl~~~ n~~ ele geçirmi~~ancak onun bu davran~~~~
karde~leri taraf~ndan ho~~kar~~lanmam~~~ve karde~ler aras~ ndaki bu
ho~nutsuzluk aralar~ nda uzun y~ llar sürecek bir mücadelenin ba~lamas~na da
sebep olmu~tur. Bu s~ rada yine Svyatoslay'~ n daveti ve tahriki ile Kumanlar,
Novgorod-Seversk'e hücum etmi~ lerdir. 1167 y~l~nda Kiev knyaz~~Rostislav
ölünce Kievliler ve Kara-Kalpaklar Mstislav Volinskiy'i Kiev'e kendilerine knyaz olmas~~için davet etmi~lerdir. Mstislav, Rostislav'm o~ullar~~Rurik ve David'i saf d~~~~ b~ rakarak Kiev'e gelmi~~ve tahta sahip olmu~tur. Kievlilerin ve
22

~patiyevskaya Letopis', s. 429-438 ; La~rentlye~skaya Letopis', s. 376-379 ; Troitskaya Letopis', s. 271-273 ; Radzhilovskaya Letopis', s. 151-152 ; Voksresenskiy Spisok', s. 98-99; Nikonovskaya Letopis', s. 12-14.
23 ~padyevskaya Letopis', s. 495-497 ; Lavrendymkaya Letopis', s. 223-224 ; Voksresenskiy
Spisok>, s. 129-132 ; Troitskaya Letopis'. s. 306-307 ; Nikonovskaya Letopis', s. 89-91.
S.A.Pletneva, Polovtst, Moskva, 1990 adl~~eserinin 36-171. sayfalar~~aras~ nda Kumanlar'~ n
bozk~rda Rus knyazlar~~ile yapt~klar~~mücadeleleri detayl~~bir ~ekilde vermektedir.
21 1159 y~l~ nda knyaz olan Rostislav Mihailoviç'e kadarki Rus knyazlar~~ ~unlard~r: Rurik
(862-879); Oleg (879-912); ~gor (912-945); Ssyatoslav ~goreviç ( 945-972); Yaropolk Svyatoslaviç
(972-980); Vladimir Svyatoslaviç (980-1015); Svyatopolk Vladimiroviç (1015-1019); Yaroslav Vladimiroviç (1019-1054); ~ zyaslav Yaroslaviç (1054-1077); Vsevolod (1078-1093); Svyatopolk Mihail
(1093-1112); Vladirnir Monomah (1053-1125); Mstislav Vladimiroviç (1126-1132); ~zyaslav Mstislaviç (1146-1154); Rostislav Mihail Mstislaviç (1154-1155); Yuri Vladimiroviç (1154 - 1157);
~zyaslav Dav~ doviç (1157-1159); Rostislav Mihailoviç (1159-1167).
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Kara-Kalpaklar~n Mstislav'~~ça~~rmalann~ n sebebi onun Kumanlarla hiçbir
zaman ittifak yapmamas~d~ r. Nitekim 1168 y~l~ nda Mstislav bozlura yani Kumanlara kar~~~büyük bir darbe vurdu. Bu galibiyet Mstislay'a büyük bir taraftar kazand~rd~ . Novgorodlular ona bir arac~~ gönderip o~lu Roman'~~knyaz
olarak kendilerine göndermesini istediler. Mstislav bu iste~i olumlu buldu ve
o~lu Roman'~~gönderdi. Ancak Suzdal knyaz~~Yuri Dolgoruki'nin o~lu Andrey Bogolubskiy, Mstislav'~ n bu kadar kuvvetlenmesinden ve Kumanlarla
münâsebetlerin kötüle~mesinden endi~e ederek di~er knyazlar ile birle~ip
1169 y~l~nda Kiev'e do~ru harekete geçti. Onlarla birlikte Kumanlarda kendi
topraklar~ ndan hareket ettiler. Kiev 1169'un Mart'~nda al~n~p talan edildi.
Kiev tahuna Andrey'in karde~i Gleb Yureviç sahip oldu. Mstislav'~ n devrilmesinde en önemli rolü Kumanlarla akraba olan knyazlar oynam~~lard~ r
(mesela Yuri Dolgoruki'nin o~ullar~~Oleg ve ~gor; Rostislaviçler - Rurik ve
Roman gibi). 1170 y~l~ nda Andrey Bogolubskiy, Svyatoslav Mstislaviç'i Novgorod tahuna yeniden ç~kartmaya çal~~t~~ancak ba~ar~l~~olamad~. Ordu Novgorodlular taraf~ndan ma~lup edildi. Svyatoslav öldü. Bu durumdan istifade
eden Mstislav Volinskiy yan~ nda Kara-Kalpaklar oldu~u halde Kiev'e yürüdü.
Kievliler ~ehrin kap~lar~n~~ona açt~lar. Ancak o~lu Roman, Novgorod'u terk
etti. Onun yerini Andrey Bogolubskiy ile anla~an Rurik Rostislaviç ald~. 1171
y~l~ nda Kiev'de bulunan Gleb Yureviç zehirlenerek öldürüldü. Onun yerine
Vladimir Mstislaviç davet edildi ancak o da k~sa bir süre sonra öldü. 1171
y~l~n~n Haziran'~nda Andrey'in yard~m~~ile Roman Rostislaviç Kiev tahuna
ç~kt~ . Ancak Roman bir süre sonra Kiev boyanan ile anla~arak Andrey'e ters
bir politika izlemeye ba~lad~ . Andrey 1173 y~l~nda Romaddan karde~ini zehirleyenleri kendisine vermesini istedi ise de red cevab~~ald~. Bunun üzerine
Andrey, Rostislaviçler' den Roman'~n tahtan ayr~ lma= istedi. Rostislaviçler
ba~ta bunu kabul etmi~~gibi göründüler ancak daha sonra bir haberci
göndererek sava~~ilan ettiler. Bir süre sonra Kiev'e giren Rostislaviçler'in en
önde gelenlerinden Rurik Rostislaviç, Biiyük Knyaz oldu. Bu s~rada bütün bu
olup bitenleri izleyen Gernigov knyaz~~Svyatoslav Vsevolodoviç, art~ k karar
verme zaman~n~n geldi~ini dü~ünerek önce Andrey Bogolubskiy'in yan~ nda
yer ald~. Andrey yan~ na Svyatoslav Vsevolodoviç, Olgoviçler ve ~gor Svyatoslaviç'i de alarak büyük bir orduyu Rostislaviçler'in üzerine gönderdi. Kiev
knyazlan Belgorod ve V~~ gorod'a çekildiler. Böylece hücum eden orduyu
ikiye ay~ rd~lar. V~~gorod ku~atmas~~ iki aydan fazla sürdü ama bir netice
al~namad~. Kas~m ay~ nda Yaroslav Lutskiy geldi ve durumu müzakere ettikten
sonra Rostislaviçler'in taraf~ na geçti. Galibiyet onlar~ n oldu ve Yaroslav Kiev
BeBeten C. LXX, 34
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taht~ na ç~ kt~. Ancak Roman Rostislaviç k~sa bir süre sonra onu indirdi.
Çernigov knyaz~~Svyatoslav Vsevolodoviç ise 1176 y~l~n~n May~s'~nda Kumanlar~~Roman Rostislaviç'in üzerine Kiev'e gönderdi. Kumanlar Kiev knyazlar~n~~darmada~m ettiler, Roman da Kiev'i terk ederek Belgorod'da gizlendi.
1176 y~ l~ n~ n Haziran'~nda Svyatoslav Büyük Kiev knyaz~~ oldu. Böylece
Kumanlar'~ n Kiev knyazlar~n~~ ma~lup etmeleri Kiev'de hakimiyetin
de~i~mesine sebep olmu~tur. 1179 y~l~nda Svyatoslay'~n eski dü~man~~amcas~mn o~lu Oleg Svyatoslaviç öldü ve Svyatoslav Lübeç ~ehrinde Olgoviçleri
toplayarak topraklar~~aralar~nda payla~urd~. Büyük knyaz Svyatoslav Çernigov
~ehrini karde~i Yaroslay'a verdi. ~gor'da Novgorod-Seversk knyaz~~oldu. 1180
Y~l~ nda Rostislaviçler yeniden harekete geçerek Kiev'i ele geçirdiler.
Çernigov knyaz~~Yaroslav, Kovuylar, ~gor Svyatoslaviç, Kobyak ve Konçak'~ n
idâresindeki Kuman alaylar~~Svyatoslay'~n yard~ m~ na yeti~tiler. 1181 y~l~nda
Kiev'i geri ald~lar. Ancak Dnyeper nehri sahilindeki sava~ta Rostislaviçler
~gor'a ve Konçak'a büyük bir darbe indirdiler. Konçak'~ n karde~i Yeltut
Art~koviç ölürken iki o~lu da esir dü~tü. Kumanlar~n yenildi~ini gören ~gor
gemiye binip Çernigov'a kaçt~. Bu s~ rada galiba Kiev'de bulunan Svyatoslav
onlara yard~m edemedi. Sürekli sava~maktan yorulan Rostislaviçler Svyatoslav
ile bar~~~masas~ na oturdular. Svyatoslav görünü~te Kiev taht~n~~ ald~~ ise de
asl~nda kendi hakimiyetini Rurik Rostislaviç'le bölü~ür bir hale geldi. Bundan sonra Svyatoslav Rurik'in k~z~ n~~ o~luna ald~~ve böylece akraba olarak
bar~~~içerisinde ya~amaya ba~lad~lar. Bu bar~~~ortam~ nda Svyatoslav bir intikâm ate~i içerisine dü~tü. Gençlik y~llar~nda defalarca Kumanlar taraf~ndan
ma~lup edilmi~~hatta esir dü~mü~tü. ~~te ~imdi bunun intikâm~n~~alman~n
zaman~~gelmi~ti. 1184 y~l~nda yan~nda on bir knyazl~~~n ordular~~ile Tork
(Uz)'lar~n atl~~ordusu ve Kara-Kalpaklar vard~. Bu sefere Olgoviçler (~gor,
Vsevolod ve Yaroslav) çe~itli bahaneler göstererek kat~lmam~~lard~ .Temmuz
ay~nda birle~ik Rus ordusu harekete geçti. Yaz~n yaylak hayat~~ya~ad~ klar~~bir
s~rada böyle bir hücumu beklemeyen Kumanlar gafil avland~ lar. 417 kumandan, 7000 ki~i, kad~n ve genç esir al~n~p Rusya'ya getirildi. Svyatoslay'~n böyle
büyük bir zafer kazanaca~~n~~beklemeyen ~gor hiç zaman kaybetmeden kendisine de böyle bir zaferi ya~atmak arzusu ile harekete geçerek yan~ na
karde~i Vsevolod ve karde~inin o~lu Svyatoslav Olgoviç'i de al~ p Mera
yak~nlar~ na gitti. Ancak 40-50 km kadar ilerledi ise de daha fazla ileri gitmeye
cesaret edemedi. Orduyu dört gruba ay~ rarak buradaki göçebeleri talan etmeye ba~lad~. Ancak 1185 y~l~ nda Kumanlar Kiev üzerine yap~lan hücuma
kar~~l~k vermek üzere onlara darbe vurmaya haz~rland~lar. 1185 y~l~n~n ~ubat
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ay~nda Konçale~n ordusu k~~~yolu ile s~n~r say~lan Sula ~ehrine yakla~t~. Belki
de geçen y~l Kobyak'~n yapamad~~~n~~Konçak yapacakt~. Svyatoslav karde~leri
Yaroslav ve ~gor'dan yard~m istedi ancak karde~leri bir bahane ile yard~m
etmekten kaç~nd~lar. ~gor bir daha ~ans~n~~denemeye karar verdi. Svyatoslav
ve Rurik, Sula'n~n sahiline do~ru yöneldiler. Beraberlerindeki Tork atl~lan
ve Kara-Kalpaklar Horol çay~m geçerek Mart'~ n l'de Konçak'~n kamp~ na
aniden sald~r~ p büyük bir darbe indirdiler. Konçak kaçmay~~ba~ard~. Svyatoslav bundan sora büyük bozk~r~n derinliklerine, Don taraflar~ndaki Kumanlar~n üzerine gitmeye karar verdi. Bu karann~~gerçekle~tirmek üzere de kuzeye gidip buradaki knyazlar~~bu sefere gitmeye ikna etmeyi dü~ündü. Ancak
Novgorod-Seversk'e geldi~inde amca o~ullar~~~gor ve Vsevolod ondan habersiz Don'a do~ru çoktan yönelmi~lerdi. Gâyeleri Don sahillerindeki Kumanlar~ n yurtlar~n~~ele geçirip talan etmekti. Rus sava~ç~lar~~Cuma günü çok erken saatlerde kaf~r Kuman ordular~n~~ da~at~lar. Bozk~ra ok gibi ya~arak
güzel K~ pçak k~zlar~ n~~ kaç~rd~lar. Onlarla birlikte alt~n, ipek, pahal~~
kuma~lan, kepenkleri, kürkleri ve de~i~ik Kuman süslerini batakl~ klara
att~lar. Sap~~ gümü~ten olan al bayra~~~ve ak tu~u en büyük ganimet olarak
ald~lar. Ancak sabahleyin ~gor, Svyatoslav'~n yendi~i bu Kumanlar~~güçlü bir
ordu ile kar~~s~ nda görünce büyük bir hayrete dü~tü25. Bu ve bundan sonraki
bilgiler Rus y~ll~klar~nda ~u ~ekilde anlat~lmaktad~r :
Y~l 1185 : Bu y~l~n ba~~nda y~ll~ klar ~gor Svyatoslaviç'in, 1 Mart 1184 tarihinde Kumanlara kar~~~büyük bir ba~ar~~sa~layan knyaz Svyatoslav Vsevolodoviç ve büyük knyaz Rurik Rostislaviç'in arkas~ndan gitti~ini ancak Sula
nehrine geldi~inde çok yo~un bir sis oldu~unu ve sis yüzünden ~gor'un Svyatoslav'~n arkas~ndan gidemedi~ini anlatarak ~öyle devam etmektedirler:
"Ayn~~ilk baharda Oleg'in torunu ~gor Svyatoslaviç yan~na Trubetsliler'i,
karde~i Vsevolod'u, R~lsk'den o~lu Svyatoslav Olegoviç'i ve Putivl'den di~er
o~lu Vladimir'i alarak 23 Nisan sal~~günü Novgorod'dan gitti. Yaroslav'dan
Prohov'un torunu olan Olstin Oleksiç'i Cernigov'lu Kovuylar'la beraber
yard~ma göndermesini rica etti. Kendi drujinas~n~26 toplayarak yava~~yava~~

25 L.A.Dmitriyev, "Slovo o Polku igoreve- Veliki Pamyatnik Drevney Rusi", ~roiçeskaya Pesn
o Pohode na Polotsov Udelnago Knyazya Novagoroda-Severskago ~gcnya S~yatoslaviça, Moskva,
1800, s.68-69.
2i; Drujina imtiyazlar~~yüksek "askeri k~ta" demektir. Bunlar Vareg-Ruslardan te~kil edilirler
ve Knyazlar ile birlikte sava~~rlard~. Ayr~ca Knyaz~n en yak~ n silah arkada~lr~~ve maiyeti bunlar
aras~ndan seçilirdi.
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gitti. Onlar~n atlar~~çok semizdi. Don boyuna do~ru giderken ~gor
gökyüzüne do~ru bakarak sanki yeni ay gibi duran güne~i gördü~ünde
(güne~~tutulmas~ ) boyar ve drujinas~na ~öyle dedi: "Alâmeti görüyor musunuz ?". askerleri ba~lar~ n~~ e~erek ~öyle dediler : "Knyaz ! bu alamet hayr'a
~gor ise : "Karde~lerim ve askerlerim ! Tanr~'n~ n esrarm~~hiç kimse bilemez, bütün dünyada iyili~i ve kötülü~ü Tanr~~yarat~r. Bu alâmet hay~r m~~
~er mi sadece Tanr~~bilir. Biz bunu görece~iz" diyerek h~zla Donets'i geçip
Oskol'a geldi. Burada iki gün karde~ i Vsevolod'u bekledi. O ise ba~ka bir
yoldan K~~rsk'dan giderek Salnitsa27 nehrine geldi. Bu s~rada onlar~ n yan~ na
konu~ turmak için esir yakalamaya gönderdikleri öncü kuvvetlerden muhaf~zlar gelerek ~öyle dediler: "Onlar~n askerleri üniformal~~(sava~a haz~ r).
~imdi siz süratle geri dönüp evlerinize giderseniz iyi olur çünkü bu zaman
bizim zaman~m~z de~il". ~gor ise karde~leriyle konu~arak ~öyle dedi : "E~er
sava~madan geri dönersek utanc~m~ z ölümden daha kötü olacakt~r. Her ~ey
Tanr~ 'n~n emretti~i gibi olacakt~ r". Böylece aralar~ nda anla~arak bütün gece
yürüdüler. Ertesi sabah be~inci günün sabah~~idi ve ö~leye do~ru Polovets
alaylar~ na rastlad~lar. Hepsi büyükten küçii~e kadar üniformal~~olarak toplan~p Süurli (Synurliy)28 nehrinin kar~~~taraf~nda durdular. Alt~~alay s~ raya
girmi~lerdi : ~gor'un alay~~ortada, sa~~da karde~i Vsevolod'~n alay~, sol da ise
o~lu Svyatoslav'~n alay~, önde o~lu Vladimir ve Yaroslav'~n alaylar~~ile Kovuy'1u Olstin'in alaylar~~vard~. Üçüncü alay ise bütün knyazlarm alaylar~ ndaki
okçulardan olu~turulan bir alayd~. Böylece kendi alaylar~m gönderdiler. ~gor
karde~lerine ~öyle dedi : "Karde~lerim ne olursa olsun ba~araca~~z ve çekip
alaca~~z". Bu ~ekilde Tanr~ 'ya güvenerek onlar~ n üzerine do~ru harekete
geçtiler ve Süurliya nehrine yakla~t~lar. Bu s~ rada Polovets alaylar~ ndan
okçular öne ç~ karak Ruslar'~ n üzerine birbiri ard~ na ok atarak geri döndüler.
Ruslar ise henüz Silurliya nehrini geçmi~lerdi ki nehirden uzaktan duran Polovetsler atl~~olarak süratle onlar~n üzerlerine do~ru gittiler. Svyatoslav Olegoviç, Vladimir ~goreviç ve Kovuy'lu Olstin okçularla beraber onlara kar~~~
ç~kt~lar. ~gor ise kendi alay~m da~~ tmadan yava~ça onlara do~ru gitti. Öncü
Rus alaylar~~da onlarla sava~t~lar. Polovetsler ise h~ zl~ca hareket ederek Rus
topraklar~ na kadar geldiler ve pek çok servet (esir, hayvan, mal) ald~lar. Polovetsler'in di~er bir grubu da geceleyin alaylar~n bulundu~u yere beraberlerinde esirler oldu~u halde geldiler. Böylece bütün Polovetsler topland~lar.

27
28

Bugünkü Sal nehri.
Donets'in, Oskol'un güneyinde kalan bir kolu oldu~u san~lmaktad~ r.
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~gor karde~lerine ve askerlerine ~öyle dedi : "Tanr~~kendi gücüyle
dü~man~m~za kar~~~zaferimiz ile bize ~eref ve ~öhret verdi. ~imdi çok kalabal~k Polovets alaylar~n~~görüyoruz. Onlar~n hepsi birle~ti mi ? geceden yararlanarak gidece~iz, sabahleyin kim arkam~zdan gelirse ki bu da o zaman
onlar~n hepsi de arkam~zdan gelecektir demektir ama bizim en iyi olan atlar~= onlar~nkini geçecektir (çok fazla alay oldu~u için bunlar~n içinden
en iyilerini seçip gönderece~iz anlam~nda), di~erleri ise Tanr~'n~n vereceklerini göreceklerdir". Svyatoslav Olegoviç'de s~ raya giren askerlerine ~öyle
dedi: "Polovetsler'in arkalar~ndan giderek onlar~~daha uzaklara kovabilirdim
ama atlar= bunu yapamad~lar, e~er biz bugün yine o ~ekilde gidersek yolda
kal~r~z". Ona Vsevolod destek vererek yard~m etti. ~gor'da ~öyle dedi :
"Karde~lerim ! ölümü anlamak ~a~~lacak bir ~ey de~ildir- Tanr~~yazm~~sa
ölece~iz". Cumartesi günü ~afak sökerken Polovetsler erkek domuzlar gibi
alaylarm~~ç~karmaya ba~lad~lar. Rus knyazlar~~~a~~rd~lar çünkü onlar o kadar
çoktu ki kim kime kar~~~ç~kacakt~. ~gor ~öyle dedi: "Bunlar~n hepsi bütün Polovets topraklar~nda toplanm~~~: Konçak, Koz Burnoviç, Toksobiç-Kolobiç,
Yetebiç ve Tertrobiç'in alaylar~d~r". Bu ~ekilde her ~eyi anlayarak atlarmdan
inip Donets nehrine kadar sava~mak istediler ve : "E~er kaçarsak nehirde
bo~ulaca~~z, e~er asil olmayan (halk) insanlar~~ b~ rak~r gidersek de Tanr~~
bize günah yazacak. Ölsek de kalsak da hepimiz bir yerde olaca~~z" diyerek
hepsi atlar~ndan inip sava~maya ba~lad~lar. Bu duruma göz yummas~ndan
dolay~~Tanr~~~gor'u kolundan yaralad~, ye~eni ise öldü. Voyvodolar ve askerler aras~nda çok büyük bir keder oldu. Kendilerinin zay~fl~~~n~~görerek
ak~ama kadar ~iddetle sava~ular. Rus alaylar~ndaki askerlerin ço~u yaraland~~
ve öldü. Gece oldu~unda (cumartesi) sava~arak gittiler. Haftan~n ba~lad~~~~
gece seher vaktinde (yani pazar gecesi sabaha kar~~ ) Kovuy alaylar~nda da
endi~e ba~lad~~ve onlarda kaçt~lar. ~gor ise bu s~rada hâlâ aumn üzerinde yarahyd~. Kovuy alaylar~n~n gitti~ini görünce onlar~~geri döndürmek için arkalar~ndan gitmek istedi ama kendi adamlar~ndan çok uzakla~t~~~n~~görerek
tekrar geri alaylar~mn yan~na döndü. Kovuylar'~n gitti~ini anlayan knyazlar
da geri döndüler. Bu gidenlerden hiç kimse geri dönmedi sadece Mihalko
Yureviç durumu bildi~inden geri döndü. Onun Kovuylarla aras~~iyi de~ildi.
Sade insanlardan ve boyarlar~n çocuklar~ndan (gençlerinden) geride kalan
kim varsa yaya yürüyerek iyi sava~ular. Onlar~n içerisinde Vsevolod büyük bir
yi~itlik gösterdi. ~gor kendi alay~na yakla~u~~nda yolun kar~~s~ na geçerken
birdenbire ok att~klar~n~~ gördü. Karde~i Vsevolod'un ~iddetle mücadele
etti~ini görünce onun yenilmemesini isteyerek kendi ruhundan ölümü rica

~GOR DESTANFNIN YER~~VE ÖNEMI

533

etti (Tanr~'dan kendisini öldürmesini istedi). Vsevolod ise sava~t~~ama eli
silâha yeti~medi ve gölün etraf~nda dola~t~~(yenildi). Böylece Kutsal Yeniden
Dinli§ gününde Tanr~~Kayal~~29 nehrinde öfkesini gösterdi. Sevincin yerine
üzüntü, feryat, e~lencenin yerine ac~~verdi. ~gor ~öyle dedi: "Ben Tanr~'n~n
önünde günah gkart~yorum çünkü H~ristiyan topraklar~nda kan döküp pek
çok insan öldürdüm. H~ristiyanlan korumad~m. Pereyaslayl'in yan~ndaki Gleb
~ehrini kalkanla ald~m ve o zaman masum ve suçsuz hristiyanlara çok kötülük
yapt~m. Babay~~akrabalar~ndan, karde~i karde~ten, arkada~~~arkada~tan,
kad~nlar~~k~z arkada~lar~ndan, k~zlar~~annelerinden, k~ z karde~leri k~z
karde~lerinden ay~ rarak herkesi esir ald~m. Büyük bir ac~~oldu. Dinler

ölülere imrendiler, ölüler ise hayatta iken bu isteklerini çileke~lerin kutsal
ate~i ald~klar~~gibi ald~ldanna sevindiler. ~nsanlar~n ço~u yaraland~lar, erkek-

ler lul~çtan geçirildiler, kad~nlar ise ~rzlar~na geçilerek kirletildiler. Bunlar~n
hepsini ben yapt~ m. Ben bu dünyada ya~amaya lay~k de~ilim ve ~imdi
Tanr~'n~ n benden intikam ald~~~n~~görüyorum" diyerek ~öyle devam etti:
"Benim sevgili karde~im, karde~imin o~lu (ye~enim), o~lum, alulh boyarlanm, cesaretli askerlerim s~ral~~alaylanm, adar~m ve o çok k~ymetli askerlerim ~imdi nerede, Tanr~~bu kanunsuzluldanm (günâhlanm) için beni satt~~
m~~? Tanr~~kanunsuzlu~um ve k~zg~nl~~~ m için bu günahlar~~(felâketi)
ba~~ma verdi. Tanr~~hakl~~ve mahkemesi do~rudur. Benim dirilerle ya~amak
hakk~m de~il, ~imdi ba~ka çileke~leri dü~ünüyorum da niçin onlar~n hepsinin yerine ben cezaland~nlmad~m ? Her ~eyi yaratan Tanr~~beni sava~~n sonuna kadar canl~~b~rakma ama yinede bunlannda hepsi senin emrin. Biz
esirlerine merhamet göster". Onun bu ~ekilde konu~mas~ndan sonra alaylar
ayr~larak her biri kendi topraklar~na gittiler. ~gor'u Çilbuk (Ç~buk) Targolov
(Targ), karde~i Vsevolod'u Roman Kziç, Svyatoslav Olegoviç'i Voburçeviç'li
Yeldeçuk, Vladimir'i Ula~eviç'li Kopu adlanndaki askerler esir olarak ald~lar.
Bu s~rada Konçak'~n alaylan ~gor'un yaral~~dünürünün arkas~ ndan gittiler,
onun adamlar~~ azd~~ve kaçamad~ lar çünkü Polovetsler taraf~ndan
ku~at~lm~~lard~ . Bizim Rus askerlerinden 15'i kaçabildiler, Kovuylar'dan ise
daha az asker kaçt~. Baz~lar~~da denizde bo~uldular". Y~ll~k bundan sonra
~gor'un Kumanlar taraf~ndan esir al~narak Kuman kamp~na götürülmesini
ve daha sonra seyis Lavor'un yard~m~yla kaç~p Kiev'e büyük Knyaz Svyatoslav'm yan~na gitmesini detayl~~bir ~ekilde anlatmaktad~r".
29 Bugünkü Kagalnik.

~patiyevskaya Letopis', s. 429-438.
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Destan~n ortaya ç~k~~~~ve üzerinde yap~ lan çal~~ malar hakk~nda da k~sa
bir bilgi vermeye çal~~al~m:
Eski Rus kaynaklar~ nda ~gor Destan~~hakk~ nda çok az bilgi vard~ r. ~lk
defa Pskov'lu Damid, 1307 y~l~nda yazd~~~~kilise kitab~~ "Apostol" ün sonunda
o dönemde destan hakk~ nda bilinen bilgileri yazm~~t~ r". Destan~n
XI.yüzyll'daki ilk bask~s~ ndan sonra yay~ n hayat~ nda 1800 y~ l~~yeni bir
dönemin ba~lad~~~~tarihtir. XVIII.yüzy~ rdan itibaren bütün Rusya genelinde
eskiye ait her ~eyin toplanmas~~için büyük bir faaliyet ba~lam~~t~ r. Bu faaliyetler içerisinde en önemlisi ve en iyi bilineni ba~ar~l~~bir yazma koleksiyoncusu
olan ve Rus ülkesindeki de~erli eser ve yazmalar~~toplayan Kont ve Ba~~Papaz
Musin-Pu~ kin (1744-1817) olmu~tur. Musin-Pu~kin'in bu dönemde
s~fatlar~~çoktur. Bunlar : Meclis üyesi, savc~ , Güzel Sanatlar Akademisi
Ba~kan~ , Ortak Tarih ve Rusya Tarihi Akademi üyesi.. .vs. O koleksiyonunu
toplamaya 1775 y~l~ nda ba~lam~~~ve 1790'11 y~ llara kadar da devam ettirmi~tir.
Musin-Pu~ kin 1791 y~l~ nda Mukaddes Kilise'ye Ba~~Papaz olarak tayin
edilmi~tir. ~~te bu tayin ~gor Destan~~için büyük bir dönüm noktas~~olmu~tur.
Çünkü ayn~~y~l~n 2 A~--ustos'un da kendisine II. Yekaterina'n~n fermarnyla kilisedeki manast~r ar~ivlerinden ve kütüphanelerinden Rus tarihi için önemli
olan yazmalara el koyma izni verilmi~ tir. Böylece o eski Rus tarihine ait pek
çok de~erli Rus y~ll~~~ n~n yan~nda ~gor destan~ n~ n metnini de toplamay
~~
ba~arm~~t~ r. Musin-Pu~ kin kesin tarih tespit edilemese de tahminen 1792
y~l~ nda XVI. yüzy~ la ait bir dergide destan~n bir nüshas~n~~ bulmu~tur". Bu
nüsha 1800 y~l~ nda yay~ nlanm~~~ancak 1812'deki ünlü Moskova yang~n~nda
Musin-Pu~ kin'in evi ile beraber kütüphanesi de yan~p kül oldu~u için XVI.
yüzy~ la ait olan bu nüsha da yanm~~ur.1864 y~llar~ nda çariçe II. Yekaterina'n~n e~yalar~~aras~ nda destan~n ba~ka bir kopyas~~daha bulunmu~ tur. Musin-Pu~kin'in II. Yekaterina için kopya ettirdi~i dü~ünülen bu nüsha da 1864
y~l~nda yay~ nlanm~~t~ r. Ancak 1800'de yay~ nlanan nüsha ile 1864 de
yay~ nlanan bu nüsha aras~ nda önemli bir fark olmad~~~~görülmü~ tür. Ayr~ca
1800'de bas~l~ p 1812'de yanan nüshanu~, Rusça'n~ n kuzey lehçesinin (Pskov)
yar~ m özelliklerini ta~~d~~~~görülmü~~ve bunun gerçekte XVI.yüzpla ait
oldu~u da anla~~ lm~~ ur. Rus tarihçileri ve dilcileri bu nüshadaki tarihi bilgilerin incelenmesinden sonra bu eserin Güney Rusya'da, ~gor'un 1185 y~l~ ndaki
31 Drnitriyev,

a.g.e., s. 79.
Dmitriyev, a.g.e., s. 79; O. Süleymanov, Azi Ya / Türk. trc. Nakil( Sefero~lu, TDAV, ~stanbul, 1992, s. 13.
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K~pçak seferinden hemen sonra yaz~ld~~~n~, ancak XVI.yüzy~lda kuzey Rusya
lehçesinde kopya edildi~ini ileri sürerler. Bu görü~e göre, destan
XVI.yüzy~lda kopya edilirken, aradan tam 300 y~l gibi uzun bir zaman geçmi~~
ve orijinal yazman~n baz~~bölümleri anla~~lamam~~~ve yanl~~~kopya edilmi~tir.
Destandaki baz~~ k~s~mlar~n anla~~lamamasm~n sebebi de i~te budur". Nitekim 0.Süleyman el yazma nüshas~ n~n son sayfalar~ n~ n XVI. as~ r
müstensihine eksik halde ula~t~~~n~~ve onunda nüshan~n sonunu kendi
ba~~na yazd~~~n~~söylemektedir".
~gor Destan~~ hakk~ nda Rusya'da bugüne kadar say~s~z ara~t~ rmalar
yap~lm~~~ve tart~~malar ya~anm~~ t~ r". Biz burada bu çal~~malar~ n ve
tart~~malar~n sadece baz~lar~ndan bahsedece~iz : Rusya'da ilk önce bilim
adamlar~~aras~nda destan~n orijinalli~i konusunda uzun y~llar tart~~malar
ya~anm~~t~r. Bir k~s~m bilim adam~~destan~n tamamen orijinal oldu~unu ileri
sürerlerken; bir k~sm~~ da bunun sonradan uyduruldu~u konusunda ~srar
ederler36. ~gor Destan~~ ara~ur~l~rken "Zadon~ina" ad~nda yeni bir destan
daha ortaya ç~km~~t~r. Bu destan 1380 y~l~nda Don ~rma~~n~n arkas~nda Rus
ve Türk (K~pçak) kavimleri aras~nda yap~lan Kulikov sava~~n~~lirik-epik tarzda
anlatan bir eserdir. Bu eseri yazan ki~i Ryazan (Rezan) bölgesinde ya~ayan
bir rahiptir ve eserinde bu sava~~hakk~ndaki duygular~n~~ anlatmaktad~ r.
Destan~n el yazmas~~1852 y~l~nda bulunmu~tur. Zadon~ina ile ~gor Destan~~
aras~nda benzer taraflar~n çok olmas~~her iki taraf~n eline (~gor destan~n~n
33 Altan

Aykut, "Igor Destan~" Üzerine, Türk Dili, s. 390-391, Haziran-Temmuz 1984, s. 309-

310.
Süleymanov, a.g.e., s. 127.
Destan~~hakk~nda geni~~bilgi için bk. Adrianova-Peteris V. P., Frazeologiya i Leksika
"Slova o Polku ~goreve" (Igor Destam'nda Deyimler ve Sözler), Pamyatniki Kulikovskogo Tsikla,
Moskva-Leningrad, 1966 ; Alekseyev M. P., "K Sm~~ Slyatoslava" v "Slove o Polku ~goreve" (Igor
Destan~ 'nda Svyatoslav'~ n uykusu), Moskva-Leningrad, 1950 ; D~levskiy N. M., Leksiçeskie i
Grammatiçeskie Osobennosti Yaz~ka "Slova o Polk ~goreve" (Igor Destan~~Dilinin Sözlük ve
Gramer
"Slove o Polku ~goreve", Pamyatnik XII. veka Moskva-Leningrad, 1965 ;
Gudziy N. K., Po Povodu Revizli Podlinnosti "Slova o polku ~goreve" (~gor Destam'n~n
Gerçekli~inin Tahlili Üzerine), "Slova o Polku ~goreve", Pamyatnik XII. veka, Moskva, 1961;
Lihaçev D. S., ~zuçeniye "Slova o Polku ~goreve" i Vopros o ego Podlinnosti (~gor Destan~ 'mn
Ara~t~r~lmas~~ve Onun Gerçekli~i Meselesi), "Slovo o Polku ~goreve", Pamyamik XII. veka,
Moskva-Leningrad, 1962 ; Orlov A. S., Slovo o Polku ~goreve (Igor Destan~), Moskva-Leningrad,
1946 ; R~bakov, SA., "Slovo o Polku ~goreve"i ego So~Temenniki (Igor Destan~~ve Ça~da~lar~ ).
Moskva, 1971 ; Slovo o Polku ~goreve, Pan~yatnik XII. veka, Moskva-Leningrad, 1967.
36 Destan~n uydurma oldu~unu söyleyen ilim adamlar~~ aras~nda özellikle M.T.
Kaçenovskiy, F. Bulgarin, 0.1. Senkovskiy, M.N. Katkov, ~.~. Dav~dov gelmektedir. Bunlar~n
görü~leri için bk. Az 1 Ya, s. 14-15.
34

35 ~gor
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lehine ve aleyhine olanlar~n) 'sa~lam deliller vermi~tir". ~gor Destan~~
üzerinde çal~~anlar daha sonra destan yazar~n~n kim oldu~u ve ne zaman
yaz~ld~~~~konusunda çe~itli fikirler ileri sürmü~lerdir. Yazar~n kimli~i konusunda ileri sürülen görü~lerden baz~lar~~~unlard~r: Destan~~yazan ki~i boyar
s~n~f~ndan bir askerdir yada Büyük Kiev Knyaz~na çok yak~n Kievli birisidir.
B.A.R~bakov'a göre ise destan~~yazan Petr Borislaviç ad~ nda Kievli bir boyard~r38. Bir di~er görü~e göre ise destan~n yazar~~aslen Çernigovludur ve
eserini Kiev'de yazm~~t~r. Bu görü~ü özellikle A.V. Solovyev desteklemektedir. O, yazar~n bizzat Svyatoslav Vsevolodoviç'in saray~nda bulundu~unu ve
onunla Çernigov'dan Kiev'e birlikte geldi~ini söylemektedir". Yine bir grup
ara~t~rmac~da destan yazar~n~n aslen Galiç-Volin as~ll~~ oldu~unu ileri
sürmü~lerdir. Baz~lar~~ da onun Yaroslav Osmom~sl'~ n muhaf~z askeri
oldu~unu, önceleri Yaroslav'~n k~z~n~n ve ~gor'un hamm~n~n maiyetinde bulundu~unu ve daha sonra Novgorod-Seversk'e ~gor'un yan~na geldi~ini iddia
etmektedirler".
Destan~n ne zaman yaz~ld~~~~konusunda da oldukça farkl~~ görü~ler
vard~r. Bunlardan özellikle üç görü~~öne ç~kmaktad~r: 1) Destan seferin hemen sonunda yani XII.yüzy~lda yaz~lm~~t~r ancak bu görü~ü savunanlar son
y~llarda yap~lan ara~t~rmalarla destan~n seferin hemen sonras~nda de~il de
~gor'un ölümüne kadar olan bir zaman dilimi içerisinde yani 1202 y~l~na kadar mutlaka yaz~lm~~~oldu~unu ileri sürerler. Y~ne bu gruba ba~l~~ilim adamlar~ndan baz~lar~~1187 y~l~n~n Eylül ay~ndan sonra yaz~ld~~~n~; baz~lan ~gor
Svyatoslaviç'in o~lu Vladimir ~goreviç'in" esirlikten döndükten sonra; baz~lar~~da metnin orijinalinde ~gor Svyatoslaviç'in Rusya'ya geri dönmesinden

37 Zadon~ina hakk~nda da Rusya'da bir çok çal~~ma yap~lm~~t~r. A. Bryukner, A. Mazon,
AA. Gorskiy, O. Süleymanov gibi baz~~ilim adamlar~~bu iki destandan hangisinin daha önce
yaz~ld~~~~konusuna gereken hassasiyeti göstermi~ler ve oldukça titiz çal~~malarda bulunmu~lard~r. Zadon~ina hakk~ nda Türkçe daha fazla bilgi için bk. Çiçek Efendiyeva,
"Zadon~ina Adl~~Eserdeki Eski Türkçe Kökenli Kelimeler Üzerine bir ~nceleme", Türk Dili, 593,
May~s 2001, s. 580-588.
38 B.A.R~bakov, Russkie Letopitsi i Avtor "Slova o Polk~~~~goreve", Moskva, 1972, s. 116.
39 A.V.Solovyev, Politiçeskiy Krugozor Avtora "Slova o Polku ~goreve", ~st.Zap, 1948, T. 25,
s. 71-103 aras~nda detayl~~bir ~ekilde bilgi verilmektedir.
40 Dmitriyev,
a.g.e., s. 78.
41 ~gor'un o~lu Vladimir 1185 tarihindeki bu sava~ta Kumanlar~n eline esir dü~mü~~ve babas~~~gor'un kaç~p kurtulmas~ndan sonra Kuman ba~bu~u Konçak'~n k~z~~ile evlenmek mecburiyetinde kalm~~t~r.
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hemen sonra yaz~ld~~~n~n anla~~ld~~~n~~söylerler (1185-1186) 42. Baz~~
ara~t~rmac~lar ise destan~~yazan ki~inin ~gor'la beraber bizzat bu sefere
kat~ld~~~n~~ve esir dü~tüklerini dü~ünürlerken baz~lar~~da yazar~n bütün hadiseleri bizzat ~gor'un kendisinden duyarak yazd~klar~n~~söylerler"; 2) Destan~n XVIILyüzy~lda geçmi~e kar~~~duyulan egzotik ilginin artt~~~~dönemde
yaz~ld~~~n~~ileri sürenlerin ba~~nda Frans~z Slavist A.Mazon gelmektedir; 3)
Destan XII.yüzy~ldan sonra yaz~lm~~~eski Rus edebiyatma ait yadigâr bir
eserdir. Bu görü~ün temsilcili~ini yapan I.Sventitskiy ve A.Vaillant'a göre
eserin yanl~~~konusunda en gerçekçi tarih XV.yüzy~l, D.N. Al~itsy'e göre ise
XIII.yüzy~l'~n ilk yar~s~d~r44.
Bugüne kadar ~gor Destan~n~n siyasi bir uslup ve fasih bir ~ekilde
yaz~ld~~~n~~ileri sürerek bu konuda ilk ve özel bir çal~~ma yapan ~.P. Eremin
o lmu~~tur 45. Daha sonra bir çok tarihçi ve dilci bu destan üzerinde
çah~m~~lard~ r. Son dönemlerde bu destan hakk~nda en geni~~ve önemli bir
çal~~ma yapan ise Olcas Süleymanov'dur. Az i Ya adl~~ eserde bu destan her
yönüyle incelenmi~tir. Türkiye'de ise ilk önce Altan Aykut bu destan~~ Türk
ilim alemine tan~ tm~~, daha sonra da Süleymanov'un eseri Türkçe'ye
tercüme edilmi~tir. Son olarak da Çiçek Efendiyeva'mn bu konuda bir maltalesi ç~km~~t~r".
~gor Destan'~n Türkçe tercümesi orijinaline uygun olarak ~u ~ekildedir :
SLOVO O POLKU ~GOREVE : ~GOR DESTANI
(Oleg'in Torunu Svyatoslav'm O~lu ~gor'un Seferi Hakk~ndaki Destan)
Bizim, karde~lerim ~gor Svyatoslaviç'in
~gor'un seferinin ac~kl~~hikayesini
Eski dilde anlatmaya ba~lama= gerekmez mi? (yalu~t~~m~ ?)

42 AA. Gorskiy, Problema Dau Sozdaniya "Slova o Polku ~goreve", ~ssledovaniya "Slova o
Polku ~goreve", Leningrad, 1986, s. 29-37.
43 Dmitriyev, a.g.e., s. 77.
44 L.N. Gumilev, Muhayyel H~lkiimdarhg~n ~zinde, /Türk.Terc. Ahsen Batur/, ~stanbul,
2003, s. 200.
45 ~.R.Eremin, "Slovo o Polku ~goreve" , Kak Pan~yatnik Polidçeskogo Krasnoreçii Kievskoy
Rusi// , Slovo o Polku ~goreve : Sb. ~ssled. ~st. Pod. Red. V.P. Adrianovo-Perets, Moskva-Leningrad, 1950.
46 Ç. Efendiyeva, "Eski Rus ~gor Destan~" Adl~~Eserdeki Eski Türk Kökenli Kelimeler
Üzerine Bir ~nceleme", Bilig 2003, K~~, Say~~24, s. 45-64.
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Fakat biz bu destana Boyan'~ n düzenine göre de~il
Ça~~ m~ z~ n (zaman~ m~ z~ n) olaylar~ n~~ (destanlarm~ ) örnek alarak
ba~layal~ m.
Kâhin Boyal~~
E~er birine destan söylemek isterse
dü~üncesinde a~aca (bilgi a~acma) uçar,
Yerde bozkurt,
Gökte kur~un renkli kartal olurdu.
Derler ki, o
Geçmi~~günlerin sava~lar~n' böyle anard~,
Ve o zaman ku~u sürüsünü kovalayan on ~ahin sal~verirdi.
Yakalanan ilk ku~u,
Bir zamanlar~ n Yaroslavi'na, Kasog alaylar~ n~ n önünde Rededya'y~~
geçiren
Y~~it Mstislav'a,
Ve güzel Roman Svyatoslaviç'e destan (~ark~ ) söylerdi.
Karde~lerim,
Boyal~~ku~u sür~is~i~~e on ~ahin sahvermezdi,
O, hiinerli parmaklar~ n~~ canl~~teller üzerine koyard~ ;
Onlarda kendili~inden gürleyip knyazlarm~ n ~amm anlat~ r&
Bu hikâyeyi
Bir zamanlar~ n Vladimir'inden ba~lay~p,
Akl~ n~~ cesaret, yüre~ini merdikle güçlendiren,
Zaman~ m~z~ n ~gor'una getirelim, karde~lerini.
O, sava~ç~~ ruhuyla dolup,
Cesaretli alaylarm~ ,
Rus topraklar~~ u~runa
K~l~nan topraklar~ na götürdü.
Ey Boyan ! Eski ça~lar~n bülbülü !
Ey bülbül, bilgi a~ac~ na s~ç~-ayarak
dü~üncenle bulutlara yükselerek,
~ki ça~~ n ~amm birle~tirmeli,
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Bu seferi sen ~ak~mallyd~n !
Troyan yolundan bozk~ rlar~~a~~p da~lar~~ dola~sayd~n,
Oleg torunu ~gor'un ~an~~~öyle an~l~ rd~~:
"F~ rt~na engin bozk~ rlardan ~ahinleri getirmiyor,
Alaca karga sürüleri h~zla Büyük Don ~rma~~na do~ru uçuyor".
Veles'in torunu
Kâhin Boyan,
Belki de sen ~arkma ~öyle ba~lard~n :
"Sula'n~n ötesinde atlar ki~niyor,
Kiev'de zafer çanlar~~ çal~yor,
Novgorod'da borazanlar ötüyor,
Putivl'de bayraklar çekilmi~.
~gor sevgili karde~i Vsevolod'u bekliyor.
Buy-Tur (K~zg~ n Bo~a) Vsevolod geliyor ve ona ~öyle diyor:
"Ey ~gor, sen benim biricik karde~im,
P~ r~l p~ r~l parlak (ayd~nl~k) ~~~~~msm !
Biz ikimiz de Svyatoslav'~n o~ullarly~z !
Rüzgâr gibi h~zl~~atlar~m
Haydi e~erle karde~im,
Benimkiler haz~ r,
Daha önce Kursk'ta e~erlendi.
Benim Kursklu askerlerin denenmi~~sava~ç~ lard~ r.
Sava~~borazanlar~~ alt~ nda kundaklanm~~, mi~ferler içinde büyüyüp
özenle yeti~tirilmi~,
M~zrak ucuyla beslenmi~lerdir.
Yollar~~tan~ r,
Hendekleri bilirlerdi.
Oklar~~gerili, Okluklar~~aç~ k,
K~l~çlar' bilenmi~tir.
Kendilerine ~eref,
Knyazlarma ~an arayarak, Bozk~ rda bozkurt gibi ko~arlar".
Sonra ~gor parlak güne~e bakt~,
Bütün sava~ç~lar~ n~n,
Güne~in karanl~~~~ile kaplanm~~~oldu~unu gördü,
Ve onlara ~öyle dedi:
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"Karde~lerim, Muhaf~zlar~m !
Öldürülmek esir olmaktan daha iyidir.
Rüzgâr gibi h~zl~~atlar~ m~za binelim karde~lerim
Ve Gök (Mavi) Don'u görelim !".
~htiras~~prensin akl~ n~~çelmi~ti :
Büyük Don ~rma~~n~ n suyunu içme özlemi,
Ona kötü alâmeti unutturmu~tu.
O ~öyle dedi: "Ey Rus evlâtlar~,
Sizle~-le Kuman bozk~rlar~~n~ n s~n~ r~nda m~zra~~m~~k~ rmak istiyorum;
Ya mi~ferim Don ~rma~~n~ n suyundan içer
Ya da bu u~urda can veririm".
Sonra Knyaz ~gor aya~~n~~alt~n üzengiye koydu
Ve at~ n~~ engin bozlura sürdü. •
Yolu güne~in karanl~~~~ile kaplanm~~u.
Onu f~runayla tehdit eden ku~lar~~uyand~ rd~ .
Vah~i havyan ç~~l~klar~~ duyuldu.
Div (do~u mitolojisinde felâket habercisi olan ku~~~eklinde bir tanr~ ) silkinmi~,
a~ac~ n tepesinde ötüyor,
Ve bilinmeyen topraklar~n
Ve Volga'mn
akl~n~~cesarete Karadeniz'in
Ve Azak Denizi'nin
Ve Sula luplann~n
Ve Suroj (K~r~m'daki Sudak) 'un
Ve Korsun (K~ r~m'da ~imdiki Hersones)'un,
Ve senin, ey Tmutarakan putu,
Dinlemesini emrediyor.
Kumanlar ayak basmam~~~yollardan,
H~zla Büyük Don ~ rma~~na do~ru gidiyorlard~~:
Gece yar~s~~arabalar g~c~ rd~yordu,
Sanki k~~~ular sal~verilmi~ti,
~gor ise askerlerini Don ~ rma~ma götürüyor!
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Me~e a~açlar~nda ku~lar
Onun felâketini seziyor;
Kurtlar hendeklerde uluyarak kopacak f~rtmay~~ haber veriyor;
Kartallar ç~~l~klarla vah~i hayvanlar~~kemik ziyafetine ça~~r~yor;
Tilki al renkli kalkanlara pavk~ r~yor.
Ey Rus topra~~, sen art~ k tepelerin ard~ nda kald~n !
Gecenin karanl~~~~uzun sürüyor,
~afak söktü,
Bozk~ r sise büründü,
Bülbül sesleri dindi,
Alacak kargalar ötmeye ba~lad~.
Kendilerine ~eref, knyazlar~ na ~an arayan Rus evlatlar~,
Al renkli kalkanlanyla engin bozk~r~~kaplad~lar.
Cuma günü erkenden,
Kuman birliklerini ezip geçtiler;
Ve bozk~rda ok gibi etrafa saç~l~p,
Güzel Kuman k~zlar~n~~kaç~ rd~lar;
Ve onlarla birlikte alt~n, ipekli kurna~lar ve kadifeler götürdüler.
Örtmeler, harmaniler, gocuklar,
Ve deriden yap~lan k~~hk giyecekler,
Ve herhangi bir Kuman'a âit di~er nalu~h giysilerle,
Yolda batakl~ k ve balç~ klar üzerinde köprüler kurmaya ba~lad~lar.
K~ rm~z~~bayrak,
Aziz tasvirli beyaz sancak,
Al renkli tu~,
Gümü~~topuz yi~it (~gor) Svyatoslaviç'e kald~.
Cesur Oleg yuvas~,
Bozk~ rda uyukluyor.
O, yuva uçup uzaklara aç~ld~.
Ey siyah kuzgun, K~l~nan,
O yuva, ne ~ahin, ne akdo~an,
Ne de senin taraf~ ndan onuru k~ r~ls~ n diye do~mad~.
Gza bozkurt gibi ko~uyor,
Konçak onun izinden Büyük Don ~rma~ma do~ru gidiyor.
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Ertesi gün erkenden,
Kan rengi ~afak günün do~u~unu miijdeliyor.
Denizden kara bulutlar geliyor;
Dört güne~i örtmek istiyor;
Ve içinde mavi ~im~ekler çak~yor.
Büyük bir gök gürültüsü kopacak !,
Büyük Don ~ rma~~ndan ya~mur gibi ok ya~acak!
Burada, Büyük Don Irma~~~k~y~s~nda Kayal~~~rma~~nda,
M~zraklar k~r~lacak;
Burada Kuman mi~ferleri üzerinde k~l~çlar körlenecek.
Ey Rus topra~~, sen art~k tepelerin ard~ nda kald~ n!
~~te Stribog (rüzgâr tanr~s~ )'un torunlan rüzgârlar,
~gor'un cesur alaylar~~üzerine ok ya~d~nyor.
Toprak u~ulduyor,
~rmaklar bulan~ k ak~yor,
Bozk~ r~~toz kapl~yor.
Sancaklar ~öyle diyor:
"Kumanlar Don ~ rma~~ndan,
Denizden ve her yerden ak~n ediyor !"
Rus alaylar~~geri çekiliyor.
Seytan~n çocuklar~~sava~~naralar~,
Cesur Rus evlâtlan ise al renkli kalkanlanyla bozk~ r~~ kaplad~ lar.
Ey K~zg~ n Bo~a Vsevolod !
Sava~~meydan~ nda duruyor,
Askere ok ya~d~ r~yor,
Mi~fer üzerinde çelik k~l~çlarm~~ gr~lanyordun.
K~zg~ n Bo~a' n~ n alt~ n mi~feriyle,
I~~ldayarak ko~tu~u her yerde Kuman ba~lar~~ yat~yor.
Ey K~zg~n Bo~a Vsevolod,
Çelik k~l~çlar~ nla, Avar mi~ferlerini sen yard~ n !
Karde~lerim, ~an~n~, servetini, Çernigov ~ehrini,
Atalar~n~n alt~n taht~n~~ ve sevgili e~i güzel Glebovna (Gleb'in k~z~, Vsevolod'~ n kar~s~ )'n~n,
Sevgisini unutmu~~bir ki~i için ald~~~~yaran~ n ne önemi vard~r!
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Bir zamanlar Troyan ça~lar~~vard~;
Yaroslav y~llar~~geçip gitti;
Oleg'in, Oleg Svyatoslaviç'in seferi vard~.
O Oleg ki, k~l~c~yla ihanetleri körükler,
Ve topra~a ok ya~d~ rd~;
Tmutarakan ~ehrinde alt~n üzengiyi giyer,
O üzengi ç~ ng~ rus~ n~~ Yaroslav'~n o~lu,
Geçmi~~günlerin büyük Vsevolod'u duyard~.
Vladimir ise, Çernigov'da her sabah (duydu~u o üzengi sesine)
kulaklar~n~~ ukard~.
Boris Vyaçeslaviç'in bo~~yere gururlanmas~~da onun (ölümle)
yarg~lanmas~na yol açt~ :
Knyaz Oleg'e hakaret etti~i için
Genç ve cesur knyaz~~Kanina ~ rma~~n~n ye~il örtüsü kaplad~~
Ayn~~Kayal~~~ rma~~ndan Svyatopolk,
babas~n~~rahvan yürüyen Ugor (Macar) atl~lar~~ aras~nda özenle ta~~y~p
Kiev'e,
Kutsal Sofiya katedraline getirmi~ti.
O zamanlar, Oleg Gorislaviç (Oleg Svyatoslaviç) devrinde,
knyazl~ klar aras~nda sava~~tohumlar~~ekiliyor ve (o tohumlar) boy veriyordu.
Dajbog (Eski Slavlar'~ n güne~~tanr~s~ ) evlâtlar~~k~pmlarlyla
~nsanlar~ n ömrü k~sald~.
O zamanlar çiftçiler Rus topraklar~nda çok seyrek ba~~r~ p ça~~r~ rlard~.
Kargalar ise cesetleri bölü~erek durmadan öter,
alacak kargalar ganimete konmaya haz~ rlanarak,
kendi dillerinde konu~urlard~.
O sava~lar, o seferler böyleydi.
Fakat bu sava~~gibisi hiç duyulmam~~t~.
Kuman topraklar~ n~n ortas~nda,
bilinmeyen bir bozk~ rda,
sabah erkenden ak~ama,
ak~am güne~in do~u~una kadar,
çelik oklar uçuyor,
mi~ferler üzerinde k~l~çlar ç~nl~yor,
çelik m~zraklar ~ak~ rd~yor.
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Toynaklar alt~ndan kalan kara topra~a kemikler ekildi,
toprak kanla suland~~ !
Rus topraklar~ nda o kemikler ac~ya dönü~üp boy verdi!
Henüz ~afak sökmeden duydu~um o gürültü ne?
Uzaklardan gelen o ç~ng~ru sesleri nedir?
~gor alaylar~n~~(sava~~alan~na) geri döndürüyor.
Sevgili karde~i Vsevolod'a ac~d~.
Gün boyu sava~ular,
Ertesi gün yine sava~ular;
Üçüncü gün ö~leye do~ru ~gor'un sancaklar~~ dü~tü.
Burada ço~kun Kayal~~ k~y~s~nda, karde~ler ayr~ld~.
Burada kanl~~~arap tükendi;
Burada cesur Rus evlâtlar~~ziyafete son verdi;
Dünürlerini içirdi, fakat kendileri,
Rus topraklar~~ u~runa can verdiler.
Otlar kederden boynunu büktü,
a~açlar hüzünle yere e~ildi.
Karde~lerim, art~k s~ k~nt~l~~günler gelip çatt~.
Art~k çöl, Rus gücünü kaplad~.
Dajdbog evlâtlar~n~n kuvvetleri hakarete u~rad~;
Ve (bu hakaret) bir bakire gibi Troyan topraklar~ na ayak bast~;
Don k~y~s~nda, o gök denizde bakire,
bir ku~u gibi kanatlar~n~~ç~rpu;
Ve kanat ç~ rparak bolluk günlerini kovdu.
Knyazlar Kumanlar'a kar~~~sava~~~kaybettiler,
çünkü karde~~karde~ine: "O benim, bu da benim" diyordu.
Knyazlar küçük bir olay için
"Bu büyüktür" demeye ve
kendilerine kar~~~ihaneti körüklemeye ba~lad~lar.
Kumanlar ise zafer kazanarak
her taraftan Rus topraklar~ na ak~n ediyorlard~.
Ah ! ~ahin ku~lar~~öldürüp denize do~ru uzaklara uç~~p gitti!
~gor'un cesur ordusu dirilmeyecek !
Onun arkas~ndan Karna ac~yla hayk~ rd~~ve Jlya
boynuzun içinde matem koru ta~~yarak
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Rus topraklar~nda dört nala ko~tu.
Rus kad~nlar~ : "Biz art~k sevgili kocalar~m~z~~
ne akl~m~za getirecek ne hayalimizde canland~rabilecek,
ne de gözümüzle görebilece~iz;
alt~n ve gümü~e art~k dokunamayaca~-'~z bile"
diyerek a~larp yaknuyorlard~.
Karde~lerim, Kiev ac~dan,
Çernigov sald~r~lardan inledi.
Rus topraklar~~ac~yla doldu.
Rus toprakla= hüzün kaplad~.
Knyazlar kendilerine kar~~~ihaneti körüklerken,
Kumanlar zaferler kazanarak Rus topraklar~nda at ko~turuyor
ve her evden bir sincap kürkü vergi topluyordu.
Igor ve Vsevolod'un,
iki yi~it Svyatoslaviç'in geçimsizli~i
Kumanlar'~~ayakland~rd~,
fakat babalar~~Kiev knyaz~~Korkunç Svyatoslav
Onlar~~(Kumanlar'~) bast~rd~;
Ve f~rt~na gibi,
onlar~~güçlü ordusu
ve çelik k~l~çlanyla y~ld~rd~.
Kuman topraklar~na ak~n etti,
tepeleri ve hendekleri çi~nedi, ~rmaklar~~ve gölleri buland~ rd~,
dereleri ve batakl~ldar~~kuruttu.
Kâfir Kobyak'~, deniz körfezinin k~y~s~ndan,
güçlü ve çevik Kuman ordular~n~n içinden,
bir kas~rga gibi kopar~p ald~;
Ve Kobyak ~ehrinde,
Svyatoslav'~n muhaf~z alarmn kar~~s~nda yere y~ k~ld~.
~imdi Almanlar, Venedikliler,
Yunanl~lar ve Moravyal~lar
~ark~~söyleyerek Svyatoslav'~ n ~amm övüyor
ve zenginli~ini Kuman irma~~~Kayall'n~n derinliklerine gömen
Knyaz ~gor'u k~myorlar.
Rus alt~nlar~~(Kuman ~rma~~na) y~~~ld~.
~imdi knyaz ~gor alt~n eyerden inip, esir eyerine bindi.
surlar ~ehirlerin haline ac~d~, ne~eden eser kalmad~.
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Svyatoslav, Kiev da~lar~nda
korkulu bir rüya görmü~, anlat~yordu:
"Bu gece ak~amdan bana
porsuk a~ac~ndan
kerevetimin siyah örtüsünü giydirdiler;
Benim için ac~yla kar~~m~~~mavi ~arap çektiler;
Kuman yard~mc~lar~m~z~n bo~~olduklar~ndan
gö~süme inciler döktüler.
Ve bana ~efkat gösterdiler.
Saray~'n~n alt~n kaplamah tavan~n~n kiri~i yoktu.
Ak~amdan beri, bütün gece
Plesensk ye~il eteklerinde alaca kargalar ötüyor
ve bir luzak h~zla gök denize do~ru gidiyordu.
Boyarlar knyaz'a ~öyle dediler:
"Knyaz, dü~üncelerinizi ac~~kaplam~~,
çünkü gerçekten iki ~ahin ya Tmutarakan ~ehrini almak
ya da mi~feriyle Don ~rma~~n~n suyundan içmek için
alt~n taht~ndan uçup gittiler.
Fakat Kuman k~l~çlanyla ~ahinlerin kanatlar~~k~r~ld~;
Ve kendileri de demir zincirlere vuruldu.
Gerçekten (sava~~n) üçüncü günü karanl~k oldu.
~ki güne~~batt~, k~pk~rm~z~~sütunlar~n her ikisi de söndü.
Onlarla birlikte
Oleg ve Svyatoslav'~,
O genç alaylan karanl~k bürüdü.
Denize gömüldüler,
ve dü~man boylar~na cesaret verdiler.
Kayal~~~rma~~nda karanl~k ~~~~~~kaplad~;
Ve Kumanlar Rus topraklar~na
panter yavrular~~gibi yay~ld~lar.
Art~k ~erefsizlik ~an~~yendi;
~iddet özgürlü~e darbe indirdi;
art~k Div göklerden yere indi.
Güzel Got k~zlar~~
~imdi Rus alt~n~~~~ng~rdaup
gök denizin k~y~s~nda ~ark~~söylüyorlar.
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~ark~lar~~geçmi~~günlerin alunlarm~~an~yor,
~arukan'~n öcüni~n al~n~~~n~~kutluyorlar.
Oysa biz, senin muhaf~zlar~n,
sevincin özlemi içindeyiz.
O zaman Büyük Svyatoslav,
gözya~~~dökerek alt~n bir söz söyledi:
"Ey o~ullar~m, ~gor ve Vsevolod !
K~l~çlarm~zla Kuman topraklar~n~~k~~k~ rtmak
ve sana kavu~mak için erken davrand~n~z.
Zaferiniz size ~an kazand~rmad~~
ve ~eref kazanmadan Kuman kan~~döktünüz.
Cesur yürekleriniz sa~lam çelikten dövülmü~,
mertlikle yo~rulmu~tur.
Benim gümü~~rengi ak saç~ma neler getirdiniz !
Hizmetimde Çernigov boyarlar~, voyvodalar,
Tatranlar, ~elbirler, Topçaklar, Revuglar ve Olbegler bulunan
güçlü ve zengin karde~im knyaz Yaroslav'~n
önderli~ini art~ k göremiyorum.
Onlar kalkans~z,
sadece çizmelerindeki b~çaklarla
ve sava~~naralar~~ile ordular~~yener,
atlar~n~n ~amm ya~aurd~.
Oysa siz: "Tek ba~~n~za kahraman olal~m,
geçmi~in ~an~na konal~m,
gelece~in ~an~n~~biz payla~al~m ! dediniz.
Karde~lerim, bir ya~l~n~n gençle~mesinde ~a~~lacak ne var?
Fakat as~l kötülük knyazlar~n bana yard~mc~~olmamas~d~ r.
Kötü günler gelip çam".
~~te Rim~~~ehri Kuman k~l~çlar~ndan,
Vladimir ise ald~~~~yaralardan inliyor.
Gleb o~lu (Vladimir) ac~~ve üzüntüyü sen çekiyorsun.
Ey büyük knyaz Vsevolod !
atalar~n~n alt~n tahun~~korumak için
uzaklardan uçup gelmeyi dü~ünmüyor musun?
Çünkü sen küreklerinle Volga'y~~çalkalar,
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mi~ferinle Don ~rma~~n~~bo~alt~p kurutabilirsin !
Sen (burada) olsayd~n
esir kad~n bir nogata'ya (eski Rus para birimi),
erkek esir ise bir rezana'ya sat~l~ rd~~
Çünkü sen cesur Gleb o~-i~llar~n~~canl~~birer alev oku gibi,
(sadece denizden de~il) karadan da atabilirsin !
Sen ey Rurik ve Dav~d
Yald~zl~~mi~ferleriyle kan içinde yüzen
sizin askeriniz de~il miydi ?
Bilinmeyen bozk~rda
çelik k~l~çlarla yaralamp,
yaban s~~~rlar~~gibi bö~üren
sizin muhaf~zlar~n~z de~il mi ?
Ey knyazlar,
Bu günün k~r~lan onuru ve Rus topraklar~~ u~runa,
gözü pek ~gor Svyatoslaviç'in
yaralar~~ u~runa alt~n üzengileri giyin !
Ey Galiçya'n~n Yaroslav Osmom~sl (sekiz fikirli)'~~!
Ugr da~lar~ na (Karpatlar) çelik ordular~n~~dizmi~,
(Macar) kralm~n yolunu kesmi~,
Tuna kap~lar~n~~kapatm~~,
bulutlar~n aras~ndan gülleler ya~d~rarak
ve kanunlar~n' Tuna'ya kadar kabul ettirerek,
yükseklerde,
alt~n i~lemdi tal~t~ nda oturuyorsun !
Bir çok ülkede firtmalar~n esiyor,
Kiev' in kap~lar~ n~~aç~ k tutuyor,
atalar~n~n alt~n tahtmdan
uzak ülkelerdeki sultanlara ate~~ediyorsun.
Ey knyaz ! Rus topraklar~~ u~runa,
gözü pek ~gor Svyatoslaviç'in yaralar~~ u~runa
Konçak'a o köleye ate~~et!
Sen, ey Bay Ro~nan ve sen Mstislav !
korkusuz bir dü~ünce sizi kahramanl~~a yükseltiyor.
Sen (Roman) at~lganl~ kla ku~u geride b~rakmak isteyen bir ~ahin gibi
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rüzgârda yay~l~ p aç~larak,
korkusuzca kahramanl~~a yükseliyorst~n.
Sizin Latin mi~ferleri giymi~~
çelik z~ rld~lar~ n~z var.
Onlar yeri ve bir çok ülkeyi titretti
Hinler, Litvanyal~lar, Yatvaglar, Deren~eller ve Kumanlar
ellerinden m~zraklar~n~~at~ p,
ba~lar~ n~~o çelik k~l~çlann alt~ na e~diler.
Fakat knyaz~m, ~gor için
güne~~~~~~~~söndü;
a~ac~ n yapra~~n~~ dökmesi ise kötülük i~aretidir.
Ros ve Sula boyundaki ~ehirler payla~~ld~.
art~ k ~gor'un yi~it ordusu dirilmeyecek !
Ey knyaz, Don irma~~~seni ça~~ r~yor
vt knyazlar~~zafere davet ediyor.
Çünkü Oleg yuvas~ n~ n yi~it knyazlan sava~a at~ ld~ la~..
Ey ~ngvar, Vsevolod ve üç Mstislav !
Kötü olmayan yuvan~ n alt~~kanad~~ ~ahinleri !
Hüküm sürdü~tintiz topraklar~~
zaferin kaderiyle elde etrnediniz !
sizin alt~ n mi~feriniz,
Polonya m~zraklann~z ve kalkanlann~z nerede?
Rus topraklar~~ u~runa,
gözü pek ~gor Svyatoslaviç'in
yaralar~~u~runa keskin oklar~n~zla
bozk~ r kap~ lar~ n~~kapatm.
Gümü~~sulanyla Sula
art~ k Pereyaslavl ~ehrini (korumak) için akm~yor,
Dvina ise batakl~ k olmu~,
Kt~ manlar'~ n sava~~naralan alt~ nda
Polotsk ~ehrinin deh~et saçan halk~na do~ru ak~yor.
Keskin k~l~çlann~~
Litvanya mi~ferlen üzerinde
sadece Vasilko o~lu ~zyaslav ç~nlatt~;
dedesi Vseslav'~ n ~an~m yeniledi,
fakat al renkli kalkanlar~ n alt~ nda
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Litvanya k~l~çlanyla can verip,
kanl~~otlar~n üzerine y~k~ld~.
O eski sevgilisine kavu~mu~~gibiydi..
ve (Boyan) ~öyle dedi:
"Ey knyaz, muhafizlann~n üzerini ku~lar kanadanyla örttü,
vah~i hayvanlar da kanlar~n~~yalad~lar".
Orada karde~lerinden
ne Bryaçislav, ne de Vsevolod vard~.
O tek ba~~na yi~it vücudundaki
ince ruhunu alt~n gerdanl~ktan geçirip teslim etti.
Sesler kederliydi,
ne~eden eser kalmam~~t~.
(Sadece) Polotsk ~ehrinin borazanlar~~çal~yordu.
Ey Yaroslav ve Vseslav'~ n torunlar~ !
Art~k bayraklanmz~~indirin,
lekelenmi~~lul~çlar~ n~z~~k~n~na sokun !
Çünkü art~k atalar~n~z~n ~an~~sizden çok uzaklarda kald~.
Siz birbirinize ihanet ederek,
Kumanlar'a Rus topraklar~n~n,
Vseslav'~n zenginli~inin yolunu gösterme& ba~lad~n~z.
Çünkü Kuman topraklar~ndan ~iddet,
aran~zdaki o geçimsizlikler yüzünden geldi.
Troyan'~ n yedinci yüzrl~nda
Vseslav sevdi~i k~z için ~ans~n~~denedi.
Hileyle kand~rd~~-~~atl~~birliklerin deste~iyle
at~n~~dört nala Kiev'e sürdü
ve m~zra~~yla Kiev'in tahtma dokundu.
Gece yar~s~~ rrt~c~~bir hayvan gibi
onlardan Belgorod d~~~na kaç~p
mavi süse büründü.
Ertesi sabah ise ay baltalar~~saplarp
Novgorod kap~lar~n~~açt~,
Yaroslav'~n ~an~n~~çi~nedi.
Dudutki'den Nemiga'ya kadar bir kurt gibi ko~tu.
Nemiga'da kellelerden t~naz r~ar,
çelik zincirlerle harman döverler;
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harman yerine can y~~ar,
viicuttan ruhu savururlar.
Kanl~~Nemiga k~y~lar~ na iyilik de~il,
Rus evlâtlar~n~ n kemikleri ekildi.
Knyaz Vsevlav insanlar~~yarg~ lar,
knyazlara ~ehirler verirdi.
Geceleri kurt gibi dolan~ rd~.
Kiev'den ç~ k~p dolanarak,
horozlar ötmeden Tmutaran'a kadar ko~mu~~
ve kurt gibi dolan~ p büyük Hors (eski Rus güne~~tanr~s~ )'u yolda
geçmi~ti.
Sabah erkenden ayin vakti Polosk ~ehrinde
Kutsal Sof~ya kilisesi çanlar~~onun için çalm~~~
ve o, çan sesini Kiev'de duymu~tu.
Cesur vücudunda büyücü ruhu ta~~yordu,
fakat s~ k s~ k belâlardan ac~~çekerdi.
Bir zamanlar Kâhin Boyan,
onun için ~u anlaml~~ vecizeyi söylemi~ti:
"Ne kurnaz, ne hünerli insan,
ne de hünerli bir ku~~Tanr~~hükmünden kaçamaz".
Ah, Rus topraklar~,
geçmi~~günlerini ve geçmi~~knyazlar~n~~hat~rlayarak inleyecek !
Bir zamanlar~n Vladimir'ini
Kiev'in da~lar~ na çivilemek mümkün de~ildi.
~imdi onun sancaklar~ n~ n bir k~sm~~Rurik'e,
bir k~sm~~da David'e gitti.
Fakat onlar~ n sancaklar~~birbirlerinden ayr~~dalgalan~yor,
m~zraklar~~ayr~~ ~ak~ rd~yor.
Tuna'da Yaroslav'~ n sesi duyuluyor,
O, bilinmeyen bir guguk ku~u gibi sabah erkenden hayk~r~yor:
Tuna'da guguk ku~u gibi uçaca~~m,
Kayal~ 'da kunduz yenimi ~slataca~~m,
cesur vücudumdaki kanl~~yaralar~~ silece~im !".
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Yaroslavna sabah erkenden Putivl surlar~ nda a~larp yak~n~yor:
Ey esen yel, ulu yel!
Neden böyle h~rç~n esiyorsun ?
Neden Hinovets (Kuman) oklar~n~~
hafif kanatlarnala e~imin askerlerine ta~~yorsun?
Gök denizde gemileri sallay~p,
yükseklerde, bulutlar~n alt~nda esmek sana yetmiyor mu?
Neden hükümdar~m, sevincimi
tüylü bozk~r otlarma savurdun ?
Yaroslavna sabah erkenden
Putivl surlar~nda a~larp yak~n~yor:
Ey Dnyeper Slovutiç !
Sen sarp da~lar~~ a~~ p,
Kuman topraklar~ndan geçtin!
Sen Svyatoslav'~n karklar~m
Kobyak'~n ordugâh~na kadar ~efkatle sallad~n.
E~imi de ~efkatle sallay~p bana gönder ki hükümdar~m,
denizde sabah erkenden ona göz ya~~~göndermeyeyim !".
Yaroslavna sabah erkenden
Putivl surlar~nda a~larp yak~n~yor:
"Ey p~ r~l p~r~l güne~ !
Sen herkes için s~cak ve güzelsin
Neden hükümdar~m,
yak~c~~ ~~~ klar~n~~e~imin askerleri üzerine saçtm,
susuz bozk~ rda yak~c~~s~cakl~~~nla,
yaylalar~n~~ kuruttun,
oklar~m ac~yla doldurd~~n ?".
Gece yar~s~~deniz dalgaland~.
Sis aras~ndan kas~rga geliyor.
Tanr~~knyaz ~gor'a,
Kuman topraklar~ndan Rus topraklar~na,
atalar~n~n alt~n tahtma giden yolu gösteriyor.
ak~am~n son ~~~ klar~~da söndü.
~gor uyuyor.
~gor uyan~k.
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~gor hayalinde büyük Don ve küçük Donets aras~ ndaki bozk~ r~~ ölçüyor.
Gece yar~s~~Ovlur, ~sl~kla suyun öbür yakas~ndan at~~ça~~r~yor.
Knyaz~~uyar~yor
ve "Knyaz ~gor kaç~ p kaybolmal~" diye seslendi~ini anla~nas~n~~istiyor.
Yer gürledi, otlar h~~~ rdad~.
Kuman çad~ r~nda bir k~p~ rdanma ba~lad~.
Prens ~gor, kak~m gibi kam~~l~~a,
beyaz ördek gibi suya dald~.
Rüzgar gibi h~zl~~auna atlad~.
Attan bozkurt gibi indi
ve Donets çay~rl~~~na ko~tu.
Sabah, ö~le ve ak~am yemekleri için kaz ve ku~u öldürüp,
bulutlar~n alt~nda bir ~ahin gibi uçtu.
~gor ~ahin gibi uçarken,
Ovlur so~uk çiyleri silkeleyerek kurt gibi ko~uyordu.
Rüzgar gibi h~zl~~atlar~n~~çadatular.
Donets dedi ki:
"Knyaz ~gor !
Bu senin için az büyüklük,
Konçak için az mutluluk
ve Rus topraklar~~ için az mutluluk de~il".
~gor dedi ki: "Ey Donets!
Dalgalar! üzerinde ~efkatli prensi sallam~~,
gümü~~k~y~lar~ nda ona ye~il örtü sermi~,
ye~il a~ac~ n gölgesinde onu s~cak sise bürümü~~
bir ~ rmak için bu az büyüldük de~il !
Sen onu suda beyaz ördekler,
ak~nularda mart~lar,
rüzgârda karabatakl~ klarla korudun".
Stugna böyle de~ildir diyorlar,
zay~f ak~nus~yla
ba~ka ~ rmak ve dereleri tutup deltas~nda geni~leyen Stugna,
O karanl~ k k~y~s~nda
genç Rostislav'~~ derinliklerine gömdü.
Annesi, genç Rostislav için gözya~~~döküyor.
Çiçekler onun ac~s~ndan soldu,
a~açlar hüzünle yere e~ildiler.
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Bu c~v~l c~v~l saksa~an ötü~leri de~il,
~gor'un izinden Konçak'la Gza geliyor.
O anda kuzgunlar ötrnüyordu,
alaca karga sesleri dinmi~,
saksa~an susmu~tu.
y~lanlar ise sadece sürünüyorlard~ .
A~açkakanlar ~gor'a ~rma~~n yolunu gösteriyor,
bülbüller ne~eli ötü~leriyle güne~in do~u~unu müjdeliyor.
Gza, Konçak'a :
E~er ~ahin yuvaya uçarsa,
~ahin yavrusunu yald~zl~~oklar~ m~zla vururuz" diyordu.
Konçak, Gza'ya :
E~er ~ahin yuvaya uçarsa,
güzel bir k~z~~ ~ahin yavrusunun ba~~ na sarar~z" dedi.
Gza, Koçak'a :
"Ba~~ na güzel bir k~z sararsak,
ne ~ahin yavrusu kal~r,
ne de güzel k~z;
ve Kuman bozk~ r~nda bizimle sadece ku~lar dövü~ür" dedi.
Geçmi~~günlerin ~airi Boyan,
Svyatoslav, Yaroslav ve Oleg, Ka~an'~ n seferlerini anlat~ rken ~öyle
demi~ti :
Omuzlar olmazsa ba~~n durumu zordur,
ba~s~z kalmak ise vücut için felâkettir".
~gor'suz Rus topraklar~~da böyledir!
Gökyüzünde güne~~parl~yor:
Knyaz ~gor Rus topraklar~nda!
Tuna'da genç k~zlar ~ark~~söylüyor;
sesleri denizi a~~ p Kiev'e kadar geliyor.
~gor Boriçev'deki Pirogo~ç Meryem Ana Kilisesine gidiyor;
Ülkeler mutlu, ~ehirler sevinç içerisinde.
Önce geçmi~~ça~lar~ n knyazlar~,
sonra da genç knyazlar için destanlar söylenmeli.
~an olsun ~gor Svyatoslaviç'e,
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K~zg~n Bo~a Vsevolod'a ve Vladimir ~goreviç'e !
Ya~as~n H~ristiyanl~ k için Kuman ordulanyla sava~an knyazlar ve muhaf~zlar !
~an olsun knyazlara ve muhaf~zlar~na ! Amin47.
Metinde de görüldü~ü üzere yazar ilk önce adaletsiz bir ~ekilde sava~a
ba~layan ~gor'~l suçlar ancak ald~~~~ilk galibiyete de sevinir. Fakat daha sonra
yap~lan ikinci sava~ta ma~lup olan askerleri için a~lar, Svyatoslav Vsevolodoviç'in sözleriyle knyazlar~~ vatan~n müdafaas~na ça~~r~r. Geçmi~te ve o
günlerde ya~anan iç çeki~meleri tenkit eder, daha önce göçebeler özellikle
de Kumanlar üzerinde zafer kazanan ~gor ve di~er knyazlar~~ anlat~ r.
Görüldü~ü üzere destanda, yap~lan sava~~çok ~airâne bir ~ekilde tasvir edilmekte, tabiat, kahramanlar, ya~anan iyi-kötü duygular yani sevinç ve
üzüntüler, büyük bir ustal~kla anlaulmaktad~r '8.
Bilindi~i üzere Kuman-K~pçaklar hem Büyük Türk milletinin bir
parças~n~~ olu~turmu~lar, hem de ya~at~p-devam ettirdikleri kültürleri ile de
Türk kültürünün bir aynas~ n~~ te~kil etmi~lerdir. Nitekim destan üzerinde
çal~~ma yapanlar~n ortak görü~leri "Destan~ n dil, sava~~tekni~i ve mâdencilik
bak~mlar~ndan Ruslar üzerindeki Kuman-Türk tesirlerini göstermesi itibar~yla belge de~erinin büyük oldu~udur". Bu ifadeden hareket ederek
konuyu biraz açmaya çal~~aca~~z. ~öyle ki:
Destan~n eski Rusça metninde oldukça fazla eski Türkçe kelime vard~r
ve N.A.Baskakov, K.G. Menges, S.Y. Malov gibi ilim adamlar~~bu konu
üzerinde bir hayli çal~~m~~lard~ r. Ancak 0.Süleymanov eserinde bu konu
üzerinde yeni görü~ler ortaya atm~~~ve bu görü~ler Rusya'da destana kar~~~
olan bak~~~aç~s~nda önemli de~i~ikliklerin meydana gelmesine yol açm~~t~r.
Nitekim O. Süleymanov daha önce bir çok dilci ve tarihçi taraf~ndan incelenmi~~olan eski Türkçe kökenli kelimeler üzerindeki çal~~malar~~ ele~tirerek
kendisi bu kelimelerin büyük bir ço~unlu~una yeni bir yorum getirmi~~ve

47 A.~.Turgeneva-V.A.Jukovskiy, ~roiçeskaya Pesn o Pohode na Polov~sov Udelnoago K~lyazya Novagoroda-Severskago ~gorya S~yatoslaviça, Moskva 1800; Destan'da geçen ~ah~s, ve yer
isimleri ile mitolojik bilgilerin tam kar~~l~klar~~A.Aykut'un çal~~mas~nda verildi~i için biz burada
bunlara de~inmedik. Bk. Aykut, "~gor Destan~" Üzerine, Türk Dili, s. 308.
48 Süleymanov, a.g.e., s. 81.
'19 Aykut, a.g.m., s. 308.
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eski Türk kökenli kelimeleri "nevid~miye Türkizm~" olarak adland~ rm~~t~rr'".
Nitekim Süleymanov
Türkizmler" ba~l~~~~alt~ nda : "Destan~~ XVI.
yüzy~lda istinsah eden müstensih orijinal nüshada tan~d~~~~ve bildi~ini zannetti~i kelimeleri kendi kopyas~mn içerisine do~rulu~una ve gramere uyup
uymad~~~na bakmaks~z~n yerle~tirmi~ tir" demektedir. Bu kelimelerden
baz~lar~~~unlard~r : Yaruka, yap~nca, ortma, oksamet, horu~u, goga, ko~sey,
kogan, nogota, kotora, kromala. Yine müellifin diyalektinde birkaç Türkçe
as~ll~~kelime vard~r. Mesela: Pripe~ali/ prepi~ali /- bitçiler, biç ; Rasu~as- sepetlemek, etrafa da~~tmak, "u~~: "uç" dan gelmektedir; Rusça metinde
Türkçe ifadeler vard~ r : Plesen : Bilirsen, Debr Kisan : Demir
K~ san/Prangar''. Ç. Efendiyeva'da makalesinde hem ~gor destan~~ üzerinde
daha önce yap~lan çal~~ malarla tespit edilen eski Türkçe kökenli kelimeleri
vermekte hem de daha önce verilmeyen baz~~ yeni kelimeler üzerinde durmaktad~ r. Ç. Efendiyeva ~gor Destan~nda geçen kelimeleri 5 gruba
ay~ rmaktad~ r52. Destanda toplam 64 eski Türkçe kelime vard~ r. Bunlardan
baz~lar~~ ~unlard~ r : kotora "tart~~ma"; ko~ey : "göçebe"; kuren : "bir ev
çe~idi"; telega : "ad~~araba"; Koja : "deri"; div : "dev"; Nogata : "kuru~";
Jemçug : "inci"; Ka~an : "Ka~-an"gibi53.
Bugüne kadar destan~n Kuman-K~pçaldar~n tarihi aç~s~ ndan da ne kadar
önemli oldu~u konüsuna bilim adamlar~~gereken hassasiyeti göstermemi~ler
sadece yukar~ da da söyledi~imiz gibi "dil, sava~~tekni~i ve madencilik
bak~mlar~nclan" bir etkileri oldu~unu söylemi~lerdir. Ancak unutulan bir
gerçek vard~ r ki o da destan~n metninden de anla~~ld~~~~üzere Kumanlarm,
Ruslar için Tanr~ 'n~ n kendilerine verdi~i "en büyük ceza" olarak
r"O O. Süleymanov'a göre "gizli" eski Türk kökenli kelimelerden baz~lar~~~unlard~r : pogamy
"murdar, melun", "yaz : gerçeklik"; "son : uyku"; "tavari~~: arkada~"; yaz~ k: bozk~rg"; "karanda~~
kur~unkalem" gibi. Bk. Süleymanov, a.g.e., s. 78.; Süleymanov'm bu görü~leri A.Kuzmin,
L.Dmitriyev, D.Lihaçov gibi Rus ilim adamlar~~ taraf~ ndan sert bir ~ekilde ele~tirilmi~tir.
fil Süleymanov, a.g.e., s. 46, 52, 78.
52 C.Efendiyeva bu 5 grubu ~u ~ekilde aç~ klamaktad~r : 1) Onomastik birimler : Antonimler
(7), etnonomler (11), toponimler (7);
2) Insanla ilgili kelime hazinesi (2);
3)Bina ve Ev ile ilgili kelime hazinesi (5);
4)Tabiat olaylar~~(3), hayvan (9) ve bitki (1) dünyas~~ile ilgili kelime hazinesi;
5)Sosyal terminoloji (ticari terimler (2), töre ve örfle ilgili kelimeler (3), askeri kelimeler
(9) ve sosyal terimler (6) olarak verilmektedir.Bk. a.g.~~~., s. 58.
53 Efendiyeva, a.g.m., s.47-57 aras~nda destanda verilen kelimeler daha ayr~ nt~l~~ verilmektedir. Bu konuda detayl~~bilgi için bk. F.Y. Kor~, Turetskiye elementi v yaz~ ke "Slova Polku
~goreve", ~zvestiya Otdela Russkogo Yaz~ka i Slovennosd, T.9, kniga 1, Sank-Peterburg, 1906;
S.Y.Malov, Tyurkizm~~v yaz~ke "Slova o Polku ~goreve", Otdel Literatun i Yaz~ka ~zvestiya An SSR,
"Nauka" 1, T.5, Moskva, 1964.
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görülmeleridir. Bu destan yüzünden Kumanlar, Ruslar için çok tehlikeli ve
yenilmesi güç bir dü~man olarak görülmü~lerdir. Gerçekten de gerek Rus
Y~ ll~ klar~ n~~ yazan y~ ll~ k yazarlar~ , gerek Rus tarihçileri Kuman-Rus
münâsebetlerinin bu y~llar~ n~~yani 1054 ile 1250 y~llar~~ aras~n~~ "bozk~rla
mücadele" ba~l~~~~alt~nda vermi~lerdir. Ayr~ca Kumanlar bu destanla hem
Rus tarihinin ayr~lmaz bir parças~~olmu~lar hem de o dönem içerisinde Karadeniz'in kuzeyindeki bozk~rlarda ya~ayan di~er Türk kavimlerine (Hazar,
Peçenek, Uz) nasip olmayan bir ~ekilde fark~na varmadan kahramanl~k, cesaret ve yi~itliklerinin ebedi ve edebi bir tarzla gelecek nesillere aktar~lmas~n~~sa~lam~~lard~ r.
Kumanlar Ruslar taraf~ndan en büyük tehlike olarak görüli~rlerken ayn~~
zamanda en önemli askeri destek olarak da görülmü~lerdir. Nitekim bu sava~~
s~ras~nda Kuman ba~bu~lar~~ Konçak ve Gzak'~n oynad~ klar~~ rol ve sava~~
takti~i de Kumanlar~ n nas~ l bir askeri nizama sahip olduklar~ n~~
göstermektedir. Bu taktik Türk Kültür tarihinde yani askeri tarihimizde
önemli bir yere sahiptir. Konçak ve Gzak gerek destan~ n kendisinin, gerekse
y~ll~ klar~ n verdi~i bilgilerden anla~~ld~~~~üzere Turan Takti~i'ni uygulam~~lard~r ki bu takti~in maliyeti k~saca ~öyledir : Büyük bir k~sm~~okçu
süvari birliklerden kurulu Türk sava~~birlikleri at~ n yard~m~~ile sa~lanan sürat
sayesinde a~~r hareketli ve s~ k~~ saflar halinde kütle muharebesi yapan
dü~man ordusu kar~~s~nda üstünlük sa~l~yordu. Bu takti~i uygulamak için
ordular~n~~daima taarruz esas~na göre düzenleyen ve e~iten Türklerin sava~ta
en belirgin özellikleri, dü~man cephesinde ~a~k~ nl~ k yaratan "bask~n"
~eklindeki taarruzlar~d~ r. Bu taarruzlar Türk ordularm~ n en büyük avantajlar~~idi. Bu sava~~usulünün iki önemli özelli~i vard~~ : Sahte ric'at ve pus~~.
Yani kaç~yor gibi geri çekilerek dü~man~~çembere almak üzere, pusu kurulan
yere kadar çekmek. Bu sava~~takti~ine Turan Takti~i veya Kurt oyunu denilmi~tir. Yine bu destandan Türklerin uygulad~~~n~~bildi~imiz bir stratejiyi
de Kumanlarm uygulad~~~n~~görüyoruz : Ke~if seferler (yelme) ve y~pratma
sava~lar~m . Nitekim ~gor'un öncü birlikleri Kuman öncü birliklerini görünce
geri dönmü~ler ve "onlar~n askerlerinin hepsi üniformal~~yani sava~a haz~ r"
demi~lerdir ki, Y~ll~~~ n verdi~i bu bilgiden biz Kumanlar'~n da ke~if yapmak

"
f ~.Kafeso~iu, Milli K~lltürii, ~stanbul, 1997, s. 286.
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üzere öncü muhaf~z birliklerini gönderdiklerini görüyoruz. Ayr~ca Ruslar'~n
da öncü birliklere sahip olmalar~~yine Türklerden ald~klar~~bir sistemdir55.
~gor destan~n~n Kuman k~zlar~n~n güzelliklerini gözler önüne sermesi
aç~s~ndan da ayr~~bir önemi vard~r. Nitekim Kuman k~zlar~n~n güzel olduklar~~destanda "güzel Kuman k~zlar~" denilerek özellikle vurgulanmaktad~r.
Nitekim bu devir ~slam kaynaldarmda da Kuman k~zlar~n~n güzelliklerinden
bahsedilmesi kaynaklar~n ~~~~~~alt~nda Kuman k~zlar~n~n tescilli güzeller olduklanm göstermeye kffidir". Nitekim ~gor Svyatoslaviç'in o~lu Vladimir
~goreviç 1185 tarihindeki bu sava~ta Kumanlarm eline esir dü~mü~~ve babas~~
~gor'un kaçarak kurtulmasmdan sonra Konçak'~n güzel k~z~~ile evlenmi~tir.
Bu destanda yine Kumanlara ait baz~~~ah~s isimlerini görüyoruz. Bu ~ah~s
isimlerinin ta~~d~klar~~anlamlar bize Kumanlar'~n çocuklanna isim verirken
neye dikkat ettikleri hakk~nda da bir bilgi vermektedir. Kobyak, Konçak,
Gza-Gzak, ~arukan" destanda gördü~ümüz Kuman isimleridir.
Yukar~da söyledi~imiz ~gor Svyatoslaviç'in o~lu Vladimir ~goreviç'in
Konçak'~n güzel k~z~~ile evlenmesi sadece onun güzelli~inden kaynaldanmam~~t~r. Bu durumun bir de siyasi yönü vard~r. Bu evlenme ile Ruslar, ayn~~
zamanda kendilerine akraba olan Konçak'~n dünürü ~gor'a kar~~~olumsuz
bir hareketin içerisinde yer almamas~n~~sa~lam~~lard~r. Nitekim sava~tan
sonra Gzak kararl~~ve ~iddet yanl~s~~bir tutum sergileyerek Ruslar'~n üzerine
gidilmesinde ~srar etmi~~ancak Konçak'~~ikna edememi~tir.
Karlar ve kug'u ku~lan eski Rus folklorunda kötü motiflerdir. Destanda
Ruslar ~ahin, göçebe ve bozk~rl~lar yani Kumanlar karla kar~~la~ur~lm~~lard~r.
Nitekim destan~~kopya eden müstensih Kumanlar'a ait her ~eyi "kaz"a benzetmektedir. Ayr~ca ku~u benzetmesi de vard~r58. Yine destanda bozkurt
5 5 Kiev Rusyas~'n~n te~ekkill a~amas~nda bu co~rafyada ya~ayan Hazarlar'~n Ruslar
üzerindeki etkisi büyüktür. Nitekim Ruslar bu öncü birlik gönderme stratejisini Hazarlardan
al~p uygulam~~lard~r. Ruslar öncü birlik olarak da genellikle bir Türk kav~ni olan Kara-Kalpaklar~~
kullanm~~lard~r. Kara-Kalpaklar Peçenek, Berendi, Uz gibi Türk kavimlerinin bakiyelerinden
olu~mu~lard~r. Ruslar onlara Çermye Klobuki : Kara-Kalpaldar demi~lerdir. Kara-Kalpaldar'~n
Rus tarihindeki önemleri hakk~nda bk. A. D. Rasovskiy, "O Roli Çermh Klobukov v ~storii
Drevney Rusi", Seminarium Kondakovianum I, Prag 1927, (Türk. Terc., H. Ortekin, Eski Rus
Tarihinde Kara-Kalpaldar~n Rolü), Ülkü, C.X. sa. 57, Ankara, 1937, s. 248-258.
55 R.~e~en, Isl~lm Cografyac~larma Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara,1995.
57 Bu isimlerin anlamlar~~hakk~nda bk. M.Uydu Yücel, "~lk Rus Y~lhklar~nda Geçen Türk
Kavirnlerine Ait ~ah~s isimleri", ~.Ü.Ed.Fak.Tarih Dergisi, S. 39, s. 180-212; bu isimlerden Kobyak : "büyük köpek"; Konçak "dizlik"; Gzak : "kuzu ve göz lekesi"; ~arukan'da "sara~an
ad~ndaki bir bahk" anlamlar~na gelmektedir.
58 Destan'daki do~a tasvirleri ve hayvanlar hakk~nda bk. G.B. Sumarokov, Kto Yes't Kto
Wave o Polku ~goreve'', Moskva,1983.
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motifinin de s~k s~ k kullan~ld~~~n~~görüyoruz. Bilindi~i gibi bozkurt Türk destan ve efsanelerinin de ayr~ lmaz bir parças~d~ r. Kaynaklarda Kumanlar~ n
daima bozkurtun yard~m~na ba~vurduklarma dair bilgiler vard~ r59. Destanda
bozkurt motifinin Ruslar'a ait gösterilmesi bu motifin Ruslar'a Kumanlardan
geçti~ini aç~kça göstermektedir60.
Destanda Kumar' ba~bu~u Konçak bir köle olarak görülmektedir. Ancak
ne yaz~ k ki kendilerini yani Ruslar~~efendi olarak yans~ tan destan yazar~~ hiç
fark~ na varmadan kendi içinde bir ikilem içine dü~mü~tür. Zira köle olarak
görülen Konçak, efendisi ~gor'u esir almay~~ ba~arm~~t~r. Nas~l oluyor da bir
köle efendisini esir alabiliyordu?
Kumanlar~n zaferden sonra Rus topraklar~n~~vergiye ba~lad~ klar~ n~~ve
her evden bir sincap kürkünü vergi olarak ald~ klar~ n~~ görüyoruz ki bu da
Ruslar~ n Kumanlara tabi olduklar~ n~~ aç~ kça göstermektedir. Yani bu
dönemde Ruslar üzerindeki siyasi nüfuz Kumanlar~n olmu~tur. Bu tabilik
Kumanlar~ n iktisadi yönden de oldukça güçlenmelerine sebep olmu~tur.
Ayr~ca sürekli sava~lar sonucunda Ruslardan ald~ klar~~ ganimetlerle de oldukça zenginle~mi~lerdir.
Türk kültüründe hakimiyet ve hürriyetin sembolü olan beyaz sancak,
k~ rm~z~~bayrak ve al renkli tu~-un" da Kumanlardan Ruslara geçti~ini
görüyoruz. Zira destanda görüldü~ü üzere beyaz sancak, k~rm~z~~ bayrak ve al
renkli tu~~Ruslara ait olarak verilmi~tir.
Yine kuman ordusunda çelik ok ve m~zraklar~ n bulunmas~, mi~fer ve
k~l~çla= olmas~~madencilikte ve dolay~s~~ile sava~~aletlerinde ne kadar ileri
olduklar~n~~göstermektedir. Ayr~ca bilindi~i üzere ok, m~zrak ve k~l~ç hücum
silahlar~ d~ rlar. Bu da bize yukar~ da bahsetti~imiz gibi Kumanlar~ n
savunmadan ziyade hücuma a~~rl~ kl~~ bir sava~~takti~i uygulad~ klar~ n~~
göstermektedir.
Netice olarak destan yazar~~ taraf~ ndan devaml~~ hakir görülen ve
a~a~~lanan Kumanlar, hem 1185 y~l~nda kazand~ klar~~bu zaferle Ruslara iyi
bir ders vermi~ler hem de destan yazar~na kendisinin bile fark~na varmadan
onlar~~ ebedile~tirecek bir destan~~yazma f~rsat~n~~sunmu~lard~r ki bu da onlar~n ne kadar zeki ve ak~ll~~olduklar~n~~ göstermeye kâfidir.
50

L.Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara, 1991,5.139; ~.Kafeso~lu, a.g.e., s.332.
Bozkurt'un Türk destan ve efsanelerindeki yeri ve önemi hakk~nda bk. B.Ö~el, Türk Mitolojisi I, T.T.K. Yay., Ankara, 1993.
61 Türklerde kullan~lan bayrak ve tu~lar~n renkleri ile ne ifade ettikleri hakk~nda bk.
B.Ö~el, Türk Kültür Tarihine Giri~, K.B.Yay., Ankara, 1991, C.VI.
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