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ÖNSÖZ 

 

Çalışmamız Eski Rus dilindeki ve Çağdaş Rusçadaki “Fiiller” konusunun 

karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Eski Rus dilinin çok geniş bir yelpazede 

incelenmesi gerektiğini göz önünde bulundurursak, çalışmamızın daha rahat 

anlaşılabilir olması için sırayla takip edeceğimiz bölümler oluşturacağız ve her 

bölümde açıklanması gereken konuyu belirlediğimiz hatlarıyla işleyeceğiz. 

Hazırladığımız plana göre tezimizde Eski Rus dili gramer yapısında fillerin yeri ve 

kullanımı, seçtiğimiz bir el yazması örnek üzerinde yaptığımız Eski Rusça fiil 

çalışması ve bu el yazmasının Çağdaş Rusçaya çevirisinin yapılması ve tespit edilen 

fiillerin Çağdaş Rusça ile karşılaştırılması sıralarını takip edeceğiz.  

Tezimizin birinci bölümünde, Eski Rus dili gramer yapısındaki temel 

taşlardan olan filler tüm hatlarıyla incelenecektir. Eski Rusça fiilleri incelerken 

fiiller konusundaki her türlü bilgiye detaylı olarak yer vermeye özen göstereceğiz. 

Fiiller üzerinde yapacağımız çalışmayı sırasıyla; Fiillerde Zaman, Mastar, Đsim Fiil, 

Fiillerde Durum, Fiillerde Kip, Fiillerde Çatı, Ortaçlar ve Ulaçlar şeklinde oluşan 

altı adet alt başlık halinde inceleyeceğiz. 

Tezimizin ikinci bölümünde, seçtiğimiz ve üzerinde çalışma yaptığımız el 

yazması olan “Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı eserde geçen 100 adet oldukça sık 

kullanılan fiili seçeceğiz. Bu fiillerin Eski Rusça ve Çağdaş Rusça kullanımları 

arasındaki farkları oluşturduğumuz tablo üzerinde göstereceğiz. Bu tablo sayesinde 

var olan değişimler ve farklılıkların çok açık bir şekilde gözlemlenmesini 

hedefledik. Aynı el yazması üzerinde yaptığımız bir diğer çalışma fiillerin anlamsal 

yapıları dışında dilbilimsel incelemesi olacaktır. Her fiilin dilbilimsel özelliklerini 

aynı tabloda göstererek, fiilin kullanım şeklinin rahatça anlaşılmasını amaçladık. 
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Aynı zamanda Eski Rusça fiillerden türeyerek günümüzde halen varlığını 

sürdürmekte olan isim, sıfat veya zarfları da aynı tablo üzerinde göstereceğiz. Bu 

tabloyu oluştururken hedeflediğimiz amaç; her fiilin uğradığı muhtemel değişimleri 

ve var olan muhtemel benzerlikleri öne çıkartmaktır.  

Tezimizin üçüncü ve son bölümünde ise, üzerinde çalışmak üzere farklı 

yüzyıllara ait çok sayıda değerli elyazmalarından bir örnek seçeceğiz. Seçtiğimiz 

örnek XII. yüzyıla ait “Geçmiş Yılların Hikâyesi” («Повесть Временных Лет») 

isimli el yazması olacaktır. Seçtiğimiz bu örnek üzerinde çalışma yaptığımız 100 

adet fiilin bulunduğu 58 adet paragrafı Çağdaş Rusçaya çevirerek fiillerin gerek 

anlamsal gerekse biçimsel değişimlerini göstermeyi hedefledik. Bu çeviri sayesinde 

Eski Rusça fiillerin cümle içinde kullanımları, cümle içindeki rolleri ve paragraf 

içerisindeki anlamları rahatça gözlemlenebilecektir.  

Eski Rus dili gramer yapısındaki fiillerin incelenmesi ve bu fiillerin Çağdaş 

Rus dilindeki fiillerle karşılaştırılmasının yapılması, bu çalışma esnasında vermiş 

olduğu desteği ve bilgi paylaşımı için değerli danışmanım Prof. Dr. Ayşe Pamir 

Dietrich’e teşekkürlerimi sunarım. 
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GĐRĐŞ 

Fiil; hareketi veya nesnenin durumunu belirleyen, gramer açısından bir dilin 

en geniş ve karmaşık bölümlerinden birisidir. Eski Rusça fiillerde tıpkı Çağdaş 

Rusça fiiller gibi zaman, durum, kip, çatı ve şahıs kategorileriyle incelenmektedir.  

Tezimizin konusunu oluşturan Eski Rusça fiillere baktığımızda, Eski Rusça 

fiil sisteminin diğer Slav dillerinin, özelliklede Eski Slavcanın (Старославянский 

Язык) fiil sistemine çok yakın olduğunu görmekteyiz.1 Bu fiil sistemi günümüzde 

Çağdaş Rusçada da var olan kategorilerle oluşturulmuştur. Fakat geçmişte bu 

kategorilerin biçimleri ve üstlendikleri roller günümüzle kıyasladığımızda farklılık 

göstermektedir.  

Rus Dili tarihinin gelişimi boyunca fiil kategorilerinde, özellikle birbirlerine 

bağlılık gösteren durum ve zaman kategorilerinde oldukça önemli değişimler 

meydana gelmiştir. Bu iki kategori arasındaki bağlılık her ikisinin de eylemin 

zaman içerisindeki ilerleyişini yansıtmalarından ileri gelmektedir. Bu iki kategori 

arasındaki fark; zaman kategorisinin eylemin ne zaman gerçekleştiğini göstermesi, 

durum kategorisinin ise zaman sınırlaması olmaksızın eylemin zaman içindeki 

sürerliliğini göstermesidir. Bu nedenle fiil tarihi boyunca en önemli konulardan 

birisi fiillerin durum-zaman sistemi olmuştur.2 

Eski Rusça fiillerde zaman kategorisini ele alırsak Çağdaş Rusçadan farklı 

olarak, Şimdiki Zaman, Geniş Geçmiş Zaman, Bitmemişlik Zamanı, Bitmişlik 

Zamanı, Hikâye Bileşik Zamanı, Yalın Gelecek Zaman ve Karmaşık Gelecek 

Zaman olmak üzere yedi farklı zaman çekiminde incelendiğini görmekteyiz. 

                                                
1 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.330. 
2 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.330. 
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Çağdaş Rusçada ise dört farklı Geçmiş Zaman bir adet Geçmiş Zamana 

indirgenerek fiiller Şimdiki, Geçmiş ve Gelecek Zaman olmak üzere üç zaman 

altında incelenmektedir. Şimdiki Zamanda bütün Eski Rusça fiiller beş gruba 

ayrılmaktadır. Bu grupların dördü kök ünlüsü alan fiiller (тематические глаголы) 

bir tanesi ise kök ünlüsü almayan fiillerdir (нетематические глаголы). Kök ünlüsü 

alan fiillerin Şimdiki Zaman çekiminde şahıs eki bir kök ünlüsü yardımıyla fiil 

köküne eklenmektedir. Kök ünlüsü almayan fiillerin ise şahıs eki köke doğrudan 

eklenmektedir.3  

I. sınıf fiillerde kök ünlüsü [е] kök ünlüsü [o]’ya dönüşmektedir. Bu kök 

ünlüsü değişiminin ilk aşamasını 2. ve 3. tekil şahısta görmemiz mümkündür. I.sınıf 

fiillere нести, вести, мочи gibi fiiller dâhildir. Bu fiillerin 2. tekil şahıs 

çekimlerinden de görüleceği gibi (несеши, ведеши, можеши) [e] kök ünlüsü [ши] 

sonekinden önce hemen yerini almaktadır.  

II. sınıf fiillerde de kök ünlüsü [е] kök ünlüsü [o]’ya dönüşmekte fakat bu 

dönüşüm esnasında kök ünlüsü fiil köküne eklenirken önüne [н] ünsüzü 

getirilmektedir. Bu fiil sınıfına стати, двиноти gibi fiiller girmektedir. Aynı 

zamanda yukarıda belirttiğimiz ve I. Sınıf fiiller için geçerli olan “kök ünlüsü alma” 

durumunun detayları bu sınıf içinde geçerlidir.  

III. sınıf fiillerde de kök ünlüsü [е] kök ünlüsü [o]’ya dönüşmekte fakat bu 

dönüşüm esnasında kök ünlüsü fiil köküne eklenirken önüne [j] ünsüzü 

getirilmektedir. Bu sınıfa знати, дΟлати, писати, мазати gibi fiiller girmektedir.  

Bu fiillerin çekimlerini inceldiğimizde bu sınıfa yalnızca 2. tekil şahıs çekiminde [j] 

sesinin açık bir şekilde vurgulandığı [знаjеши, дΟлаjeши] gibi fiillerin değil, aynı 

                                                
3 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.331. 
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zamanda 2. tekil şahıs çekiminde [j] sesinin bulunmamasına rağmen, [sj] > [ш’], 

[zj] > [ж’] değişimi sonucunda *pis-je-si, *maz-je-si durumuna giren пишеши, 

мажеши gibi fiillerinde dâhil olduğunu görmekteyiz.  

IV. sınıf fiiller 2. tekil şahıs çekiminde kök ünlüsü [и], 3. çoğul şahıs 

çekiminde ise kök ünlüsü [ѧ,я] alan fiillerdir. Bu sınıfa любити, хвалити gibi 

fiiller girmektedir. (2. tekil şahıs любиши, хвалиши; 3. çoğul şahıs любѧть, 

хвалѧть). 

V. sınıf fiiller toplamda 5 adettir. Bunlar; быти, дати, Οсти, вΟдΟти, 

имΟти fiilleridir. Bu fiillerin 1. tekil şahıs çekimlerinde son ek [мь], 2.tekil şahıs 

çekimlerinde son ek [си] kullanılırken diğer şahıs çekimlerinde son ekler kök 

ünlüsü alan fiillerin son ekleriyle aynıdır.  

Eski Rusça fiiller üç adet şahıs (birinci, ikinci, üçüncü), üç adet sayı (tekil, 

çoğul, ikil) ve üç adet cins (erkek, orta, dişi) şeklinde incelenmektedir. Çağdaş 

Rusçadan farklı olarak Eski Rusçada tekil ve çoğulun dışında birde ikil sayı 

bulunmaktadır.  

Eski Rusça fiillerde geçişlilik ve fiil çatısı kategorileri kısaca anlatılabilir bir 

yapıya sahiptirler. Etken çatı geçişli fiillerle, edilgen çatı geçişsiz fiillerle 

yapılmaktadır. Edilgen çatı Çağdaş Rusçada da olduğu gibi fiile –ся dönüşlülük 

ekinin eklenmesiyle (мыти сѧ) veya yardımcı fiil ve edilgen ortaç (хваленъ 

есть)yardımıyla elde edilmektedir. 

Çağdaş Rusçada olduğu gibi Eski Rusçada da fiil sisteminde çekimlilik ve 

çekimsizlik biçimleri bulunmaktadır. Ortaçlar, mastar, isim fiil ve ulaçlar çekimsiz 

fiil biçimine dâhildirler. Çekimli fiil biçimine ise üç farklı çekimin her biri dâhildir. 
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I. BÖLÜM 

Tezimizde Eski Rusça fiiller ile Çağdaş Rusça fiillerin karşılaştırılmasını 

yapabilmemiz ve dilin gelişimi esnasında ne gibi değişimler geçirdiğini 

gözlemleyebilmemiz için öncelikle Eski Rusça dilbilgisinde Fiiller konusunu 

kategorilere ayırarak incelemeyi uygun görüyoruz. 

 

Eski Rusça Dilbilgisinde Fiiller  

1.1. Eski Rusça Fiillerde Zaman (Время) Kategorisi 

Eski Rusçada zaman kategorisi Şimdiki Zaman (настоящее время), Geniş 

Geçmiş Zaman (аорист), Bitmemişlik Zamanı (имперфект), Bitmişlik Zamanı 

(перфект), Hikâye bileşik Zamanı (давнопрошедшее время) ve Gelecek Zamanı 

(будущее время) içermektedir. Şimdiki Zaman, Geniş Geçmiş Zaman ve 

Bitmemişlik Zamanı yalın grup, Bitmişlik Zamanı ve Hikâye Bileşik Zamanı ise 

karmaşık grup olarak ayrılmaktadır. Gelecek Zamanı ise ayrıca ele alacağız. 

1.1.1. Eski Rusçada Şimdiki Zaman (Настоящее Время) 

Şimdiki Zamanın tarihi gelişimini incelerken öncelikle kendilerine has 

değişim özellikleri gösteren kök ünlüsü alan fiillerle kök ünlüsü almayan fiillerin 

ayrı olarak incelenmesi gerektiğini bilmeliyiz.  

Kök ünlüsü almayan eylemlerin Şimdiki Zamandaki gelişimini incelerken 

öncelikle bu gruba dâhil olan fiil sayısının sınırlı olduğunu tekrar hatırlamak 

gerekmektedir. Dilin tarihi gelişimi içerisinde вΟдΟти fiilinin mastar şekli 

değişerek вΟдaти olmuş ve bu durumda bu fiil kök ünlüsü almayan fiillerin çekim 
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şeklinden ayrılarak kök ünlüsü alan fiillerin çekim şekline girmiştir.4 Günümüzde 

bu fiil eski kullanım olarak varlığını sürdürmektedir. имΟти fiili ise 1. çoğul şahıs 

çekiminde [мь] sonekini yitirerek III. sınıf fiillerin etkisi altına girmiş ve bu 

sınıftaki fiiller gibi çekimlenmeye başlamıştır. быти fiilinin gelişimine 

baktığımızda ise bu fiilin tarihi boyunca tekil, çoğul ve ikili olmak üzere her üç 

şahısta çekime sahip olduğunu, Çağdaş Rusçada ise bu çekimlerden yalnızca 3.tekil 

ve çoğul şahıs çekimlerinin (есть, суть) saklanabildiğini görmekteyiz.  

дати ve Οсти fiillerini değişimi ise yarım ünlülerin (еры) düşmesinden sonra 

yani 1. tekil şahıs çekimindeki son harf olan [ь] harfinin (дамь, Οмь) düşmesinden 

sonra ortaya çıkan fonetik süreçle başlamaktadır. Bu düşme sonucunda 1.tekil şahıs 

çekiminde kalıplaşan дам, Οм şekli 1. çoğul şahıs çekimiyle çakışmıştır (дамъ, 

Οмъ). Elbette bu çakışma dilde saklanamamış ve bu nedenle bu iki çekim şeklini 

birbirinden ayırabilecek bir çözüm bulunmuştur. Bu çözüme göre emir kipinin 1. 

çoğul şahıs çekiminin (дадимъ, Οдимъ) kullanılması uygun görülmüştür. Bu durum 

2. çoğul şahıs çekimini de etkileyerek bu çekimde de emir kipi 2. çoğul şahıs 

çekiminin kullanılmasına yol açmıştır (дадите, Οдите).  

2. tekil şahıs çekimindeki дашь, Οшь oluşumu ise farklı teorilerle 

açıklanmaktadır. Bu teorilerden ilki 2. tekil şahısta tarihi olarak [ши] > [шь] 

sonekine sahip olarak çekimlenen kök ünlüsü alan fiillerin etkisi altında kaldığını 

ileri sürmektedir. Diğer teoriye göreyse bu çekim şekli tıpkı 1. ve 2. çoğul 

şahıslarda yaşanan değişim gibi emir kipi çekiminin etkisi altında kalmıştır.  

                                                
4 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.334. 
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Bu fiillerin 3. tekil şahıs çekimleri ise kök ünlüsü alan fiillerin 3. tekil şahıs 

çekimlerinde yaşana değişimin etkisi altında kalmış ve даст, Οст şeklinde 

saklanmıştır. Bu fiillerin 3. çoğul şahıs çekimleri Eski Rusçada дадѧть, Οдѧть 

şeklindedir. Οдѧть çekiminin Çağdaş Rusçaya geçişte едят şeklini alması herhangi 

bir özel açıklama gerektirmemektedir. Fakat дадѧть fiilinin дадут olarak değişimi 

açıklama gerektirmektedir. Burada birkaç farklı açıklama getirmek mümkündür. Đlk 

olarak, bu değişimin Şimdiki Zaman Ortaç çekiminin (дадоуча, дадоучи) etkisinde 

kalarak yaşanmış olabileceği öne sürülmektedir. Đkinci olarak ise боудоуть çekimin 

etkisinde kaldığı söylenmektedir. 

Kök ünlüsü alan eylemlerin Şimdiki Zamandaki gelişimini incelerken dikkati 

çeken ilk özellik bu az sayıdaki değişimin fonetik değişimler olduğudur. Bu 

değişimlerin ilki 2. ve 3. tekil şahıs ve 1. çoğul şahıs çekimlerinde yaşanan [e] > [o] 

ünlü değişimi ve bu değişimle benzeşme sonucunda 2. çoğul şahısta [o] ünlüsünün 

ortaya çıkışıdır.5  

2. tekil şahıs çekiminde Eski Slavcada karşımıza çıkan [ши], Eski Rusçada 

[ши] [шь] şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. [шь] sonekinin gelişimi için yalnızca 

en eski kullanım olan [ши] sonekinin son heceyi kısaltma eğilimin etkisiyle 

oluşarak değişime uğramış şekli olduğu öne sürülmektedir. несеши, несешь fiil 

çekimlerine baktığımızda da her iki fiil çekiminin de 2. tekil şahıs çekimi olduğunu 

rahatlıkla görebilmekteyiz.  

Eski Rusçada 3. tekil ve çoğul şahıs çekiminde kullanılan [ть] son ekinin Eski 

Slavca [тъ] sonekinden farklı olduğunu görmekteyiz fakat özellikle XIV. yüzyıla ait 

                                                
5 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.335. 
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bazı Eski Rusça eserlerde [тъ] sonekine de rastlayabilmekteyiz. Bu sonekin kökeni 

ile ilgili teoriler henüz kanıtlanamamıştır. Teorilerden birine göre [т’] > [т] ünlü 

değişimi yumuşak son ünsüzün yarım ünlüsünü kaybetmesinden sonra kalıplaşmış 

bir halde kullanımı sürdürmüştür. Fakat bu teori yeterli ölçüde açıklanamayan 

temellere sahiptir. Diğer teori morfolojik bir açıklama içermektedir. Bu teoriye 

göre, fiillerin 3. şahıs çekimlerinde ortaya çıkan [т]’nin Eski Rusçada sıklıkla özne 

olarak kullanılabilen belirtme zamir eki olan –тъ ekinden geldiği ileri 

sürülmektedir. bu teorinin doğru olduğunu düşünürsek –тъ eki öncelikle tekil 

şahısta yer bulmak zorundadır. Bazı şiveler üzerinde inceleme yapıldığında bu 

şivelerde fiillerin 1. tekil şahıs çekimlerinde [т] ekinin, çoğul şahıs çekiminde ise 

[т’] ekinin varlığı gözlemlenmiştir.  

Bu farklı teorilerden de anlayacağımız gibi 3. şahıs çekim eki olan [т] ekinin 

kökeni hakkındaki teoriler tam olarak kanıtlanamamıştır. Bu nedenle bu ekin kökeni 

ile ilgili soruların tamamı yanıtsız kalmıştır.  

Şimdiki Zamanda kök ünlüsü alan Ι – IV sınıf (тематические) fiillerin ve kök 

ünlüsü almayan V sınıf (нетематические) fiillerin çekimleri birbirlerinden 

farklıdır.  

 

Birinci tip fiil – пасти 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs Пасѧ пасемъ пасевΟ 
2.şahıs Пасеши пасете пасета 
3.şahıs Пасеть пасѧть пасете 

 

Đkinci tip fiil – видΟΟΟΟти 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs Вижю видимъ видивΟ 
2.şahıs видиши(видишь) видите видита 
3.şahıs Видить видѧть видита 
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Üçüncü tip fiil – вΟΟΟΟдΟΟΟΟти (знать) 
 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs ВΟмь вΟмъ вΟвΟ 
2.şahıs ВΟси вΟсте вΟста 
3.şahıs ВΟсть вΟдѧть вΟста 

Dördüncü tip fiil – носити 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs Ношѧ носимъ носивΟ 
2.şahıs Носиши носите носита 
3.şahıs Носитъ носѧть носите 

Beşinci tip fiil (Yardımcı fiil) –– быть 
 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs Есмь есмъ есвΟ 
2.şahıs Еси есте еста 
3.şahıs Есть суть еста 

 

1.1.2. Eski Rusçada Geçmiş Zaman (Прошедшее Время) 

Eski Rusçada fiillerin Geçmiş Zamanı dört ayrı gruba ayrılmaktadır. Đlk iki 

grup Geniş Geçmiş Zaman ve Bitmemişlik Zamanı (аорист и имперфект) yalın 

geçmiş zamanı, diğer iki grup Bitmişlik Zamanı ve Hikâye Bileşik Zamanı ise 

(перфект и плюсквамперфект) bileşik geçmiş zamanı ifade etmektedir.  

1.1.2.1. Eski Rusçada Geniş Geçmiş Zaman (Aорист) 

Geniş Geçmiş Zaman yalın geçmiş zamanın birincisidir. Bu zamanda 

kullanılan fiiller hareketin kısa bir süre devam ettiğini veya ani gerçekleşen 

hareketleri ifade etmektedirler. Bu zaman geçmişte tamamen sonlandırılmış bir 

olaydan bahsederken kullanılmaktadır. Bu nedenle genellikle Çağdaş Rusçaya 

tercümelerde Geçmiş Zaman, bitmişlik fiilleri kullanılmaktadır. 

Geniş Geçmiş Zamanın tarihine baktığımızda Eski Slavcada bu zamanın üç 

farklı tipinin olduğunu görmekteyiz. Bunlar basit, eski sigmatik ve yeni sigmatik 

Geniş Geçmiş Zamandır. Basit ve sigmatik Geniş Geçmiş Zaman arasındaki fark 

sigmatik yapının mastar köküne eklenen –s soneki yardımıyla yapılması, basit 
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yapıda ise bu ekin kullanılmamasıdır. Eski ve yeni sigmatik yapı arasındaki fark ise 

eski sigmatik yapıda  –s sonekinin mastar köküne doğrudan eklenmesi yeni 

sigmatik yapıda ise bu ekin bir ünlü yardımıyla eklenmesidir. Bu noktada şunu da 

belirtmemiz gerekiyor ki; –s soneki sigmatik Geniş Geçmiş Zamanın bütün 

formlarında varlığını sürdürmemiş, yalnızca ardından gelen harf “t” harfi ise 

varlığını sürdürmüş bunun dışındaki bütün formlarda bu ek –ch şeklini almıştır.6  

Eski Slavcadan farklı olarak Eski Rusça Geniş Geçmiş Zaman yalnızca 

sigmatik yapıya sahiptir. Yeni sigmatik Geniş Geçmiş Zamanın yapımında Eski 

Slavcada olduğu gibi Eski Rusçada da 2. ve 3. tekil şahıs çekimine basit Geniş 

Geçmiş Zaman –e sonekiyle dâhil olmuştur. 

ХХХХвалити 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs Хвалихъ хвалихомъ хвалиховΟ 
2.şahıs Хвали хвалисте хвалиста 
3.şahıs Хвали хвалиша хвалиста 

 

1.1.2.2 Eski Rusçada Bitmemişlik Zamanı (Имперфект) 

Bitmemişlik Zamanı yalın geçmiş zamanın ikincisidir. Bu zamana eski 

yazıların hikâye şeklinde anlatılan kısımlarında sıklıkla rastlayabiliriz. Bitmemişlik 

Zamanı geçmişte yaşanan olayların sürekliliğinden veya zaman sınırlaması 

olmaksızın geçmişte birkaç kez meydana gelişinden bahsedilmek istendiğinde 

kullanılmaktadır. Bu nedenle Çağdaş Rusçaya çevirilerde Geçmiş Zamanda 

bitmemişlik filleri kullanılmaktadır.7 

                                                
6 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.339. 
7 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.195. 
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Bitmemişlik Zamanının tarihine bakarsak köken olarak –ēach, -aach, -ach 

sonekleri yardımıyla yapılmaktadır. Örneğin; нести fiilinin 1. tekil şahıs çekimini 

yaparken şu sırayı takip etmekteyiz: fiil kökü nes + Bitmemişlik Zamanı soneki –

ēach + “o” ünlüsü + sonek –т; nesēachom. Eski Slavca kökende [ē] ünlüsü [e] 

ünlüsüne ve [om]’da [ъ]’ye dönüştüğü için 1. şahıs çekimi несΟахъ şeklini almıştır. 

Eski Slavcadan farklı olarak Eski Rusçada Bitmemişlik Zamanında üç şekilde 

değişiklik yaşanmıştır. Bunlardan birincisi önce benzeşme yaşanması ve daha 

sonrada sonekte ünlü ulamasının meydana gelmesidir (несΟахъ > несѧахъ > 

несѧхъ). Đkinci değişiklik 2. çoğul şahıs ve 2. ve 3. tekil şahıs çekimlerinde Eski 

Slavcadaki -шет- veya -шьт- çekim eki yerine Eski Rusçada -сте- çekim eki 

kullanılmaya başlanmıştır. Üçüncü değişiklik ise 3. çoğul şahısta Şimdiki Zaman 

şeklinin etkisiyle -ть- eki ortaya çıkmıştır (видѧхоуть, несѧхоуть).8  

Знати 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs Знаахъ знаахомъ знааховΟ 
2.şahıs Знааше знаашете знаашета 
3.şahıs Знааше знаахѧ знаашете 

 

1.1.2.3. Eski Rusçada Bitmişlik Zamanı (Перфект) 

Bitmişlik Zamanı bileşik geçmiş zamanın ilkidir. Bitmişlik zamanı geçmişte 

gerçekleştirilen hareketin veya durumun şimdiki zamana yansıyan sonucunu ifade 

ederken kullanılmaktadır. Genellikle günlük konuşmalarda kullanıldığı 

görülmektedir. Bitmişlik Zamanı bitmişlik filleriyle yapılmaktadır.  

                                                
8 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.341. 
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Çağdaş Rusçaya Geçmiş Zamanda bitmişlik veya bitmemişlik filleri kullanılarak 

çevrilmiştir.9 Bitmişlik Zamanı Şimdiki Zaman çekimli yardımcı fiil быти ve 

Geçmiş Zaman çekimli, durum ve sayıya göre değişen herhangi bir ortaç 

kullanılarak yapılmaktadır. Bitmişli Zamanının oluşturulmasında Eski Slavca ile 

Eski Rusça arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.10  

Быти + нести 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs есмь неслъ/-ла/-ло есмъ несли/-лы/-ла есвΟ несла/-лΟ/-лΟ 
2.şahıs еси неслъ/-ла/-ло есте несли/-лы/-ла еста несла/-лΟ/-лΟ 
3.şahıs есть неслъ/-ла/-ло суть несли/-лы/-ла еста несла/-лΟ/-лΟ 
 

1.1.2.4. Eski Rusçada Hikâye Bileşik Zamanı (Плюсквамперфект) 

Hikâye Bileşik Zamanı bileşik geçmiş zamanın ikincisidir. Bu zaman 

geçmişte yapılan bir hareketin öncesinde yapılan hareketten bahsederken 

kullanılmaktadır. Çağdaş Rusçaya Geçmiş Zamanda bitmişlik veya bitmemişlik 

fiilleri kullanılarak çevrilmiştir. Eski Slav dilinde Hikâye Bileşik Zamanının 

yalnızca tek bir kullanım şekli varken Eski Rusçada bu zaman iki farklı kullanım 

şekli edinmiştir. Bu kullanım şekillerinin her ikisinde de быти yardımcı fiili 

kullanılmaktadır. Birinci kullanımda yardımcı fiil Bitmemişlik Zamanında 

çekimlenirken, ikinci kullanımda Bitmişlik Zamanında çekimlenmektedir.11 Eski 

Rusçada bu kullanımlardan birincisi diğer kullanıma göre daha erken zamanlarda 

dilden kaybolmuştur. Aşağıdaki tabloda her iki kullanımın çekimleri verilmektedir. 

 
 
 
 

                                                
9 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.196. 
10 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.341. 
11 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.197. 
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Birinci kullanım: Быти + ххххвалити 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs бяхъ хвалилъ/-ла/-ло бяхомъ хвалили/-лы/-ла бяховΟ хвалила/-лΟ/-

лΟ 
2.şahıs бяше хвалилъ/-ла/-ло бясте хвалили/-лы/-ла бяшета хвалила/-лΟ/-

лΟ 
3.şahıs бяше хвалилъ/-ла/-ло бяху хвалили/-лы/-ла бяшета хвалила/-лΟ/-

лΟ 

Đkinci kullanım: Быти + Быти + ххххвалити 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs есмь былъ/-ла/-ло 

хвалилъ/-ла/-ло 

есмъ были/-лы/-ла 

хвалили/-лы/-ла 
есвΟ была/-лΟ/-лΟ 

хвалила/-лΟ/-лΟ 
2.şahıs еси былъ/-ла/-ло 

хвалилъ/-ла/-ло 

есте были/-лы/-ла 

хвалили/-лы/-ла 
еста была/-лΟ/-лΟ 

хвалила/-лΟ/-лΟ 
3.şahıs есть былъ/-ла/-ло 

хвалилъ/-ла/-ло 
суть были/-лы/-ла 

хвалили/-лы/-ла 

еста была/-лΟ/-лΟ 

хвалила/-лΟ/-лΟ 

 

1.1.3. Eski Rusçada Gelecek Zaman (Будущее Время) 

Eski Rusçada Gelecek Zaman üç farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri 

yalın gelecek zaman diğer ikisi karmaşık gelecek zamandır. 

1.1.3.1. Eski Rusçada Yalın Gelecek Zaman 

(Простое Будущее Время) 

Yalın Gelecek Zaman fiil çekimi Şimdiki Zaman fiil çekiminin aynısıdır. Bu 

zamanın Şimdiki Zamandan tek farkı genellikle bitmişlik fiilleriyle yapılmasıdır. 

Fakat bu özellik temel olarak Eski Slavcanın özelliği olarak bilinmekte Eski 

Rusçada ise hem bitmişlik hem de bitmemişlik eylemleriyle yapılan Yalın Gelecek 

Zamana rastlanabilmektedir.12 Aşağıda быти fiilinin çekimine yer verilmektedir. 

Ancak bu zamanda быти fiili бѧд- kökünü alarak farklı bir çekime sahip olmuştur: 

 

                                                
12 Gorşkova K.V., Haburgaev G.A., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vısşaya Şkola, 
Moskova, 1981, Sistema spryagaemıh form v drevnerusskom yazıke, formı buduşih vremen, s.293. 
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 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs Бѧдѧ бѧдемъ бѧдевΟ 
2.şahıs Бѧдеши бѧдете бѧдета 
3.şahıs Бѧдетъ бѧдѧтъ бѧдете 
 

1.1.3.2. Eski Rusçada Birinci Karmaşık Gelecek Zaman  

(Первое Будущее Сложное Время) 

Birinci Karmaşık Gelecek Zaman yardımcı fiillerden herhangi birisi 

kullanılarak yapılmaktadır (иму, стану, начьну, хочю...). Yardımcı fiilden sonra 

eylemi belirleyen fiil çekimsiz olarak kalmaktadır. Yardımcı fiiller genel olarak 

eylemin amaç, istek, hareket başlangıcı gibi farklı anlamlarını ifade edebilmektedir. 

Birinci Karmaşık Gelecek Zaman ise yalnızca gelecekte yapılacak bir hareketin 

sürerliliğinden bahsederken kullanılmaktadır. Bu zamanın tarih içinde gelişimine 

bakıldığında en dikkat çekici değişim; быти yardımcı fiilinin kullanılmaya 

başlamasıyla diğer bütün yardımcı fiillerin zaman içerisinde kullanımlarını 

yitirmesidir.13 Sonuç olarak bugüne değin быти yardımcı fiili Rus Dilinde gelecek 

ifade etmesi dışında herhangi başka bir özel kelime anlamına sahip olmayan tek fiil 

olarak varlığını sürdürmüştür. 

 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs стану хвалити станемъ хвалити станевΟ хвалити 

2.şahıs станеши хвалити станете хвалити станета хвалити 

3.şahıs станеть хвалити стануть хвалити станета хвалити 

 

 

 

                                                
13 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.352. 
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1.1.3.3. Eski Rusçada Đkinci Karmaşık Gelecek Zaman  

(Второе Будущее Сложное Время) 

Đkinci Karmaşık Gelecek Zaman быти yardımcı fiili ve bitmişlik ve 

bitmemişlik fiillerinin Geçmiş Zaman çekimleriyle yapılan ortaçlar kullanılarak 

yapılmaktadır. Đkinci Karmaşık Gelecek Zaman gelecekte yapılacak olan bir 

hareketten daha önce yapılacak olan bir hareketi ifade ederken kullanılmaktadır. 

Eski Rusçadaki bu zaman XVI. yüzyıla varıncaya kadar varlığını ancak 

sürdürebilmiştir.14 Birinci Karmaşık Gelecek Zamanla kıyaslandığında daha erken 

tarihlerde kullanımı yok olmuştur.Birinci zamandan farklı olarak bu zaman biçimi 

kendine has bir anlam da ifade etmektedir. Bu anlam; ana cümlenin zamanına bağlı 

olarak belirlenmiş bir zamanı ifade etmesinde yatmaktadır. 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs бѧдѧ пилъ/-ла/-ло бѧдемъ пили/-лы/-ла бѧдевΟ пила/-лΟ/-лΟ 
2.şahıs бѧдеши пилъ/-ла/-ло бѧдете пили/-лы/-ла бѧдета пила/-лΟ/-лΟ 

3.şahıs бѧдетъ пилъ/-ла/-ло бѧдѧтъ пили/-лы/-ла бѧдете пила/-лΟ/-лΟ 

 
1.2. Eski Rusçada Mastar Kategorisi (Инфинитив) 

Mastar (инфинитив) bir fiilin çekime uğramamış halidir. Eski Rusçadaki 

mastar eki –ти veya –чи ’dir (ходити, читати, беречи, стеречи). Mastarın 

kökenine inildiğinde fark edilmektedir ki, mastar bir fiilden daha çok isim olarak 

kullanılmaktadır. Çağdaş Rusçada da bu form belirli kelimelerde 

gözlemlenmektedir. (Mastar мочь ve isim мочь, mastar печь ve isim печь v.s.).15 

Eski Rusçadaki vurgusuz mastar eki– ти Çağdaş Rusçada bazı durumlarda 

korunmuştur. Örneğin; fiil kökünde –с harfi varsa mastar eki– ти kullanılmaya 

                                                
14 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.353. 
15 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.359. 
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devam edilmiştir (попасти, упасти). Fakat genel olarak Rus lehçelerinin büyük bir 

çoğunluğunda son harf –и’nin yerini –ь almıştır (привесть, рость).16 

 

1.3. Eski Rusçada Đsim Fiil Kategorisi (Супин) 

Đsim fiilde (супин) mastar gibi bir fiilin çekime uğramamış halidir. Bu 

nedenle hem form hem de kullanım şekli olarak mastarla çok sık karıştırılmaktadır. 

Đsim fiil Eski Rusçada genellikle bir hareketi belirten veya hareketin amacını 

gösteren fiillerden sonra kullanılmaktadır. Đsim fiil mastar köküne –тъ eki 

getirilerek yapılmaktadır (купитъ, ловитъ).17 Đsim fiil henüz XI. Yüzyılda dilden 

kaybolmaya başlamıştır. Çağdaş Rusçada ise Eski Rusçadaki isim fiilin izleri artık 

görülmemektedir.18  

На Озвадо ехати звΟри гонитъ.  

(Ехать на Озвадо, чтобы гонять зверей.) 

 

1.4. Eski Rusça Fiillerde Durum Kategorisi (Вид) 

Eski Rusçada fiillerde durum kategorisi XII. nci yüzyıldan başlayarak XVI. 

nci yüzyıla kadar aktif bir şekilde gelişimini sürdürmüştür. Eski Rusçada fiillerde 

durum hareketin bitmişliği (совершенный) veya bitmemişliği (несовершенный) 

ve uzunluğu (длительность) veya kısalığına (недлительность, мгновенность) 

bağlıdır.  

                                                
16 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.206. 
17 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.207. 
18 Đvanov V.V., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Prosveşenie, Moskova, 1983, Đstoriya 
Glagola, s.360. 
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Kelimenin kökünde gerçekleşen “о – а, е – ΟΟΟΟ, ъ – ы, ь – и” şeklindeki ünlü 

değişimi fiilin uzunluk veya kısalık ifadesini vermektedir.19 Uzun sesliler hareketin 

uzunluğunu veya tekrar ettiğini gösterirken, kısa sesliler hareketin kısalığını veya 

bir kez gerçekleştiğini göstermektedir (положити – полагати, точити - 

тaчати). 

Dilbilimciler temel olarak fiilin uzunluk ifadesini belirtmek üzere 4 aşama 

geliştirmişlerdir: 

1- катить – yalın uzun hareket, 

2- катать – ara vermeksizin gerçekleştirilen soyut hareket, 

3- катывать – aralıklı olarak gerçekleştirilen çok yönlü hareket, 

4- катнуть – tek yönlü, anlık hareket.20 

Fiillerde durumun bir diğer belirleyicisi ise zamanla gelişen önek ve sonekler 

olmuştur. Bu önek ve sonekler bitmişlik ve bitmemişlik fiilleri arasındaki farkın 

belirleyicisi olmuşlardır. 

Sonek –ива- (-ыва-) ile yapılan fiiller hareketin uzunluğunu ve çok 

yönlülüğünü göstermektedir. Sonek –ну- ile yapılan fiiller ise hareketin anlık ve tek 

yönlü olduğunu göstermektedir.  

Önekli fiiller zaman içerisinde yalnızca yer ve zaman ilişkisini belirtmekten 

öteye geçerek, çoğunlukla soyut ve belirli sınırlar içerisinde gerçekleştirilen 

hareketleri belirtmekte kullanılmıştır. Bu özellik sonuçta fiillerin bitmişliğini ve 

                                                
19 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.208. 
20 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.208. 
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bitmemişliğini gösteren bir sistemi meydana getirmiştir (строю, строил, буду 

строить – bitmemişlik durumu ve построил, построю – bitmişlik durumu).21 

Fakat önekli fiillerin her biri her zaman bitmişlik veya bitmemişlik ifadesi 

vermemektedir. Örneğin, önek alarak hareketin uzunluğunu gösteren fiiller 

bitmişlik durumuna dâhil değillerdir (ходить-выходить, сыпать - засыпать). 

 

1.5. Eski Rusça Fiillerde Kip Kategorisi (Наклонение) 

Eski Rusçada kipler (наклонения) Çağdaş Rusçada da olduğu gibi iki başlık 

altında incelenmektedir. Bunlar emir kipi (повелительное наклоненеие) ve dilek-

şart kipidir (сослагательное/условное наклонение). 

 

1.5.1. Eski Rusça Fiillerde Emir Kipi  

(Повелительное Наклоненеие) 

Eski Rusçada emir kipleri geleceğe itafen planlanmış eylemleri belirtmekte 

kullanılmaktadır. Eski Rusçada emir kipleri şahıs ve sayıya göre çekimlenmektedir. 

Çağdaş Rusçadaki emir kipinden tek farkı, tekil şahıs 2. ve 3. şahısla, çoğul ve ikil 

şahıs ise 1. ve 2. şahısla ifade edilmektedir. Bu şahıslardan 1. şahıs çekim şekli 

konuşmacının herhangi birisine bir eylemi gerçekleştirme emri verdiğini ve 

kendisinin de bu eylemi gerçekleştirmede aktif rol alacağını ifade etmektedir. Emir 

kipi yapımında sonekler –и---- ve –Ο---- kullanılmaktadır. Sonek –и- tekil şahıslarda 

kullanılırken, sonek –Ο---- çoğul ve ikil şahıslarda kullanılmaktadır.22  

                                                
21 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.208. 
22 Gorşkova K.V., Haburgaev G.A., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vısşaya Şkola, 
Moskova, 1981, Sistema spryagaemıh form v drevnerusskom yazıke, formı buduşih vremen, s.315. 
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I-II-III-IV sınıf (тематические) kök ünlüsü alan fiillerin emir kipi 

çekimleri: 

I.sınıf  II.sınıf  III.sınıf  IV.sınıf 

(нести) (двигнѧти) (знати)          (молити) 

 

1.tekil şahıs  -----  -----  -----  ----- 
2.tekil şahıs  неси  двигни  знаи  моли 
3.tekil şahıs  неси  двигни  знаи  моли 

1.çoğul şahıs  несΟмъ  двигнΟмъ знаимъ  молимъ 

2.çoğul şahıs  несΟте  двигнΟте знаите  молите 
3.çoğul şahıs  -----  -----  -----  ----- 

1.ikil şahıs  несΟвΟ  двигнΟвΟ знаивΟ  моливΟ 

2.ikil şahıs  несΟта  двигнΟта знаита  молита 
3.ikil şahıs  -----  -----  -----  ----- 
 
 
V sınıf kök ünlüsü almayan fiillerin (нетематические) emir kipi 

çekimleri: 

    Οсти  дати 

 

1.tekil şahıs  -----  ----- 

2.tekil şahıs  Οжь  дажь 

3.tekil şahıs  Οжь  дажь 

1.çoğul şahıs  Οдимъ  дадимъ 

2.çoğul şahıs  Οдите  дадите 
3.çoğul şahıs  -----  ----- 

1.ikil şahıs  ΟдивΟ  дадивΟ 

2.ikil şahıs  Οдита  дадита 
3.ikil şahıs  -----  ----- 
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1.5.2. Eski Rusça Fiillerde Dilek-Şart Kipi 

(Сослагательное/Условное Наклоненеие) 

Eski Rusçada dilek-şart kipi belirli koşullarda gerçekleşecek olan ve aynı 

zamanda gerçekleşmesi istenilen hareketi ifade etmekte kullanılır fakat kullanımı 

oldukça nadirdir.23 Dilek-şart kipi yardımcı fiil быти ve –лъ sonekli geçmiş zaman 

ortaçlarıyla yapılmaktadır.  

Быти + носити 

 Tekil şahıs Çoğul şahıs Đkil şahıs 
1.şahıs быхъ носилъ/-ла/-ло быхомъ носили/-лы/-ла быховΟ носила/-лΟ/-лΟ 
2.şahıs бы носилъ/-ла/-ло бысте носили/-лы/-ла быста носила/-лΟ/-лΟ 
3.şahıs бы носилъ/-ла/-ло бышѧ носили/-лы/-ла бысте носила/-лΟ/-лΟ 

 

1.6. Eski Rusça Fiillerde Çatı Kategorisi (Залог) 

Eski Rusça fiillerde çatı öznenin nesneyle olan ilişkisini göstermektedir. 

Fiillerde çatı etken (активный) ve edilgen (страдательный) olarak iki farklı şekilde 

incelenmektedir.  

Çağdaş Rusçada geçişsiz fiilleri ifade etmekte kullanılan ekliktik yapı 

dönüşlülük eki –ся edilgen çatı anlamını vermekte kullanılan en önemli morfolojik 

yapıdır. –ся sonekinin kökenine indiğimizde, bildirme durumunda (винительный 

падеж) çekimlenmiş dönüşlü zamir olduğunu görmekteyiz.24 Eski Rusçada bu 

zamir Çağdaş Rusçada olduğu gibi fiilin ayrılmaz bir parçası değildir ve fiilden ayrı 

olarak kullanılabilmektedir. Elbette eski Rusçada da –сѧ sonekinin kesinlikle 

kullanılması gereken fiillerde vardı (боѧти сѧ “бояться”, смΟѧти сѧ 

“смеяться”...). Eski Rusçada kişinin manevi durumunu ifade eden bazı fillerde de 
                                                
23 Gorşkova K.V., Haburgaev G.A., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vısşaya Şkola, 
Moskova, 1981, Sistema spryagaemıh form v drevnerusskom yazıke, formı buduşih vremen, s.315. 
24 Pamir Dietrich, Ayşe, Eski Rusça Dilbilgisi, Multilingual, Đstanbul, 2001, Eski Rusçada Eylemler, 
Eylemlerde Çatı, s.125. 
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ekliktik yapı dönüşlülük eki yönelme durumunda çekimlenerek (дательный падеж) 

–си şeklinde kullanılmaktadır (жалити си “скорбеть”).  

Etken çatının edilgen çatıdan farkını göstermek için, özne + yüklem + nesne 

şeklindeki formülü kullanabiliriz.25 Bu yapıda yüklem geçişli bir fiille yapılmaktadır 

ve bu yapıyla etken çatı ortaya çıkmaktadır. Tam tersi durumda da edilgen yapı elde 

edilmektedir (ученик читает книгу; книга читается учеником). Edilgen yapının 

tek farkı öznenin hareketi gerçekleştirmemesi, fakat hareketten etkilenmesidir. 

 

1.7. Eski Rusçada Ortaçlar Kategorisi (Причастиe) 

Eski Rusçada Çağdaş Rusçada da olduğu gibi ortaçlar (причастия) şimdiki ve 

geçmiş zamanda etken (действительный) ve edilgen (страдательный) olmak üzere 

iki gruba ayrılarak incelenmektedir. Çağdaş Rusçadan farklı olarak Eski Rusçada 

ortaçlar sadece uzun ortaçlar değil aynı zamanda kısa ortaçlar olarak 

kullanılmaktadır.  

 

1.7.1. Kısa Etken Ortaç (Краткое Действительное Причастие) 

Eski Rusça yazıtlarda Kısa etken ortacın kullanımı genellikle fiil şeklinde 

yaygın olarak görülmektedir.26 Kısa etken ortaçların şimdiki zaman ve geçmiş 

zaman çekimleri farklılık göstermektedir. Aşağıda kısa etken ortacın şimdiki zaman 

ve geçmiş zaman çekimleri ayrı ayrı gösterilmiştir.  

 

 

                                                
25 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.210. 
26 Bukateviç, N.Đ., Savitskaya S.A., Esaçeva L.Y., Đstoriçeskaya Grammatika Russkogo Yazıka, Vişa 
Şkola, Kiev, 1974, Glagol i Ego Đstoriya, s.202. 
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Şimdiki Zaman: 

Eski Rusçada şimdiki zaman kısa etken ortaç -уч-, -юч-, -ач-, -яч- sonekleri 

yardımıyla yapılmaktadır. Bu ekler yalnızca yalın hal, tekil şahıs, erkek ve orta 

cinste kullanılmamaktadır. Şimdiki zaman kısa etken ortaçlar Eski Rusçada ŏ kök 

ve ā kök erkek, orta ve dişi cins isimler gibi çekimlenmektedir.  

     Erkek cins Orta cins  Dişi cins 
Tekil şahıs Yalın hal (Y.H.)  неса  неса  несоучи 
  Belirtme hali (B.H.) несоучь  несоуче  несоучоу 

  Tamlayan hali (T.H.) несоуча  несоуча  несоучΟ 
  Yönelme hali (YÖN.H.) несоучоу  несоучоу  несоучи 
  Araç hali (A.H.)  несоучьмь несоучьмь несоучею 
  Kalma hali (K.H.)  несоучи  несоучи  несоучи 

Çoğul şahıs Y.H.   несоуче  несоуча  несоучΟ 

  B.H.   несоучΟ   несоуча  несоучΟ 
  T.H.   несоучь  несоучь  несоучь 
  YÖN.H.   несоучемъ несоучемъ            несоучамъ 
  A.H.   несоучи  несоучи                несоучами 

  K.H.   несоучихъ несоучихъ            несоучахъ 
Đkil şahıs Y.H. - B.H  несоуча  несоучи  несоучи 
  T.H. - K.H.  несоучоу  несоучоу  несоучоу 
  YÖN.H. - A.H.  несоучема несоучема             несоучама 

Geçmiş Zaman: 

Eski Rusçada geçmiş zaman kısa etken ortaçlar -ъш-, -вьш- sonekleri 

yardımıyla yapılmaktadır. Bu ekler yalnızca yalın hal, tekil şahıs, erkek ve orta 

cinste kullanılmamaktadır. Geçmiş zaman kısa etken ortaçlar Eski Rusçada ŏ kök 

ve ā kök erkek, orta ve dişi cins isimler gibi çekimlenmektedir. 

    Erkek cins Orta cins Dişi cins 
Tekil şahıs (Y.H.)  несъ  несъ  несъши 
  (B.H.)  несъшъ  несъшъ  несъшоу 

  (T.H.)  несъша  несъша  несъшΟ 
  (YÖN.H.) несъшоу несъшоу несъши 
  (A.H.)  несъшьмь несъшьмь несъшею 
  (K.H.)  несъши  несъши  несъши 

Çoğul şahısY.H.  несъше  несъша  несъшΟ 

  B.H.  несъшΟ  несъша  несъшΟ 
  T.H.  несъшь  несъшь  несъшь 
  YÖN.H.  несъшемъ несъшемъ несъшамъ 
  A.H.  несъши  несъши  несъшами 

  K.H.  несъшихъ несъшихъ несъшахъ 
Đkil şahıs Y.H. - B.H несъша  несъши  несъши 
  T.H. - K.H. несъшоу несъшоу несъшоу 
  YÖN.H. - A.H несъшема несъшема несъшами 
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1.7.2. Kısa Edilgen Ortaç (Краткое Страдательное Причастие) 

Şimdiki Zaman: 

Eski Rusçada şimdiki zaman kısa edilgen ortaç -м- sonekiyle yapılmaktadır. 

Şimdiki zaman kısa edilgen ortaçlar ŏ kök ve ā kök isimler gibi cinse, sayıya ve 

durumuna göre çekimlenmektedirler.  

Tekil şahıs 1- несомъ, -а, -о 
   2- несомъ, -а, -о 
   3- несомъ, -а, -о 
Çoğul şahıs 1- несоми, -ы, -а 
   2- несоми, -ы, -а 
   3- несоми, -ы, -а 
 

Geçmiş Zaman: 

Eski Rusçada geçmiş zaman kısa edilgen ortaç -н- veya -т- sonekiyle 

yapılmaktadır. Geçmiş zaman kısa edilgen ortaçlar ŏ kök ve ā kök isimler gibi 

cinse, sayıya ve durumuna göre çekimlenmektedirler.  

Tekil şahıs 1- писанъ, -а, -о 
   2- писанъ, -а, -о 
   3- писанъ, -а, -о 
Çoğul şahıs 1- писани, -ы, -а 
   2- писани, -ы, -а 
   3- писани, -ы, -а 
 

1.7.3. Uzun Etken Ortaç (Полное Действительное Причастие) 

Şimdiki zaman: 

Eski Rusçada şimdiki zaman uzun etken ortaç, kısa etken ortaç şimdiki zaman 

köküne erkek ve orta cins için –и, dişi cins için –ия soneklerinin getirilmesiyle 

yapılmaktadır. Şimdiki zaman uzun etken ortaç belirttikleri ismin cinsine, sayısına 

ve durumuna göre çekimlenmektedirler.  
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Geçmiş zaman: 

Eski Rusçada geçmiş zaman uzun etken ortaç, kısa etken ortaç geçmiş zaman 

köküne erkek cins için –ыи, orta cins için –ее, dişi cins için –ия soneklerinin 

getirilmesiyle yapılmaktadır. Geçmiş zaman uzun etken ortaç belirttikleri ismin 

cinsine, sayısına ve durumuna göre çekimlenmektedirler.  

 

1.7.4. Uzun Edilgen Ortaç (Полное Страдательное Причастие) 

Şimdiki zaman: 

Eski Rusçada şimdiki zaman uzun edilgen ortaç, kısa edilgen ortaç şimdiki 

zaman köküne sıfat eki olan erkek cins için –ыи, orta cins için –ое, dişi cins için –

ая soneklerinin getirilmesiyle yapılmaktadır.  

Geçmiş zaman: 

Eski Rusçada geçmiş zaman uzun edilgen ortaç, kısa edilgen ortaç geçmiş 

zaman köküne sıfat eki olan erkek cins için –и, orta cins için –е, dişi cins için –я 

soneklerinin getirilmesiyle yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli 

bir husus vardır. Zaman içerisinde fiillerden türetilen sıfatlardan etkilenilerek 

geçmiş zaman uzun edilgen ortaç köküne –нн eki eklenmiştir (посланный, 

сработанный). 

1.8. Eski Rusçada Ulaç Kategorisi (Деепричастие) 

Eski Rusçada kısa etken ortaçlar ulaçların ortaya çıkış noktasıdır. Şimdiki ve 

geçmiş zaman kısa etken ortaçların zaman içinde sıfat işlemlerini yitirmesi ve daha 

çok bir yüklem görevi edinmeye başlamasının sonucunda ulaçlar ortaya çıkmıştır.27 

                                                
27 Pamir Dietrich, Ayşe, Eski Rusça Dilbilgisi, Multilingual, Đstanbul, 2001, Eski Rusçada Eylemler, 
Ulaçların ortaya çıkışı, s.137. 
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Ulaçlar ikinci dereceden yüklem görevi üstlenerek temel yükleme eklenmişler, 

fakat zamana göre değişim göstermemişlerdir. Ulaçlar sıfat görevi de üstlendikleri 

için belirttikleri isimle uyum içinde çekimlenmektedirler.  

Ulaçlar hem bitmişlik hem de bitmemişlik fiilleriyle kullanılabilmektedir. 

Şimdiki zaman çekimlerinde bitmemişlik fiilleri kullanılırken geçmiş zaman 

çekimlerinde bitmişlik çekimleri kullanılmaktadır. Şimdiki zamanda ulaç ekleri 

erkek cins için -я, dişi cins için –чи’dir. Geçmiş zaman ekleri ise erkek cins için -в 

dişi cins için –евши’dir. 
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II. BÖLÜM 

Đnceleme yapmak üzere seçtiğimiz XII yüzyıla ait “Geçmiş Yılların Hikâyesi” 

(«Повесть Временных Лет») isimli el yazmasında geçen, hem Eski Rusçada hem 

de Çağdaş Rusçada sıkça kullanılan 100 adet fiilin incelemesini, oluşturduğumuz 

tablo üzerinde yapacağız. Bu tabloda Eski Rusça ve Çağdaş Rusça fiillerin 

arasındaki anlamsal farklılıkların yanı sıra, morfolojik değişimler, kullanım 

farklılıkları ve bu kökenden türeyerek günümüzde halen varlığını sürdürmekte olan 

isim, sıfat ve zarfları göstereceğiz.  

 

“Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı el yazmasında geçen 100 adet fiilin 

incelemesi 

 

1.  ЕСТЬ ПОШЛА (E.R.) – ПОШЛА (Ç.R.) 

…ПОВΞСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛΞТ ЧЕРНОРИЗЦА ФЕДОСЬЕВА 
МАНАСТЫРЯ ПЕЧЕРЬСКАГО, ОТКУДУ ЕСТЬ ПОШЛА РУСКАЯ 
ЗЕМЛЯ…(E.R.) 
...ПОВЕСТЬ О МИНУВШИХ ГОДАХ ЧЕРНОРИЗЦА ФЕОДОСЬЕВА 
МОНАСТЫРЯ ПЕЧЕРСКОГО, ОТКУДА ПОШЛА РУССКАЯ 
ЗЕМЛЯ...(Ç.R.) 
 

 ЕСТЬ ПОШЛА fiili Eski Rusça (E.R.)’da БЫТИ yardımcı fiili 
ve ПОИТИ fiilinden türeyerek elde edilmiş geçmiş zaman ortacıyla 
yapılmış Bitmişlik Zamanında (перфект), üçüncü tekil şahısta 
çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Çağdaş Rusça (Ç.R.)’ya 
çevirisinde ise БЫТИ yardımcı fiili atılıp, ПОИТИ fiilinin günümüzdeki 
karşılığı olan ПОЙТИ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta 
çekimlenerek kullanılmıştır. Eski Rusçadan Çağdaş Rusçaya geçişte dört 
farklı şekilde kullanılan Geçmiş Zaman tek bir Geçmiş Zamana 
indirgenmiştir. Bu nedenle günümüzde Bitmişlik Zamanının bu şekildeki 
kullanımına rastlamamız mümkün değildir. Ç.R. cümlede hareketin 
bitmişliğini gösterebilmek için bitmişlik eylemi kullanılmıştır. Bu yapısal 
değişim esnasında herhangi bir anlam kaybı olmamıştır. 



 26 

2.  ЕСТЬ ПОЧАЛЪЪЪЪ КНЯЖИТИ (E.R.) – СТАЛ КНЯЖИТЬ (Ç.R.) 

…И ХТО В НЕЙ ЕСТЬ ПОЧАЛЪ ПΞРВΞЕ КНЯЖИТИ…(E.R.) 
…КТО В НЕЙ СТАЛ ПЕРВЫМ КНЯЖИТЬ...(Ç.R.) 
 

 ЕСТЬ ПОЧАЛЪ КНЯЖИТИ E.R.’da şimdiki zaman çekimli 
БЫТИ yardımcı fiili, ПОЧѦТИ fiilinden türeyerek geçmiş zamanda 
çekimlenmiş ortaç ve gerçekleştirilen eylemi belirten mastar halinde 
kullanılmış fiille yapılmış Bitmişlik Zamanında (перфект), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
yardımcı fiille kurulan yapı kullanılmış ve ПОЧѦТИ fiilinin günümüzdeki 
karşılıklarından biri olan СТАТЬ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil 
şahısta çekimlenmiş ve ardından yine gerçekleştirilen eylemi belirten fiil 
mastar halinde kullanılarak Birleşik Fiil Yüklemi oluşturulmuştur. E.R. 
ПОЧѦТИ fiiline günümüzde rastlamamız artık mümkün değildir. Bu fiil 
kökünden türeyen herhangi başka bir kelime de Ç.R.’da varlığını 
sürdürmemektedir. ПОЧѦТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı НАЧАТЬ, 

СТАТЬ, СОБИРАТЬ gibi birbirinin eşanlamlısı olan fiillerdir. 
3.  СТАЛА ЕСТЬ (E.R.) – ВОЗНИКЛА (Ç.R.) 

…И ОТКУДУ РУСКАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА ЕСТЬ…(E.R.) 
…И ОТКУДА ВОЗНИКЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ... (Ç.R.) 
 

 СТАЛА ЕСТЬ E.R.’da БЫТИ yardımcı fiili ve СТАТИ fiilinden 
türeyerek elde edilmiş geçmiş zaman ortacıyla yapılmış Bitmişlik 
Zamanında (перфект), üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir 
yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise E.R. cümledeki yardımcı fiille elde 
edilen fiil anlamını tek başına karşılayabilecek olan ВОЗНИКАТЬ fiili 
Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
Cümleler arasında gramer yapısının değişmesinden kaynaklanan herhangi 
bir anlam kaybı yoktur. 

4.  ИСХОДИТЬ (E.R.) – ВЫТЕКАЕТ (Ç.R.) 

…ДРУГАЯ ЖЕ ЕФИОПЬЯ ИЗ НЕЯЖЕ ИСХОДИТЬ РΞКА 
ЕФИОПЬСКАА ЧЕРМЬНА…(E.R.) 
…И ДРУГАЯ ЭФИОПИЯ ИЗ КОТОРОЙ ВЫТЕКАЕТ РЕКА 
КРАСНАЯ ЭФИОПСКАЯ...(Ç.R.) 
 

 ИСХОДИТЬ fiili E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 

çevirisinde anlamı güçlendirmek için E.R. cümledeki ИСХОДИТИ fiilinin 
günümüzdeki karşılıklarından biri olan ВЫТЕКАТЬ fiili Şimdiki Zamanda, 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Bu fiil seçilerek cümlenin 
öznesi olan “nehir”in gerçekleştirdiği “akmak, dökülmek, çıkmak” eylemi 

tam olarak ifade edilmiştir. Günümüzde E.R. cümledeki ИСХОДИТИ 
fiiline ИСХОДИТЬ şeklinde hala rastlamamız mümkündür. Fakat bu 
cümledeki anlamı karşılayacak olan herhangi benzer bir anlama artık sahip 
değildir.  
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5.  ЗЪЪЪЪВЕМУЮ (E.R.) – НАЗЫВАЕМАЯ (Ç.R.) 

…ОСТРОВЫ ПАКЫ: САРДАНИЮ, КРИТЪ, КУПРЪ И РΞКУ 

ГИОНУ, ЗЪВЕМУЮ НИЛУ…(E.R.) 
…ОСТРОВА НЕКИЕ: САРДИНИЯ, КРИТ, КИПР И РЕКА ГЕОНА, 
НАЗЫВАЕМАЯ НИЛ...(Ç.R.) 

 
 ЗЪВЕМУЮ E.R.’da dişi cins, tekil şahıs, belirtme halinde 

çekimlenerek kullanılmış Şimdiki Zaman Kısa Edilgen Ortaçtır (краткое 
страдательное причастие настоящего времени). Ç.R.’ya çevirisinde ise 

ЗЪВАТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan НАЗЫВАТЬ fiili 
Şimdiki Zaman Edilgen Ortacı (страдательное причастие настоящего 

времени) olarak kullanılmıştır. ЗЪВАТИ fiiline günümüzde ЗВАТЬ 
şeklinde rastlamamız mümkündür. Fakat bu cümlede “adı verilen, 
adlandırılan, …diye söylenen / çağrılan” anlamını verebilmek için ЗВАТЬ 
fiilini kullanamamaktayız. Bu nedenle bu anlamı tam olarak karşılayan 

НАЗЫВАТЬ fiilinin kullanımı tercih edilmiştir. E.R. cümledeki ЗЪВАТИ 
fiil kökünden türeyerek elde edilmiş bazı isim ve fiillere Ç.R.’da 
rastlamamız mümkündür. Örneğin; ЗВАНИЕ, ЗОВ isimleri ve ЗВАНЫЙ 
sıfatı halen Ç.R.’da varlığını sürdürmektedir. 

6.  НАРЕЧЕТ СѦѦѦѦ (E.R.) – ИМЕНУЕМАЯ (Ç.R.) 

…ПЕЛЕНИЯ, ЯЖЕ И ПОЛОПОНИСЪ НАРЕЧЕТ СѦ…(E.R.) 
…ПЕЛЕНИЯ, ИМЕНУЕМАЯ ТАКЖЕ ПЕЛОПОННЕС...(Ç.R.) 
 

 НАРЕЧЕТ СѦ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise НАРЕШИ СѦ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan 
ИМЕНОВАТЬ fiili E.R.’dan farklı olarak, Ç.R.cümle yapısına daha uygun 
olması amacıyla Şimdiki Zaman Edilgen Ortacı şeklinde kullanılmıştır. 
E.R. cümlede kullanılan НАРЕШИ СѦ fiilinin Ç.R.’da karşılığı 
НАЗЫВАТЬ fiilidir. Bu fiilin eş anlamlısı olan НАРЕЧЬ fiili ise 
НАЗЫВАТЬ fiiline göre daha nadir kullanılmaktadır. E.R. metinlerde 
НАРЕШИ СѦ fiilinin Ç.R.’ya çevirisinde ИМЕНОВАТЬ fiili dışında 
НАЗЫВАТЬ fiiline de oldukça sık rastlamaktayız. Bu iki fiil birbirinin eş 
anlamlısı olduğu için anlam bakımından herhangi bir farklılık söz konusu 
değildir. НАРЕШИ СѦ fiil kökünden türeyen НАЗВАНИЕ ismi de Ç.R.’da 
halen varlığını sürdürmektedir. 
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7.  ИМАТЬ (E.R.) – ДОСТАЛИСЬ (Ç.R.) 
…ИМАТЬ ЖЕ И ОСТРОВЫ: ВРИТАНИЮ, СИКЕЛИЮ, ЕВИЮ, 

РОДОНА, ХИОНА…(E.R.) 
…ДОСТАЛИСЬ И ОСТРОВА: БРИТАНИЯ, СИЦИЛИЯ, ЭВБЕЯ, 
РОДОС, ХИОС...(Ç.R.) 
 

 ИМАТЬ fiili E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise cümledeki anlamı kuvvetlendirmek ve ИМАТИ fiilinin günümüzdeki 
farklı kullanımlarından birini göstermek için daha belirleyici olan 
ДОСТАТЬСЯ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. Fiil çekimleri arasındaki zaman ve şahıs farkı dikkat 
çekmektedir. Bu farkın temel sebebi Ç.R.’ya çevirisinde edilgen bir yapı 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Cümleler arasındaki bu gramer farkı 
anlam açısından bir fark yaratmamaktadır. 

  
8.  РЕКЩЕ (E.R.) – ТО ЕСТЬ (Ç.R.) 

…КАВЬКАСИЙСКЫЯ ГОРЫ, РЕКШЕ УГОРЬСКЫЯ…(E.R.) 
…КАВКАЗСКИЕ ГОРЫ, ТО ЕСТЬ ВЕНГЕРСКИЕ...(Ç.R.) 
 

 РЕКЩЕ fiili E.R.’da çoğul şahıs, belirtme halinde çekimlenmiş 
olan Geçmiş Zaman Kısa Etken Ortacıdır (краткое действительное 
причастие прошедшего времени). Ç.R.’ya çevirisinde ise РЕЩИ 

fiilinden türetilen ortacın Bağlaca (союз) dönüştüğü görülmektedir. Bu 
dönüşümdeki amaç yalnızca cümledeki anlamın daha doğru ifade 
edilmesini sağlamaktır. РЕЩИ fiili “говорить, сказать (konuşmak, 
söylemek)” anlamındayken Ç.R.’ya çevirisinde anlamı güçlendirmek için 
“–то есть (yani)” bağlacı kullanılmıştır. Cümleler arasındaki bu gramer 
farkı anlamda herhangi bir bozulmaya neden olmamıştır. РЕЩИ fiil 
kökünden türeyen РЕЧЬ, РЕЧЕНИЕ isimleri ve РЕЧЕВОЙ sıfatı Ç.R.’da 
halen varlığını sürdürmektedir. 

  
9.  РЕКЩЕ (E.R.) – СКАЖЕМ (Ç.R.) 

…И ОТТУДА, РЕКШЕ, ДОЖЕ И ДО ДНЕПРА…(E.R.) 
…И ОТТУДА, СКАЖЕМ, ДО САМОГО ДНЕПРА...(Ç.R.) 
 

 РЕКЩЕ fiili E.R.’da çoğul şahıs, belirtme halinde çekimlenmiş 
olan Geçmiş Zaman Kısa Etken Ortacıdır (краткое действительное 
причастие прошедшего времени). Ç.R.’ya çevirisinde ise РЕЩИ fiilinin 
günümüzdeki karşılığı olan СКАЗАТЬ fiili Şimdiki Zamanda, birinci çoğul 
şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. E.R. ve Ç.R. cümlelerde gramer 
yapısındaki farklılık (ortaç - fiil) dikkati çekmektedir. E.R.da ortaç 
kullanılırken Ç.R.da fiil kullanılmıştır, ancak Ç.R.da kullanılan ve şimdiki 
zamanda çekimlenen СКАЖЕМ fiilinin bu cümledeki anlamı ‘-diyebiliriz 
ki’dir. Yapısal olarak farklılık göstermelerine rağmen anlam açısından 
birbirlerine eş değerdirler. 
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10.  ИДЕТЬ (E.R.) – ТЕЧЕТ (Ç.R.) 

…ВОЛГА, ИЖЕ ИДЕТЬ НА ВЪСТОКЪ…(E.R.) 
…ВОЛГА, КОТОРАЯ ТЕЧЕТ НА ВОСТОК...(Ç.R.) 
 

 ИДЕТЬ fiili E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise bu cümledeki “akmak” eylemini tam olarak ifade edemeyen ИДТИ fiili, 
eylemi tam olarak belirtecek olan ТЕЧЬ fiili ile değiştirilmiş ve yine 
Şimdiki Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. E.R. 
cümledeki ИДТИ fiili Ç.R.’da halen aynı şekilde kullanılmaktadır. Bu fiil 
Ç.R.’da da E.R.’da olduğu gibi kendi anlamı dışında pek çok mecazi 
anlamda kullanılmaktadır. Fakat günümüzde “nehrin akması” eylemi 
ИДТИ fiilinin kullanılabileceği mecazi anlamlardan birisi değildir. 

11.  СΞΞΞΞДИТЬ (E.R.) – ОБИТАЕТ (Ç.R.) 

…ВЪ АФЕТОВИ ЖЕ ЧАСТИ СΞДИТЬ РУСЬ…(E.R.) 
…РУСЬ ОБИТАЕТ В ИАФЕТОВОЙ ЖЕ ЧАСТИ...(Ç.R.) 
 

 СΞДИТЬ fiili E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 

çevirisinde ise СΞДΞТИ fiilinin bu cümleye kattığı “yaşamak, ikamet 
etmek” eylemini tam olarak ifade eden ОБИТАТЬ fiili yine Şimdiki 
Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. E.R. cümlede 

kullanılan СΞДΞТИ fiili temel olarak yalnızca “oturmak” eylemini ifade 

etmektedir. Bu nedenle bu cümlenin Ç.R.’ya çevirisinde СΞДΞТИ fiilinin 
günümüzdeki direk karşılığı olan СИДЕТЬ fiilini kullanamamaktayız. Bu 
durumda cümledeki anlamı tam olarak ifade edecek olan ОБИТАТЬ fiilinin 

kullanılması tercih edilmiştir. СΞДΞТИ fiil kökünden türeyen СИДЕНЬЕ 
ismi ve СИДЯЧИЙ sıfatı da Ç.R.’da halen varlığını sürdürmektedir. 
 

12.  ПРИСΞΞΞΞДЯТЬ (E.R.) – СИДЯТ (Ç.R.) 

…И ЧЮДЬ ПРИСΞДЯТЬ К МОРЮ ВЯРЯСКОМУ…(E.R.) 
…И ЧУДЬ СИДЯТ БЛИЗ МОРЯ ВАРЯЖСКОГО...(Ç.R.) 
 

 ПРИСΞДЯТЬ fiili E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. E.R.’da 
“denize yakın yaşamak, ikamet etmek” anlamını vermek için kullanılan –
при öneki, Ç.R.’ya çevrilirken kaldırılmış, onun yerine “yakın olma” 

anlamını verecek olan “близ” yer zarfı (наречие места) ПРИСΞДΞТИ 
fiilinin günümüzdeki karşılığı olan СИДЕТЬ fiili ile kullanılmıştır. Zaman 

ve şahıs çekimlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. ПРИСΞДΞТИ 

fiiline günümüzde ПРИСАЖИВАТЬСЯ / ПРИСЕСТЬ şeklinde 
rastlamamız mümkündür. Fakat bu cümledeki anlamı tam olarak 
karşılayamadığı için Ç.R.’ya çevirisinde kullanılmamıştır. Ç.R.’da bu fiil 
kökünden türeyen ПРИСЕСТ ismi de halen varlığını sürdürmektedir. 
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13.  СЪЪЪЪСΞΞΞΞДЯТ СѦѦѦѦ (E.R.) – СОСЕДСТВУЮТ (Ç.R.) 

...И СЪСΞДЯТ СѦ СЪ ПЛЕМЕНЕМ ХАМОВОМЪ…(E.R.) 

...И СОСЕДСТВУЮТ С ХАМОВЫМ ПЛЕМЕНЕМ...(Ç.R.) 
 

 СЪСΞДЯТ СѦ fiili E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 

üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. СЪСΞДАТИ 

СѦ fiili E.R.’da “beraber oturmak, yaşamak” anlamını ifade etmektedir. 
Ç.R.’ya çevirisinde ise fiil kökünün aynı kaldığını yalnızca –ся dönüşlülük 

ekinin kullanılmadığını görmekteyiz. СЪСΞДАТИ СѦ fiilinin 
günümüzdeki karşılığı olan СОСЕДСТВОВАТЬ fiili yine Şimdiki 
Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’da bu 
fiilin –ся dönüşlülük ekiyle kullanım şekline rastlamamız artık mümkün 
değildir. 

14.  РOЗДΞΞΞΞЛИВШЕ (E.R.) – РАЗДЕЛИВ (Ç.R.) 

...СИМЪ ЖЕ, И ХАМЪ И АФЕТЪ, РOЗДΞЛИВШЕ ЗЕМЛЮ…(E.R.) 

...СИМ ЖЕ, И ХАМ И ИАФЕТ, РАЗДЕЛИВ ЗЕМЛЮ...(Ç.R.) 
 

 РOЗДΞЛИВШЕ E.R.’da yalın hal, çoğul şahısta çekimlenmiş 
Geçmiş Zaman Ulacı (деепричастие прошедшего времени) olarak 
kullanılmıştır. Ç.R.’ya çevirisinde ise fiil kökünün aynı olduğu, sadece ulaç 
ekinin değiştiği görülmektedir. Cümlenin Ç.R.’ya çevirisinde geçmiş 
zaman ulaç ekinin –в eki olduğu görülmektedir. Ç.R.’da E.R.’dan farklı 
olarak ulaçlar sayıya, cinse yada duruma göre çekime uğramadıkları için 
E.R.’da karşımıza çıkan –ше çoğul ulaç ekini Ç.R.’da görmemiz mümkün 

değildir. РOЗДΞЛЯТИ fiil kökünden türeyerek Ç.R.’da halen varlığını 
sürdürmekte olan isim, sıfat ve zarflar da bulunmaktadır. Bunlar; 
РАЗДЕЛИТЕЛЬ, РАЗДЕЛИМОСТЬ, РАЗДЕЛЕНИЕ, РАЗДЕЛ isimleri; 
РАЗДЕЛЬНЫЙ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ sıfatları ve РАЗДЕЛЬНО zarfıdır. 

15.  МЕТАВШЕ (E.R.) – БРОСИВ (Ç.R.) 
...И ЖРЕБИИ МЕТАВШЕ…(E.R.) 
...И БРОСИВ ЖРЕБИЙ...(Ç.R.) 
 

 МЕТАВШЕ fiili E.R.’da yalın durum, çoğul şahısta çekimlenmiş 
Geçmiş Zaman Ulacı (деепричастие прошедшего времени) olarak 
kullanılmıştır. Ç.R.’ya çevirisinde ise МЕТАТИ fiilinin E.R.’da eş 
anlamlısı olan БРОСАТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan БРОСАТЬ 
fiili yine Geçmiş Zaman Ulacı olarak kullanılmıştır. Bir önceki cümlede de 
bahsettiğimiz gibi ulaçlar arasındaki tek fark E.R. ulaçlarda kullanılan –ше 
çoğul ekinin Ç.R.’da olmayışıdır. МЕТАТИ fiili günümüzde halen 
МЕТАТЬ şeklinde aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu cümlenin çevirisinde 
ise fiilin eş anlamlısı olan БРОСАТЬ fiilinin kullanılmasının temel sebebi, 
zaman içinde bu kullanımın kalıplaşarak “бросать жребий” (yazı tura 
atmak) anlamını ifade etmesidir. Günümüzde bu anlamda МЕТАТЬ fiilinin 
kullanımına rastlamamız mümkün değildir. Bu fiil kökünden türeyerek elde 
edilmiş olan МЕТАНИЕ, МЕТАТЕЛЬ isimleri ve МЕТАТЕЛЬНЫЙ sıfatı 
da Ç.R.’da halen varlığını sürdürmektedir. 
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16.  ПЕРЕСТУПАТИ (E.R.) – ВСТУПАТЬ (Ç.R.) 

...НЕ ПЕРЕСТУПАТИ НИКОМУЖЕ ВЪ ЖРЕБИЙ БРАТЕНЬ…(E.R.) 

...ЧТОБЫ НЕ ВСТУПАТЬ НИКОМУ В УДЕЛ БРАТА...(Ç.R.) 
 

 ПЕРЕСТУПАТИ E.R.’da yan cümlenin Mastar şeklinde 
kullanılmış açıklayıcı fiilidir. Ç.R.’ya çevirisinde ise önek değiştirilmiş 
fakat fiil kökü aynı kalarak yine Mastar şeklinde kullanılmıştır. Bu yan 
cümlede mastar kullanılmasının sebebi “fırsat vermemek için” anlamını 
cümleye katmaktır. Fakat Ç.R.’da bu anlamı yalnızca fiilin mastar şekliyle 
vermemiz mümkün değildir. Bu nedenle Ç.R. çevirisinde bu anlamı tam 
olarak verebilmek için чтобы bağlacı (союз) cümleye eklenmiştir. E.R. 
cümledeki ПЕРЕСТУПАТИ fiiline günümüzde ПЕРЕСТУПАТЬ şeklinde 
hala rastlamamız mümkündür. Fakat günümüzde bu fiil E.R.’da 
olduğundan çok farklı bir anlam edinmiş olduğu için (…dan adımlayarak 
geçmek) bu cümlenin çevirisinde kullanılması mümkün değildir.  
 

17.  ЖИВЯХУ (E.R.) – ЖИЛИ (Ç.R.)  

...И ЖИВЯХУ КОЖДО ВЪ СВОЕЙ ЧАСТИ…(E.R.) 

...ЖИЛИ КАЖДЫЙ В СВОЙ ЧАСТИ...(Ç.R.) 
 

 ЖИВЯХУ fiili E.R.’da Bitmemişlik Zamanında (имперфект), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise ЖИВОВАТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan ЖИТЬ 
fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
ЖИВОВАТИ fiilinin fiil yapım ekinde Ç.R.’ya geçişte değişiklik 
yaşanmıştır. E.R. fiilde fiil yapım eki –овати iken Ç.R.’ya geçişte –ова 
ekini yitirerek –ить fiil yapım ekine dönüşmüştür. Fiil yapım ekindeki bu 
değişiklik günümüzde ЖИТЬ fiilinin şahıslara göre çekiminde karşımıza 
çıkmaktadır. Fiilin mastar hali değişmemesine rağmen şahıs çekimlerine 
uğramış hali E.R.’da olduğu gibi kalmıştır (живу, живёшь, живёт, 

живём, живёте, живут). Cümledeki öznenin tekil isim olmasına rağmen 
yüklemin çoğul şahısta çekimlendiğini görmekteyiz. E.R.’da olduğu gibi 
Ç.R.’da da “каждый” (herkes) ismi gramer yapısı olarak tekillik ifade 
etmesine rağmen bu cümlenin öznesi birden fazla kişi olduğu için çoğul 
şahısta çekimlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

18.  БЫСТЪЪЪЪ (E.R.) – ПРОИЗОШЕЛ (Ç.R.) 

...ОТ СИХЪ ЖЕ 70 И ДВУ ЯЗЫКУ БЫСТЪ ЯЗЫКЪ 

СЛОВЕНЕСКЪ…(E.R.) 
...ОТ ЭТИХ ЖЕ 72 НАРОДОВ ПРОИЗОШЕЛ И НАРОД 
СЛАВЯНСКИЙ...(Ç.R.) 

 

 БЫСТЪ fiili E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü ikil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
БЫТИ fiilinin bu cümleye verdiği “olmak, meydana gelmek” anlamını tam 
olarak verebilmek için ПРОИЗОЙТИ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Fiil çekimlerinde tekil - çoğul şahıs 
kargaşası karşımıza çıkmaktadır. Nitelenen isim “народ” (“halk”) gramer 
yapısı açısından tekillik ifade etmesine rağmen kendi içerisinde çoğul bir 
anlama sahiptir. Ç.R.’da “народ” gibi topluluk isimleri tekil olarak 
çekimlenmektedir. E.R. cümlede ise bu ismin ikil şahısta çekimlendiği 
görülmektedir. E.R. cümledeki bu çekim doğru bir çekim değildir. 
Topluluk ismini belirten fiilin üçüncü çoğul şahısta çekimlenmesi 
gerekmekteyken bu cümledeki çekim yanlış kullanılmıştır. 
 

19.  УМНОЖИВШИМ СѦѦѦѦ (E.R.) – УМНОЖИЛИСЬ (Ç.R.) 

...И УМНОЖИВШИМ СѦ ЧЕЛОВΞКОМ НА ЗЕМЛИ…(E.R.) 

...И УМНОЖИЛИСЬ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ...(Ç.R.) 
 

 УМНОЖИВШИМ СѦ fiili E.R.’da Geçmiş Zaman Ulacı 
(деепричастие прошедшего времени) olarak araç hali, erkek cins, tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’ya çevrisinde ise УМНОЖАТИ 

СѦ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan УМНОЖАТЬСЯ fiili Geçmiş 
Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Fiilin 
nitelediği isim aynı anlamda fakat farklı formlarda belirtildiği için tekil - 
çoğul şahıs kargaşası bu cümlede de karşımıza çıkmaktadır. Nitelenen isim 
“человек” (“insan”) E.R.’da tekil olarak kullanılmış ve fiilde tekil şahısta 
çekimlenmiştir Aynı anlamda Ç.R.’da ise bu ismin çoğul formu olan 
“люди” (“insanlar”) isminin kullanımı tercih edilmiş ve bu nedenle fiil 
çoğul şahısta çekimlenmiştir. Cümleler arasındaki bu tekil – çoğul farklılığı 
herhangi bir anlam kaybına neden olmamıştır. УМНОЖАТИ СѦ fiil 
kökünden türeyerek elde edilmiş olan УМНОЖЕНИЕ ismi ve 
УМНОЖАЮЩИЙ sıfatı da Ç.R.’da halen varlığını sürdürmektedir. 
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20.  ПОМЫСЛИША СОЗДАТИ (E.R.) – ЗАМЫСЛИЛИ СОЗДАТЬ (Ç.R.) 

...И ПОМЫСЛИША СОЗДАТИ СТОЛПЪ ДО НЕБЕСИ…(E.R.) 

...ОНИ ЗАМЫСЛИЛИ СОЗДАТЬ СТОЛП ДО НЕБА...(Ç.R.) 
 

 ПОМЫСЛИША СОЗДАТИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda 
(аорист), üçüncü çoğul şahısta çekimlenen fiil ve gerçekleşmesi istenilen 
eylemi belirten mastardan oluşan Birleşik Eylem Yüklemidir (составное 
глагольное сказуемое). Ç.R.’ya çevirisinde ilk fiilin öneki değiştirilerek 
cümlenin anlamına daha uygun olan ЗАМЫСЛИТЬ (tasarlamak, 
planlamak) fiili, Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek 
kullanılmış ve yine mastar yardımıyla Birleşik Eylem Yüklemi 
oluşturulmuştur. 
 
 

21.  СЪЪЪЪБРАВШЕ СѦѦѦѦ ЗДАТИ (E.R.) – СОБРАЛИСЬ СТРОИТЬ (Ç.R.) 

...И СЪБРАВШЕ СѦ НА МΞСТΞ СЕНАРЬ ПОЛЕ ЗДАТИ 

СТОЛПЪ…(E.R.) 
...И СОБРАЛИСЬ НА МЕСТЕ ПОЛЯ СЕНААР СТРОИТЬ 
СТОЛП...(Ç.R.) 
 

 СЪБРАВШЕ СѦ ЗДАТИ E.R.’da yalın durum, çoğul şahısta 
çekimlenmiş Geçmiş Zaman Ulacı (деепричастие прошедшего времени) 
ve Mastardan (инфинитив) oluşmuş bir yüklemdir. E.R.’da ulaç olarak 

çekimlenen СЪБРАТИ СѦ fiili Ç.R.’ya çevrilirken farklı bir gramer yapısı 
edinerek Geçmiş Zaman, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
Cümleler arasında fiillerin gramer farklılığına rağmen anlam bakımından 
herhangi bir farklılık yoktur. E.R. cümlede fiil “toplanarak” anlamını ifade 
etmişken Ç.R.’da “toplandılar” anlamı ifade edilmiştir. Đkinci fiil ЗДАТИ 

E.R.’da mastar olarak kullanılmıştır. Bu fiilin Ç.R. karşılığı olan 
СТРОИТЬ fiilide yine mastar şeklinde kullanılmış ve Birleşik Eylem 
Yüklemi oluşturulmuştur. Günümüzde ЗДАТИ (ЗИДАТИ, ЗЬДАТИ) 
fiilinin kullanımına rastlamamız mümkün değildir Yalnızca bu fiil 
kökünden türetilmiş olan ЗДАНИЕ kelimesi Ç.R.’da halen varlığını 
sürdürmektedir. 
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22.  СВΞΞΞΞРШЕНЪЪЪЪ БЫСТЬ (E.R.) – ЗАВЕРШЕН БЫЛ (Ç.R.) 

...ЗДАША СТОЛПЪ ЗА 40 ЛΞТ И НЕ СВΞРШЕНЪ БЫСТЬ…(E.R.) 

...СТРОИЛИ СТОЛП ТОТ СОРОК ЛЕТ И НЕ БЫЛ 

ЗАВЕРШЕН...(Ç.R.) 
 

 СВΞРШЕНЪ БЫСТЬ E.R.’da geçmiş zamanda çekimlenmiş Kısa 
Edilgen Ortaç (краткое страдательное причастие прошедшего времени) 
ve Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü çoğul şahısta çekimlenmiş 
olan fiilden oluşmuş bir yüklemdir. Cümlelerdeki bu farklı gramer yapısı 
bize Ç.R.’da olduğu gibi E.R.’da da kısa sıfat yardımıyla elde edilen sıfat 

eylemini vermektedir. Cümlenin Ç.R.’ya çevirisinde СВΞРШИТИ fiilinin 
günümüzdeki karşılıklarından biri olan ЗАВЕРШАТЬ fiilinden türetilen 
sıfat, Geçmiş Zamanda, erkek cins, tekil şahısta Sıfat Eylemi olarak 

kullanılmıştır. СВΞРШИТИ fiilinin günümüzdeki direk karşılığı 
СОВЕРШАТЬ fiilidir. Bu fiil kökünden türeyerek elde edilmiş olan 
СОВЕРШЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ isimleri, 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ sıfatı ve СОВЕРШЕННО zarfı da Ç.R.’da 
halen varlığını sürdürmektedir. 

23.  СНИДЕ ВИДΞΞΞΞТЬ (E.R.) – СОШЕЛ ВИДЕТЬ (Ç.R.) 

...И СНИДЕ ГОСПОДЬ БОГЪ ВИДΞТЬ ГОРОД…(E.R.) 

...И ГОСПОДЬ БОГ СОШЕЛ ВИДЕТЬ ГОРОД...(Ç.R.) 
 

 СНИДЕ fiili E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Yapılacak eylemi 
gösteren ikinci fiil ise bir zaman karışıklığı yaratarak Şimdiki Zamanda 
(настояшее время), üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Aynı 
cümlede iki farklı zaman kullanılmasının temel sebebini gerçekleştirilecek 
olan eylemin genel bir anlatım verebilmesi için Şimdiki Zamanda 
çekimlenmiş olmasıyla açıklayabiliriz. Ç.R.’ya çevirisinde bu zaman 
karışıklığını ortadan kaldırmak için СНИТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı 
olan СОЙТИ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta kullanılırken 
ikinci fiil çekimsiz olarak, Mastar şeklinde kullanılmış ve Birleşik Eylem 
Yüklemi oluşturulmuştur. ÇR.’da seçilen cümle yapısı daha doğru bir 
anlama ve dil bilgisel yapıya sahiptir. E.R. cümlede kullanılan СНИТИ 
fiiline günümüzde bu şekliyle rastlamamız artık mümkün değildir.  

24.  СМΞΞΞΞСИ (E.R.) – СМЕШАЛ (Ç.R.) 

...И СМΞСИ БОГЪ ЯЗЫКЫ И РАЗДΞЛИ НА 70 И НА ДВА ЯЗЫКА…(E.R.) 

...И БОГ СМЕШАЛ НАРОДЫ И РАЗДЕЛИЛ НА 72 НАРОДА...(Ç.R.) 
 

 СМΞСИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 

СМΞСИТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan СМЕШАТЬ fiili yine Geçmiş 

Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. СМΞСИТИ fiil 
kökünden türetilmiş olan СМЕШАННОСТЬ, СМЕШЕНИЕ, 

СМЕШИВАЕМОСТЬ, СМЕШИВАНИЕ, СМЕСИТЕЛЬ, СМЕСЬ isimleri ve 
СМЕШАННЫЙ sıfatı da Ç.R.’da varlığını sürdürmektedir. 
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25.  ХРАНИМЪЪЪЪ (E.R.) – СОХРАНЯЮТСЯ (Ç.R.) 

...ВЪ ЛΞТА МНОГА ХРАНИМЪ ОСТАНОКЪ…(E.R.) 

...И МНОГО ЛЕТ СОХРАНЯЮТСЯ ЭТИ ОСТАТКИ...(Ç.R.) 
 

 ХРАНИМЪ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), birinci 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 

ise ХРАНИТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan ХРАНИТЬ fiilinin eş 
anlamlısı СOХРАНИТЬ fiili –ся dönüşlülük eki alarak Şimdiki Zamanda, 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Fiiller arasındaki şahıs 
farkı cümlenin öznesinin farklı kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 
E.R.’da ‘biz’ gizli öznesi eylemi gerçekleştirirken, Ç.R.’ya çevirisinde 
eylemi gerçekleştiren kişi değil gerçekleştirilen eylem ön plana çıkartılarak 
dönüşlü fiil kullanılmış ve bu şekilde fiilin öznesiz kullanım şekli elde 
edilmiştir (безличная форма). Cümleler arasındaki bu gramer yapısı 

farklılığı anlamda herhangi bir bozulmaya sebep olmamıştır. ХРАНИТИ 
fiil kökünden türeyen ХРАНЕНИЕ, ХРАНИЛИЩЕ, ХРАНИТЕЛЬ 

isimleri de günümüzde halen varlığını sürdürmektedir. 
 

26.  СУТЬ (E.R.) – ЕСТЬ (Ç.R.) 

...ОТ ПЛЕМЕНИ ЖЕ АФЕТОВА, НАРΞЦАЕМΞИ НОРЦИ, ИЖЕ 

СУТЬ СЛОВЕНΞ…(E.R.) 
...ОТ ПЛЕМЕНИ ИАФЕТА — ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ НОРИКИ, 
КОТОРЫЕ И ЕСТЬ СЛАВЯНЕ...(Ç.R.) 
 

 СУТЬ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), üçüncü çoğul 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
БЫТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan БЫТЬ fiili Şimdiki Zamanda, 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Her iki cümlede de БЫТЬ 
fiili “gelmek, ortaya çıkmak” anlamını yansıtmaktadır. Cümleler arasında 
tekil – çoğul şahıs farklılığı dikkat çekmektedir. Bu farklılığın nedeni E.R. 
cümlede öznenin milliyet belirten bir topluluk ismi olmasından 
kaynaklanmaktadır. E.R.’da topluluk isimleri genellikle çoğul şahısta 
çekimlenmektedir. Ç.R.’da ise topluluk isimleri yalnızca tekil şahısta 
çekimlenmektedir. 
 

27.  НАРЕКОША СѦѦѦѦ (E.R.) – НАЗВАЛИСЬ (Ç.R.) 

…А ДРУЗИИ ЧЕСΞ НАРЕКОША СѦ …(E.R.) 
…А ДРУГИЕ НАЗВАЛИСЬ ЧЕХИ...(Ç.R.) 
 

 НАРЕКОША СѦ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise НАРЕКАТИ СѦ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan 
НАЗВАТЬСЯ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. Ç.R.’da bu fiilin eski formu olan НАРЕКАТИ СѦ şekline ve 
bu fiilden türeyen herhangi başka bir isme artık rastlamamız mümkün 
değildir. 
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28.  ПРОЗВАША СѦѦѦѦ (E.R.) – НАЗВАЛИСЬ (Ç.R.) 

…ОТ ТΞХЪ СЛОВЕНЪ РАЗИДОША СѦ ПО ЗЕМЬЛИ И ПРОЗВАША 

СѦ ИМЕНЫ СВОИМИ…(E.R.) 
…И ТЕ СЛАВЯНЕ РАЗОШЛИСЬ ПО ЗЕМЛЕ И НАЗВАЛИСЬ 
ИМЕНАМИ СВОИМИ...(Ç.R.) 
 

 ПРОЗВАША СѦ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
ПРОЗВАТИ СѦ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan 
НАЗВАТЬСЯ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. Ç.R.’da ПРОЗВАТИ СѦ fiilinin direk karşılığı 
ПРОЗЫВАТЬ / ПРОЗВАТЬ fiilidir. Bu fiilin E.R.’da olduğu gibi –ся 
dönüşlülük ekiyle kullanımına Ç.R.’da rastlamamız mümkün değildir. Bu 
fiilin eş anlamlısı olan НАЗВАТЬСЯ ve ИМЕНОВАТЬСЯ fiillerini 
Ç.R.’ya yapılan çevirilerde çok sık görmekteyiz. Günümüzde bu fiiller 
ПРОЗЫВАТЬ / ПРОЗВАТЬ fiilinin yerini almıştır. ПРОЗВАТИ СѦ 

fiilinden türeyen ПРОЗВИШЕ, ПРОЗВАНИЕ isimleri de halen Ç.R.’da 
varlığını sürdürmektedir. 

29.  НАШЕДШИМ (E.R.) – НАПАЛИ (Ç.R.) 

…ВОЛОХОМЪ БО НАШЕДШИМ НА СЛОВЕНЫ НА 
ДУНАЙСКЫЕ…(E.R.) 
…КОГДА ВОЛОХИ НАПАЛИ НА ДУНАЙСКИХ СЛАВЯН...(Ç.R.) 
 

 НАШЕДШИМ E.R.’da НАШЕСТВОВАТИ fiilinden türetilen ve 
yalnızca isim olarak kullanılan bir kelimedir. Bu cümlede ise bu kelime fiil 
görevi üstlenmiştir. Ç.R.’ya çevirisinde ise aynı gramer yapısını 
kullanmamız çok olası olmadığı için bu ismin türetildiği 
НАШЕСТВОВАТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan НАПАДАТЬ fiili 
Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
НАШЕСТВОВАТИ fiiline günümüzde rastlamamız artık mümkün değildir. 
Yalnızca bu fiil kökünden türeyen НАШЕСТВИЕ ismi Ç.R.’da halen 
varlığını sürdürmektedir.  

30.  СΞΞΞΞДШИМЪЪЪЪ (E.R.) – ПОСЕЛИЛИСЬ (Ç.R.) 

…И СΞДШИМЪ В НИХЪ И НАСИЛЯЮЩИМЪ ИМЪ…(E.R.) 
…ТО ПОСЕЛИЛИСЬ СРЕДИ НИХ И ПРИТЕСНЯТЬ ИХ...(Ç.R.) 
 

 СΞДШИМЪ E.R.’da Geçmiş Zaman Ulacı (деепричастие 
прошедшего времени) olarak araç hali, erkek cins, tekil şahısta 

çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’ya çevirisinde ise СΞДΞТИ fiilinin 
günümüzdeki karşılıklarından biri olan ПОСЕЛИТЬСЯ fiili Geçmiş 

Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. СΞДΞТИ 
fiilinin günümüzdeki direk karşılığı olan СИДЕТЬ fiilini bu cümlenin 
çevirisinde kullanamamaktayız. E.R.’da bu fiil “yerleşmek, yurtlaşmak” 
anlamını içerirken günümüzde böyle bir anlama sahip değildir. Bu nedenle 
Ç.R. cümlede bu cümlenin içindeki anlamı yansıtabilecek olan ve aynı 

zamanda E.R. СΞДΞТИ fiil kökünden türemiş bir fiil olan ПОСЕЛИТЬСЯ 
fiili kullanılmıştır. Bu E.R. fiil kökünden türeyen СИДЕЛКА, СИДЕНЬ 
isimleri ve СИДЯЧИЙ sıfatı da Ç.R.’da varlığını sürdürmektedir. 
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31.  ВЪЪЪЪТЕЧЕТЬ (E.R.) – ВПАДАЕТ (Ç.R.) 

…ИЗ НЕГО ЖЕ ОЗЕРА ПОТЕЧЕТЬ ВОЛХОВЪ И ВЪТЕЧЕТЬ ВЪ 
ОЗЕРО ВЕЛИКОЕ НЕВО…(E.R.) 
…ИЗ ЭТОГО ЖЕ ОЗЕРА ВЫТЕКАЕТ ВОЛХОВ И ВПАДАЕТ В ОЗЕРО 
ВЕЛИКОЕ НЕВО...(Ç.R.) 
 

 ВЪТЕЧЕТЬ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Bu fiilin öneki bize 
“akmak” eyleminin bir yerin içine doğru yapıldığını göstermektedir. 
Ç.R.’da bu fiile bu önekle rastlanmamaktadır. Aynı eylemi karşılayan 
ВПАДАТЬ fiili bu anlamda çevirilerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 

cümlenin çevirisinde de ВЪТЕЧИ fiilinin bu cümledeki tek karşılığı 
olabilecek olan ВПАДАТЬ fiili Şimdiki Zamanda, üçüncü tekil şahısta 
çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’da aynı anlamdaki ВТЕЧЬ fiiline 
rastlamamız mümkün değildir. 

32.  ВЪЪЪЪТЕЧЕТЬ (E.R.) – ВПАДАЮЩЕЙ (Ç.R.) 

…РΞЧЬКЫ РАДИ, ЯЖЕ ВЪТЕЧЕТЬ ВЪ ДВИНУ…(E.R.) 
…ПО РЕЧКЕ, ВПАДАЮЩЕЙ В ДВИНУ...(Ç.R.) 
 

 ВЪТЕЧЕТЬ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 

ise bir önceki fiilde de olduğu gibi ВЪТЕЧИ fiilinin günümüzdeki 
karşılıklarından biri olan ВПАДАТЬ fiili, Şimdiki Zaman Edilgen Ortacı 
olarak, belirtme halinde (винительный падеж) çekimlenerek 
kullanılmıştır. Cümleler arasındaki morfolojik farklılık tamamıyla farklı 
gramer yapılarının kullanılmasından kaynaklanmakta ve anlamı bozan veya 
değiştiren bir durumla karşılaşılmamaktadır. E.R. cümlede ЯЖЕ 

(Ç.R.;“КОТОРЫЙ”) belirtme zamiri kullanıldığı için fiil şimdiki zamanda 
çekimlenmiştir. Ç.R.’ya çevirisinde ise aynı anlamdaki fiilden elde edilen 

ortacın kullanılması tercih edilmiştir. ВЪТЕЧИ fiilinin günümüzdeki direk 
karşılığı olan ТЕЧЬ fiili bu cümlenin çevirisinde kullanılmamıştır. Çünkü 
bu cümledeki fiilin anlamı yalnızca “nehrin akması” eylemi değil, özellikle 
belli bir bölgeye “dökülmesi”dir. Ç.R.’da bu anlamı verebileceğimiz fiil 
ВПАДАТЬ fiili olduğundan dolayı bu cümlenin çevirisinde ТЕЧЬ fiilini 
kullanamamaktayız. 

33.  БΞΞΞΞ (E.R.) – БЫЛ (Ç.R.) 

…И БΞ ПУТЬ ИЗ ВАРЯГЪ ВЪ ГРΞКЫ …(E.R.) 
…ТУТ БЫЛ ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ...(Ç.R.) 
 

 БΞ E.R.’da Bitmemişlik Zamanında (имперфект), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
БЫТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan БЫТЬ fiili Geçmiş Zaman, 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. E.R.’da БЫТИ fiilinin 
bitmemişlik zamanında iki farklı çekiminin olduğu unutulmamalıdır. 

Üçüncü tekil şahıs çekimi karşımıza hem БΞ hem de БѦШЕ şeklinde 
çıkabilmektedir. Bu nedenle zaman çekiminde herhangi bir hataya sebep 
olmamak için her iki çekimde oldukça iyi bilinmelidir. 
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34.  РАЗИДЕ СѦѦѦѦ (E.R.) – РАСПРОСТРАНИЛИСЬ / РАЗОШЕЛСЯ (Ç.R.) 

…И ТАКО РАЗИДЕ СѦ СЛОВЕНЕСКЪ ЯЗЫКЪ…(E.R.) 
…И ТАК РАСПРОСТРАНИЛИСЬ СЛАВЯНСКИЙ НАРОД...(Ç.R.1.) 
…И ТАК РАЗОШЕЛСЯ СЛАВЯНСКИЙ НАРОД...(Ç.R.2.) 
 

РАЗИДЕ СѦ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. E.R.’da kullanılan bu 
fiil “farklı yerlere gitmek, dağılmak” anlamını taşımaktadır. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise РАЗИТИ СѦ fiilinin günümüzdeki karşılığı olabilecek olan 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ve РАЗОЙТИСЬ fiilleri Geçmiş Zamanda 
çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’ya yapılan çevirilerde çoğunlukla 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ fiiline rastlanmaktadır. Bunun temel nedeni 
cümlenin içindeki “halkın yayılması” anlamını en doğru şekilde yansıtan 
fiil olmasıdır. РАЗИТИ СѦ fiilinden türeyen РАСХОЖДЕНИЕ ismi de 
Ç.R.’da varlığını sürdürmektedir. 

35.  УВИДΞΞΞΞ (E.R.) – УЗНАЛ (Ç.R.) 

...ПРИШЕДШЮ ЕМУ В КОРСУНЬ, УВИДΞ, ЯКО ИС КОРЪСУНЯ 

БЛИЗЪ УСТЬЕ ДЬНΞПРЪСКОЕ…(E.R.) 
…ПРИБЫЛ В КОРСУНЬ, УЗНАЛ ОН, ЧТО НЕДАЛЕКО ОТ КОРСУНЯ 
УСТЬЕ ДНЕПРА...(Ç.R.) 
 

 УВИДΞ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
УВИДЕТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan УЗНАТЬ fiili 
Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
УВИДЕТИ fiilinin günümüzdeki direk karşılığı olan УВИДЕТЬ fiili bu 
cümlenin çevirisinde kullanılmamıştır. Çünkü bu fiil E.R.’da “anlamak, 
öğrenmek, duymak” anlamını taşırken Ç.R.’da yalnızca “görmek, tanık 
olmak” anlamını taşımaktadır. Bu cümlede ise fiil Ç.R.’daki fiilin taşıdığı 
anlamdan tamamen farklıdır. 

36.  ВЪЪЪЪСХОТΞΞΞΞ ПОИТИ (E.R.) – ЗАХОТЕЛ ПОЙТИ (Ç.R.) 

…И ВЪСХОТΞ ПОИТИ В РИМЪ, И ПРИДЕ ВЪ УСТЬЕ 

ДНЕПРЪСКОЕ…(E.R.) 
…И ЗАХОТЕЛ ПОЙТИ В РИМ И ПРОПЛЫЛ В УСТЬЕ 
ДНЕПРОВСКОЕ...(Ç.R.) 
 

 ВЪСХОТΞ ПОИТИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış yardımcı fiil ve 
gerçekleştirilecek olan eylemi bildiren mastardan oluşan Birleşik Eylem 
Yüklemidir (Составное Глагольное Сказуемое). Ç.R.’ya çevirisinde aynı 
köke sahip olan fiilin öneki değişerek Geçmiş Zaman, üçüncü tekil şahısta 
çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’da ХОТЕТЬ yardımcı fiilinin E.R.’daki -
въс önekiyle kullanımına artık rastlanılmamaktadır. Bu belirlenmiş önek 
yerine cümlenin anlamına bakılarak en uygun önekli veya öneksiz fiil 
seçilerek kullanılabilmektedir. Aynı zamanda E.R. cümlede kullanılan bu 
önekli fiilden türeyen herhangi başka bir kelimede Ç.R.’da varlığını 
sürdürmemektedir. 
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37.  ИМАТЬ ВЪЪЪЪЗДВИГНУТИ (E.R.) – ВОЗДВИГНЕТ (Ç.R.) 

…И ЦЕРКВИ МЬНОГЫ ИМАТ БОГЪ ВЪЗДВИГНУТИ…(E.R.) 
…И БОГ ВОЗДВИГНЕТ МНОГО ЦЕРКВЕЙ...(Ç.R.) 
 

 ИМАТЬ ВЪЗДВИГНУТИ E.R.’da şimdiki zamanda (настоящее 
время), üçüncü tekil şahısta çekimlenmiş yardımcı fiil ve eylemi bildiren 
mastardan oluşan Birleşik Eylem Yüklemidir (Составное Глагольное 
Сказуемое). ИМАТИ fiili bu cümlede “sahip olmak” anlamını yitirerek 
yalnızca eylemi destekleyen yardımcı fiil görevi görmektedir. Ç.R.’ya 

çevirisinde ise ВЪЗДВИГНУТИ fiilinin günümüzdeki direk karşılığı olan 
ve cümledeki eylemi bildiren ВОЗДВИГНУТЬ fiili Şimdiki Zamanda, 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’da fiil, anlamını 
kendi içinde sakladığı için herhangi başka bir yardımcı eyleme gerek 
duyulmamıştır. Yardımcı eylemin Ç.R.’da kullanılmamasından 
kaynaklanan herhangi bir anlam kaybı yoktur. 

38.  ПОМОЛИВ СѦѦѦѦ (E.R.) – ПОМОЛИЛИСЯ (Ç.R.) 

…И ПОСТАВИ КРЕСТЪ И ПОМОЛИВ СѦ БОГУ…(E.R.) 
…И Я ПОСТАВИЛ КРЕСТ И ПОМОЛИЛСЯ БОГУ...(Ç.R.) 
 

 ПОМОЛИВ СѦ E.R.’da erkek cins, tekil şahısta çekimlenerek 
kullanılmış olan Geçmiş Zaman Ulacıdır (деепричастие прошедшего 
времени). Ç.R.’ya çevirisinde ise ПОМОЛИТИ СѦ fiilinin günümüzdeki 
karşılığı olan ve ne morfolojik ne de anlamsal olarak herhangi bir değişime 
uğramayan ПОМОЛИТЬСЯ fiili Geçmiş Zamanda, birinci tekil şahısta 
çekimlenerek kullanılmıştır. Cümleler arasındaki ulaç – fiil değişimi 
anlamı kesinlikle değiştirmemektedir. E.R. cümlede, yapılan eylemlerin 
arda arda sıralanması nedeniyle eylemi belirtecek olan esas fiilden önceki 
eylemleri belirtmek için fiillerin ulaç halinin kullanılması tercih edilmiştir. 
Ç.R. cümlede ise her fiil aynı zaman ve şahısta ayrı ayrı çekimlenerek 
sıralamaya gidilmiştir. 

39.  СЛΞΞΞΞЗЪЪЪЪ (E.R.) – СОШЕЛ (Ç.R.) 

…И СЛΞЗЪ СЪ ГОРЫ СЕЯ, ИДЕЖЕ ПОСЛΞЖЕ БЫСТЬ 

КИЕВЪ…(E.R.) 
…И Я СОШЕЛ С ЭТОЙ ГОРЫ, ГДЕ ВПОСЛЕДСТВИИ БУДЕТ 
КИЕВ...(Ç.R.) 
 

 СЛΞЗЪ E.R.’da yalın hal, tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış 
olan Geçmiş Zaman Kısa Etken Ortacıdır (краткое действительное 
причастие прошедшего времени). Ç.R.’ya çevirisinde ise fiil 

değiştirilmiş, cümledeki anlamı daha doğru verebilecek olan, СЛΞЗТИ 
fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan СОЙТИ fiili Geçmiş 
Zamanda, birinci tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Günümüzde 
СЛЕЗАТЬ fiili halen varlığını sürdürmektedir. Fakat bu cümledeki “dağdan 
inmek” anlamını bu fiil karşılamamaktadır. Bunun yerine Ç.R.’da artık 
СОЙТИ С ГОРЫ neredeyse kalıplaşmış bir şekilde kullanılmaktadır. 
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40.  СЪЪЪЪВЛЕКУТ СѦѦѦѦ (E.R.) – РАЗДЕНУТСЯ (Ç.R.) 

…И ПЕРЕЖЬГУТЬ Я ВЕЛМИ, И СЪВЛЕКУТ СѦ …(E.R.) 
…И НАТОПЯТ ИХ СИЛЬНО, И РАЗДЕНУТСЯ...(Ç.R.) 
 

 СЪВЛЕКУТ СѦ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’da 

СЪВЛЕКАТИ СѦ fiiline rastlamamız mümkün değildir. Bu fiilin yerini 
aynı anlamda kullanılan РАЗДЕВАТЬСЯ fiili almıştır. Ç.R.’ya çevirisinde 
РАЗДЕВАТЬСЯ fiili Şimdiki Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek 

kullanılmıştır. E.R. CЪВЛЕКАТИ СѦ fiiline Ç.R.’da anlamsal ve yapısal 
açıdan benzeyen tek fiil ИЗВЛЕКАТЬ fiilidir. Bu fiiller aynı köke sahip 
olmalarına rağmen, bu cümledeki “soyunmak, üzerini değiştirmek” 
anlamını ИЗВЛЕКАТЬ fiili ile kesinlikle verememekteyiz. 

41.  НАЧНУТЬ ХВОСТАТИ СѦѦѦѦ (E.R.) – НАЧНУТ ХЛЕСТАТЬСЯ (Ç.R.) 

…И НАЧНУТЬ ХВОСТАТИ СѦ, И ТОГО СОБΞ ДОБЬЮТЬ…(E.R.) 
…И НАЧНУТ ХЛЕСТАТЬСЯ, И ДО ТОГО СЕБЯ ДОБЬЮТ...(Ç.R.) 
 

 НАЧНУТЬ ХВОСТАТИ СѦ E.R.’da şimdiki zamanda, üçüncü tekil 
şahısta çekimlenmiş olan yardımcı eylem ve mastardan oluşan Birleşik 
Eylem Yüklemidir (Составное Глагольное Сказуемое). Ç.R.’ya 
çevirisinde ise gramer yapısı saklanarak yine yardımcı fiil ve mastardan 
oluşan Birleşik Eylem Yüklemi kullanılmıştır. Cümleler arasında zaman ve 
şahıs farklılığı bulunmamaktadır. Yalnızca “kamçılamak, vurmak” 
anlamında kullanılan fiiller farklılık göstermektedir. E.R.’da kullanılan 

ХВОСТАТИ СѦ fiiline Ç.R.’da rastlamamız mümkün değildir. Bunun fiilin 
yerini ХЛЕСТАТЬСЯ fiili almıştır. E.R.’da kullanılan fiil kökünden 
türeyen ve günümüzde halen Ç.R.’da varlığını sürdüren tek kelime ХВОСТ 
kelimesi olmuştur. Aralarındaki anlamsal benzerlik Ç.R.’daki ХВОСТ 
kelimesi için çok geçerli bir benzerlik değildir. Yalnızca denilebilir ki; 
“kamçılamak, vurmak” eyleminin gerçekleştirileceği aracın yapıldığı 
maddeyle veya şekil itibariyle bu eylemin gerçekleştirildiği araca 
benzemesiyle aralarındaki anlamsal benzerlik açıklanabilmektedir. Bu 
benzerlik dışında fiilin yansıttığı anlamını taşıyan başka bir benzerlik bu 
kelime için söz konusu değildir. 

42.  ОРЮТЬ (E.R.) – ПАШУТ (Ç.R.) 

…ИНЪ ЖЕ ЗАКОНЪ ГИЛИОМЪ: ЖЕНЫ У НИХЪ ОРЮТЬ…(E.R.) 
…У ГИЛИЙ ДРУГОЙ ЗАКОН: У НИХ ЖЕНЫ ПАШУТ…(Ç.R.) 
 

 ОРЮТЬ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), üçüncü 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise “çift sürmek, tarla/toprak sürmek” manasında ОРАТИ fiilinin 
günümüzdeki karşılığı olan ПАХАТЬ fiili Şimdiki Zamanda, üçüncü çoğul 
şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Fiiller anlam bakımından aynı 
olmalarına rağmen tamamen farklıdırlar. ОРАТИ fiili E.R.’da “tarım 
işleriyle uğraşmak” manasına gelmekteyken. Ç.R.’daki karşılığı olan 
ОРАТЬ fiili “bağırmak, viyaklamak” anlamındadır. Görüldüğü gibi 
Ç.R.’daki ОРАТЬ fiili E.R.’daki ОРАТИ fiilinden gelmemektedir. 
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43.  ВЪЪЪЪЗЛЮБИ (E.R.) – ОБЛЮБОВАЛ (Ç.R.) 

…ПРИДЕ КЪ ДУНАЕВИ И ВЪЗЛЮБИ МΞСТО…(E.R.) 
…ПРИШЕЛ ОН К ДУНАЮ И ОБЛЮБОВАЛ МЕСТО…(Ç.R.) 
 

 ВЪЗЛЮБИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
cümledeki anlamı daha iyi yansıtabilmek için ВОЗЛЮБИТИ fiilinin 
günümüzdeki karşılıklarından biri olan ОБЛЮБОВАТЬ fiili tercih edilmiş 
ve Geçmiş Zaman, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Her iki 
fiilin de kökü ЛЮБОВЬ sözcüğüne dayanmaktadır. E.R.’da kullanılan fiil 
Ç.R.’da da ВОЗЛЮБИТЬ olarak halen varlığını sürdürmekte, fakat 
oldukça nadir kullanılmaktadır. bu fiilin kullanım alanı günümüzde 
yalnızca edebiyat dili, özelliklede şiir diliyle sınırlandırılmıştır. Aynı 
kökten gelen ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ sıfatı da günümüze kadar saklanmış, 
fiilin aksine aktif olarak kullanılmıştır. Fakat anlam açısından bakıldığında 
hem ВОЗЛЮБИТЬ fiili hem de ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ sıfatı bu cümledeki 
“somut bir nesneyi gözüne kestirmek, beğenmek” anlamını ifade 
etmemekte, yalnızca canlı varlıklar ve insanlar arasındaki ilişkiyi ifade 
etmektedir. Bu nedenle bu cümlenin Ç.R.’ya çevirisinde bu fiilin kullanımı 
tercih edilmemiştir. 
 
 

44.  ПОТРЕБИ (E.R.) – ИСТРЕБИЛ (Ç.R.) 

…БЯХУ БО ОБРИ ТΞЛОМЪ ВЕЛИЦΞ, А УМОМЪ ГОРДИ И 

ПОТРЕБИ Я БОГЪ…(E.R.) 
…БЫЛИ ЭТИ ОБРЫ ВЕЛИКИ ТЕЛОМ, А УМОМ ГОРДЫ И БОГ 
ИСТРЕБИЛ ИХ…(Ç.R.) 
 

 ПОТРЕБИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
ПОТРЕБИТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan 
ИСТРЕБИТЬ fiili yine Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta 
çekimlenerek kullanılmıştır. Bu cümlelerde fiiller arasındaki tek fark 
önektir. Bu farklı önekler fiillere farklı birer anlam vermektedir. E.R.’da 
kullanılan ПОТРЕБИТИ fiili bu cümledeki anlatımı tam olarak 
karşılamadığı için Ç.R.’ya çevirisinde “yok etmek, sonunu getirmek” 
manasıyla cümledeki eylemi tam olarak ifade edebilecek olan 
ИСТРЕБИТЬ fiili kullanılmıştır. ПОТРЕБИТЬ fiili Ç.R.’da hala 
kullanılmakta, fakat anlam olarak bu cümledeki anlamı karşılayamamakta 
ve “tüketmek, harcamak” manasında kullanılmaktadır. ПОТРЕБИТИ fiil 
kökünden türeyen ПОТРЕБИТЕЛЬ, ПОТРЕБЛЕНИЕ isimleri ve 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ sıfatı günümüzde halen varlığını sürdürmekte 
fakat anlamsal açıdan E.R. fiilin anlamını değil Ç.R. fiilin anlamını 
taşımaktadırlar. 
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45.  СКОНЧА ЖИВОТЪЪЪЪ (E.R.) – ОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ/СКОНЧАТЬСЯ (Ç.R.) 

…КИЕВИ ЖЕ ПРИШЕДШЮ ВЪ СВОЙ ГОРОДЪ КИЕВЪ, ТУ И 

СКОНЧА ЖИВОТЪ СВОЙ…(E.R.) 
…КИЙ ЖЕ ВЕРНУВШИСЬ В СВОЙ ГОРОД КИЕВ, ТУТ И ОКОНЧИЛ 
ЖИЗНЬ СВОЮ…(Ç.R.) 
 

 СКОНЧА E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
СКОНЧАВАТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan 
ОКОНЧИТЬ fiilinin kullanımı tercih edilmiş ve Geçmiş Zaman, üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Bu fiil cümleye daha edebi bir 
ifade vermek için tercih edilmiştir. Ç.R.’ya yapılan bazı çevirilerde aynı 
cümlede СКОНЧАТЬСЯ fiili karşımıza çıkmaktadır. Her iki kullanımda 
yapısal ve anlamsal olarak doğrudur. СКОНЧАВАТИ fiil kökünden 
türeyen СКОНЧАНИЕ ismi de günümüzde halen bu fiilin anlamını 
yansıtarak varlığını sürdürmektedir. 

46.  ПОМРОША (E.R.) – ВЫМЕРЛИ (Ç.R.) 

…И ПОМРОША ВСИ И НЕ ОСТА НИ ЕДИНЪ ОБРИНЪ…(E.R.) 
…ВСЕ ВЫМЕРЛИ И НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО ОБРИНА…(Ç.R.) 
 

 ПОМРОША E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 

ise ПОМРΞТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan 
ВЫМЕРЕТЬ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. Cümlelerde kullanılan fiiller aynı köke fakat farklı öneklere 
sahiptirler. Ç.R.’da “ölmek, soyu tükenmek” manasını verebilmek için 

ВЫМЕРЕТЬ fiili kullanılmıştır. ПОМРΞТИ fiili Ç.R.’da halen 
ПОМЕРЕТЬ şeklinde kullanılmaktadır. Bu cümledeki anlam yalnızca 
“ölmek” değil, aynı zamanda “soyu tükenmek” olduğu için ПОМЕРЕТЬ 
fiili bu cümlenin çevirisinde kullanılmamıştır. Aynı zamanda ПОМЕРЕТЬ 
fiili günümüzde daha çok halk dilinde karşımıza çıkmaktadır. 

47.  ТВОРЯХХХХУ (E.R.) – УСТРАИВАЛИ (Ç.R.) 

…И АЩЕ КТО УМРЯШЕ, ТВОРЯХУ ТРЫЗНУ НАДЪ НИМЬ…(E.R.) 
…И ЕСЛИ КТО-ТО УМИРАЛ, ТО УСТРАИВАЛИ ПО НЕМ 
ТРИЗНУ…(Ç.R.) 
 

 ТВОРЯХУ E.R.’da Bitmemişlik Zamanında (имперфект), üçüncü 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ТВОРИТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan УСТРАИВАТЬ 
fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
ТВОРИТИ fiili E.R.’da “yaratmak, yapmak” anlamında kullanılmaktadır. 
Bu cümledeki eylem ise daha çok “düzenlemek, organize etmek, yapmak” 
anlamını taşıdığı için Ç.R.’ya çevirisinde УСТРАИВАТЬ fiilinin 
kullanılması tercih edilmiştir. E.R.’da kullanılan ТВОРИТИ fiili Ç.R.’da 
halen ТВОРИТЬ şeklinde varlığını korumaktadır. E.R. fiil kökünden 
türeyen ve fiille beraber günümüzde halen varlığını sürdüren kelimelerde 
vardır. Bunlar; ТВОРЕНИЕ, ТВОРЕЦ, ТВОРЧЕСТВО isimleri ve 
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ТВОРЕСКИЙ sıfatlarıdır.  
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48.  ТВОРЯХХХХУ (E.R.) – ДЕРЖАЛИСЬ (Ç.R.) 

…СИ ЖЕ ОБЫЧАИ ТВОРЯХУ И КРИВИЧИ И ПРОЧИИ ПОГАНИИ, 

НЕ ВΞДУЩЕ ЗАКОНА БОЖИА…(E.R.) 
…ЭТОГО ЖЕ ОБЫЧАЯ ДЕРЖАЛИСЬ И КРИВИЧИ И ПРОЧИЕ 
ЯЗЫЧНИКИ, НЕ ЗНАЮЩИЕ ЗАКОНА БОГA…(Ç.R.) 
 

 ТВОРЯХУ E.R.’da Bitmemişlik Zamanında (имперфект), üçüncü 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ТВОРИТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan ve bir önceki 
cümlede kullandığımız fiilden tamamen farklı olan ДЕРЖАТЬСЯ fiili 
Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Bir 
önceki cümlede de açıkladığımız gibi ТВОРИТИ fiili E.R.’da “yaratmak, 
yapmak” anlamında kullanılmaktadır. Bu cümledeki eylem ise “bağlı 
kalmak, dayanmak, davranmak” manasında olduğu için, E.R.’da kullanılan 
ТВОРИТИ fiilinin Ç.R.’daki karşılığı olan ТВОРИТЬ fiili kullanılmamış, 
bunun yerine anlamı tam olarak yansıtabilecek farklı bir fiil olan 
ДЕРЖАТЬСЯ fiili kullanılmış ve böylece cümledeki eylemin manası tam 
olarak belirtilmiştir. ТВОРИТИ fiilini E.R.’dan Ç.R.’ya çevirilerde çok 
farklı fiillerle eşleştirebilmekteyiz. Bunun sebebi bu fiilin E.R.’da farklı 
anlamlar içeren eylemleri açıklamakta kullanılmasıdır. Bu fiilin 
kullanıldığı bazı anlamlar şunlardır: “yaratmak, yapmak, etmek, kılmak, 
işlemek, üretmek, uyandırmak, doğurmak, icra etmek, uygulamak, 
gerçekleştirmek, hesap etmek, sanmak, benzetmek v.b.”. Görüldüğü üzere 
bu fiil anlam açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle bu 
fiilin çevirisinde cümledeki anlam göz önünde bulundurularak en doğru fiil 
tercih edilmelidir. 

  
49.  ВЪЪЪЪДОБЛЯЮТЬ (E.R.) – ПОВЕЛЕВАЮТ (Ç.R.) 

…ВЛАДΞЮТЬ ЖЕНЫ МУЖЬМИ СВОИМИ И ВЪДОБЛЯЮТЬ 
ИМИ…(E.R.) 
…ЭТИ ЖЕНЫ ВЛАСТВУЮТ НАД СВОИМИ МУЖЬЯМИ И 
ПОВЕЛЕВАЮТ ИМИ…(Ç.R.) 
 

 ВЪДОБЬЛЯЮТЬ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise “hükmetmek, emretmek, irade etmek” manasında 

ВЪДОБЛѦТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan ПОВЕЛЕВАТЬ fiili, 
Şimdiki Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 

E.R.’da kullanılan ВЪДОБЛѦТИ fiiline artık Ç.R.’da rastlamamız 
mümkün değildir. Aynı zamanda bu fiil kökünden türeyen herhangi bir 
kelimeye de Ç.R.’da rastlanılmamaktadır. 
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50.  ВОЛОДΞΞΞΞЮЩЕ (E.R.) – УПРАВЛЯЛСЯ (Ç.R.) 

…И ЖИВЯХУ КОЖДО СЪ РОДОМ СВОИМЪ НА СВОИХЪ 

МΞСТЕХЪ, ВОЛОДΞЮЩЕ КОЖДО РОДОМЪ СВОИМЪ…(E.R.) 
…И ВСЕ ОНИ ЖИЛИ СВОИМИ РОДАМИ НА СВОИХ МЕСТАХ, И 
КАЖДЫЙ УПРАВЛЯЛСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО…(Ç.R.) 
 

 ВОЛОДΞЮЩЕ E.R.’da Geçmiş Zaman Kısa Etken Ortacı olarak 
(краткое действительное причастие прошедшего времени), yalın hal 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’ya çevirisinde ise 

ВОЛОДΞТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan УПРАВЛЯТЬ 
fiilinin edilgen yapı şeklinde kullanılması tercih edilmiş ve Geçmiş Zaman, 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. E.R. cümledeki fiilin 
Ç.R.’da tam karşılığı ВЛАДЕТЬ fiili olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu fiil 
anlam olarak birbirlerine oldukça yakın olan УПРАВЛЯТЬ fiili ile sıklıkla 
yer değiştirebilmektedir. Bu değişim cümleler arasında herhangi bir anlam 
kaybına sebep olmamaktadır. Bu cümlede dikkati çeken değişim tekillik – 
çoğulluk değişimidir. E.R. cümlede fiil çoğul şahısta çekimlenirken 
Ç.R.’ya çevirisinde tekil şahısta çekimlenmiştir. Bu değişim, topluluk 
belirten “КАЖДЫЙ” (her biri) sözcüğünün E.R.’da çoğul özne olarak 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Ç.R.’da ise aynı sözcük topluluk 
ismi olmasına rağmen kesinlikle tekil şahısta çekimlenmektedir. 

ВОЛОДΞТИ fiil kökünden türeyen ВЛАДЕЛЕЦ / ВЛАДЕЛИЦА, 

ВЛАДЕНИЕ, ВЛАДЕНЬЯ, ВЛАДЕТЕЛЬ / ВЛАДЕТЕЛЬНИЦА isimleri 
Ç.R.’da halen bu fiilin anlamını yansıtarak varlığını sürdürmektedir. 

  
51.  РАЗБΞΞΞΞГНУТ СѦѦѦѦ (E.R.) – ПОКИДАЮТ (Ç.R.) 

…И ПАКЫ РАЗБΞГНУТ СѦ ОТСЮДУ ВСИ…(E.R.) 
…СНОВА ПОКИДАЮТ ТЕ МЕСТА…(Ç.R.) 
 

 РАЗБΞГНУТ СѦ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. E.R. 
cümlede bu fiilin verdiği anlam “farklı yönlere doğru dağılarak kaçmak” 
anlamıdır. Bu cümlenin Ç.R.’ya çevirisinde “bulunulan yeri terk etmek, 
dağılmak” manasını verebilen ПОКИДАТЬ fiilinin kullanılması tercih 
edilmiş ve Şimdiki Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek 

kullanılmıştır. E.R.’da kullanılan РАЗБΞГАТИ СѦ fiiline bugün Ç.R.’da 
РАЗБЕГАТЬСЯ olarak rastlamaktayız. Bu cümlenin çevirisinde ise bu 
fiilinin kullanılmadığını görmekteyiz. Bunun temel sebebi Ç.R.’da bu fiilin 
“terk etmek, ayrılmak” manasını tam olarak yansıtmamasıdır. Bu fiil 
kökünden türeyen РАЗБЕГ ismi de Ç.R.’da halen varlığını sürdürmektedir. 
Fakat bu isimde fiilin E.R.’da sahip olduğu anlamı değil Ç.R.’da edindiği 
anlamı yansıtmaktadır. 
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52.  БЫША ОБИДИМИ (E.R.) – СТАЛИ ПРИТЕСНЯТЬ (Ç.R.) 

…ПО СИХЪ ЖЕ ЛΞТЕХЪ, ПО СМЕРТИ БРАТЬЯ СЕЯ, БЫША 

ОБИДИМИ ДЕРЕВЛЯНЫ И ИНΞМИ ОКОЛНЫМИ…(E.R.) 
…ПО ПРОШЕСТВИИ ВРЕМЕНИ, ПОСЛЕ СМЕРТИ ЭТИХ БРАТЬЕВ, 
ПОЛЯН ДРЕВЛЯНЕ И ИНЫЕ ОКРЕСТНЫЕ ЛЮДИ СТАЛИ 

ПРИТЕСНЯТЬ…(Ç.R.) 
 

 БЫША ОБИДИМИ E.R.’da geniş geçmiş zamanda, üçüncü çoğul 
şahısta çekimlenmiş БЫТЬ koşacı ve araç durumundaki ОБИДИМЬ 
sıfatıyla yapılmış Birleşik Đsim Yüklemidir (составное именное 
сказуемое). Ç.R.’ya çevirisinde ise “baskı yapmak, ezmek” manasını daha 
güçlü verebilmek için Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenmiş 
olan Birleşik Eylem Yüklemi kullanılmıştır. Cümleler arasındaki bu yapısal 
farklılık anlam değişikliğine sebep olmamıştır. Yalnızca Ç.R.’da tercih 
edilen ПРИТЕСНЯТЬ fiili cümledeki yüklemin anlamını güçlendirmiştir. 
E.R. cümle yapısında karşımıza çıkan ОБИДИМ,-ЫЙ sıfatına günümüzde 
biraz değişmiş olarak ОБИДНЫЙ şeklinde rastlamamız mümkündür. Aynı 
köklere sahip olan ОБИДЕТЬ/ОБИЖАТЬ fiilide Ç.R.’da aktif olarak 
kullanılmaktadır. Fakat bu cümlenin içerdiği negatif anlamı güçlü bir 
şekilde yansıtamamaktadır. 

53.  МОГОША СТАТИ ПРОТИВУ (ER) - СМОГЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ (ÇR) 

…БОЛГАР ЖЕ УВИДΞВЬШЕ, НЕ МОГОША СТАТИ ПРОТИВУ…(E.R.) 
…БОЛГАРЫ ЖЕ, УВИДЕВ, НЕ СМОГЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ИМ…(Ç.R.) 
 

 МОГОША СТАТИ ПРОТИВУ E.R.’da geniş geçmiş zamanda, 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenmiş МОЧЬ yardımcı fiili ve ardından 
СТАТИ yardımcı fiili ile kurulmuş olan Birleşik Đsim Yüklemidir 
(составное именное сказуемое). E.R. cümledeki karmaşık yüklem 
yapısını gidermek için Ç.R.’ya çevirisinde yardımcı fiil ve isimle yapılan 
fiil yapısı atılmış ve onun yerine aynı anlamı veren ПРОТИВОСТОЯТЬ 
fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenmiş olan tek bir 
yardımcı fiille kullanılmıştır. E.R. cümledeki iki yardımcı fiilden birinin 
Ç.R.’ya çevrilirken atılması cümlede anlam kaybına yol açmamıştır. 
Aksine cümle yapısındaki kargaşayı gidermiştir. 

54.  СЪЪЪЪТВОРИ СЪЪЪЪ (E.R.) – ЗАКЛЮЧИЛ (Ç.R.) 

…ЦЕСАРЬ ЖЕ КРЕСТИ КНЯЗЯ ИХЪ И БОЯРЫ ВСЯ И МИРЪ 

СЪТВОРИ СЪ БОЛГАРЫ…(E.R.) 
…ЦЕСАРЬ ЖЕ КРЕСТИЛ ИХ КНЯЗЯ И ВСЕХ БОЯР И ЗАКЛЮЧИЛ 
МИР С БОЛГАРАМИ…(Ç.R.) 
 

 СЪТВОРИ СЪ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. E.R. cümledeki 

СЪТВОРИ СЪ МИРЪ yüklemi “сделать мир” (barış yapmak) anlamını 
ifade etmektedir. Ç.R.’ya çevirisinde ise “сделать мир” yanlış bir 
kullanım olduğu için, bu anlamı ifade etmekte kullanılan ЗАКЛЮЧИТЬ 
МИР deyimi kullanılmıştır. Ç.R.’da bugün bu kullanım dışında başka bir 
kullanıma rastlamamız mümkün değildir. 
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55.  ПОХХХХОРОНИ (E.R.) – СПРЯТАЛ (Ç.R.) 

…И ПОХОРОНИ ВОИ ВЪ ЛОДЬЯХ…(E.R.) 
…И ОН СПРЯТАЛ ВОИНОВ В ЛАДЬЯХ…(Ç.R.) 
 

 ПОХОРОНИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
cümledeki “saklamak, gizlemek” anlamını daha doğru verebilmek için 

ПОХОРОНИТИ fiilinin günümüzdeki bu anlamda karşılığı olan 
СПРЯТАТЬ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. Günümüzde ПОХОРОНИТЬ fiili halen kullanılmaktadır. 
Fakat bu cümledeki anlamın dışında “gömmek, cenaze kaldırmak” 
manasındadır. Bu nedenle bu cümlenin Ç.R.’ya çevirisinde 
ПОХОРОНИТЬ fiilinin yerine anlamı daha doğru ve eksiksiz verebilecek 

olan СПРЯТАТЬ fiilinin kullanımı tercih edilmiştir. E.R. ПОХОРОНИТИ 
fiil kökünden türeyen ПОХОРОНЫ, ПОХОРОНКА isimleri ve 
ПОХОРОННЫЙ sıfatı da Ç.R.’da halen varlığını sürdürmektedir. 

56.  БЫ КАЗАЛЪЪЪЪ (E.R.) – БЫ НАСТАВИЛ (Ç.R.) 

…ЗЕМЛЯ НАША КРΞЩЕНА, И НΞСТЬ В НАС УЧИТЕЛЬ, ИЖЕ БЫ 

НАС УЧИЛЪ И КАЗАЛЪ…(E.R.) 
…НАША ЗЕМЛЯ КРЕЩЕНА, НО У НАС НЕТ УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ 
БЫ НАС НАСТАВИЛ И ПОУЧАЛ НАС…(Ç.R.) 
 

 БЫ КАЗАЛЪ E.R.’da БЫТИ yardımcı fiili ve КАЗАТИ fiilinden 
türeyerek üçüncü tekil şahıs, erkek cinste çekimlenmiş olan geçmiş zaman 
ortacıyla yapılmış bir Dilek Şart Kipidir (Сослагательное/Условное 
Наклоненеие). Bu cümlede belirtilen eylemin gerçekleşmesi istenmektedir 
ve bu nedenle dilek-şart kipi kullanılması tercih edilmiştir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise cümledeki anlamı yansıtacak olan başka bir fiil tercih 
edilerek, НАСТАВИТЬ fiili yine dilek-şart kipinde kullanılmıştır. E.R.’dan 
farklı olarak Ç.R.’da dilek-şart kipi yapımında geçmiş zamanda 
çekimlenmiş olan fiilin önüne veya arkasına yalnızca БЫ dilek-şart ilgeci 
getirilmektedir. E.R.’da ise БЫТИ yardımcı fiili sayı ve şahıslara göre 
çekimlenerek kullanılmaktadır. E.R.’da 2. ve 3. tekil şahıs çekimi olan БЫ 
dilek-şart ilgecinin günümüze, sayı ve şahsa göre değişmeden olduğu gibi 
dilek-şart ilgeci olarak geldiğini bu cümleden rahatlıkla görebilmekteyiz. 

57.  ЗАМЪЪЪЪКОША (E.R.) – ЗАМКНУЛИ (Ç.R.) 

…И ПРИДЕ КЪ ЦЕСАРЮГРАДУ, И ГРΞЦИ ЗАМЪКОША СУДЪ…(E.R.) 
…И ПРИШЕЛ К ЦАРЬГРАДУ; ГРЕКИ ЖЕ ЗАМКНУЛИ СУД…(Ç.R.) 
 

ЗАМЪКОША E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise aynı kökten gelen ЗАМКНУТЬ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul 
şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Aynı ЗАМОК kökünden gelen bu iki 
fiilin mastar durumlarına baktığımızda geçirdiği değişimi görebilmekteyiz. 
ЗАМОК isminden fiil türetirken ismin sonuna eklenen fiil takıları farklılık 

göstermektedir (ЗАМЪКИЯТИ / ЗАМЫКАТЬ). Bu biçimsel farklılığın 
dışında fiiller arasında herhangi bir anlam değişikliği yoktur. 
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58.  ПОВЕЛΞΞΞΞ ИЗЪЪЪЪВОЛОЧИТИ (E.R.) – ПРИКАЗАЛ ВЫТАЩИТЬ (Ç.R.) 

…И ПОВЕЛΞ ВОЕМЪ ИЗЪВОЛОЧИТИ КОРАБЛЯ НА 

БЕРЕГЪ…(E.R.) 
…И ПРИКАЗАЛ ВОИНАМ ВЫТАЩИТЬ КОРАБЛИ НА 
БЕРЕГ…(Ç.R.) 
 

 ПОВЕЛΞ ИЗЪВОЛОЧИТИ E.R.’da geniş geçmiş zamanda 
(аорист), üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış olan 

ПОВЕЛΞВАТИ fiili ve yapılması istenilen eylemi belirten ikinci fiil olan 

ИЗЪВОЛОЧИТИ fiilinin mastar halinde kullanılmasıyla yapılan Birleşik 
Eylem Yüklemidir (составное глагольное сказуемое). Ç.R.’ya 
çevirisinde de birleşik eylem yüklem yapısı saklanarak aynı anlamı ifade 

eden farklı fiiller aynı zaman ve formda kullanılmıştır. ПОВЕЛΞВАТИ fiili 
Ç.R.’da halen ПОВЕЛЕВАТЬ olarak, aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat 
bu fiilin yerini daha sık kullanılan ПРИКАЗАТЬ fiili almıştır. 

ИЗЪВОЛОЧИТИ fiili ise Ç.R.’da öneksiz biçimde ВОЛОЧИТЬ şeklinde 
kullanılmaya devam etmektedir. Bu cümledeki “sürükleyerek karaya 
çıkarmak” anlamını verebilmek için ise ВЫТАЩИТЬ fiili kullanılmıştır. 

  
59.  БЫ ПРОТЛЪЪЪЪКОВАЛЪЪЪЪ (E.R.) – БЫ ОБЪЪЪЪЯСНЯЛ (Ç.R.) 

…И БЫ ПРОТЛЪКОВАЛЪ СВЯТЫЯ КНИГЫ…(E.R.) 
…И БЫ ОБЪЯСНЯЛ СВЯТЫЕ КНИГИ…(Ç.R.) 
 

 БЫ ПРОТЛЪКОВАЛЪ E.R.’da bir önceki cümlede de olduğu gibi 

БЫТИ yardımcı fiili ve ПРОТЛЪКОВАТИ fiilinden türeyerek üçüncü 
tekil şahıs, erkek cinste çekimlenmiş olan geçmiş zaman ortacıyla yapılmış 
bir dilek-şart kipidir (Сослагательное/Условное Наклонение). Ç.R.’ya 
çevirisinde ise cümledeki anlamı daha doğru yansıtacak olan başka bir fiil 
tercih edilerek, ОБЪЯСНЯТЬ fiili geçmiş zamanda çekimlenerek yine 
dilek-şart kipinde kullanılmıştır. Günümüzde E.R.cümlede kullanılan 

ПРОТЛЪКОВАТИ fiili kullanılmaya devam etmektedir. Ç.R.’da bu fiilin 
izlerine ТОЛКОВАТЬ, ИСТОЛКОВАТЬ fiillerinde, ТОЛКОВАНИЕ, 

ТОЛКОВАТЕЛЬ isimlerinde, ТОЛКОВЫЙ sıfatında ve ТОЛКОВО 
zarfında rastlayabilmekteyiz. Bu cümlenin Ç.R.’ya çevirisinde ise başka bir 
fiil olan ОБЪЯСНЯТЬ fiilinin kullanıldığını görmekteyiz. Bu fiil 
değişiminin sebebi yalnızca cümledeki anlamdan kaynaklanmaktadır. 

ПРОТЛЪКОВАТИ fiilinin günümüzdeki yansıması olan ТОЛКОВАТЬ 

fiili edebi dilde “yorumlamak, yormak” manasında kullanılırken, konuşma 
dilinde “konuşmak, anlatmak, açıklamak” manasında kullanılmaktadır. Bu 
cümlede ise “anlatmak, açıklamak” manasının verilmesi gerektiği için Ç.R. 
edebi dilinde bu anlamı tam olarak verecek olan ОБЪЯСНЯТЬ fiilinin 
kullanılması tercih edilmiştir. 
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60.  ОТРИНЕТЕ (E.R.) – ОТВЕРГНИТЕ (Ç.R.) 
…БОЖИЯ ПОСЛУШАЙТЕ УЧЕНИЯ И НЕ ОТРИНЕТЕ 
НАКАЗАНИЯ ЦЕРКОВНАГО…(E.R.) 
…ПОСЛУШАЙТЕ БОЖЕСТВЕННОГО УЧЕНИЯ И НЕ 
ОТВЕРГНИТЕ ЦЕРКОВНОГО ПОУЧЕНИЯ…(Ç.R.) 
 

 ОТРИНЕТЕ E.R.’da ikinci çoğul şahıs, emir kipinde çekimlenerek 
kullanılmış bir yüklemdir (Повелительное Наклонение). Ç.R.’ya 
çevirisinde de ОТВЕРГНУТЬ fiili yine çoğul şahıs, emir kipinde 
çekimlenerek kullanılmıştır. E.R.’da bu cümledeki “reddetmek” anlamını 
verecek olan bir diğer fiilde ОТВЕРГАТИ fiilidir. ОТВЕРГАТИ fiili 
günümüze kadar gelebilmiş ve aynı anlamda kullanılmaya devam etmiştir. 
E.R.’da aynı anlamı veren ve bu cümlede kullanılan ОТРИНУТИ fiili ise 
günümüze kadar saklanamamış ve kullanımı tamamen ortadan kalkmış, bu 
fiilin yerini tamamıyla ОТВЕРГНУТЬ fiili almıştır. 
 

61.  ХХХХОТЯЩИХЪХЪХЪХЪ ИЗВΞΞΞΞСТИТИ (E.R.) – ЖЕЛАЯ УДОСТОВЕРИТЬ (Ç.R.) 

…НАША СВΞТЛОСТЬ БОЛЕ ИНΞХЪ ХОТЯЩИХЪ ЖЕ О БОЗΞ 

УДΞРЖАТИ И ИЗВΞСТИТИ ТАКУЮ ЛЮБОВЬ, БЫВШЮЮ МЕЖЮ 

ХРЕСТИЯНЫ И РУСЬЮ…(E.R.) 
…НАША СВЕТЛОСТЬ, ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ЖЕЛАЯ В БОГЕ 
УКРЕПИТЬ И УДОСТОВЕРИТЬ ДРУЖБУ, СУЩЕСТВОВАВШУЮ 
ПОСТОЯННО МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ И РУССКИМИ…(Ç.R.) 
 

 ХОТЯЩИХЪ ИЗВΞСТИТИ E.R.’da kalma halinde çekimlenerek 
kullanılmış şimdiki zaman kısa etken ortacı olan birinci fiil ve 
gerçekleşmesi istenilen eylemi belirten mastar halindeki ikinci fiilden 
oluşan Birleşik Eylem Yüklemidir (Составное Глагольное Сказуемое). 
Ç.R.’ya çevirisinde ise cümledeki “ПРЕВЫШЕ ВСЕГО” (her şeyin 
üstünde, her şeyden üstün) kelime grubunun kullanılmasından dolayı şahıs 
düşerek, öznesiz cümle yapısı kurulmuştur. Bu nedenle Ç.R. cümlede 
yerine getirilen eylemi anlatabilmek için Şimdiki Zaman Ulacı 
(деепричастие настоящего времени) kullanılmış ardından gerçekleşmesi 
istenilen eylemi belirten fiil yine mastar halinde saklanmıştır. E.R. ve Ç.R. 
cümlelerde kullanılan fiillerin de farklılık gösterdiği gözlemlenmektedir. 

E.R.’da kullanılan ХОТЕТИ fiilinin Ç.R.’da karşılığı hem ХОТЕТЬ hem de 
ЖЕЛАТЬ fiilidir. Bu iki fiil arasında anlamı bozacak bir farklılık yoktur. 

Diğer fiil olan ИЗВΞСТИТИ fiilinin Ç.R. karşılığı olarak yine 
ИЗВЕСТИТЬ fiili kullanılabileceği gibi bu cümlede eylemin ifade ettiği 
manayı tam olarak verebilmek için başka bir fiil olan УДОСТОВЕРИТЬ 
fiilinin kullanılması tercih edilmiştir. Fiiller arasında anlamı bozacak 
herhangi bir farklılık yoktur. Yalnızca unutulmaması gereken önemli bir 

husus vardır; ИЗВΞСТИТИ fiili Ç.R.’ya geçerken “vasiyet etmek, 
doğrulamak, tasdik etmek ve tanıklık etmek” anlamlarını kaybederek 
yalnızca “bildirmek, haber vermek, duyurmak” anlamlarını taşımaya 
başlamıştır. Bu nedenle bu cümlenin çevirisinde ИЗВЕСТИТЬ fiili 
kullanılmamıştır. 
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62.  ТВОРЯТ КУПЛЮ (E.R.) – ТОРГУЮТ (Ç.R.) 

…БЕЗЪ ОРУЖЬЯ, МУЖЬ 50, И ДА ТВОРЯТ КУПЛЮ, ЯКОЖЕ ИМЪ 

НАДОБΞ, И НЕ ПЛАТЯЧЕ МЫТА НИ В ЧЕМЬЖЕ…(E.R.) 
…ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕЛОВЕК, И ТОРГУЮТ СКОЛЬКО ИМ НУЖНО, 
НЕ УПЛАЧИВАЯ НИКАКИХ СБОРОВ…(Ç.R.) 
 

 ТВОРЯТ КУПЛЮ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Bu yüklemin 
fiil ve isimden oluşan bir kelime grubu olduğu dikkati çekmektedir. 
Ç.R.’ya çevirisinde ise bu cümledeki “ticaret yapmak” anlamını 
verebilmek için tek bir fiil kullanılmaktadır. Ç.R.’ya çeviride kullanılan 
ТОРГОВАТЬ fiili yine Şimdiki Zamanda, üçüncü çoğul şahısta 
çekimlenerek kullanılmıştır. E.R.’da yüklem olarak kullanılan ТВОРЯТ 

КУПЛЮ yapısına günümüzde rastlamamız artık mümkün değildir.  
63.  ПОТЬЩИМ СѦѦѦѦ (E.R.) – ПОСТАРАЕМСЯ (Ç.R.) 

…НО ПОТЬЩИМ СѦѦѦѦ, ЕЛИКО ПО СИЛΞ, НА СХРАНЕНИЕ 

ПРОЧИХЪ И ВЬСЕГДА ЛΞТЪ С ВАМИ…(E.R.) 
…НО ПОСТАРАЕМСЯ, НАСКОЛЬКО В СИЛАХ НАШИХ, 
СОХРАНИТЬ С ВАМИ, ГРЕКИ, В БУДУЩИЕ ГОДЫ…(Ç.R.) 
 

 ПОТЬЩИМ СѦ E.R.’da Yalın Gelecek Zamanda (Простое 
Будущее Время), birinci çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir 
yüklemdir. E.R.’daki ПОТЬЩАТИ СѦ fiilinin “acele etmek, ileri gitmek” 
anlamı bu cümlede verilmek istenen manayı tam olarak karşılayamadığı 
için Ç.R.’ya çevirisinde cümlenin anlamını en iyi şekilde ifade edecek olan 
ПОСТАРАТЬСЯ (gayret etmek, çabalamak) fiili Yalın Gelecek Zamanda, 
birinci çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. E.R. cümlede kullanılan 
ПОТЬЩИМ СѦ fiiline artık Ç.R.’da rastlamamız mümkün değildir. 

64.  ХХХХОТЯТЬ ПОЧЕСТИТИ (E.R.) – ЗАХОТЯТ ПОЧТИТЬ (Ç.R.) 

…ЕГДА ЖЕ ПОТРЕБУ ТВОРИТЕ, И СИ ХОТЯТЬ ПОЧЕСТИТИ 
ЦЕСАРЯ ВАШЕГО…(E.R.) 
…И КОГДА ВОЗНИКНЕТ НУЖДА, И ЭТИ РУССКИЕ ЗАХОТЯТ 

ПОЧТИТЬ ВАШЕГО ЦЕСАРЯ…(Ç.R.) 
 

 ХОТЯТЬ ПОЧЕСТИТИ E.R.’da şimdiki zamanda (настоящее 
время), üçüncü çoğul şahısta çekimlenmiş olan yardımcı fiil ve 
gerçekleşmesi istenilen eylemi bildiren mastar halindeki fiilden oluşan 
Birleşik Eylem Yüklemidir (Составное Глагольное Сказуемое). Ç.R.’ya 
çevirisinde cümle yapısı açısından herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
E.R.’da kullanılan fiillerin karşılığı olan Ç.R. fiiller yine şimdiki zamanda 
çekimlenmiş yardımcı fiil ve gerçekleşmesi istenilen eylemi bildiren 
mastar şeklinde kullanılmış fiilden oluşan Birleşik Eylem Yüklemi olarak 
kullanılmıştır. E.R. cümledeki ПОЧЕСТИ fiilinin Ç.R. karşılığı 
ПОЧТИТЬ fiilidir. Fiil yapısı açısında yalnızca iki harf kaybederek 
günümüzde bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Fakat Ç.R.’da E.R. fiil 
kökünden tam olarak yansıyan ПОЧЕСТЬ isminin formunda hiçbir 
değişiklik olmadan saklandığı görülmektedir. 



 50 

65.  ПОГРЕБЕ (E.R.) – ЗАРЫЛ (Ç.R.) 

…СТВОРИ СКОРПИЙ МΞДЯНЪ И ПОГРЕБЕ И В ЗЕМЛИ, И МАЛЪ 

СТОЛПЪ МРАМОРЯНЪ ПОСТАВИ НАДЪ НИМ…(E.R.) 
…СДЕЛАЛ МЕДНОГО СКОРПИОНА И ЗАРЫЛ ЕГО В ЗЕМЛЮ, И 
ПОСТАВИЛ НАД НИМ НЕБОЛЬШОЙ МРАМОРНЫЙ 
СТОЛП…(Ç.R.) 
 

 ПОГРЕБЕ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise “bir 
nesneyi toprağa gömmek” ifadesini vermek için ЗАРЫТЬ fiili Geçmiş 
Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Bugün Ç.R.’da 
hala ПОГРЕБАТИ fiilinin yansıması olan kelimelere, sıfat ve fiile 
rastlamaktayız. Fakat bu fiil günümüzde “ölen kişiyi defnetmek” 
manasında kullanılmaktadır. Bu cümlede ise tamamıyla bir nesneden 
bahsedildiği için ПОГРЕБАТИ fiilini Ç.R.’ya çeviride kullanmamız 
mümkün değildir. Bu fiilden günümüze kadar biçimsel olarak değişime 
uğramadan gelen bazı kelimeler vardır. Bunlar; ПОГРЕБ, ПОГРЕБЕНИЕ 

isimleri; ПОГРЕБАЛЬНЫЙ sıfatı ve ПОГРЕБАТЬ fiilidir. 
66.  РАСВАРИША СѦѦѦѦ (E.R.) – РАССОРИЛИСЬ (Ç.R.) 

…ПЕЧЕНΞГОМЪ ЖЕ ПРИШЕДЪШИМЪ И ХОТЯЩИМЪ НА 

СЕМЕОНА, РАСВАРИША СѦ ГРΞЦКЫЯ ВОЕВОДЫ…(E.R.) 
…ПЕЧЕНЕГИ ПРИШЛИ И СОБРАЛИСЬ УЖЕ ВЫСТУПИТЬ НА 
СИМЕОНА, ГРЕЧЕСКИЕ ВОЕВОДЫ РАССОРИЛИСЬ…(Ç.R.) 
 

 РАСВАРИША СѦ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise E.R. fiilin anlamını tam olarak karşılayan РАССОРИТЬСЯ 
fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
Cümleleri anlam bakımından incelediğimizde hiçbir değişiklik olmadığını 
görmekteyiz. Her iki cümlede de fiiller “tartışmak, bozuşmak” anlamını 
vermektedir. E.R. cümlede kullanılan РАСВАРИТИ СѦ fiili tamamen 
ortadan kalkmıştır. Bu fiile Ç.R.’da rastlamamız mümkün değildir. 

67.  СОВОКУПИ (E.R.) – СОБРАЛ (Ç.R.) 
…ИГОРЬ СОВОКУПИ ВОЯ МНОГЫ — ВАРЯГЫ, И РУСЬ, И 

ПОЛЯНЫ, И СЛОВΞНЫ, И КРИВИЧИ, И ТИВЕРЦЫ…(E.R.) 
…ИГОРЬ СОБРАЛ ВОИНОВ МНОГИХ: ВАРЯГОВ, РУСЬ, ПОЛЯН, 
СЛАВЯН, КРИВИЧЕЙ И ТИВЕРЦЕВ…(Ç.R.) 
 

 СОВОКУПИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise bu cümledeki “birleştirmek, toparlamak, bir araya getirmek” anlamını 
daha kesin olarak ifade edecek olan СОБРАТЬ fiili Geçmiş Zamanda, 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Günümüzde E.R. cümlede 
kullanılan СОВОКУПЛѦТЬ fiiline rastlamamız mümkün değildir. Aynı 
köke sahip olan fiil kullanımını yitirmesine rağmen, bu kökten türeyen ve 
birliktelik ifade eden СОВОКУПНОСТЬ ismi, СОВОКУПНЫЙ sıfatı ve 
СОВОКУПНО zarfı halen kullanımını sürdürmektedir.  
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68.  ГЛАГОЛАВЪЪЪЪ (E.R.) – ГОВОРИЛ (Ç.R.) 

…ИГОРЬ ЖЕ ГЛАГОЛАВЪ С НИМИ О МИРΞ ПОСЛА МУЖИ 

СВОИ КЪ РОМАНУ…(E.R.) 
…ИГОРЬ ЖЕ ГОВОРИЛ С НИМИ О МИРЕ И ПОСЛАЛ СВОИХ 
МУЖЕЙ К РОМАНУ…(Ç.R.) 

 

 ГЛАГОЛАВЪ E.R.’da erkek cins, tekil şahısta çekimlenmiş Geçmiş 
Zaman Ulacı (деепричастие прошедшего времени)olarak kullanılmıştır. 
Ç.R.’ya çevirisinde ise ulacın yerini Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta 
çekimlenmiş olan fiil almıştır. Cümlelerdeki Ulaç - Fiil kullanım farkı 
herhangi bir anlam değişikliğine sebep olmamaktadır. E.R. cümlede 
kullanılan ГЛАГОЛАТИ fiiline günümüzde rastlamamız mümkün değildir. 
Bu fiilin yerini aynı anlamda (“konuşmak, söylemek”) başka bir fiil olan 
ГОВОРИТЬ almıştır. Yalnızca E.R.’daki aynı köke sahip ГЛАГОЛ, 

ГЛАГОЛИЦА isimleri ve ГЛАГОЛЬНЫЙ sıfatı Ç.R.’da halen varlığını 
sürdürmektedir. 
 
 

69.  ПОВЕЛΞΞΞΞ ИСКОПАТИ (E.R.) – ПРИКАЗАЛА ВЫКОПАТЬ (Ç.R.) 

…ОЛЬГА ЖЕ ПОВЕЛΞ ИСКОПАТИ ЯМУ ВЕЛИКУ И 
ГЛУБОКУ…(E.R.) 
…ОЛЬГА ЖЕ ПРИКАЗАЛА ВЫКОПАТЬ ВЕЛИКУЮ И 
ГЛУБОКУЮ…(Ç.R.) 
 

 ПОВЕЛΞ ИСКОПАТИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), 

üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış olan ПОВЕЛΞВАТИ fiili ve 
yapılması istenilen eylemi belirten ikinci fiil olan ИСКОПАТИ fiilinin 
mastar halinde kullanılmasıyla yapılan Birleşik Eylem Yüklemidir 
(составное глагольное сказуемое). Ç.R.’ya çevirisinde de birleşik eylem 
yüklem yapısı saklanarak aynı anlamı ifade eden farklı fiiller aynı zaman 

ve formda kullanılmıştır. ПОВЕЛΞВАТИ fiili Ç.R.’da halen 
ПОВЕЛЕВАТЬ olarak, aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat bu fiilin 
yerini daha sık kullanılan ПРИКАЗАТЬ fiili almıştır. ИСКОПАТИ fiili ise 
Ç.R.’da halen varlığını sürdürmektedir. Ç.R.’ya çevirisinde farklı önekle 
aynı kökten gelen fiilin kullanılması yalnızca fiiller arasındaki anlam 
farkından kaynaklanmaktadır. Ç.R.’da ИСКОПАТЬ fiili “her yanını 
kazmak” anlamını taşımaktadır. E.R. cümleye baktığımızda ise yalnızca 
“kazmak” manasının olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle cümledeki anlamı 
tam olarak karşılayabilecek olan ВЫКОПАТЬ fiilinin Ç.R. çeviride 
kullanılması tercih edilmiştir. 
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70.  УСКОЧИТЬ (E.R.) – УБЕЖИТ (Ç.R.) 

…И АЩЕ УСКОЧИТЬ ЧЕЛЯДИНЪ ОТ РУСИ, ПО НЕ ЖЕ ПРИИДУТЬ 

ВЪ СТРАНУ ЦАРСТВА НАШЕГО…(E.R.) 
…ЕСЛИ УБЕЖИТ ЧЕЛЯДИН У РУССКИХ, ТО ПУСТЬ ПРИДУТ ЗА 
НИМ В СТРАНУ НАШЕГО ЦАРСТВА…(Ç.R.) 
 

 УСКОЧИТЬ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise cümledeki “hızlıca uzaklaşmak, kaçmak” anlamını 
verebilmek için УБEЖАТЬ fiili yine Şimdiki Zamanda, üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Günümüzde E.R. cümlede kullanılan 
УСКОЧИТИ fiiline rastlamamız mümkün değildir. Ç.R.’da fiil yapım 
ekinin değişmesiyle bu fiilin karşılığını УСКАКАТЬ fiilinde görmekteyiz. 
Bunun dışında aynı kökten türeyerek, farklı öneklerle oluşturulmuş ve 
anlam bakımından birbirine denk düşebilecek olan ВСКАКИВАТЬ - 

ВСКОЧИТЬ, ВЫСКАКИВАТЬ - ВЫСКОЧИТЬ fiilleri de günümüzde 
halen varlığını sürdürmektedir. 

71.  ЗАПОВΞΞΞΞДАНО ОБЪЪЪЪНОВИТИ (E.R.) – ПОРУЧЕНО ВОЗОБНОВИТЬ (Ç.R.) 

…И ОТ ТΞХЪ ЗАПОВΞДАНО ОБЪНОВИТИ ВЕТХЫЙ МИРЪ И ОТ 
НЕНАВИДЯЩАГО ДОБРА…(E.R.) 
…И ИМИ ПОРУЧЕНО ВОЗОБНОВИТЬ СТАРЫЙ МИР, НАРУШЕННЫЙ 
УЖЕ МНОГО ЛЕТ НЕНАВИДЯЩИМ ДОБРО…(Ç.R.) 
 

 ЗАПОВΞДАНО ОБЪНОВИТИ E.R.’da ЗАПОВΞДИТИ yardımcı 
fiilinden türetilerek elde edilen belirsiz özne yapısına sahip fiil ve ardından 
gerçekleştirilecek eylemi belirten mastar halindeki fiilden oluşan Birleşik 
Eylem Yüklemidir. Ç.R.’ya çevirisinde ise dilbilgisel yapı saklanarak 
fiillerin günümüzdeki karşılıkları kullanılmıştır. E.R. cümledeki 

ОБЪНОВИТИ fiilinin günümüzdeki direk karşılığı ОБНОВИТЬ fiilidir. 
Fakat Ç.R. cümlede bu fiilin farklı bir önekle kullanımını görmekteyiz. Bu 
değişimin temel sebebi fiilin anlamında gizlenmiştir. Ç.R.’da ОБНОВИТЬ 
fiili “bir şeyi yeniden yapmak” anlamını taşımaktadır. Bu cümleye 
baktığımızda ise zaten yapılmış bir işin devamının söz konusu olduğunu 
görmekteyiz. Bu nedenle Ç.R.’da bu anlamı ifade edecek olan 
ВОЗОБНОВИТЬ fiilinin kullanımı tercih edilmiştir. 

72.  СЪЪЪЪЛЬСТИЛЪЪЪЪ ЕСИ (E.R.) – ОБМАНУЛ (Ç.R.) 

…СЪЛЬСТИЛЪ ЕСИ НАМИ, ДА ПОКАЖИ НЫ ПУТЬ ВЪ 

ГРΞКЫ…(E.R.) 
…ОБМАНУЛ НАС, ТАК ОТПУСТИ В ГРЕЧЕСКУЮ ЗЕМЛЮ…(Ç.R.) 
 

 СЪЛЬСТИЛЪ ЕСИ E.R.’da Bitmişlik Zamanında (перфект), 
ikinci tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 

çevirisinde ise СЪЛЬСТИТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan 
ОБМАНУТЬ fiili Geçmiş Zamanda, ikinci tekil şahısta çekimlenerek 

kullanılmıştır. СЪЛЬСТИТИ fiili zaman içerisinde tamamen ortadan 
kaybolmuştur. Günümüzde ne bu fiile nede fiil kökünden türeyen herhangi 
başka bir kelimeye rastlamamız mümkün değildir. 
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73.  ВОЛЕЮ (E.R.) – ХОТИМ (Ç.R.) 

…УЖЕ НАМЪ НΞКАМО СЯ ДΞТИ, И ВОЛЕЮ И НЕВОЛЕЮ 
СТАТИ ПРОТИВУ…(E.R.) 
…НАМ НЕКУДА УЖЕ ДЕТЬСЯ, ХОТИМ МЫ ИЛИ НЕ ХОТИМ — 
ДОЛЖНЫ СРАЖАТЬСЯ…(Ç.R.) 
 

 ВОЛЕЮ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), birinci 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise ВОЛИТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan ХOТЕТЬ fiili 
Şimdiki Zamanda, birinci çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
Cümleler arasındaki tekil – çoğul şahıs farkı dikkat çekmektedir. Bu 
farklılığın temel nedeni tamamen anlatımdan kaynaklanmaktadır. 
Cümledeki anlamı vurgulayabilmek için Ç.R.’ya çevirisinde çoğul şahıs 
kullanımı tercih edilmiştir. Bu farklılık cümleler arasında herhangi bir 
anlam kaybına neden olmamaktadır. Günümüzde ВОЛИТИ fiiline 
rastlamamız mümkün değildir. Fakat bu fiil kökünden gelen ВОЛЯ, 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ isimleri, ВОЛЕВОЙ sıfatı ve ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ 
zarfı Ç.R.’da halen varlığını sürdürmektedir. 
 

74.  ЛЬСТЯЧИ (E.R.) – ОБМАНЫВАЯ (Ç.R.) 

…СЕ ЖЕ РEКОША ГРΞЦИ, ЛЬСТЯЧИ ПОДЪ РУСЬЮ: СУТЬ БО 

ГРΞЦИ МУДРИ И ДО СЕГО ДНИ…(E.R.) 
…ТАК ГОВОРИЛИ ГРЕКИ, ОБМАНЫВАЯ РУССКИХ: ИБО ГРЕКИ 
МУДРЫ И ДО НАШИХ ДНЕЙ…(Ç.R.) 
 

 ЛЬСТЯЧИ E.R.’da Şimdiki Zaman Kısa Etken Ortacı (краткое 
действительное причастие настоящего времени) olarak erkek cins, 
çoğul şahıs, araç halinde çekimlenerek kullanılmıştır. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise ЛЬСТИТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan ОБМАНЫВАТЬ fiili 
Geçmiş Zaman Etken Ortacı olarak çekimlenip kullanılmıştır. Cümleler 
arasında göze çarpan en önemli ayrıntı zaman farklılığıdır. E.R. cümlede 
ortaç şimdiki zamanda çekimlenmişken, Ç.R.’da geçmiş zamanda 
çekimlenmiştir. Bu zaman farklılığını bir hata olarak kabul etmezsek 
Ç.R.’da ‘aynı cümlede kullanılan fiillerin aynı zamanı taşıması gereklidir’ 
kuralıyla bu farklılığı açıklayabiliriz. E.R. cümlede ilk fiil geçmiş zamanı 
yansıttığı için kullanılan ortaç şimdiki zamanda çekimlenmiş olmasına 
rağmen cümlenin geçmiş zaman cümlesi olduğunu görebilmekteyiz. 
Günümüzde ЛЬСТИТЬ fiili halen var olmakla beraber anlam açısından bu 
cümledeki anlamı kesinlikle karşılamamaktadır. E.R. cümledeki fiil 
“kandırmak, aldatmak” anlamı taşırken, günümüzde ЛЬСТИТЬ fiili eski 
anlamını tamamen kaybederek “pohpohlamak, pehpehlemek” anlamıyla 
kullanımını sürdürmektedir. Aynı kökten gelen fakat tıpkı fiil yapısında 
olduğu gibi eski anlamını kaybetmiş olan ЛЬСТЕЦ ismi ve ЛЬСТИВЫЙ 
sıfatlarına da Ç.R.’da rastlamamız mümkündür. 
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75.  ОБРΞΞΞΞТОША (E.R.) – НАШЛИ (Ç.R.) 
…ПРИЯ ВОЛОСТЬ ЕГО, И ПОСЛА ИСКАТИ БРАТА СВОЕГО, И 

ИСКАВШЕ ЕГО, НЕ ОБРΞТОША…(E.R.) 
…ЗАХВАТИЛ ВЛАСТЬ И ПОСЛАЛ ИСКАТЬ СВОЕГО БРАТА, И 
ИСКАЛИ ЕГО, НО НЕ НАШЛИ…(Ç.R.) 
 

 ОБРΞТОША E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 

ise ОБРΞСТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan НАЙТИ fiili Geçmiş 

Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. ОБРΞСТИ 
fiiline Ç.R.’da ОБРЕСТИ / ОБРЕТАТЬ şeklinde ve hemen hemen aynı 
anlamda rastlamamız hala mümkündür. Fakat ОБРЕСТИ fiili ile НАЙТИ 
fiili arasında günümüzde çok küçük fakat önemli ve belirleyici bir fark 

vardır. E.R. cümlede kullanılan ОБРΞСТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı 
olan ОБРЕСТИ / ОБРЕТАТЬ fiili “edinmek, kavuşmak, bulmak” 
anlamında kullanılmaktadır. Bu cümlede ise “kayıp olan bir kişiyi arayarak 
bulmak” anlamı vardır. ОБРЕСТИ / ОБРЕТАТЬ fiilinin günümüzde bu 
şekilde bir kullanımı görülmemektedir. Bu nedenle bu cümlenin Ç.R.’ya 
çevirisinde “kayıp olan bir şeyi / bir kişiyi bulmak” anlamında НАЙТИ 
fiilinin kullanılması zorunlu olmuştur. 

  
76.  ИСКУСИМЪЪЪЪ (E.R.) – ИСПЫТАЕМ (Ç.R.) 

…ПОСЛИ К НЕМУ ДАРЫ, ИСКУСИМЪ FИ, ЛЮБЕЗНИВЪ ЛИ ЕСТЬ 
ЗЛАТУ, ИЛИ ПАВОЛОКАМ? …(E.R.) 
…ПОШЛИ К НЕМУ ДАРЫ; ИСПЫТАЕМ ЕГО: ЛЮБИТ ЛИ ОН 
ЗОЛОТО ИЛИ ПАВОЛОКИ? …(Ç.R.) 
 
 

 ИСКУСИМЪ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
birinci çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise ИСКУСИТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan 
ИСПЫТАТЬ fiili Şimdiki Zamanda, birinci çoğul şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. ИСКУСИТИ fiiline günümüzde bu cümledeki anlamıyla 
(“denemek, sınamak, test etmek”) rastlamamız mümkün değildir. Fiil eski 
anlamını yitirerek, ИСКУСИТЬ / ИСКУШАТЬ şeklinde, “günaha sokmak, 
ayartmak” anlamıyla varlığını sürdürmektedir. Bu fiil kökünden türeyen 
ИСКУСИТЕЛЬ (günaha sokan, ayartan) ve ИСКУШЕНИЕ (günaha 
sokma, ayartma) isimleri fiilin yeni anlamını yansıtan isimlerken, 
ИСКУШЕННОСТЬ (tecrübelilik) ismi ve ИСКУШЕННЫЙ (tecrübesi 
olan, tecrübeli) sıfatı ise fiilin eski anlamını yansıtmakta ve Ç.R.’da halen 
varlıklarını sürdürmektedirler. 
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77.  СВАРЯЩЮ (E.R.) – БРАНИЛ (Ç.R.) 
…ЕДИНОЮ БО МИ СВАРЯЩЮ, ОНОМУ ЖЕ МНУЩЮ УСНЬЕ…(E.R.) 
…ОДНАЖДЫ Я БРАНИЛ ЕГО, А ОН МЯЛ КОЖУ…(Ç.R.) 
 

 СВАРЯЩЮ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), birinci 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
СВАРЯТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan БРАНИТЬ fiili Geçmiş 
Zamanda, birinci tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Cümleler 
arasındaki zaman farkı göze çarpmaktadır. E.R.’da ОДНАЖДЫ (bir 
defasında, bir keresinde) zarfıyla beraber çoğunlukla şimdiki zaman 
kullanılmakta fakat bazı cümlelerde bu zarfla beraber geçmiş zamanın 
kullanıldığına da rastlanmaktadır. Bu konuda kesin bir gramer kuralı 
bulunmamaktadır. Ç.R.’da ise bu zarfla beraber kesinlikle geçmiş zaman 
kullanılmaktadır. Günümüzde СВАРЯТИ fiiline rastlamamız mümkün 
değildir. Bu fiilin yerine cümledeki anlamı tam olarak karşılayacak şekilde 
birkaç farklı fiil kullanılabilmektedir. Bunlardan bazıları; БРАНИТЬ, 

КРИЧАТЬ, ЗАГРЕМЕТЬ fiilleridir. СВАРЯТИ fiili tamamen ortadan kalkmış 
olmasına rağmen bu fiil kökünden türeyen СВАРА ismi Ç.R.’da varlığını 
sürdürmektedir. 

78.  ДОСТОИТЬ ПОСѦѦѦѦГИѦѦѦѦТИ (E.R.) – ПРИСТАЛО ВЫДАВАТЬ 
ЗАМУЖ (Ç.R.) 

…НЕ ДОСТОИТЬ КРЕСТЬЯНОМЪ ЗА ПОГАНЫЯ ПОСѦГИѦТИ И 
ДАЯТИ…(E.R.) 
…НЕ ПРИСТАЛО ХРИСТИАНАМ ЖЕНИТЬСЯ И ВЫДАВАТЬ ЗАМУЖ ЗА 
ЯЗЫЧНИКОВ…(Ç.R.) 
 

 ДОСТОИТЬ ПОСѦГИѦТИ E.R.’da fiilin öznesiz kullanım şekli olan 
(безличная форма) ve zorunluluk ifade eden ДОСТОИТЬ fiili ve mastar 
halinde kullanılmış bahsi geçen eylemi belirten fiilden oluşmuş Birleşik Eylem 
Yüklemidir (составное глагольное сказуемое). Ç.R.’ya çevirisinde ise 
Birleşik Eylem Yüklem yapısı korunarak ilk fiil yine öznesiz şekilde 
kullanılmış ve ardından eylemi belirten fiil mastar halinde kullanılmıştır. E.R. 
cümledeki ПОСѦГИѦТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı ВЫДАВАТЬ 

ЗАМУЖ deyimidir. Bu anlamı ifade eden herhangi başka bir fiil veya deyim 
Ç.R.’da kullanılmamaktadır. ПОСѦГИѦТИ fiili ise zaman içerisinde 
tamamen kaybolmuştur. 

79.  ПРИЕМЛЮ (E.R.) – ПРИНИМАЮ (Ç.R.) 
…И ПРИЕМЛЮ ЦЕРКОВЬНАЯ ПРЕДАНИЯ, И КЛАНЯЮ СѦ 

ЧЕСТНЫМЪ ИКОНАМЪ…(E.R.) 
…ПРИНИМАЮ ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДАНИЯ И ПОКЛОНЯЮСЬ 
ПРЕЧЕСТНЫМ ИКОНАМ…(Ç.R.) 
 

 ПРИЕМЛЮ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), birinci 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
ПРИЕМАТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan ПРИНИМАТЬ fiili yine 
Şimdiki Zamanda, birinci tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. E.R. 
cümlede kullanılan ПРИЕМАТИ fiiline günümüzde rastlamamız mümkün 
değildir. Ancak bu fiil kökünden türeyen bazı isim, zarf ve sıfatlar fiilin 
taşıdığı anlamı yansıtarak halen Ç.R.’da varlıklarını sürdürmektedirler. Bunlar 
ПРИЁМ, ПРИЁМКА, ПРИЕМНИК, ПРИЕМЩИК, ПРИЕМЩИЦА, 

ПРИЕМЫШ isimleri; ПРИЁМЛЕМЫЙ, ПРИЕМНЫЙ, ПРИЕМОЧНЫЙ 
sıfatları ve ПРИЕМЛЕМОСТЬ zarfıdır. 
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80.  НАРУБИ (E.R.) – НАБРАЛ (Ç.R.) 

…ВОЛОДИМΞРЪ ЗАЛОЖИ ГРАД БΞЛЬГРАДЪ И НАРУБИ ВЪ Н 

ОТ ИНΞХЪ ГРАД…(E.R.) 
…ВЛАДИМИР ЗАЛОЖИЛ ГОРОД БЕЛГОРОД И НАБРАЛ ДЛЯ 
НЕГО ЛЮДЕЙ ИЗ ИНЫХ ГОРОДОВ…(Ç.R.) 
 

 НАРУБИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise НАРУБАТИ fiilinin bu cümledeki anlamıyla günümüzdeki karşılığı 
olan НАБРАТЬ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. E.R. НАРУБАТИ fiilinin günümüzdeki direk karşılığı olan 
НАРУБАТЬ / НАРУБИТЬ fiilinin anlamı tamamen değişmiştir. E.R. fiil 
“insanları toplamak, bir araya getirmek” anlamındayken günümüzde aynı 
fiil “kesmek” anlamında kullanılmaktadır. Bu cümledeki anlamı Ç.R.’da en 
iyi yansıtacak fiil ise НАБРАТЬ fiilidir. E.R. fiil kökünden türeyen 
herhangi başka bir kelime de Ç.R.’da varlığını sürdürmemektedir. 

  
81.  НАБЪЪЪЪДЯЩЮ (E.R.) – ПОМОГАЛ (Ç.R.) 

…БОГОЛЮБИВОМУ КНЯЗЮ ЯРОСЛАВУ ЛЮБЯЩЕ 

БЕРЕСТОВОЕ И ЦЕРКОВЬ ТУ СУЩУЮ СВЯТЫХЪ АПОСТОЛЪ И 

ПОПЫ МНОГЫ НАБЪДЯЩЮ…(E.R.) 
…БОГОЛЮБИВЫЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ ЛЮБИЛ СЕЛО 
БЕРЕСТОВОЕ И НАХОДИВШУЮСЯ ТАМ ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ И ПОМОГАЛ МНОГИМ ПОПАМ…(Ç.R.) 
 

 НАБЪДЯЩЮ E.R.’da dişi cins, tekil şahıs, yönelme halinde 
çekimlenerek kullanılmış Geçmiş Zaman Ulacıdır (деепричастие 

прошедшего времени). Ç.R.’ya çevirisinde ise НАБЪДΞТИ fiilinin 
günümüzdeki karşılıklarından biri olan ПОМОГАТЬ fiili Geçmiş 
Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Cümleler 
arasındaki gramer farkı büyük bir anlam değişikliğine sebep olmamaktadır. 
E.R. cümledeki bazı hataları kapatmak ve cümlenin anlamını tam olarak 
karşılayabilmek için Ç.R. cümlede fiilin geçmiş zamanda çekimlenmesi 
daha doğru kabul edilmiştir. E.R. cümlede özne erkek cins olmasına 
rağmen ulaç çekimi dişi cinste yapılmıştır. Aynı zamanda E.R. cümlede 
öznenin gerçekleştirdiği eylemi belirten fiil cümlede bulunmadığı için Ç.R. 
da bu hatayı düzeltmek amacıyla fiil kullanımı tercih edilmiştir. 

НАБЪДΞТИ fiilinin Ç.R.’daki tek karşılığı ПОМОГАТЬ fiili değildir. 
Cümledeki anlamı göz önünde bulundurarak kullanılabilecek başka 
fiillerde bulunmaktadır. Bunlar; ЗАБОТИТЬСЯ, ОХРАНЯТЬ, 

СБЕРЕГАТЬ, СОБЛЮДАТЬ, ГЛЯДЕТЬ fiilleridir. НАБЪДΞТИ fiiline ve 
bu fiil kökünden türeyen herhangi başka bir kelimeye Ç.R.’da rastlamamız 
mümkün değildir. 
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82.  УНЬЗОША (E.R.) – ВОНЗИЛИСЬ (Ç.R.) 

…ЯКО СТРΞЛЫ ТВОЯ УНЬЗОША ВО МНΞ, ЯКО АЗЪ НА РАНЫ 

ГОТОВЪ, И БОЛΞЗНЬ МОЯ ПРЕДО МНОЮ ЕСТЬ…(E.R.) 
…ИБО ТВОИ СТРЕЛЫ ВОНЗИЛИСЬ В МЕНЯ; ИБО Я ГОТОВ К 
БЕДАМ И МОЯ СКОРБЬ ПРЕДО МНОЮ…(Ç.R.) 
 

 УНЬЗОША E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 

ise УНЪЗАТИ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan 
ВОНЗИТЬСЯ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek 

kullanılmıştır. Günümüzde E.R. cümlede kullanılan УНЪЗАТИ fiiline 
rastlamamız mümkün değildir. Bu fiil zaman içerisinde tamamen ortadan 
kalkmıştır. Fiil kökünden türeyen herhangi başka bir isim de Ç.R.’da 
varlığını sürdürmemektedir. Bu fiilin yerini birbirinin eş anlamlısı olan üç 
farklı fiil almıştır. Bunlar ВТЫКАТЬ, ВБИВАТЬ ve ВОНЗАТЬ(СЯ) 
fiilleridir. Cümledeki anlamı en doğru şekilde karşılayan fiil seçilerek 

УНЪЗАТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olarak kullanılabilmektedirler. 
 

83.  ВΞΞΞΞДАЮ (E.R.) – ЗНАЮ (Ç.R.) 
…ГЛАГОЛАШЕТЬ БО ЛЮДЕМЬ И ТВОРЯШЕТЬ БО СѦ АКИ 

БОГЪМЪ, И МНОГЫ ПРЕЛЬСТИ, МАЛО НЕ ВЕСЬ ГОРОДЪ, 

ГЛАГОЛАШЕ БО, ЯКО «ВСЕ ВΞДАЮ», ХУЛЯ ВΞРУ 
КРЕСТЬЯНЬСКУЮ…(E.R.) 
…ГОВОРИЛ ЛЮДЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЯ БОГОМ И МНОГИХ 
ОБМАНУЛ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЕСЬ ГОРОД, ГОВОРИЛ ВЕДЬ: «ВСЕ 
ЗНАЮ», ХУЛЯ ВЕРУ ХРИСТИАНСКУЮ…(Ç.R.) 
 

 ВΞДАЮ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), birinci 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 

ise ВΞДАТИ (bilmek, haberi olmak) fiilinin günümüzdeki karşılığı olan 
ЗНАТЬ fiili yine Şimdiki Zamanda, birinci tekil şahısta çekimlenerek 

kullanılmıştır. Günümüzde ВΞДАТИ fiiline ВЕДАТЬ şeklinde rastlamamız 
mümkündür. Fakat Ç.R.’da ВЕДАТЬ fiili iki farklı anlamda 
kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi E.R. kökenden gelen “haberi olmak” 
anlamı, diğeri ise E.R. kökenden tamamen farklı olan “yönetmek, 
müdürlük yapmak” anlamıdır. Günümüzde bu ikinci anlam çok daha 
yaygın olarak kullanılmaktadır. E.R. fiil kökünden türeyen ВЕДОМО zarfı 
da “haberli, haberi olarak” anlamıyla Ç.R.’da varlığını sürdürmektedir. 
E.R. metinlerde “bilmek, haberi olmak ve tanımak” anlamında yalnızca 

ВΞДАТИ fiilini değil aynı zamanda ЗНАТИ fiilini de görmekteyiz. 

ВΞДАТИ fiili daha sıklıkla Eski Slavca dilinde karşımıza çıkmakta, Eski 
Rusçada ise zamanla kullanımını yitirmektedir. 
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84.  ПРИДАСТЕ УМА (E.R.) – ПОСОВЕТУЕТЕ (Ç.R.) 

…АЩЕ ЛИ В ЫНЪ ЗАКОНЪ СТУПИТЬ, ТО НА ОНОМЪ СВΞТΞ В 

ОГНΞ ГОРΞТИ. ДА ЧТО УМА ПРИДАСТЕ? ЧТО ОТВΞЩАЕТЕ? 
…(E.R.) 
…ЕСЛИ ЖЕ В ИНОМ ЗАКОНЕ БУДЕТ, ТО НА ТОМ СВЕТЕ 
ГОРЕТЬ ЕМУ В ОГНЕ. ЧТО ЖЕ ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ? ЧТО 
ОТВЕТИТЕ? …(Ç.R.) 
 

 УМА ПРИДАСТЕ E.R.’da Yalın Gelecek Zamanda (простое 
будущее время), ikinci çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış olan fiil ve 
fiilin nesnesi olan isimle oluşturulmuş bir deyimdir (фразеология). 
Ç.R.’ya çevirisinde ise ПРИДАТИ УМ deyiminin günümüzdeki karşılığı 
olan СОВЕТОВАТЬ fiili yine Yalın Gelecek Zamanda, ikinci çoğul şahısta 
çekimlenerek kullanılmıştır. Günümüzde ПРИДАТИ УМ deyimine 
rastlamamız mümkün değildir. Bu deyimin yerini tamamen СОВЕТОВАТЬ 
fiili almıştır. Bunun dışında anlam bakımından birbirine eş değer olan 
deyimler Ç.R.’da saklanmıştır. Örneğin; ДАТЬ СОВЕТЬ, ПОДАТЬ 

МЫСЛЬ deyimleri. Bu iki değimden de açıkça görülmektedir ki, fiil kökü 
aynı kalmasına rağmen fiillerin nesnesi değişmektedir. Bu fiil köküyle E.R. 
cümlede geçen “УМ” nesnesinin beraber kullanılışına günümüzde artık 
rastlanılmamaktadır. 

  
85.  ЗАЯСТА (E.R.) – ВОЗВРАТИЛИ (Ç.R.) 

…ЯРОСЛАВЪ И МЬСТИСЛАВЪ СОБРАСТА ВОЯ МНОГЫ, И 

ИДОСТА НА ЛЯХЫ, И ЗАЯСТА ГРАДЫ ЧЕРВЕНЪСКЫЯ 
ОПЯТЬ…(E.R.) 
…ЯРОСЛАВ И МСТИСЛАВ СОБРАВ МНОГИХ ВОИНОВ, ПОШЛИ 
НА ПОЛЯКОВ И ВОЗВРАТИЛИ СЕБЕ ЧЕРВЕНСКИЕ 
ГОРОДА…(Ç.R.) 
 

 ЗАЯСТА E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü ikil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
ЗАЯТИ fiilinin bu cümledeki anlamını karşılayabilecek olan 
ВОЗВРАТИТЬ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. E.R. cümledeki “ОПЯТЬ” (gene, yine) bize fiilin tam olarak 
hangi eylemi ifade ettiğini göstermektedir. Bu nedenle ЗАЯТИ fiilinin 
karşılığı olabilecek diğer fiiller arasından ВОЗВРАТИТЬ (“geri vermek, 
iade etmek, yeniden kazanmak”) fiili seçilmiştir. Cümleler arasındaki tekil 
– çoğul şahıs farklılığı dikkat çekmektedir. E.R. cümlede iki kişiden 
bahsedildiği için ikil şahıs kullanılmıştır fakat Ç.R.’da ikil şahıs olmadığı 
için iki kişiden bahsederken çoğul şahıs kullanılmaktadır.  
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86.  ПРИКЛЮЧИ СѦѦѦѦ (E.R.) – СЛУЧИЛОСЬ (Ç.R.) 

…В СИ БО ВРЕМЕНА И В СΞ ЛΞТА ПРИКЛЮЧИ СѦ НΞКОЕМУ 
НОВГОРОДЬЦЮ ПРИТИ В ЧЮДЬ…(E.R.) 
…В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, В ТЕ ЖЕ ГОДЫ, СЛУЧИЛОСЬ НЕКОЕМУ 
НОВГОРОДЦУ ПРИЙТИ В ЧУДСКУЮ ЗЕМЛЮ…(Ç.R.) 
 

 ПРИКЛЮЧИ СѦ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise ПРИКЛЮЧИТИ СѦ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan 
СЛУЧИТЬСЯ fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. Her iki cümlede fiilin öznesiz kullanımı (безличная форма) 
şeklinde kurulmuştur. Günümüzde E.R. cümlede kullanılan 
ПРИКЛЮЧИТИ СѦ fiiline ПРИКЛЮЧАТЬСЯ / ПРИКЛЮЧИТЬСЯ 
şeklinde konuşma dilinde rastlamamız hala mümkündür. Fakat edebi dilde 
bu fiil giderek kaybolmaktadır. Aynı zamanda bu fiil kökünden türeyen 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ismi ve ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ sıfatı da Ç.R.’da 
halen varlığını sürdürmektedir. 

87.  ЧАЯ (E.R.) – НАДЕЯСЬ (Ç.R.) 

…ДАВЫДЪ ЗАТВОРИ СѦ ВЪ ГРАДΞ, ЧАЯ ПОМОЧИ В ЛЯХОХ НА 

СВЯТОПОЛЪКА…(E.R.) 
…ДАВЫД ЗАТВОРИЛСЯ В ГОРОДЕ, НАДЕЯСЬ НА ПОМОЩЬ 
ПОЛЯКОВ ПРОТИВ СВЯТОПОЛКА…(Ç.R.) 
 

 ЧАЯ E.R.’da Şimdiki Zaman Ulacı (деепричастие настоящего 
времени) olarak erkek cins, tekil şahıs, yalın halde çekimlenerek 
kullanılmıştır. Ç.R.’ya çevirisinde ise ЧАЯТИ fiilinin günümüzdeki 
karşılığı olan НАДЕЯТЬСЯ fiili Şimdiki Zaman Ulacı olarak 
kullanılmıştır. ЧАЯТИ fiiline günümüzde bazı metinlerde ЧАЯТЬ şeklinde 
rastlamamız mümkündür. Aynı zamanda bu fiil kökünden türeyen 
ЧАЯНИЕ ismi de Ç.R.’da halen varlığını sürdürmektedir. Fakat hem fiil 
hem de isim günümüzde edebi dilde oldukça nadir kullanılmakta, konuşma 
dilinde ise bu fiile ve isme neredeyse hiç rastlanılmamaktadır. 

88.  УСЪЪЪЪРΞΞΞΞТОША (E.R.) – ВСТРЕТИЛИ (Ç.R.) 

…УСЪРΞТОША ЖЕ И МИТРОПОЛИТЪ НИКИФОРЪ СЪ 
ЕПИСКОПЫ И СО ВСИМИ КИЯНЕ С ЧЕСТЬЮ ВЕЛИКОЮ...(E.R.) 
…ВСТРЕТИЛИ ЖЕ ЕГО МИТРОПОЛИТ НИКИФОР С 
ЕПИСКОПАМИ И СО ВСЕМИ КИЕВЛЯНАМИ С ВЕЛИКОЙ 
ЧЕСТЬЮ …(Ç.R.) 
 

 УСЪРΞТОША E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 

ise УСЪРΞСТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan ВСТРЕТИТЬ fiili 
Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 

УСЪРΞСТИ fiili zaman içerisinde tamamen ortadan kaybolmuştur. 
Günümüzde ne bu fiile nede fiil kökünden türeyen herhangi başka bir 
kelimeye rastlamamız mümkün değildir. 



 60 

89.  ОБОЛОКОША СѦѦѦѦ (E.R.) – ОБЛАЧИЛИСЬ (Ç.R.) 

…И ЯКО БЫСТЬ УТРО, МИТРОПОЛИТЪ, ЕПИСКОПИ, ИГУМЕНИ 
ОБОЛОКОША СѦ У СВЯТИТЕЛЬСКЫЯ РИЗЫ...(E.R.) 
…И ВОТ НАУТРО МИТРОПОЛИТ, ЕПИСКОПЫ, ИГУМЕНЫ 
ОБЛАЧИЛИСЬ В СВЯТИТЕЛЬСКИЕ РИЗЫ…(Ç.R.) 
 

 ОБОЛОКОША СѦ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), 
üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise aynı fiilin günümüzdeki karşılığı olan ОБЛАЧИТЬСЯ fiili 
yine Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
Günümüzde E.R. cümlede kullanılan fiile herhangi bir morfolojik 
değişiklik olmamış şekliyle rastlamamız mümkün değildir. ОБОЛОКАТИ 

СѦ fiili bazı harf düşmeleri ve fiil yapım ekinin değişmesiyle 
ОБЛАЧИТЬСЯ şeklini almıştır. Bu fiil E.R.’da günlük hayatta kullanılan 
“giyinmek” anlamını ifade ederken, Ç.R.’da günlük konuşma dilinde 
kullanımını yitirmiş ve yalnızca kilise dilinde “din adamlarının dini 
kıyafetlerini giymesi” anlamını ifade edecek şekilde kullanılmaya devam 
etmiştir. 
 
 

90.  УЗРΞВШЮ (E.R.) – УВИДЕВ (Ç.R.) 

…ГЛΞБОВИ ЖЕ, УЗРΞВШЮ, УЖАСЕ СѦ СЕРДЦЕМЬ, И НАЧА СѦ 

МОЛИТИ ГЛΞБЪ ВОЛОДИМЕРУ, ШЛЯ ОТ СЕБЕ ПОСЛЫ...(E.R.) 
…ГЛЕБ ЖЕ УВИДЕВ ЭТО, УСТРАШИЛСЯ И СТАЛ СЛАТЬ К 
ВЛАДИМИРУ ПОСЛОВ С МОЛЬБАМИ О МИРЕ…(Ç.R.) 
 

 УЗРΞВШЮ E.R.’da Geçmiş Zaman Kısa Etken Ortacı (краткое 
действительное причастие прошедшего времени) olarak, erkek cins, 
tekil şahıs, yönelme halinde çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. E.R. 
cümledeki göze batan tek kullanım hatası cinsin doğru seçilmemesidir. 

E.R. geçmiş zaman kısa etken ortaç yapımında erkek cinsin aldığı –ъ veya 

–въ ekinin kullanılması yerine dişi cins eki olan –ъвш eki kullanılmıştır. 
Ç.R.’ya çevirisinde ise E.R. cümlede kullanılan fiilin günümüzdeki 
karşılığı olan ВИДЕТЬ fiili önekle beraber Geçmiş Zaman Ulacı olarak 
kullanılmıştır. Bu morfolojik değişiklik cümleler arasında herhangi bir 
anlam kaybına neden olmamış, her iki cümlede de “görmek” anlamı ifade 

edilmiştir. E.R. cümlede kullanılan УЗРΞТИ fiiline Ç.R.’da rastlamamız 
artık mümkün değildir. Yalnızca bu fiil kökünden türeyen ЗРЕЛИЩЕ, 

ЗРЕНИЕ, ЗРИТЕЛЬ isimleri ve ЗРИМЫЙ, ЗРИТЕЛЬНЫЙ, ЗРЯЧИЙ 

sıfatları günümüzde halen varlığını sürdürmektedir. 
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91.  ОТВЕРЗОША (E.R.) – ОТКРЫЛИ (Ç.R.) 

…И ПРИНЕСЪШЕ И В НОВУЮ ЦЕРКОВЬ, ОТВЕРЗОША РАКУ...(E.R.) 
…И ПРИНЕСЯ ЕГО В НОВУЮ ЦЕРКОВЬ, ОТКРЫЛИ ГРОБ…(Ç.R.) 
 

 ОТВЕРЗОША E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü 
çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise OТВЕРЗАТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan ОТКРЫТЬ fiili 
Geçmiş Zamanda, üçüncü çoğul şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
Günümüzde OТВЕРЗАТИ fiilinin tam karşılığı olan ОТВЕРЗАТЬ / 

ОТВЕРЗТЬ fiili aynı anlamda kullanılarak varlığını sürdürmektedir. Fakat 
bu fiillere günlük konuşma dilinde rastlamamız neredeyse mümkün 
değildir. Bu fiiller genellikle edebi dilde özellikle şiir dilinde varlığını 
sürdürmektedir. Konuşma dilindeyse hiçbir anlam farklılığı olmayan 
ОТКРЫТЬ fiili bu fiilin yerini almıştır. 

92.  СОТВАРЯЕТЬ СѦѦѦѦ (E.R.) – СЛУЧАЕТСЯ (Ç.R.) 

…ПОМЫСЛОМЪ ЖЕ ВЬЗЬРАСТЬШИМЬ СОТВАРЯЕТЬ СѦ ГРΞХЪ...(E.R.) 
…ОТ ВОЗРОСШИХ ЖЕ ПОМЫСЛОВ СЛУЧАЕТСЯ ГРЕХ…(Ç.R.) 
 

 СОТВАРЯЕТЬ СѦ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise СОТВОРИТИ СѦ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri 
olan СЛУЧАТЬСЯ fiili Şimdiki Zamanda, üçüncü tekil şahısta 
çekimlenerek kullanılmıştır. СОТВОРИТИ СѦ fiil kökünden gelen ve 
günümüzde –ся dönüşlülük eki olmadan kullanılan СОТВОРИТЬ fiili bu 
cümlenin çevirisinde kullanılmamıştır. Bu iki fiilin kökenleri aynı olmasına 
rağmen taşıdıkları anlamlar farklıdır. E.R. cümledeki fiil “olmak, başa 
gelmek” anlamını yansıtmaktadır. СОТВОРИТЬ fiili ise günümüzde bu 
anlamı taşımamaktadır. Bu nedenle Ç.R.’ya çevirisinde bu eylemi yansıtan 
en doğru fiil olan СЛУЧАТЬСЯ fiili kullanılmıştır. E.R. fiil kökünden 
türeyen fakat günümüzde Ç.R. fiilin anlamını yansıtan СОТВОРЕНИЕ 
ismi de halen varlığını sürdürmektedir. 

93.  БЛЮСТИ СѦѦѦѦ (E.R.) – ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ (Ç.R.) 

…ПРОТИВИТИ СѦ БΞСОВЬСКОМУ ДΞЙСТВУ И ПРОНЫРЬСТВУ ИХЪ, 

И БЛЮСТИ СѦ ОТ ЛΞНОСТИ И ОТ МНОГАГО СНА...(E.R.) 
…ПРОТИВЬТЕСЬ ДЬЯВОЛЬСКИМ ДЕЛАМ И ХИТРОСТИ ИХ, 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЛЕНОСТИ И МНОГОГО СНА…(Ç.R.) 
 

 БЛЮСТИ СѦ E.R.’da ikinci tekil şahıs, Emir Kipinde çekimlenerek 
kullanılmış bir yüklemdir (Повелительное Наклонение). Ç.R.’ya çevirisinde 
ise БЛЮСТИ СѦ fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ fiili ikinci çoğul şahıs, Emir Kipinde çekimlenerek 
kullanılmıştır. Cümleler arasında dikkati çeken tekil – çoğul şahıs farkı anlamı 
bozacak nitelikte değildir. Ç.R.’ya çevirisinde sesleniş içeren bu cümlenin 
çoğul şahısta çekimlenmesi tercih edilmiştir. E.R. БЛЮСТИ СѦ fiiline 
günümüzde –ся dönüşlülük eki kaldırılmış olarak БЛЮСТИ şeklinde ve aynı 
anlamda rastlamamız mümkündür. Fakat bu fiilin kullanımı giderek 
geçerliliğini yitirmektedir. Bu fiil yerine daha sık kullanılan ve aynı anlamı 
taşıyan ОСТЕРЕГАТЬСЯ, ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ, ОХРАНЯТЬ, БЕРЕЧЬ gibi 
fiiller Ç.R.’ya yapılan çevirilerde kullanılmaktadır. 
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94.  БОДРУ БЫТИ (E.R.) – БОДРСТВУЙТЕ (Ç.R.) 

…И БОДРУ БЫТИ НА ПΞНИЕ ЦЕРКОВЬНОЕ И НА ПРЕДАНИЯ 
ОТЕЦЬСКАЯ И НА ПОЧИТАНИЯ КНИЖНАЯ...(E.R.) 
…БОДРСТВУЙТЕ ДЛЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ И ДЛЯ УСВОЕНИЯ 
ПРЕДАНИЯ ОТЕЧЕСКОГО И КНИЖНОГО ЧТЕНИЯ…(Ç.R.) 
 

 БОДРУ БЫТИ E.R.’da ikinci tekil şahıs, emir kipinde 
çekimlenerek kullanılmış fiil ve isim yardımıyla oluşturulmuş Birleşik Đsim 
Yüklemidir. (составное именное сказуемое). Ç.R.’ya çevirisinde ise 
БЫТИ fiili ve isim yardımıyla oluşturulmuş olan yüklemi tek bir fiil 
şekliyle karşılayan БОДРСТВОВАТЬ fiili ikinci çoğul şahıs, Emir Kipinde 
çekimlenerek kullanılmıştır. E.R.’da БОДРСТВОВАТИ fiili var olmasına 
rağmen metinlerin büyük çoğunluğunda БЫТИ fiili ve isim yardımıyla 
oluşturulan yüklemin kullanıldığını görmekteyiz. БОДРСТВОВАТИ fiil 
kökünden türeyen БОДРОСТЬ ismi ve БОДРЫЙ sıfatı da Ç.R.’da halen 
varlığını sürdürmektedir. 

95.  НАЧА ЮРОДЬСТВО ТВОРИТИ (E.R.) – НАЧАЛ ЮРОДСТВОВАТЬ 
(Ç.R.) 
…И НА ВЛАСЯНИЦЮ СВИТУ ВОТОЛЯНУ И НАЧА ЮРОДЬСТВО 

ТВОРИТИ И ПОМАГАТИ НАЧА ПОВАРОМЪ...(E.R.) 
…А НА ВЛАСЯНИЦУ НАДЕЛ СВИТУ ИЗ ГРУБОЙ ТКАНИ И НАЧАЛ 

ЮРОДСТВОВАТЬ И ПОМОГАТЬ ПОВАРАМ…(Ç.R.) 
 

 НАЧА ЮРОДЬСТВО ТВОРИТИ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda 
(аорист), üçüncü tekil şahısta çekimlenmiş yardımcı fiil ve mastar + isimle 
oluşturulmuş gerçekleştirilecek eylemi belirten bir Đsim Yüklemidir. E.R. 
cümledeki karmaşık yüklem yapısını gidermek için Ç.R.’da geçmiş zamanda, 
üçüncü tekil şahısta çekimlenmiş yardımcı fiil ve gerçekleştirilecek olan 
eylemi belirten mastar halindeki fiilden oluşan Birleşik Eylem Yüklemi 
oluşturulmuştur. E.R. cümlede isim ve fiilin birleşimiyle oluşturulan 
ТВОРИТИ ЮРОДЬСТВО tabirinin günümüzdeki karşılığı 
ЮРОДСТВОВАТЬ fiilidir. E.R.’da da aynı anlamda kullanılan ЮРОДИТИ 

СѦ fiili var olmasına rağmen bu cümlede kullanılmamıştır. Bu fiil kökünden 
türeyen ЮРОДСТВО ismi ve ЮРОДИВЫЙ sıfatı da halen Ç.R.’da varlığını 
sürdürmektedir. 

96.  ПРОБОДЕ (E.R.) – ПРОНЗИЛ (Ç.R.) 

…КНЯЗЮ ЖЕ ЯРОПОЛКУ ЛЕЖАЩУ НА САНКАХ, А ОНЪ С КОНЯ 

САБЛЕЮ ПРОБОДЕ Я МΞСЯЦА НОЯБРЯ ВЪ 22...(E.R.) 
…КНЯЗЯ ЯРОПОЛКА ЛЕЖАВШЕГО НА ВОЗУ, ПРОНЗИЛ ТОТ 
САБЛЕЮ С КОНЯ В 22-Й НОЯБРЯ…(Ç.R.) 
 

 ПРОБОДЕ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
ПРОБОДАТИ fiilinin günümüzdeki karşılığı olan ПРОНЗИТЬ fiili Geçmiş 
Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. ПРОБОДАТИ 
fiiline günümüzde rastlamamız mümkün değildir. Bu fiilin yerini günümüzde 
birbirinin eş anlamlısı olan ПРОНЗАТЬ, ПРОКАЛЫВАТЬ, ПРОТЫКАТЬ, 
ПРОСВЕРЛИВАТЬ fiilleri almıştır. ПРОБОДАТИ fiil kökünden türeyen 
ПРОБОДЕНИЕ ismi ise Ç.R.’da saklanan tek kelime olarak varlığını 
sürdürmektedir. 
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97.  ЛОВЫ (E.R.) – ОХОТИЛСЯ (Ç.R.) 

…В СЕ ЖЕ ЛΞТО БЫСТЬ: ВСЕВОЛОДУ ЛОВЫ ДΞЮЩА 

ЗВΞРИНЫЯ ЗА ВЫШЕГОРОДОМЬ...(E.R.) 
…В ТОТ ЖЕ ГОД, КОГДА ВСЕВОЛОД ОХОТИЛСЯ НА ЗВЕРЕЙ ЗА 
ВЫШГОРОДОМ…(Ç.R.) 
 

 ЛОВЫ E.R.’da Geniş Geçmiş Zamanda (аорист), üçüncü tekil 
şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde ise 
ЛОВИТИ fiilinin anlam olarak günümüzdeki karşılığı olan ОХОТИТЬСЯ 
fiili Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
E.R. cümlede ki ЛОВИТИ fiili “avlanmak, avcılık etmek” anlamını 
taşımaktadır. Günümüzde bu fiilin direk karşılığı olan ЛОВИТЬ fiili ise bu 
anlamı taşımamaktadır. Bu anlama yakın olarak yalnızca bazı hayvanları 
avlamaktan bahsederken kullanılmaktadır (balık, kuş, sinek). Fakat genel 
olarak “avlanmak, avcılık etmek” manasını içermemekte, bu anlamda 
Ç.R.’da yalnızca ОХОТИТЬСЯ fiili kullanılmaktadır. E.R. ЛОВИТИ fiil 
kökünden türeyen ЛОВ, ЛОВЕЦ, ЛОВЛЯ ve ЛОВУШКА isimleri de 
Ç.R.’da halen aynı anlamı yansıtacak şekilde varlığını sürdürmektedir. 
 
 

98.  ИЗГАРЯШЕ (E.R.) – ПЕРЕСОХЛА (Ç.R.) 

…У СЕ ЖЕ ЛΞТО ВЕДРО БЯШЕ, ЯКО ИЗГАРЯШЕ ЗЕМЬЛЯ, И 

МНОЗИ БОРОВЕ ИЗГОРЯХУСЯ САМΞ И БОЛОТА...(E.R.) 
…В ТОТ ЖЕ ГОД ЗАСУХА БЫЛА, ТАК ЧТО ПЕРЕСОХЛА ЗЕМЛЯ 
И МНОГИЕ ЛЕСА И БОЛОТА САМИ ВОЗГОРАЛИСЬ…(Ç.R.) 
 

 ИЗГАРЯШЕ E.R.’da Bitmemişlik Zamanında (имперфект), 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya 
çevirisinde ise ИЗГАРАТИ fiilinin günümüzde bu cümledeki anlamını 
daha doğru karşılayacak olan ПЕРЕСОХНУТЬ fiili Geçmiş Zamanda, 
üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. Günümüzde ИЗГАРАТИ 
fiiline bu şekliyle ve bu anlamda rastlamamız mümkün değildir. Yalnızca 
aynı köke sahip olarak farklı öneklerle kullanımına rastlamaktayız. Fakat 
bu fiil anlam olarak farklı önek alsa bile bu cümledeki anlamı 
karşılayamamaktadır. Cümlede “toprağın kurumasından, kuraklığından” 
bahsedilmektedir. ГОРЕТЬ köküne sahip fiiller ise yalnızca “yanmak, 
parlamak, kızışmak” anlamlarını taşımaktadırlar. Bu nedenle bu cümlenin 
Ç.R.’ya çevirisinde “kuraklığı” niteleyen ПЕРЕСОХНУТЬ fiili 
kullanılmıştır. 
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99.  ВОЗБРАНЯЮЩЮ (E.R.) – ПРЕПЯТСТВОВАЛ (Ç.R.) 

…ПОЛОВЬЦΞ ЖЕ НАЧАША ВОЕВАТИ ОКОЛО ЧЕРНИГОВА, 

ОЛГОВΞ НЕ ВОЗБРАНЯЮЩЮ, БΞ БО САМЪ ПОВЕЛΞЛЪ ИМЪ 
ВОЕВАТИ...(E.R.) 
…ПОЛОВЦЫ ЖЕ СТАЛИ ВОЕВАТЬ ОКОЛО ЧЕРНИГОВА, А 
ОЛЕГ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАЛ ИМ, ИБО САМ ПОВЕЛЕЛ ИМ 
ВОЕВАТЬ…(Ç.R.) 
 

 ВОЗБРАНЯЮЩЮ E.R.’da ВОЗБРАНЯТИ fiilinden türetilen ve 
yalnızca isim olarak kullanılan bir kelimedir. Bu cümlede ise bu kelime fiil 
görevi üstlenmiştir. Ç.R.’ya çevirisinde ise aynı gramer yapısını 
kullanmamız çok olası olmadığı için bu ismin türetildiği ВОЗБРАНЯТИ 
fiilinin günümüzdeki karşılıklarından biri olan ПРЕПЯТСТВОВАТИ fiili 
Geçmiş Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek kullanılmıştır. 
ВОЗБРАНЯТИ fiiline günümüzde halen ВОЗБРАНЯТЬ / ВОЗБРАНИТЬ 
şeklinde rastlamamız mümkündür. Fakat bu fiil giderek kullanımını 
kaybetmekte ve yerini eş anlamlı olan başka fiillere bırakmaktadır. Bu fiil 
kökünden türeyen herhangi bir isimde Ç.R.’da varlığını sürdürmemektedir. 
 

100. КАЗНИТЬ (E.R.) – НАКАЗЫВАЕТ (Ç.R.) 

…СИМЬ КАЗНИТЬ НЫ НАХОЖЕНЬЕМЬ ПОГАНЫХЪ, СЕ БО ЕСТЬ 

БО БАТЪГЪ БОЖИЙ, ДА НΞКОЛИ СМИРИВШЕСЯ 
УСПОМЯНЕМСЯ ОТ ЗЛАГО ПУТИ...(E.R.) 
…ОН НАКАЗЫВАЕТ НАС НАШЕСТВИЕМ ПОГАНЫХ; ЭТО ВЕДЬ 
БИЧ БОЖИЙ, ЧТОБЫ МЫ СМИРИЛИСЬ, ОПОМНИВШИСЬ НА 
ПУТИ ЗЛА…(Ç.R.) 
 

 КАЗНИТЬ E.R.’da Şimdiki Zamanda (настоящее время), üçüncü 
tekil şahısta çekimlenerek kullanılmış bir yüklemdir. Ç.R.’ya çevirisinde 
ise КАЗНИТИ fiilinin bu cümledeki anlamıyla günümüzdeki karşılığı olan 
НАКАЗЫВАТЬ fiili Şimdiki Zamanda, üçüncü tekil şahısta çekimlenerek 
kullanılmıştır. E.R. cümlede kullanılan КАЗНИТИ fiili bu cümleye 
“cezalandırmak” anlamını vermektedir. Ç.R.’da ise КАЗНИТИ fiilinin tam 
karşılığı olan КАЗНИТЬ fiili bu anlamdan biraz daha farklı olarak “idam 
etmek” anlamında kullanılmaktadır. Bu anlam farklılığı nedeniyle 
КАЗНИТЬ fiilinin bu cümlede kullanılması tercih edilmemiştir. Yalnızca 
unutulmaması gereken bir nüans vardır. Ç.R.’da bazı cümlelerde 
КАЗНИТЬ fiili mecazi alamda “cezalandırmak” olarak 
kullanılabilmektedir. Bu mecazi anlam tamamen fiilin E.R. köküne 
bağlıdır. Fakat genel olarak bu anlamda Ç.R.’da НАКАЗЫВАТЬ / 
НАКАЗАТЬ fiili daha yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. E.R. 
КАЗНИТИ fiil kökünden türeyen КАЗНЬ ismi de Ç.R.’da halen varlığını 
sürdürmektedir. 
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III. BÖLÜM 

Đnceleme yapmak üzere seçtiğimiz XII yüzyıla ait “Geçmiş Yılların Hikâyesi” 

(«Повесть Временных Лет») isimli el yazmasının Eski Rusçadan Çağdaş Rusçaya 

çevirisini yaparak, Eski Rusça fiillerin cümle içinde kullanımlarını, cümle içindeki 

rollerini ve paragraf içerisindeki anlamlarını göstermeyi hedefledik. Tezimizin bu 

bölümünde “Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı eserin 58 adet farklı paragrafı üzerinde 

çalışma yaptık. 

 
“Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı el yazmasının Eski Rusçadan Çağdaş 
Rusçaya çevirisi 
 
 

ESKĐ RUSÇA    ÇAĞDAŞ RUSÇA 
 

ПОВΞСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛΞТ 
ЧЕРНОРИЗЦА ФЕДОСЬЕВА 

МАНАСТЫРЯ ПЕЧЕРЬСКАГО, 
ОТКУДУ ЕСТЬ ПОШЛА РУСКАЯ 
ЗЕМЛЯ И ХТО В НЕЙ ПОЧАЛЪ 

ПΞРВΞЕ КНЯЖИТИ, И ОТКУДУ 
РУСКАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА ЕСТЬ. 

 
…Хамови же яся полуденья часть: 
Егупетъ, Ефиопья, прилежащия къ 
Индомъ, другая же Ефиопья, из неяже 

исходить рΟка ефиопьскаа Чермьна, 
текущия на въстокъ, Фива, Луви, 
прилежащи доже до Куриния, 

Мармариа, суритΟ, Ливуи другая, 
Нумидия, Масурия, Мавритания, 

противу сущи ГадирΟ. Сущимъ же къ 
встоком имать Киликию, Памфилию, 
Писидию, Мосию, Лукаонию, 
Фругию, Камалию, Ликию, Карию, 
Лудию, Масию другую, Троаду, 
Солиду, Вифунию, Старую Фругию. И 
имать островы пакы: Сарданию, 

Критъ, Купръ, и рΟку Гиону, зъвемую 
Нилу. 
 
 

ПОВЕСТЬ О МИНУВШИХ ГОДАХ 
ЧЕРНОРИЗЦА ФЕОДОСЬЕВА 
МОНАСТЫРЯ ПЕЧЕРСКОГО. 
ОТКУДА ПОШЛА РУССКАЯ 

ЗЕМЛЯ. КТО В НЕЙ СТАЛ ПЕРВЫМ 
КНЯЖИТЬ И ОТКУДА ВОЗНИКЛА 

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ. 

 
…Хаму же достался юг: Египет, 
Эфиопия, соседящая с Индией, и 
другая Эфиопия, из которой вытекает 
река эфиопская Красная, текущая на 
восток, Фивы, Ливия, соседящая с 
Киринией, Мармария, Сирты, другая 
Ливия, Нумидия, Масурия, 
Мавритания, находящаяся напротив 
Гадира. На востоке же находятся 
Киликия, Памфилия, Писидия, Мисия, 
Ликаония, Фригия, Камалия, Ликия, 
Кария, Лидия, другая Мисия, Троада, 
Эолида, Вифиния, Старая Фригия. 
Туда же относятся и острова некие: 
Сардиния, Крит, Кипр, и река Геона, 
называемая Нил. 
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…А Афетови же яся полунощная 
страна и западная: Мидия, Олъвания, 
Армения Малая и Великая, 
Каподокия, Фефлагони, Галатия, 
Кольхысъ, Воспорий, меоти, дереви, 
сармати, тавриани, Скуфия, фраци, 
Македония, Далматия, молоси, 
Фесалия, Локрия, Пеления, яже и 
наречется Полопонисъ, Аркадия, 
Ипириноя, Илурикъ, словене, 
Лухития, Аньдриакия, 
Аньдриатиньска пучина. Имать же и 
островы: Вританию, Сикелию, Евию, 

Родона, Хиона, ЛΟзвона, Куфирана, 
Закуньфа, Кефалиния, Ифакину, 
Керкуру, и часть всякоя страны, и 

нарицаемую Онию, и рΟку Тигру, 
текущюю межи Миды и Вавилономъ; 
до Понетьского моря, на полунощныя 
страны, Дунай, Днепръ и 
Кавькасийскыя горы, рекше 
Угорьскыя, и оттуда, рекше, доже и до 

Днепра, и прочаая рΟкы: Десна, 
Припеть, Двина, Волховъ, Волга, иже 
идеть на въстокъ, въ часть Симову. Въ 

Афетови же части сΟдить русь, чюдь и 

вси языцΟ: меря, мурома, всь, мордва, 
заволочьская чюдь, пермь, печера, 
ямь, югра, литва, зимигола, корсь, 

лΟтьгола, либь. ЛяховΟ же, и пруси и 

чюдь присΟдять к морю Вяряскому. 

По сему же морю сΟдять варязи сΟмо 

къ вьстоку до предΟла Симова, по 

тому же морю сΟдять къ западу до 
земли Агаряньски и до Волошьскые. 
 

…Афетово же колΟно и то: варязи, 

свеи, урмане, готΟ, русь, аглянΟ, 

галичанΟ, волохове, римлянΟ, нΟмци, 

корлязи, венедици, фряговΟ и прочии, 

присΟдять от запада къ полуденью и 

съсΟдят сѧ племенем Хамовомъ. 
 
…Симъ же, и Хамъ и Афетъ, 

раздΟливше землю, и жребии 

…Иафету же достались северные 
страны и западные: Мидия, Албания, 
Армения Малая и Великая, 
Каппадокия, Пафлагония, Галатия, 
Колхида, Боспор, меоты, дереви, 
сарматы, тавриане, Скифия, 
фракийцы, Македония, Далмация, 
молоссы, Фессалия, Локрида, 
Пеления, именуемая также 
Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, 
славяне, Лухития, Адриакия, 
Адриатическое море. Достались и 
острова: Британия, Сицилия, Эвбея, 
Родос, Хиос, Лесбос, Кифера, Закинф, 
Кефалония, Итака, Корфу, часть Азии, 
называемая Иония, и река Тигр, 
текущая между Мидией и Вавилоном; 
до Понтийского моря, на север, Дунай, 
Днестр, и Кавкасийские горы, то есть 
Венгерские, и оттуда, скажем, до 
самого Днепра, и прочие реки: Десна, 
Припять, Двина, Волхов, Волга, 
которая течет на восток в часть 
Симову. В Иафетовой же части 
обитает русь, чудь и всякие народы: 
меря, мурома, весь, мордва, 
заволочьская чудь, пермь, печера, ямь, 
угра, литва, зимигола, корсь, летгола, 
ливы. Поляки же, пруссы и чудь сидят 
близ моря Варяжского. По этому же 
морю сидят варяги: отсюда к востоку 
— до пределов Симовых, сидят по 
тому же морю и к западу — до земли 
Английской и Волошской. 
 
 
 
 

 
…Потомство Иафета также: варяги, 
шведы, норманны, готы, русь, англы, 
галичане, волохи, римляне, немцы, 
корлязи, венецианцы, фряги и прочие, 
— они примыкают на западе к южным 
странам и соседят с племенем 
Хамовым. 

 
…Сим, Хам и Иафет, разделив землю 
и бросив жребий, чтобы не вступать 
никому в уделе брата, жили каждый в 
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метавше, не переступати никомуже въ 
жребий братень, и живяху кождо въ 
своей части. И бысть языкъ единъ. И 

умножившим сѧ человΟком на земли, 
и помыслиша создати столпъ до 
небеси въ дни Нектана и Фалека. И 

събравше сѧ на мΟстΟ Сенарь поле 
здати столпъ до небесе и городъ около 
его Вавилонъ, и здаша столпъ за 40 

лΟт, и не свΟршенъ бысть. И сниде 

Господь Богъ видΟть город и столпа, и 
рече Господь: «Се родъ единъ и языкъ 

единъ». И смΟси Богъ языкы, и 

раздΟли на 70 и на два языка, и рассΟя 

по всей земли. По размΟшеньи же 

языкъ Богъ вΟтромъ великомъ 
раздруши столпъ, и есть останокъ его 
межи Асура и Вавилона, и есть въ 
высоту и въ шириню лакотъ 5433 

локотъ, въ лΟта многа хранимъ 
останокъ. 
 
…По раздрушении же столпа и по 

раздΟлении языкъ прияша сынове 
Симовы въсточныя страны, а Хамовы 
же сынове полуденныа страны. 
Афетови же сынове западъ прияша и 
полунощьныя страны. От сихъ же 70 и 
дву языку бысть языкъ словенескъ, от 

племени же Афетова, нарΟцаемΟи 

норци, иже суть словенΟ. 
 

…По мнозΟхъ же временΟхъ сΟлΟ 
суть словени по Дунаеви, кде есть 

нынΟ Угорьская земля и Болгарьская. 

От тΟхъ словенъ разидоша сѧ по 
земьли и прозваша сѧ имены своими, 

кде сΟдше на которомъ мΟстΟ. Яко 

пришедше сΟдоша на рΟцΟ именемъ 

МоравΟ, и прозваша сѧ морава, а 

друзии чесΟ нарекоша сѧ. А се ти же 

словΟне: хорвати бΟлии, серпь и 
хорутане Волохомъ бо нашедшим на 

словены на дунайскые, и сΟдшимъ в 

своей части. И был единый народ. И 
когда умножились люди на земле, то 
замыслили они создать столп до неба 
в дни Нектана и Фалека. И собрались 
на месте поля Сенаар строить столп до 
неба и около него город Вавилон. И 
строили столп тот сорок лет и не 
завершен был. И Господь Бог сошел 
видеть город и столп. И сказал 
Господь: «Вот род един и язык един». 
И Бог смешал народы и разделил на 
семьдесят два народа и рассеял по 
всей земле. По смешении же народов 
Бог ветром великим разрушил столп. 
И есть остатки его между Ассирией и 
Вавилоном и имеют в высоту и в 
ширину 5433 локтя. И много лет 
сохраняются эти остатки. 
 
 
 
 
 
 
 

…По разрушении же столпа и по 
разделении народов, сыновья Сима 
приняли восточные страны, а сыновья 
Хама — южные страны. А сыновья 
Иафетовы приняли запад и северные 
страны. От этих же семидесяти двух 
народов произошел славянский народ, 
от племени Иафета — так называемые 
норики, которые и есть славяне. 
 

 
…Спустя много времени славяне сели 
по Дунаю, где теперь земля 
Венгерская и Болгарская. И те славяне 
разошлись по земле и назвались 
своими именами от мест, на которых 
сели. Как придя, сели на реке именем 
Морава, так назвались морава, а 
другие назвались чехи. А вот те же 
славяне: белые хорваты, сербы и 
хорутане. Когда волохи напали на 
дунайских славян, то поселились 
среди них и стали притеснять их. 
Другие славяне же пришли и сели на 
Висле и прозвались поляками, а от тех 
поляков пошли поляне, другие поляки 
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нихъ и насиляющимъ имъ. СловΟне 

же ови пришедше и сΟдоша на ВислΟ, 

и прозваша сѧ ляховΟ, а от тΟхъ 

ляховъ прозваша сѧ поляне, ляховΟ 

друзии — лютицΟ, инии мазовшане, а 
инии поморяне. 
 

…Такоже и тΟ же словΟне, пришедше, 

сΟдоша по Днепру и наркоша сѧ 
поляне, а друзии деревляне, зане 

сΟдоша в лΟсΟхъ, а друзии сΟдоша 

межи ПрипΟтью и Двиною и наркоша 

сѧ дреговичи, и инии сΟдоша на 

ДвинΟ и нарекоша сѧ полочане, 

рΟчькы ради, яже вътечеть въ Двину, 
именемь Полота, от сея прозваша сѧ 

полочанΟ. СловΟне же сΟдоша около 
озера Илмера, и прозваша сѧ своимъ 

именемъ, и сдΟлаша городъ и 
нарекоша и Новъгородъ. А друзии же 

сΟдоша на ДеснΟ, и по Семи, и по 

СулΟ и наркоша сѧ сΟверо. И тако 

разиде сѧ словенескъ языкъ, тΟмьже и 
прозва сѧ словеньская грамота. 
 

…Поляномъ же живущим о собΟ по 

горамъ симъ, и бΟ путь из Варягъ въ 

ГрΟкы, и изъ ГрΟкъ по Днепру, и 

вΟрхъ ДнΟпра волокъ до Ловоти, и по 
Ловоти вънити в Илмерь озеро 
великое, из негоже озера потечеть 
Волховъ и втечеть въ озеро великое 
Нево, и того озера внидет устье в море 
Варяское. И по тому морю внити доже 
и до Рима, а от Рима прити по тому же 
морю къ Цесарюграду, и от Царяграда 
прити в Понтъ море, в неже втечет 

ДнΟпръ рΟка. 
 

…Якоже ркоша, АндрΟю учащю в 
Синопии, пришедшю ему в Корсунь, 

увидΟ, яко ис Коръсуня близъ устье 

ДьнΟпръское, и въсхотΟ поити в Римъ, 

— лютичи, иные — мазовшане, а 
иные — поморяне. 
 
 
 
 
 

 
…Также эти же славяне, придя, сели 
по Днепру и назвались полянами, а 
другие — древлянами, потому что 
сели в лесах, а другие сели между 
Припятью и Двиною и назвались 
дреговичами, иные сели по Двине и 
назвались полочанами, по речке, 
впадающей в Двину, именуемой 
Полота, от нее и прозвались полочане. 
Те же славяне, которые сели около 
озера Ильмень, назывались своим 
именем и построили город и назвали 
его Новгородом. А другие сели по 
Десне, Сейму и по Суле и назвались 
северянами. И так распространился 
славянский народ, а по его имени и 
грамота назвалась славянской. 
 
 
 
 
 
…Когда же поляне жили сами по себе 
на этих горах, тут был путь из Варяг в 
Греки и из Грек по Днепру, а в 
верховьях Днепра — волок до Ловоти, 
а по Ловоти можно войти в Ильмень - 
озеро великое; из этого же озера 
вытекает Волхов и впадает в озеро 
великое Нево. И устье того озера 
впадает в Варяжское море. И по тому 
морю можно дойти даже до Рима, а от 
Рима можно прийти по тому же морю 
к Царьграду, а от Царьграда прийти в 
Понт море, в которое впадает река 
Днепр. 
 
 
…Как говорят, когда Андрей учил в 
Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, 
что недалеко от Корсуня устье 
Днепра. И он захотел пойти в Рим и 
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и приде въ устье Днепръское, и оттолΟ 

поиде по ДнΟпру горΟ. И по 
приключаю приде и ста подъ горами 

на березΟ. И заутра, въставъ, рече к 
сущимъ с нимъ ученикомъ: «Видите 
горы сия? Яко на сихъ горахъ 
въсияеть благодать Божия: имать и 
городъ великъ быти и церкви мьногы 
имат Богъ въздвигнути». И въшедъ на 
горы сиа, и благослови я, и постави 

крестъ, и помолив сѧ Богу, и слΟзе съ 

горы сея, идеже послΟже бысть Киевъ, 

и поиде по ДнΟпру горΟ. И приде въ 

словены, идеже нынΟ Новъгород, и 

видΟвъ люди ту сущая, какъ ихъ 
обычай и како сѧ мыють и хвощют сѧ, 
и удиви сѧ имъ. И иде въ Варягы, и 

приде в Римъ, исповΟда, елико научи 

и елико видΟ, и рече имъ: «Дивно 

видΟхъ землю словеньску, идущю ми 

сΟмо. ВидΟхъ банΟ древяны и 
пережьгуть я велми, и съвлекут сѧ и 
будуть нази, и обольют сѧ мытелью, и 

возмуть вΟникы, и начнуть хвостати 

сѧ, и того собΟ добьють, одва 

вылΟзуть еле живы, и обольют сѧ 
водою студеною, и тако оживут. И 
тако творять по вся дни, не мучими 
никымже, но сами сѧ мучать, и то 

творят не мытву себΟ, а <...> 
мученье». И се слышавше, дивляху сѧ. 

АндрΟй же, бывъ в РимΟ, приде въ 
Синопию. 
 

…Поляномъ же живущиим о собΟ и 

владΟющимъ роды своими, яже и до 
сея братья бяху поляне, и живяху 
кождо съ родом своимъ на своихъ 

мΟстехъ, володΟюще кождо родомъ 
своимъ. И быша 3 брата: а единому 
имя Кий, а другому Щекъ, а третьему 

Хоривъ, и сестра ихъ ЛыбΟдь. 
 
 

проплыл в днепровское устье и оттуда 
отправился вверх по Днепру. И 
случилось так, что он пришел и стал 
под горами на берегу. И утром он 
встал и сказал бывшим с ним 
ученикам: «Видите ли эти горы? Так 
на этих горах воссияет благодать 
Божия, будет город великий и Бог 
воздвигнет много церквей». И взойдя 
на эти горы благословил их и 
поставил крест. Помолился Богу и 
сошел с этой горы, где впоследствии 
будет Киев, и пошел вверх по Днепру. 
И пришел к славянам, где нынче стоит 
Новгород, и увидел живущих там 
людей — каков их обычай и как они 
моются и хлещутся. И подивился на 
них. И пошел к варягам и пришел в 
Рим. Поведал он о том, скольких 
научил и кого видел. И он рассказал 
им: «Я видел диво в Славянской 
земле, когда шел сюда. Видел 
деревянные бани. Они натопят их 
сильно, разденутся и обольются 
мытелью, возьмут веники и начнут 
хлестаться. И до того себя добьют, что 
едва вылезут, чуть живые и обольются 
водою студеною и только так оживут. 
И творят это постоянно, никем же не 
мучимые, но сами себя мучат, и то 
творят не мытье себе, а <...> мученье». 
Те же, слышав, удивлялись. Андрей 
же, побыв в Риме, пришел в Синоп. 
 
 
 
 
 
 
 
…Поляне же жили в те времена сами 
по себе и управлялись своими родами; 
ибо и до той братии были уже поляне. 
И они жили все своими родами на 
своих местах и каждый управлялся 
самостоятельно. И были три брата: 
один по имени Кий, другой — Щек, а 
третий — Хорив, и сестра их — 
Лыбедь. 
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…Но сий Кий княжаше в роду своем, 
и приходившю ему къ цесарю — не 

свΟмы, но токмо о сΟмъ вΟмы, якоже 
сказають: яко велику честь приялъ 

есть от цесаря, которого не вΟмъ и при 
котором приходи цесари. Идущю же 
ему опять, приде къ Дунаеви, и 

възлюби мΟсто, и сруби городокъ 

малъ, и хотяше сΟсти с родомъ 
своимъ, и не даша ему близъ 

живущии; еже и донынΟ нарΟчють 

дунайци городище КиевΟць. Киеви же 
пришедшю въ свой городъ Киевъ, ту и 
сконча животъ свой, и брата его — 

Щекъ и Хоривъ, и сестра ихъ ЛыбΟдь 
ту скончаша сѧ. 
 

…Си же обри воеваша на словΟны и 

примучиша дулΟбы, сущая словΟны, и 
насилье творяху женамъ 

дулΟбьскымъ: аще поΟхати бяше 
обрину, не дадяше въпрячи коня, ни 
волу, но веляше въпрячи 3, или 4, ли 5 

женъ в телΟгу и повести обрина, и 

тако мучаху дулΟбы. Бяху бо обри 

тΟломъ велицΟ, а умомъ горди, и 
потреби я Богъ, и помроша вси, и не 
оста ни единъ обринъ. И есть притча в 
Руси и до сего дни: погибоша аки 

обри, ихъ же нΟсть ни племене, ни 

наслΟдка. 
 
…А радимичи, и вятичи и северо 

одинъ обычай имяху: живяху в лΟсΟ, 

якоже всякый звΟр, ядуще все 
нечисто, и срамословье в нихъ предъ 
отьци и пред снохами, и бьраци не 
бываху в нихъ, но игрища межю селы, 
и схожаху сѧ на игрища, на плясанья и 

на вся бΟсовьскыя пΟсни, и ту 

умыкаху жены собΟ, с неюже кто 

свΟщеваше сѧ. Имяхут же по двΟ и по 
три жены. И аще кто умряше, творяху 
трызну надъ нимь, и посемъ творяху 

…А этот Кий княжил в своем роде. 
Когда он ходил к цесарю, какому — 
не знаем, но только знаем, как 
говорят, великих почестей удостоился 
тогда от цесаря, какого — не знаю, к 
которому он приходил. Когда же 
возвращался, он пришел к Дунаю и 
облюбовал место. Срубил небольшой 
городок и хотел сесть в нем со своим 
родом. Да не дали ему живущие 
окрест; так и доныне называют 
придунайские жители городище то — 
Киевец. Кий же, вернувшись в свой 
город Киев, тут и окончил свою 
жизнь.И его братья Щек и Хорив и 
сестра их Лыбедь тут же скончались. 
 
 

 
 

…Эти обры воевали против славян и 
притесняли дулебов — также славян, 
и творили насилие дулебским 
женщинам: бывало когда поедет 
обрин, то не позволял запрячь коня 
или вола, но приказывал впрячь в 
телегу трех, четырех или пять женщин 
и везти обрина, и так мучили дулебов. 
Были же эти обры велики телом, а 
умом горды. И Бог истребил их; все 
вымерли и не осталось ни одного 
обрина. И есть поговорка на Руси и 
доныне: «Погибли как обры». Их же 
не осталось ни рода, ни потомства. 
 
 

 
...А радимичи, вятичи и северяне 
имели общий обычай: жили в лесу, 
как и все звери, ели все нечистое и 
срамословили при отцах и при снохах. 
И у них браков не бывало, но 
устраивались игрища между селами. И 
сходились на эти игрища, на пляски и 
на всякие бесовские песни и здесь 
умыкали себе жен по сговору с ними; 
имели же по две и по три жены. И 
если кто умирал, то устраивали по нем 
тризну, а затем делали большую 
колоду и возлагали на эту колоду 
мертвеца и сжигали. А после этого, 
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кладу велику, и възложать на кладу 

мертвΟца и съжигаху, и посемъ, 
събравше кости, вложаху въ ссудъ 

малъ и поставляху на столпΟ на 

путехъ, иже творять вятичи и нынΟ. 
Си же обычаи творяху и кривичи и 

прочии погании, не вΟдуще закона 

Божиа, но творяху сами себΟ законъ. 
 
…Инъ же законъ гилиомъ:жены у 
нихъ орють, и хоромы зижють, и 

мужьскыя дΟла творять, но и любы 
творить елико хощеть, не 

въздΟржаемы от мужий своихъ 
отинудь, ни зазрятъ. В нихъ же суть и 

хоробры жены ловити звΟрΟ крΟпькы. 

ВладΟють жены мужьми своими и 
въдобьляють ими. Въ Вритании же 
мнози мужи съ единою женою спять, 
тако же и многыя жены съ единымъ 
мужемъ похотьствують и безаконьная 
законъ отець творять независтьно и 

невъздΟржанно. 
 
...Амазоняни же мужа не имуть, акы 

скотъ бесловесный, но единою лΟтом 

к вешнимъ днемъ озΟмьствени будуть 

и съчитають сѧ съ окрΟстныхъ мужи, 

яко нΟкоторое имъ торжество и 

велико празднество время тΟ мнять. 

От нихъ заченшим въ чревΟ, и пакы 

разбΟгнут сѧ отсюду вси. Въ время же 
хотящимъ родити, аще родит сѧ 
отроча — погубять и, аще ли 

дΟвическъ полъ, то въздоять и 

прилΟжьно и въспитают. 
 

...По сихъ же лΟтехъ, по смерти братья 
сея, быша обидими деревляны и 

инΟми околными. И наидоша я козаре, 

сΟдящая в лΟсΟхъ на горах, и ркоша 

козарΟ: «Платите намъ дань». 
Здумавше же поляне и вдаша от дыма 

собрав кости, вкладывали их в 
небольшой сосуд и ставили на столбах 
по дорогам, как делают и теперь еще 
вятичи. Этого же обычая держались и 
кривичи и прочие язычники, не 
знающие закона Божьего, но сами себе 
устанавливающие закон. 
 
 
 
 

…Другой закон у гилий: у них жены 
пашут, строят дома, совершают 
мужские дела, но и любви предаются 
сколько хотят, не сдерживаемые вовсе 
своими мужьями и не стыдясь. Среди 
них есть и храбрые женщины, умелые 
в охоте на зверей. Эти женщины 
властвуют над своими мужьями и 
повелевают ими. В Британии же 
несколько мужей с одною женою спят, 
а также многие жены с одним мужем 
имеют связь и совершают беззаконие 
как закон отцов, никем не осуждаемые 
и не сдерживаемые. 
 
 
 

...Амазонки же не имеют мужей, как 
бессловесный скот, но единожды в 
году, близко к весенним дням, 
выходят из своей земли и сочетаются 
с окрестных земель мужчинами, 
считая то время как бы неким 
торжеством и великим праздником. 
Когда же зачнут от них в чреве, — 
снова покидают те места. Когда же 
придет время родить, если родится 
мальчик, то убивают его. Если же 
девочка, то вскормят ее и прилежно 
воспитают. 
 
 
 
 

...По прошествии времени, после 
смерти этих братьев, полян стали 
притеснять древляне и иные 
окрестные люди. И набрели на них 
хазары, на сидящих в лесах на горах, и 
сказали хазары: «Платите нам дань». 
Поляне, посовещавшись, дали от дыма 
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мечь. И несоша козарΟ къ князю 

своему и къ старΟйшинамъ своим и 

рΟша имъ: «Се, налΟзохомъ дань 

нову». Они же рΟша имъ: «Откуду?», 

Они же рΟша имъ: «В лΟсΟ на горах, 

над рΟкою ДнΟпрьскою». Они же 

ркоша: «Что суть вдалΟ?» Они же 

показаша мечь. И рΟша старцΟ 
козарьстии: «Не добра дань, княже! 
Мы доискахом сѧ оружьемь одиноя 

страны, рΟкше саблями, а сихъ оружье 
обоюду остро, рекше мечи. 
 

...В лΟто 6366-е. Михаилъ цесарь 
изыде с вои берегом и моремъ на 

болъгары. Болгар же увидΟвьше, не 
могоша стати противу, крестити сѧ 

просиша, покоряти сѧ грΟком. Цесарь 
же крести князя ихъ и бояры вся и 
миръ сътвори съ болгары. 
 

...В лΟто 6390. Поиде Олгъ, поемъ вои 

свои многы: варягы, чюдь, словΟны, 

мΟрю, весь, кривичи. И прия городъ 
Смольнескъ и посади в нем мужь 
свой. Оттуда поиде внизъ и, пришедъ, 
взя Любечь, и посади мужь свой. И 
придоста къ горамъ киевьскымъ, и 

увидΟ Олгъ, яко Осколдъ и Диръ 
княжита, и похорони вои въ лодьях, а 
другыя назади остави, а самъ приде, 
нося Игоря молода. И приступль под 
Угорьское, похоронивъ вои свои, и 
посла къ Асколду и Диру, глаголя, яко 

«Гостье есмы, идемъ въ ГрΟкы от 
Олга и от Игоря княжича. Да придета 
к роду своему, к нам». 
 

...СловΟномъ бо живущимъ 
кресщеным и княземъ ихъ, 
Ростиславъ, и Святополкъ и Коцелъ 
послаша къ цесарю Михаилу, 

глаголюще: «Земля наша крΟщена, и 

нΟсть в нас учитель, иже бы нас училъ 

по мечу и отнесли их хазары к своему 
князю и к своим старейшинам, и 
сказали им: «Вот, новую дань нашли». 
Те же спросили у них: «Откуда?» Они 
же ответили им: «В лесу на горах над 
рекою Днепром». Опять спросили те: 
«А что дали?» Они же показали меч. И 
сказали старцы хазарские: «Эта дань 
не на добро, княже: мы добыли ее 
оружием, острым только с одной 
стороны, — саблями, а у этих оружие 
обоюдоострое — мечи. 
 
 
 
 
...В год 6366. Цесарь Михаил 
отправился с воинами на болгар по 
берегу и морем. Болгары же, увидев, 
не смогли противостоять им, 
попросили крестить их и обещали 
покориться грекам. Цесарь же крестил 
их князя и всех бояр и заключил мир с 
болгарами. 
 
...В год 6390. Олег выступил в поход, 
взяв с собою много воинов: варягов, 
чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и 
овладел городом Смоленском и 
посадил в нем своего мужа. Оттуда 
отправился вниз, и придя, взял Любеч 
и также посадил своего мужа. И 
пришли к горам киевским и Олег 
увидел, что тут княжат Аскольд и Дир. 
Он спрятал воинов в ладьях, а других 
оставил позади, а сам приступил, неся 
отрока Игоря. И подошел к Угорской 
горе, спрятав своих воинов, послал к 
Аскольду и Диру. Говорил им: «Мы 
купцы, идем в Греки от Олега и 
княжича Игоря. Придите к нам, к 
своим родичам.» 

 
...Когда славяне жили уже 
крещеными, их князья Ростислав, 
Святополк и Коцел послали к Цесарю 
Михаилу. Говорили: «Земля наша 
крещена, но нет у нас учителя, 
который бы нас наставил и поучал нас 
и объяснял святые книги. Ведь не 
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и казалъ, и протолоковалъ святыя 

книгы. Не разумΟемъ бо ни грΟчькому 
языку, ни латиньскому — оны бо ны 
инако учать, а друзии — инако, 

тΟмьже не разумΟем книжнаго разума, 
ни силы ихъ. А послете ны учителя, 
иже могуть ны сказати книжная 
словеса и разумъ ихъ». 
 
...Да аще кто хулить словеньскую 
грамоту, да будут отлучени от церкве, 
дондеже исправят сѧ; ти бо суть 

волци, а не овцΟ, яже достоить от 
плодъ познати я и хранити сѧ ихъ. Вы 
же, чада, Божия послушайте учения и 
не отринете наказания церковнаго, 
якоже вы наказалъ Мефедий, учитель 
вашь». Костяньтинъ же възврати сѧ 
въспять и иде учить болгарьска языка, 

а Мефедий оста въ МоравΟ. 
 

...В лΟто 6415. Иде Олегъ на ГрΟкы, 

Игоря оставивъ КыевΟ. Поя же 

множьство варягъ, и словΟнъ, и чюди, 
и кривичи, и мерю, и поляны, и 

сΟверо, и деревляны, и радимичи, и 

хорваты, и дулΟбы, и тиверци, яже 
суть толковины; си вси звахуть сѧ 

Великая скуфь. И сь сΟми всеми 

поиде Олегъ на конΟхъ и в кораблΟх, 

и бΟ числомъ кораблий 2000. И приде 

къ Цесарюграду, и грΟци замкоша 

Судъ, а городъ затвориша. И вылΟзе 

Олегъ на берегъ, и повелΟ воемъ 
изъволочити корабля на берегъ, и 
повоева около города, и много 

убийство створи грΟком, и полаты 
многы разбиша, а церькви пожьгоша, 

А ихъже имяху полоняникы, овΟхъ 

посΟкаху, другыя же мучаху, иныя же 

растрΟляху, а другыя въ море 
вметаша, и ина многа зла творяху русь 

грΟком, елико же ратнии творять. 
 

знаем мы ни греческого языка, ни 
латинского; одни учат нас так, а 
другие иначе. Потому что мы не знаем 
ни начертания букв, ни их значения. И 
пошлите нам учителей, которые бы 
могли истолковать нам книжные слова 
и смысл их.» 
 

 
...Если же кто бранит славянскую 
грамоту, да будет отлучен от церкви, 
пока не исправится; это волки, а не 
овцы. Их следует узнавать по их 
поступкам и беречься их. Вы же, чада, 
послушайте божественного учения и 
не отвергните церковного поучения, 
которое дал вам наставник ваш 
Мефодий». Константин же вернулся 
назад и отправился учить болгарский 
народ, а Мефодий остался в Моравии. 
 
 
...В год 6415. Пошел Олег на греков, 
оставив Игоря в Киеве; взял с собою 
множество варягов, славян, чуди, 
кривичей, мерю, полян, северян, 
древлян, радимичей, хорватов, 
дулебов и тиверцев, известных как 
толмачи: этих всех называли «Великая 
скифь». И с этими всеми пошел Олег 
на конях и в кораблях. Было кораблей 
числом две тысячи. И пришел он к 
Царьграду; греки же замкнули Суд, а 
город затворили. И вышел Олег на 
берег и приказал воинам вытащить 
корабли на берег. И разорил 
окрестности города, много перебил 
греков, множество палат разрушили и 
церкви пожгли. А тех, кого захватили 
в плен, одних иссекли, других 
замучили, иных же застрелили, а 
некоторых побросали в море. Русские 
причинили много другого зла грекам, 
как обычно поступают враги. 
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...И яша сѧ грΟци, и ркоша цесаря и 
боярьство все: «Аще приидуть русь 

бес купли, да не взимают мΟсячины. 

Да запрΟтить князь людем своимъ, 

приходящим руси здΟ, да не творят 

пакости в селΟхъ и въ странΟ нашей. 
Приходящии русь да витают у святаго 
Мамы, и послеть царство наше, да 
испишют имена ихъ, и тогда возмут 

мΟсячное свое — пΟрвое от города 
Киева, и пакы ис Чернигова и 
Переяславля и прочии городи. И да 
входять в городъ одиными вороты съ 
цесаревымъ мужемъ, безъ оружья, 
мужь 50, и да творят куплю, якоже 

имъ надобΟ, и не платяче мыта ни в 
чемьже». 
 

...Наша свΟтлость боле инΟхъ 

хотящихъ же о БозΟ удΟржати и 

извΟстити такую любовь, бывшюю 
межю хрестияны и русью многажды, 
право судихом, не точью 
простословесенъ и писаниемь и 

клятвою твердою, клΟнше сѧ 
оружьемь своимъ, такую любовь 

извΟстити и утвΟрдити по вΟрΟ и по 
закону нашему. 
 
...Суть, яко понеже мы сѧ имали о 

Божии вΟрΟ и любви, главы таковыя: 

по пΟрвому слову да умирим сѧ с 

вами, грΟкы, да любимъ другъ друга 

от всея душа и изволΟнья, и не 
вдадимъ, елико наше изволение, быти 
от сущих под рукою нашихъ князь 

свΟтлыхъ никакомуже съблазну или 

винΟ. Но потщим сѧ, елико по силΟ, 

на схранение прочихъ и вьсегда лΟтъ с 

вами, грΟкы, исповΟданиемь и 

написанием съ клятвою извΟщаемую 
любовь непревратну и непостыжну. 
 
 

...Греки обязались и сказали Цесари и 
все бояре: «Если русские явятся не для 
торговли, то пусть не берут месячное. 
Пусть запретит русский князь своим 
людям, приходящим сюда русским, 
творить бесчинства в селах и в нашей 
стране. Приходящие сюда русские 
пусть живут у церкви святого 
Мамонта и пришлют к ним от нашего 
царства, перепишут имена их. И тогда 
возьмут полагающееся им месячное, 
— сперва те, кто пришли из Киева, 
затем из Чернигова, и из Переяславля, 
и из других городов. И пусть входят в 
город только через одни ворота в 
сопровождении царского мужа, без 
оружия, по пятьдесят человек и 
торгуют сколько им нужно, не 
уплачивая никаких сборов». 

 
...Наша светлость, превыше всего 
желая в Боге укрепить и удостоверить 
дружбу, существовавшую постоянно 
между христианами и русскими, 
рассудили по справедливости, не 
только на словах, но и на письме и 
твердою клятвою, клянясь своим 
оружием, такую дружбу объявить и 
утвердить ее по вере и по закону 
нашему. 
 
 
...Таковы главы договора, которых мы 
себя относительно обязали по Божьей 
вере и дружбе: первыми словами 
нашего договора помиримся с вами, 
греки, и станем любить друг друга от 
всей души и по всей доброй воле и не 
дадим произойти, насколько это в 
нашей власти, никакому обману или 
преступлению от сущих под рукою 
наших светлых князей. Но 
постараемся, насколько в силах 
наших, сохранить с вами, греки, в 
будущие годы и навсегда 
непревратную и неизменную дружбу, 
изъявлением и преданием письму с 
закреплением, клятвой 
удостоверяемую. 
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...Егда же требуеть на войну ити, егда 
же потребу творите, и си хотять 
почестити цесаря вашего, да аще въ 
кое время елико ихъ придет, и хотять 
оставити у цесаря вашего своею 
волею, да будуть. 
 
 
...Се же не дивно есть, яко от 
волъхвования сбывает сѧ 

чародΟйством. Якоже бысть во 

царство Деметьяново, нΟкый волхвъ, 
именемъ Аполоня Тянинъ, знаемъ 
бяше, шествуя и творя всюду, в 

городех и в селΟх, бΟсовьская чюдеса 
творя. От Рима бо пришедъ въ 
Узантию, умоленъ бысть от живущих 
ту, створити сия: отгна множьство 
змий и скоропия изъ града, яко не 

вьрежати сѧ человΟкомъ от нихъ, 
ярость коньскую обуздавъ, егда 

схожаху сѧ боярΟ. Тако же и въ 
Антиохию пришедъ и умоленъ бывъ 
от них, томимомъ бо антиохомъ от 
скорпий и от комаровъ, створи 

скорпий мΟдянъ и погребе и в земли, 
и малъ столпъ мраморянъ постави 

надъ ним. И повелΟ трость дΟржати 

человΟкомъ, и ходити по городу, 
звати, тростемъ трясомомъ: «Бес 
комара граду». Тако изъщезоша изъ 
града комари и скорпия. 
 

...В лΟто 6423. Приидоша печенΟзи 

пΟрвое на Рускую землю и, створивше 
миръ съ Игоремъ, идоша къ Дунаю. В 

си же времена приде Семеонъ, плΟняя 

Фракию. ГрΟци же послаша по 

печенΟгы. ПеченΟгомъ же 
пришедъшимъ и хотящимъ на 

Семеона, расвариша сѧ грΟцкыя 

воеводы. ВидΟвъше печенизи, яко 
сами на сѧ реть имуть, отидоша 

въсвояси, а болгаре съ грΟкы 

съступиша сѧ, и посΟчени быша 

грΟцы. 

...Если же будет набор в войско и 
когда нужда возникнет, и эти русские 
захотят почтить вашего цесаря, и 
сколько бы ни пришло их в какое 
время, и захотят остаться у вашего 
цесаря по своей воле, то пусть так 
будет. 
 
...Это не удивительно, что от 
волхвования сбывается чародейство. 
Так было и в царствование 
Домициана: тогда был известен некий 
волхв именем Аполлоний Тианский, 
который ходил и творил всюду 
бесовские чудеса — в городах и селах. 
Однажды, когда он пришел из Рима в 
Византию, живущие там упросили его 
сделать следующее: он изгнал из 
города множество змей и скорпионов, 
чтобы не было от них вреда людям, и 
ярость конскую обуздал на глазах у 
бояр. Так и в Антиохию пришел, и 
упрошенный людьми теми — 
антиохиянами, страдавшими от 
скорпионов и комаров, сделал медного 
скорпиона и зарыл его в землю и 
поставил над ним небольшой 
мраморный столп. И повелел взять 
людям палки и ходить по городу и 
покрикивать, потрясая теми палками: 
«Быть городу без комара!» И так 
исчезли из города комары и 
скорпионы. 
 
 
 
...В год 6423. Сначала пришли 
печенеги на Русскую землю и 
заключив мир с Игорем, пошли к 
Дунаю. В те же времена пришел 
Симеон, попленяя Фракию; греки же 
послали за печенегами. Когда же 
печенеги пришли и собрались уже 
выступить на Симеона, греческие 
воеводы рассорились. Печенеги, 
увидев, что они сами ссорятся между 
собою, ушли восвояси, а болгары 
сразились с греками и греки были 
перебиты. 
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...В лΟто 6452. Игорь совокупи воя 
многы — варягы, и русь, и поляны, и 

словΟны, и кривичи, и тиверцы, и 

печенΟгы ная и тали в нихъ поемъ, 

поиде на грΟкы в лодьяхъ и на конехъ, 
хотя мьстити себе. Се слышавше, 
корсунци послаша къ Роману, 
глаголюще: «Се идуть Русь, покърыли 
суть море корабли». 
 

...В лΟто 6453. Присла Романъ, и 
Костянтинъ и Стефанъ слы къ 

Игореви построити мира пΟрваго. 

Игорь же глаголавъ с ними о мирΟ. 
Посла Игорь мужи свои къ Роману. 
Романъ же събра бояры и сановникы. 

И приведоша рускыя слы, и повелΟша 
глаголати и писати обоихъ речи на 
харотью. 
 

...УлΟбъ, Турбенъ, Моны, Руалдъ, 

СвΟнь, Стиръ, Алданъ, Тилий, 

Апубкарь, Свень, ВузелΟвъ, и Синько 
биричь, послании от Игоря, великаго 
князя рускаго, и от всея княжья и от 

всΟх людий Руское земли. И от тΟхъ 

заповΟдано объновити ветхый миръ и 
от ненавидящаго добра, 
вьраждолюбца дьявола разореный от 

многъ лΟт, утвΟрдити любовь межю 

ГрΟкы и Русью. 
 
...И аще ускочить челядинъ от Руси, 
по не же приидуть въ страну царства 
нашего, и от святаго Мамы, и аще 
будеть и обрящеться, да поимуть и, 
аще ли не обрящет сѧ, да на роту идут 
наши христеяне руси, а не христьянии 
— по закону своему, ти тогда 

взимають от нас цΟну свою, якоже 

уставлено есть преже, 2 паволоцΟ за 
челядинъ. 
 
 
 

...В год 6452. Игорь собрал многих 
воинов: варягов, русь, полян, славян, 
кривичей, и тиверцев и нанял 
печенегов и заложников у них взял и 
пошел на греков в ладьях и на конях, 
желая отомстить за себя. Услышав об 
этом, корсунцы послали к Роману со 
словами: «Вот идут русские, корабли 
покрыли море». 
 

 
...В год 6453. Прислали Роман, 
Константин и Стефан послов к Игорю 
восстановить прежний мир. Игорь же 
говорил с ними о мире. И послал 
Игорь своих мужей к Роману. Роман 
же созвал бояр и сановников. И 
привели русских послов и велели им 
говорить и записывать речи тех и 
других на хартию. 
 

 
...Улеб, Турбен, Моны, Руальд, Свень, 
Стир, Алдан, Тилий, Апубкарь, Свень, 
Вузелев, Синько бирич, посланные от 
Игоря, великого князя русского и от 
всех князей и от всех людей Русской 
земли. И ими поручено возобновить 
старый мир, нарушенный уже много 
лет ненавидящим добро и 
враждолюбцем дьяволом, и утвердить 
любовь между греками и русскими. 
 
 
 
 
...Если убежит челядин у русских, то 
пусть придут за ним в страну царства 
нашего. Если окажется у святого 
Мамонта, то пусть возьмут его; если 
же не найдется, то пусть клянутся 
наши русские христиане, а 
нехристиане по своему закону. И 
пусть тогда возьмут от нас свою цену, 
как установлено было прежде, — по 2 
паволоки за челядина. 
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...Азъ утро пошлю по вы, вы же 

речете: “Не Οдемъ ни на конехъ, ни 

пΟши идемъ, но понесете ны в лодьи”, 
и възьнесуть вы в лодьи». И отпусти я 

в лодью. Ольга же повелΟ ископати 

яму велику и глубоку на дворΟ 

теремьскомъ внΟ города. И заутра 

Ольга, сΟдящи в теремΟ, посла по 
гости, и приидоша к нимъ, 
глаголюще: «Зоветь вы Ольга на честь 

велику». Они же ркоша: «Не Οдемъ ни 

на конехъ, ни на возΟх, ни пешь 
идемъ, но понесите ны в лодьи». 
 

...Се же ркоша грΟци, льстячи подъ 

русью: суть бо грΟци мудри и до сего 
дни. И рече имъ Святославъ: «Есть 
нас 20 тысящь» и прирече 10 тысящь, 

бΟ бо руси 10 тысящь толко. И 

пристроиша грΟци 100 тысящь на 
Святослава и не даша дани. И поиде 

Святославъ на грΟкы, и изидоша 

противу руси. ВидΟвъ же русь и 

убояша сѧ зΟло множьства вой, и рече 

Святославъ: «Уже намъ нΟкамо сѧ 

дΟти, и волею и неволею стати 
противу. Да не посрамим земли 
Руские, но ляжемы костью ту, и 
мертьвы бо сорома не имаеть. Аще ли 

побΟгнемъ, то срамъ нам. И не имамъ 

убΟгнути, но станемъ крΟпко, азъ же 
предъ вами поиду: аще моя глава 

ляжеть, то промыслите о себΟ». 
 

...И съзва цесарь в полату бояры своя 
и рече имъ: «Что створим? Не можемъ 
стати противу ему». И ркоша ему 
бояре: «Посли к нему дары, 
искусимъ Fи, любезнивъ ли есть злату, 
или паволокам?». Послаша к нему 
злато и паволокы и мужа мудра и 
рькоша ему: «Глядай взора его и лица 
его и смысла его». Онъ же, вземъ 
дары, приде къ Святославу. И яко 

придоша грΟци с поклоном, рече: 

...Утром я пошлю за вами. Вы же 
скажите: “Не едем на конях, не 
пойдем ни пешком, но понесите нас в 
ладье” — и вознесут вас в ладье», и 
отпустила их к ладье. Ольга же 
приказала выкопать великую и 
глубокую яму на теремном дворе, вне 
града. На следующее утро, сидя в 
тереме, послала Ольга за гостями и 
пришли к ним и сказали: «Зовет вас 
Ольга для великой чести». Они же 
ответили: «Не едем ни на конях, ни на 
возах, не идем ни пешком, но 
понесите нас в ладье». 
 
 
...Так говорили греки, обманывая 
русских, ибо греки мудры и до наших 
дней. И сказал им Святослав: «Нас 
двадцать тысяч», и прибавил десять 
тысяч: ибо было русских всего десять 
тысяч. И греки выставили против 
Святослава сто тысяч и не дали дани. 
Пошел Святослав на греков и вышли 
те против русских. Когда же русские 
увидели их — сильно испугались 
такого великого множества воинов. 
Но Святослав сказал: «Нам некуда 
уже деться, хотим мы или не хотим — 
должны сражаться. Так не посрамим 
Русской земли, но ляжем здесь 
костьми, ибо мертвым не ведом позор. 
Если же побежим — нам будет позор. 
Так не побежим же, но станем крепко, 
а я пойду впереди вас: если моя голова 
ляжет, то о себе сами позаботьтесь». 
 
 
 
...И Цесарь созвал своих бояр в палату 
и сказал им: «Что нам делать: ведь не 
можем ему сопротивляться?» И бояре 
сказали ему: «Пошли к нему дары; 
испытаем его: любит ли он золото или 
паволоки?» И послал к нему золото и 
паволоки с мудрым мужем, наказав 
ему: «Следи за его видом, лицом и 
мыслями». Он же, взяв дары, пришел 
к Святославу. И когда пришли греки с 
поклоном, он сказал: «Введите их 
сюда». 
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«Въведете я сΟмо». 

...В лΟто 6485. Поиде Ярополкъ на 
Олга, брата своего, на Деревьскую 
землю. И изыде противу ему Олегъ, и 
ополчиста сѧ, и сразившима сѧ 

полкома, и побΟди Ярополкъ Олга. 

ПобΟгъшю же Олгови с вои своими в 

город, рΟкомый Вручий, и бяше мостъ 
чресъ гроблю к воротам городным, и, 

тΟснячи сѧ другъ друга, спехнуша 
Олга с моста въ дебрь. И падаху 
людье мнози с моста, и удавиша и 

кони и человΟци. И вшедъ Ярополкъ в 
город Олговъ, прия волость его, и 
посла искати брата своего, и искавше 

его, не обрΟтоша. И рече одинъ 

древлянинъ: «Азъ видΟхъ вчера, яко 
съпехънуша и с моста». 
 

...Посемъ рΟша варязи Володимеру: 
«Се град нашь, и мы прияхом и, да 
хощем имати откупъ на них по 2 

гривнΟ от человΟка». И рече имъ 
Володимиръ: «Пожьдете, даже вы 

куны сберут за мΟсяць». И жьдаша за 

мΟсяць, и не дасть имъ. И рΟша 
варязи: «Съльстилъ еси нами, да 

покажи ны путь въ грΟкы». Онъ же 
рече: «Идете». Изъбра от нихъ мужа 
добры и смыслены и храбъры и раздая 
имъ грады; прочии же идоша 
Цесарюграду. 
 
...Суть же хитро сказающе, яко и 

другый свΟтъ повΟдают быти, и 

чюдно слышати их: да аще кто, дΟеть, 

в нашю вΟру ступить, то паки, умеръ, 

станеть, и не умрети ему в вΟки, аще 
ли в-ынъ законъ ступить, то на ономъ 

свΟтΟ в огнΟ горΟти. Да что ума 

придасте? что отвΟщаете?» И рΟша 

бояре и старци: «ВΟси, княже, яко 
своего никтоже не хулить, но хвалить. 
Аще хощеши испытати гораздо, то 
имаши у собе мужи: пославъ, испытай 

...В год 6485. Ярополк пошел на 
своего брата Олега в Деревскую 
землю. И Олег вышел против него и 
исполчились обе стороны. И в 
начавшейся битве Ярополк победил 
Олега. Олег же со своими воинами 
побежал в город, называемый Овруч, а 
через ров к городским воротам был 
перекинут мост. И люди, теснясь на 
нем, сталкивали друг друга вниз. И 
столкнули Олега с моста в ров. Много 
людей падало с моста и кони давили 
людей. Ярополк, войдя в город 
Олегов, захватил власть и послал 
искать своего брата. Искали его, но не 
нашли. И сказал один древлянин: « Я 
видел, как вчера спихнули его с 
моста». 
 

 
...После всего этого варяги сказали 
Владимиру: «Это наш город. Мы его 
захватили. Хотим взять выкуп с 
горожан по две гривны с человека». И 
Владимир сказал им: «Подождите 
месяц, пока соберут вам куны». И 
ждали они месяц и Владимир не дал 
им выкупа. Варяги сказали: «Обманул 
нас, так отпусти в Греческую землю». 
Он же ответил им: «Идите». И выбрал 
из них добрых, умных и храбрых 
мужей и роздал им города; остальные 
же отправились в Царьград к грекам. 
 
 
...И рассказывают удивительно, будто 
бы и другой свет есть — и чудно 
слушать их, — если кто, говорят, 
перейдет в нашу веру, то снова 
востанет по смерти, и не умереть ему 
вовеки; если же в ином законе будет, 
то на том свете гореть ему в огне. Что 
же вы посоветуете? Что ответите?» 
Бояре и старцы сказали: «Знай, князь, 
что своего никто не бранит, но хвалит. 
Если хочешь поистине все разузнать, 
то ведь имеешь у себя мужей: послав 
их, разузнай, у кого какая служба и 
кто как служит Богу». 
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когождо ихъ службу, и кто како 
служить Богу». 

...Володимеръ же, се слыша, възрΟвъ 
на небо, и рече: «Аще сѧ сбудеть, се 

имамъ крестити сѧ ». И ту абье повелΟ 
копати прекы трубамъ, и переяша 
воду. И людье изнемогаху жажею 
водною и предаша сѧ. И вниде 
Володимеръ въ град и дружина его, и 
посла Володимиръ къ цесареви, 
Василию и Костянтину, глаголя сице: 
«Се град ваю славный взях; слышю же 

се, яко сестру имаете дΟвою, да аще ея 
не вдасте за мя, то створю граду 
вашему, яко и сему створихъ». И се 
слышавша цесаря, быста печална, 

посласта вΟсть, сице глаголюще: «Не 
достоить крестьяномъ за поганыя 
посѧгиѧти и даяти. Аще ли сѧ 
крестиши, то приимеши се и 
получиши царство небесное, и с нами 

единовΟрникъ будеши. Аще ли сего не 

хощеши створити, не можевΟ дати 
сестры своей за тя». 
 

...К сим едино кресщение исповΟдаю 
водою и духомъ, приступаю кь 

пречистымъ тайнамъ, вΟрую вь 

истину тΟло и кровь, и приемлю 
церковьная предания, и кланяю сѧ 
честнымъ иконамъ, кланяю сѧ древу 
честному и кресту, и всякому кресту и 
святымъ мощемь и святымь сьсудомъ. 

ВΟруй же семи сборъ святыхъ отець, 
иже есть первый в Никии 300 и 18, 

иже прокляша Арья и проповΟдаша 

вΟру непорочну и праву. 
 

...В лΟто 6500. ВолодимΟръ заложи 

град БΟльградъ, и наруби въ н от 

инΟхъ град, и много людий сведе в 

онь, и бΟ бо любя городъ сий. 
 
...Володимеръ же, пришедъ в товары, 
посла по товаромъ бирича, глаголя: 

...Владимир же, услышав об этом, 
посмотрел на небо и сказал: «Если это 
сбудется, сам крещусь!» И тотчас же 
повелел копать поперек трубам и 
перекрыли воду. Люди изнемогли от 
жажды и сдались. Владимир вошел в 
город с своей дружиною и послал к 
Цесарям Василию и Константину 
сказать: «Вот взял уже ваш город 
славный; слышал же, что имеете 
сестру девицу; если не отдадите ее за 
меня, то сделаю вашей столице то же, 
что и этому городу». И, услышав это, 
Цесари опечалились и послали ему 
весть такую: «Не пристало 
христианам жениться и выдавать 
замуж за язычников. Если же 
крестишься, то и ее получишь и 
царство небесное воспримешь и 
будешь с нами единоверен. Если же не 
сделаешь этого, то не сможем выдать 
сестру за тебя». 
 
 
 
...Исповедую едино крещение водою и 
духом, приступаю к пречистым 
тайнам, верую воистину в тело и 
кровь, принимаю церковные предания 
и поклоняюсь пречестным иконам, 
поклоняюсь пречестному дереву, 
кресту и всякому кресту, святым 
мощам и священным сосудам. Верую 
в семь соборов святых отцов, из 
которых первый был в Никее 318 
отцов, проклявших Ария и 
проповедовавших непорочную и 
правую веру. 
 
 
...В год 6500. Владимир заложил город 
Белгород и набрал для него людей из 
иных городов и свел в него много 
людей, ибо любил город тот. 
 
 
...Владимир же, вернувшись в свой 
стан, разослал глашатаев объявлять: 
«Нет ли такого мужа, который бы 
поборолся с печенегом?» И не 
сыскался нигде. На следующее утро 
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«НΟтутΟ ли такаго мужа, иже бы сѧ 

ялъ с печенΟжаниномъ брати?» И не 

обрΟте сѧ никдΟже. И заутра 

приΟхаша печенΟзΟ, а свой мужь 
приведоша, а наших не бысть. И поча 

тужити ВолодимΟръ, сля по всимъ 
воемь своим. И приде единъ мужь 
старъ к нему и рече ему: «Княже! Есть 
у мене единъ сынъ дома менший, а сь 
четырми есмь вышелъ, и онъ дома. От 

дΟтьства си своего нΟсть кто имъ 
ударилъ. Единою бо ми сварящю, 

оному же мнущю уснье, и разгнΟва сѧ 
на мя, преторже черевии руками». 
 
...Послании же придоша нощью, и 
подъступиша ближе, и слышаша 
блаженаго Бориса, поюща заутренюю 

повΟдаша бо ему, яко хотять тя 

погубити. И, вьставъ, нача пΟти, 
глаголя: «Господи! Что сѧ умножиша 
стужающии ми. Вьстають на мя 

мнози», и пакы: «Яко стрΟлы твоя 

уньзоша во мнΟ, яко азъ на раны 

готовъ, и болΟзнь моя предо мною 
есть», и пакы глаголаше: «Господи! 
Услыши молитву мою, и не вниди в 
судъ с рабомъ твоимъ, яко не 
оправдить сѧ предъ тобою всякъ 
живый, яко погна врагь душю мою» 
 

...В лΟто 6539. Ярославъ и Мьстиславъ 
собраста воя многы, и идоста на Ляхы, 
и заяста грады червенъскыя опять, и 
повоеваста Лядьскую землю, и многы 

ляхы приведоста, и раздΟлиста я. И 
посади Ярославъ своя по Рси, и суть и 
до сего дни. 
 
...Боголюбивому князю Ярославу 
любяще Берестовое и церковь ту 
сущую Святыхъ апостолъ и попы 

многы набъдящю, и в них же бΟ 
прозвутерь, именемь Ларионъ, мужь 
благъ, и книженъ и постникъ, и 

хожаше с Берестового на ДьнΟпръ, на 

печенеги приехали и привели своего 
мужа, а у наших не оказалось. И 
Владимир стал тужить, посылая по 
всему своему войску. Один старый 
муж пришел к князю и сказал ему: 
«Князь! У меня один меньшой сын 
дома. Я вышел с четырьмя, а он 
остался дома. С самого детства еще 
никто его не бросил оземь. Однажды я 
бранил его, а он мял кожу, так он 
рассердился на меня и разодрал кожу 
руками». 
 

 
...Посланные пришли ночью. Когда 
подступили ближе, то услыхали, что 
Борис поет заутреню, так как сказали 
уже ему, что собираются погубить его. 
И, встав, начал он петь: «Господи! За 
что умножились мои враги! Многие 
восстают на меня»; и еще: «Ибо твои 
стрелы вонзились в меня; ибо я готов 
к бедам. И скорбь моя предо мною.»; и 
еще говорил он: «Господи! Услышь 
мою молитву и не входи в суд с твоим 
рабом, потому что не оправдается 
пред тобой никто из живущих, так как 
враг преследует мою душу». 
 
 
 
 
...В год 6539. Ярослав и Мстислав, 
собрав многих воинов, пошли на 
поляков и возвратили себе червенские 
города и повоевали Польскую землю. 
Много поляков привели и поделили 
их. Ярослав же посадил своих поляков 
по Роси; там они живут и по сей день. 

 
...Боголюбивый князь Ярослав любил 
Берестовое село и находившуюся там 
церковь Святых апостолов и помогал 
многим попам, среди которых был 
пресвитер именем Иларион, муж 
благочестивый, книжный и постник. И 
ходил он из Берестового на Днепр, на 
холм, где ныне находится старый 
Печерский монастырь и там молился, 
ибо был там большой лес. Выкопал он 
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холмъ, кде нынΟ ветхый манастырь 
Печерьскый, и ту молитвы творяше, 

бΟ бо лΟсъ ту великъ. Иськопа ту 
печеръку малу, 2-саженю, и приходя с 
Берестового, отпеваше часы и 

моляшеся ту Богу втайнΟ. 
 

...Яко се скажемь о взорΟ ихъ и о 

омрачении их. В си бо времена и в сΟ 

лΟта приключи сѧ нΟкоему 
новгородьцю прити в чюдь. И приде 
кудесьнику, хотя волъхвования от 
него. Онъ же по обычаю своему нача 

призывати бΟсы вь храмину свою. 

Новгородцю же сΟдящю на порозΟ тоя 

храмины вь сторонΟ, кудесникъ 

лежаше оцΟпъ, и шибе имъ бΟсъ. 
 
...Сице бысть волъхвъ вьсталъ при 

ГлΟбΟ в НовΟгородΟ; глаголашеть бо 
людемь и творяшеть бо сѧ аки богъмъ, 
и многы прельсти, мало не весь 
городъ, глаголаше бо, яко «Все 

ведаю», хуля вΟру крестьяньскую, 
глаголашеть бо, яко «Преиду по 
Волъхову предъ всими». И бысть 

мятежь в городΟ, и вси яша ему вΟру и 

хотя побΟдити епископа. 
 
...Вземше бо первое Бориса в 

деревяний ракΟ Изяславъ, и 
Святославъ и Всеволодъ, вземше на 
плещи своя и понесоша и, 

предъидущимъ черноризьцемъ, свΟща 
держаще в рукахъ, и по нихъ дьякони 
с кандилы, и по семь прозвутери, и по 
нихъ епископи с митрополитомъ, и по 
нихъ с ракою идяхуть. И принесъше и 
в новую церковь, отверзоша раку, 

исполни сѧ церкви благоухания, вонΟ 
благы; видивше се, прославиша Бога. 
И митрополита ужасъ обииде, бяше бо 

не твердо вΟруя к нима; и падъ ниць, 
про сѧ прощения. 
 

небольшую, двухсаженную пещерку 
и, приходя из Берестового, пел там 
церковные часы и молился Богу 
втайне. 
 
 
...Вот и еще расскажем о их виде и о 
их наваждениях. В то же время, в те 
же годы, случилось некоему 
новгородцу прийти в Чудскую землю. 
И пришел к кудеснику, прося 
волхвования его. Тот же по своему 
обычаю начал призывать бесов в свой 
дом. Новгородец же сидел на пороге 
того дома, а кудесник лежал в 
оцепенении и бес ударил им. 
 
 
 
...Такой волхв объявился при Глебе в 
Новгороде; говорил людям, 
представляя себя Богом, и обманул 
многих, чуть ли не весь город. Ведь 
говорил: «Все знаю», хуля 
христианскую веру, уверял: «Перейду 
по Волхову перед всеми». И в городе 
была смута и все поверили ему и 
хотели погубить епископа. 
 
 
 
...И сначала Изяслав, Святослав и 
Всеволод взяли Бориса в деревянном 
гробу и возложив гроб на свои плечи, 
понесли его. Черноризцы же шли 
впереди, держа свечи в руках, а за ним 
дьяконы с кадилами, а затем 
пресвитеры, за ними епископы с 
митрополитом; за ними же шли с 
гробом. И, принеся его в новую 
церковь, открыли гроб и наполнилась 
церковь благоуханием, чудным 
запахом; видевшие же это прославили 
Бога. И митрополита объял ужас, ибо 
он не верил в них твердо и пал ниц, 
прося прощения. 
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...«БΟси бо, — рече, — всΟвають 
черноризьцемь помышлениа, 

похотΟния лукава, вжагающе имъ 

помыслы, тΟмьже врежаеми бывають 
имъ молитвы. Да приходящая таковыя 
мысли вьзбраняти знамениемь 
крестнымь, глаголюще сице: “Господи 
Иисусе Христе, Боже нашь, помилуй 
насъ, аминъ”. И к симъ вьздержание 

имΟти от многаго брашна; въ Οденьи 

бо мьнозΟ и вь питьи безмернΟ 
вьзрастають помысли лукавии, 
помысломъ же вьзьрастьшимь 

сотваряеть сѧ грΟхъ». «ТΟмже, — 

рече, — противити сѧ бΟсовьскому 

дΟйству и пронырьству ихъ, и блюсти 

сѧ от лΟности и от многаго сна, и 

бодру быти на пΟние церковьное, и на 
предания отецьская и на почитания 

книжная. Паче же имΟти во устΟхъ 
псаломъ Давидовъ подабаеть 
черноризьцемь — симь бо прогонити 

бΟсовьское уныние. 
 
...Исакий же вьсприя дерьзновение и 
вьздержание жестоко. Федосью же 
преставившю сѧ и Стефану в него 

мΟсто бывшю, Исакий же рече: «Се 
уже прельстилъ мя еси, дьяволе, 

сΟдяща на единомъ мΟстΟ, а уже не 

имамъ затворити сѧ в пещерΟ, но 

имамъ тя побΟдити, ходя в 

манастырΟ». И облече сѧ въ 
власяницю, и на власяницю свиту 
вотоляну, и нача юродьство творити, и 
помагати нача поваромъ и варити на 
братью. И на заутренюю ходя преже 

всихъ, и стояше крΟпко и неподвижно. 
 

...В лΟто 6595. Приде Ярополкъ из 
Ляховъ и створи миръ с 
Володимеромъ, и иде Володимеръ 

опять ЧернΟгову, а Ярополкъ сΟде 

...«Бесы говорил, — внушают 
черноризцам дурные помыслы, мысли 
лукавые, разжигая в них желания, и 
тем нарушены бывают их молитвы. 
Когда приходят такие мысли, следует 
отгонять их знамением крестным, 
говоря так: “Господи, Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас, аминь”. И 
еще надо воздерживаться от обильной 
пищи, ибо от многоядения и 
безмерного пития возрастают 
помыслы лукавые, от возросших же 
помыслов случается грех». «Поэтому, 
— говорил он, — противьтесь 
дьявольским делам и их хитрости, 
остерегайтесь лености и многого сна, 
бодрствуйте для церковного пения и 
для усвоения предания отеческого и 
книжного чтения. Больше же всего 
подобает черноризцам иметь на устах 
псалмы Давидовы и ими прогонять 
бесовское уныние. 
 
 
 
 
 
 
...Исакий же обратился к 
подвижничеству и строгому 
воздержанию. Когда же Феодосии 
скончался и на его месте был Стефан, 
Исакий сказал: «Ты уже было 
прельстил меня, дьявол, когда я сидел 
на одном месте; а теперь я уже не 
затворюсь в пещере, но одержу победу 
над тобой, ходя по монастырю». И 
облекся в власяницу, а на власяницу 
надел свиту из грубой ткани и начал 
юродствовать и помогать поварам, 
варя на братию. И, приходя на 
заутреню раньше всех, стоял твердо и 
неподвижно. 
 
 
...В год 6595. Пришел Ярополк из 
Польши и сотворил мир с 
Владимиром. Владимир пошел назад к 
Чернигову, а Ярополк сел во 
Владимире. И, переждав немного 
дней, пошел к Звенигороду. И он еще 
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ВолодимерΟ. И пересΟдивъ мало 

днΟй, иде Звенигороду. И не дошедшу 
ему города, прободенъ бысть от 
проклятаго Нерядьца, от дьяволя 

наученья и от злыхъ человΟкъ. Князю 
же Ярополку лежащу на санках, а онъ 

с коня саблею прободе я мΟсяца 
ноября въ 22. 
 

...В се же лΟто бысть знаменье въ 
солнци, погибе, мало сѧ его оста — 

акы мΟсяць бысть, в час 2 дне, мΟсяца 

маия въ 21. В се же лΟто бысть: 

Всеволоду ловы дΟюща звΟриныя за 
Вышегородомь, заметавшимъ тенета и 
людемь кликнувшимъ, спаде 

привеликъ змΟй с небесΟ, и ужасоша 
сѧ вси людье. В се же время земля 

стукну, мнозΟ слышаша. В се же лΟто 

волъхвь явисѧ у РостовΟ и погибе. 
 

...ТΟмь и человΟци глаголаху, яко 
навье бьють полочаны. Се же 
знаменье поча быти от Дрьюцька. В 
си же времена бысть знаменье у 

небесΟ, яко кругъ бысть посредΟ неба 

привеликъ. У се же лΟто ведро бяше, 
яко изгаряше земьля, и мнози борове 

изгоряху сѧ самΟ и болота, многа 

знаменья бываху по землΟ, и рать 
велика бяше от половець отвсюду. 
 
...Се на ны Богъ пусти поганыя, не 
милуя их, но насъ казня, да быхом сѧ 

востягнули от злыхъ дΟлъ. Симь 
казнить ны нахоженьемь поганыхъ, се 

бо есть бо батъгъ Божий, да нΟколи 
смирившеся успомянемся от злаго 
пути. Сего ради во праздникы Богъ 

намъ наводить сΟтованье, якоже сѧ 

створи в се лΟто первое зло на 
Вознесенье у Треполя, 2 на празникъ 

Бориса и ГлΟба, иже есть праздникъ 
новой рускый. Сего ради пророкъ 

глаголаше: «И прΟложю праздникы 

не дошел до города, как был пронзен 
проклятым Нерадцем, наученным 
дьяволом и злыми людьми. Князя 
Ярополка, лежавшего на возу, пронзил 
тот саблею с коня в 22-й ноября. 
 
 
 
 

...В тот же год было знамение на 
солнце: исчезло, и совсем мало его 
осталось — как месяц стало, в час 
второй дня, в 21-й мая. В тот же год, 
когда Всеволод охотился на зверей за 
Вышгородом и были уже закинуты 
тенета и люди кликнули. Превеликий 
змей упал с неба и все люди 
ужаснулись. В это же время земля 
стукнула, так что многие слышали. В 
тот же год волхв объявился в Ростове 
и погиб. 
 
 
...Потому люди и говорили, что это 
мертвецы бьют полочан. Началось же 
это знамение с Друцка. В те же 
времена было знамение в небе — 
точно превеликий круг посреди неба. 
В тот же год была засуха, так что 
земля пересохла и многие леса и 
болота сами возгорались. Много 
знамений было на земле; и великая 
рать была от половцев и отовсюду. 
 

 
...Это Бог напустил на нас поганых, не 
их милуя, а нас наказывая, чтобы мы 
воздержались от злых дел. Он 
наказывает нас нашествием поганых. 
Это ведь бич Божий, чтобы мы 
смирились, опомнившись на пути зла. 
Из-за этого Бог посылает нам 
огорчение в праздники, как в этом 
году случилась на Вознесение первая 
напасть у Треполя, вторая — в 
праздник Бориса и Глеба; это новый 
праздник Русской земли. Вот об этом 
и пророк сказал: «Обращу ваши 
праздники в плач и ваши песни в 
рыдание». 
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ваша у плачь и пΟсни ваша в рыданье». 

...Володимерь же затвори сѧ в городΟ 
Олегъ же прииде ко граду и пожьже 
около града, и манастыри пожьже. 
Володимеръ же створи миръ со 
Олгомъ и иде из города на столъ отень 
до Переяславля, а Олегъ вниде в 

городъ отца своего. ПоловьцΟ же 
начаша воевати около Чернигова, 

ОлговΟ не возбраняющю, бΟ бо самъ 

повелΟлъ имъ воевати. Се уже третьее 
наведе Олегъ поганыя на Рускую 

землю, егоже грΟха дабы и Богъ 
простилъ, понеже много хрестьянъ 
изъгублено бысть, а другое полонено 
бысть и расточено по землямъ. 
 
...Володиславъ рече: «Не послушаеть 
мене Святополкъ, да иди опять». И 
прииде Давыдъ Володимерю, а 

Святополкъ свΟтъ створи с ляхы и 

поиде къ Пиньску, посла по воΟ. И 
прииде Дорогобужю и дожда ту вой 
своихъ, поиде на Давыда къ граду. 

Давыдъ затвори сѧ въ градΟ, чая 

помочи в ляхох на Святополъка, бΟша 
бо рекли ему: «Яко на тя приидуть 
русьскии князи, то мы ти будемъ 
помощници». 
 

...Начало княженья ВолодимΟря, сына 
Всеволожа. Володимеръ Мономахъ 

сΟде КиевΟ в недΟлю. УсърΟтоша же 
и митрополитъ Никифоръ съ 
епископы и со всими кияне с честью 

великою. СΟдΟ на столΟ отца своего и 

дΟдъ своихъ, и вси людье ради быша, 
и мятежь влеже. Слышавше же 

половцΟ смерть Святополчю, и 
съвокупивше сѧ, и придоша къ Выры. 
 
...И освятиша церковь каменую. И 

отпΟвшимъ имъ обΟдьнюю, обΟдаша 
у Ольга и пиша, и бысть учрежение 
велико, и накормиша убогыя и 
странъныя по 3 дни. И яко бысть утро, 

...Владимир же затворился в городе. 
Олег же, подступив к городу, пожег 
вокруг города и монастыри. Владимир 
же сотворил мир с Олегом и пошел из 
города на стол отцовский в 
Переяславль, а Олег вошел в город 
своего отца. Половцы же стали 
воевать около Чернигова, а Олег не 
препятствовал им, ибо сам повелел им 
воевать. Это уже в третий раз навел 
Олег поганых на Русскую землю. Его 
же грех да простит ему Бог, ибо много 
христиан было загублено, а другие 
взяты в плен и рассеяны по разным 
землям. 
 

 
...И Владислав сказал: «Не послушает 
меня Святополк, иди назад». И Давыд 
пошел во Владимир, и Святополк, 
посовещавшись с поляками, пошел к 
Пинску, послав за воинами. И пришел 
в Дорогобуж и дождался там своих 
воинов и пошел на Давыда к городу. 
Давыд затворился в городе, надеясь на 
помощь поляков против Святополка, 
ибо сказали ему: «Если придут на тебя 
русские князья, то мы тебе будем 
помощниками». 
 
 
 

...Начало княжения Владимира, сына 
Всеволодова. Владимир Мономах сел 
в Киеве в воскресенье. Митрополит 
Никифор встретили его с епископами 
и со всеми киевлянами с великой 
честью. Сел он на столе своего отца и 
своих дедов. Все люди были рады и 
мятеж улегся. Когда же половцы 
узнали о смерти Святополка, то 
собрались и пришли к Выру. 
 

 
...Сначала они освятили каменную 
церковь. И, отпев им обедню, все 
обедали у Олега; пили, все было 
устроено наилучшим образом. 
Кормили они нищих и странников в 
течение трех дней. И вот наутро 
митрополит, епископы, игумены 
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митрополитъ, епископи, игумени 
оболокоша сѧ у святительскыя ризы и 

свΟща вожгоша с кадΟлы 
благовоньными, и придоша к ракама 
святою, и взяша раку Борисову, и 
въставиша и на возила, и поволокоша 
ужи князи и бояре. 
 

...В лΟто 6624. Приходи Володимеръ 

на ГлΟба, ГлΟбъ бо бяше воевалъ 

дрΟговичи и Случескъ пожегъ, и не 
каяшеть сѧ о семъ, ни покаряшеть сѧ, 

но болΟ противу Володимеру 
глаголаше, укаряя Fи. Володимеръ же, 

надΟя сѧ на Бога и на правду, поиде къ 

МΟньску съ сынъми своими и с 
Давыдомъ Святославичемъ и 
Олговичи. И взя Вячеславъ Ръшю и 
Копысу, а Давыдъ съ Ярополкомъ узя 
Дрьютескъ на щитъ. А Володимеръ 

самъ поиде къ МΟньску и затвори сѧ 

ГлΟбъ въ градΟ. Володимеръ же нача 
ставити истьбу у товара своего 

противу граду. ГлΟбови же, узрΟвшю, 
ужасе сѧ сердцемь, и нача сѧ молити 

ГлΟбъ Володимеру, шля от себе 
послы. Володимеръ же съжалиси 

тΟмь, оже проливашеть сѧ кровь въ 
дьни постъныя великого поста, и 
вдасть ему миръ 

облачились в святительские ризы и 
зажгли свечи и благовонные кадила. И 
пришли к ракам святых и взяли раку 
Борисову и поставили ее на сани, 
поволокли их за веревки князья и 
бояре. 

 
...В год 6624. Владимир ходил войной 
на Глеба, ибо Глеб воевал с 
дреговичами, Случеск сжег и не 
раскаялся в этом и не подчинялся, но 
все более перечил Владимиру, укоряя 
его. Владимир же, надеясь на Бога и 
на правду, пошел к Минску с своими 
сыновьями и с Давыдом 
Святославичем и с Ольговичами. И 
взял Вячеслав Оршу и Копысу, а 
Давыд с Ярополком взяли Друцк 
штурмом. А сам Владимир пошел к 
Минску и затворился Глеб в городе. 
Владимир же стал сооружать возле 
своего лагеря осадную башню против 
городских стен. Глеб же, увидев это, 
устрашился и стал слать к Владимиру 
послов с мольбами. Владимир же 
пожалел о том, что проливается кровь 
в дни Великого поста и заключил с 
ним мир. 
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SONSÖZ 

Bu çalışmamızda, Eski Rusça dilbilgisinde fiiller konusunu işlemeye ve bu 

fiillerde Çağdaş Rusçaya geçiş aşamasında meydana gelen değişimleri göstermeye 

çalıştık. Đnceleme yapmak üzere seçtiğimiz “Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı eserden 

seçtiğimiz 100 adet fiili cümle içinde örnek göstererek uğradığı değişimleri 

açıklamaya gayret ettik. Eski Rusça fiilleri incelerken anlamlarının ve kullanım 

şekillerinin daha rahat anlaşılabilmesi için inceleme yapmak üzere seçtiğimiz 

“Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı eserin içinden incelediğimiz fiillerin bulunduğu 58 

adet paragrafı Eski Rusçadan Çağdaş Rusçaya tercüme ettik. 

Seçtiğimiz eserde 100 adet fiilin incelenmesiyle elde ettiğimiz sonuçta Eski 

Rusça fiillerin dilin tarihi gelişimi esnasında biçim, anlam ve kullanım alanları 

esasında değişim gösterdiklerini tespit ettik. 

Çalışmamızın ilk bölümünde Eski Rusça Dilbilgisinde fiiller konusunu detaylı 

olarak açıkladık. Bu açıklamayı yapmamızdaki amaç fiillerin günümüzden farklı 

olarak Eski Rusçada hangi biçim ve anlamlarda kullanıldığını tespit etmekti. 

Đkinci bölümümüzde “Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı eserden seçtiğimiz, 

dilde oldukça sık kullanılan 100 adet fiilin Çağdaş Rusçaya geçiş aşamasında ne 

gibi değişimler gösterdiğini tablo üzerinde açıkladık. 

Üçüncü ve son bölümümüzde üzerinde çalışma yaptığımız fiillerin bulunduğu 

paragrafları temel alarak “Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı eseri Eski Rusçadan 

Çağdaş Rusçaya tercüme etmeye çalıştık. 

Đncelediğimiz fiillerde Eski Rusçadan Çağdaş Rusçaya geçiş aşamasında pek 

çok farklı değişime rastladık. Bu değişimleri tablo üzerinde oldukça ayrıntılı bir 

şekilde göstererek gerek biçimsel gerekse anlamsal değişimlerin her birine önemli 
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ölçüde yer verdik. Seçtiğimizin fiillerin değişimini açıklarken her fiil için, 

kullanıldığı bir cümleyi örnek olarak göstermeyi uygun bulduk. Üzerinde çalışma 

yaptığımız eserde seçtiğimiz fiillerin aynı yüzyıla ait olan diğer eserlerde de aktif 

şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir. 

XII. yüzyıla ait olan “Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı eserin incelenme amacı 

ise bu eserin ilk Rus Vakayinamesi olması açısından önemi ve Eski Rusça 

dilbilgisinin en geniş ve açık şekilde gözlemlenebiliyor olmasıdır. Fiilleri 

incelerken anlamsal değişimlerini gösterebilmemiz için tema çeşitliliği açısından 

Eski Rusça en verimli örnek olması da bu eseri seçmemizdeki diğer belirleyici 

husustur. Bu eserde hikâyeler, efsaneler, farklı tarihi şahıslar ve olaylarla ilgili sözlü 

şiirsel mitler yer almakta ve bu tema çeşitliliği bize dilbilgisel ve anlamsal açıdan 

incelemek için fiil çeşitliliği sunmaktadır. 

Yaptığımız incelemede; “Geçmiş Yılların Hikâyesi” adlı eserden seçtiğimiz 

100 adet fiili incelerken her bir fiilin biçimsel ve anlamsal olarak değişime 

uğradığını gözlemledik. Đncelememiz sonucunda fiillerin büyük bir bölümünün 

yalnızca biçimsel, büyük olmayan bir bölümünün yalnızca anlamsal ve çok az bir 

bölümünün ise hem anlamsal hem de biçimsel değişimler gösterdiğini tespit ettik. 

Ayrıca yaptığımız inceleme neticesinde Eski Rusça fiil kökünden türeyerek elde 

edilmiş fakat anlamsal açıdan Eski Rusça fiilin anlamını günümüzde yansıtmayan 

isim, sıfat ve zarflar olduğunu tespit ettik. Bu değişimin aksine yine Eski Rusça fiil 

kökünden türeyerek elde edilmiş ve bu fiilin anlamını yansıtan isim, sıfat ve 

zarfların olduğu fakat aynı fiilin dilin tarihi gelişimi esnasında kaybolduğunu 

gözlemledik. Sözlük bazında incelediğimizde çok küçük bir fiil grubunun ise 

biçimsel olarak aynı olmasına rağmen anlamsal olarak tamamen farklılık 

gösterdiğini, köken olarak hiçbir ortaklığın olmadığını tespit ettik. 
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ÖZET 

Her dilin tarihi gelişimi içerisinde dilbilgisel kurallarda yaşanan muhtemel 

değişiklikler Rus Dili tarihinde de gözlemlenmektedir. Eski Rusçaya baktığımızda, 

Eski Rusça dilbilgisinin diğer Slav dillerinin, özelliklede Eski Slavcanın dilbilgisine 

çok yakın olduğunu görmekteyiz. Dilbilgisi kuralları içerisinde üzerinde 

çalıştığımız alan olan “Fiiller” konusuna baktığımızda da Eski Rusça fiillerin Eski 

Slavca fiillerle çok büyük benzerlikler gösterdiğini görebilmekteyiz. 

Fiil; hareketi veya nesnenin durumunu belirleyen, gramer açısından bir dilin 

en geniş ve karmaşık bölümlerinden birisidir. Fiillerin bir cümle içerisindeki en 

belirleyici ve açıklayıcı öğe olması dilbilgisel açıdan incelenmek üzere “fiiller” 

konusunu değerli kılmaktadır. Bu çalışmamızda fiillerin Rus Dili tarihi içerisinde 

Eski Rusçadan Çağdaş Rusçaya geçişte ne gibi değişimlere uğradığını göstermeye 

çalıştık. Yaptığımız çalışma sonucunda fiillerin gerek biçimsel gerekse anlamsal 

değişimlere uğradıklarını gözlemledik. Đncelemelerimiz sonucunda fiillerin büyük 

bir bölümünün yalnızca biçimsel, büyük olmayan bir bölümünün yalnızca anlamsal 

ve çok az bir bölümünün ise hem anlamsal hem de biçimsel değişimler gösterdiğini 

tespit ettik. Ayrıca Eski Rusça fiil kökünden türeyerek elde edilmiş fakat anlamsal 

açıdan Eski Rusça fiilin anlamını günümüzde yansıtmayan isim, sıfat ve zarflar 

olduğunu tespit ettik. Bu değişimin aksine yine Eski Rusça fiil kökünden türeyerek 

elde edilmiş ve bu fiilin anlamını yansıtan isim, sıfat ve zarfların olduğu fakat aynı 

fiilin dilin tarihi gelişimi esnasında kaybolduğunu gözlemledik. Sözlük bazında 

incelediğimizde çok küçük bir fiil grubunun ise biçimsel olarak aynı olmasına 

rağmen anlamsal olarak tamamen farklılık gösterdiğini, köken olarak hiçbir 

ortaklığın olmadığını tespit ettik. 
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ABSTRACT 

Language rights in the historical development of each language is also in the 

Russian language. Gramatic of the Old Russian language is very similar to other 

Slavic languages in particular at Old Slavic language. In our work, we see that the 

Old Russian verbs are very close to Old Slavic language.  

The verb, which determines the motion or the object is one of the most 

complex and extensive parts of the language. In one sentence, verb is the most 

explanatory element. In this work in the history of Russian language, we saw that 

changed as the verbs in the passage with the ancient Russian language to the 

modern Russian language and determined that the words have changed 

morphologically and semantically. We noticed that the majority of the verbs only 

morphologically, not only for the most part, and a small portion of semantically 

morphologically and semantically unchanged. We noticed that such nouns, 

adjective and harechie, which are the foundations of ancient Russian derived of the 

verb, but it does not matter the value of Old Russian in the modern Russian 

language. But these adverbs, adjectives and nouns that produce from the 

foundations of ancient Russian verbs have the meanings aquest verb. A small group 

of verbs morphologically similarly but moving semantically different. 
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