












Zilzala’da Depremle İlgili Kelimeler ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları 
 
                                                                                                         Yrd.Doç.Dr. Ali TAN* 
 

Türkçe Özet: 
Bu çalışmada birbirine yakın anlamlı da olsa depremle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili birçok 

kelimenin  kullanıldığı görülmektedir. Çalışmamızın esas konusunu oluşturan bu kelimeler, şiirde 
kullanım sıklığı da göz önüne alınarak depremle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kelimeler 
başlıkları altında incelenmiştir. İncelediğimiz her kelimenin sonuna köşeli parantez içinde geçtiği 
dizelerin numaraları verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Zilzala, Moldo Kılıç, Kırgız Türkçesi 
 
İngilizce Özet: 
This study reveals that many words relating to earthquake is used in Zilzala, which is direct or 

indicrect affiliation of earthquake despite of synonimous ralations. These words that we interseted in 
mainly is investigated according to frequency in poems under the title of words that are direct or 
indirect relations with earthquake. End of the each words that we investigated has been given the 
numbers that used in line with bracket. 

Key words: Zilzala, Moldo Kılıç, Kyrgiz Turkish. 
 
 

1. Dünya kuruldu kurulalı yeryüzünün her bölgesinde birtakım yer hareketleri, alçalmalar, 
yükselmeler vs. olmaktadır. Yeryüzünün şekillenmesini sağlayan, diğer taraftan da canlılar üzerinde 
birtakım olumsuz etkiler bırakan bu olgulardan biri depremdir. 

Deprem kelimesi köken bakımından Türkçedir. depre- (Sevortyan,1980,200) gövdesinin 
üzerine +m fiilden isim yapma ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Yer kabuğunun derin katmanlarının 
kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi sebebiyle oluşan sarsıntı, yer 
sarsıntısı, hareket, zelzele (TS,I,1998,359) gibi anlamlarda kullanılmaktadır.  

Deprem, oluş şekli ve sonuçları açısından insanlar üzerinde o kadar etkilidir ki, bir 
medeniyeti, bir milleti yerle bir edip tarih sahnesinden silebildiği gibi başka bir halkın tarih sahnesine 
çıkıp var olmasına da etki edebilir. Moldo Kılıç’ın deprem vesilesiyle yazdığı Zilzala adlı bu şiir de 
Kırgızların yazılı edebiyatının ilk eseri olarak kabul edilmiş ve yazılı edebiyatı olan bir millet olarak 
tarih sahnesine resmen çıkmalarında etkili olmuştur.  

Eser barındırdığı kelime kadrosu ve tasvirleri açısından dikkate değerdir1.  Günümüzdeki 
depremleri anımsatan deprem esnasındaki tasvirler, bizlere o anları bir kez daha yaşatacak kadar 
gerçekçi çizilmiştir. Zilzala’nın konusuna değinmek ileride verilecek kelimelerin  anlamlarının 
anlaşılmasına katkıda bulunması bakımından önem taşıdığı için aşağıda genel hatlarıyla şiir 
özetlenmiştir.  

Eskiden beri, her yüz yılda büyük afetlerin olduğuna ve gelecekte de olacağına inanılır. Bu 
yargıya, belki de rastlantısal olarak yüz yılda bir gerçekleşen birtakım olaylar sebep olmuştur. 
Zilzala’da da bununla ilgili olarak; 

Kitaplarda bir bolcal        (Kitaplarda bir tahmin) 
Korkunç bolar yüz yılda   (Tehlike olur yüz yılda)  

şeklinde bilgi verilmektedir. Ancak artık zamanın eski zaman olmadığı, her an büyük felaketlerin 
olabileceği de vurgulanmaktadır. Deprem esnasında insanların ve hayvanların davranışları, deprem 
olgusunun ne kadar etkileyici ve korkutucu olduğunu gözler önüne sermektedir. Yer sarsılmış, gök 
yıkılacak gibi olmuş,  yıkılan dağlardan taşlar yuvarlandığından, bütün canlılar Azrail gelmiş gibi 
kaçışmaya başlamış, köpekler ulumaya, develer, atlar, koyun ve keçiler, inekler kendilerince tepki 
                                                
* Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
1 Eserdeki kelimelerden yola çıkarak bu eserin Çağatayca etkisinde yazıldığını söylemek ve ikili kullanımlar 
dikkate alınınca da buna geçiş dönemi eseri demek daha doğru olacaktır.  
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gösterip canını kurtarmaya çalışmıştır. O esnada ölümden başka bir şey düşünülemez olmuştur. Ölüm 
akla düştükten sonra akıl da baştan gitmiştir. Bu ortamda yapılacak tek şey Allah’a sarılmak ve ona 
dua etmektir. Çünkü sebep yine insanoğludur. İnsan doğru yoldan sapıp fitneyle uğraşırsa, hak yerse, 
hile yaparsa bunun hesabını ahirette Allah’a verecektir. Ancak bunun yanında kulun işlediği günahın 
cezasını  kendisinin bulunduğu, yaşadığı yer görecek, bu da alışılan olaylardan farklı olarak zamansız 
felaketlere yol açacaktır. 

 Şiirin genelinde belirli bir düzene göre olan birtakım olayların -deprem vs.-  artık zamansız 
olarak yeniden ortaya çıkıp insanları şaşırtmasına değiniliyor. Şiirde depremin asıl kaynağını, ‘doğru 
yoldan ayrılıp insanları aldatmak’ oluşturmaktadır.  

Şiirin ilerleyen kısımlarında deprem esnasında insanların nasıl davrandıkları anlatılmaktadır. 
Damlardan aşağıya atlayan, ailesini, çoluğunu çocuğunu bırakarak veya unutarak, üzerinde kıyafetinin 
olup olmadığına bakmadan kaçanlar bize, bir deprem anının tasvirini yapıyor gibi. 

Diğer taraftan yer hareketleri o kadar etkili olmuştur ki dağda bulunan ağaçlar yere kadar 
gelmiş, yerdekiler ya suya karışmış ya da toprakla bir olmuştur; yani nesneler, canlılar olması gereken 
yerlerde değildir. Bu normal bir durum değildir. 

Birçok şehrin yerle bir olduğu, yüzlerce kişinin öldüğü, sayısız hayvanın telef olduğu bu 
deprem sonrasında, Moldo Kılıç, şiirin sonlarına doğru bütün bu olanları ahir zaman işareti olarak 
algılayıp ahiret gününün geldiğini söyler ve bunu da 

   Mu nav ahir zaman   (Bu tür ahir zaman) 
      Yer silkinip dürlimek  (Yer sallanıp sıçrayacaktı) 

satırlarıyla desteklemeye çalışır, sonunda da nereli olduğu, adı ve soyu hakkında bilgi vererek şiirini 
tamamlar.  

2. Bu çalışmada incelediğimiz kelimelerin anlaşılmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz 
için, önce şiirin tamamını verdik, ardından da kelimelerin incelemesine geçtik.  

 
           

           Kıssa-ı Zelzele 
      Evvel sözüm bismillah 
      Ayta bersek söz munda 
      Kep çıgardım cañıdan 
      Kilgin ördek biz turna  
5    Kitaplarda bir bolcal 
      Korkunç bolar yüz yılda 
      Nur Muhammed peygamber 
      Ümitkârmız köp canlar 
      Oylap kara artıñdı 
10  Ak sakaldu karganlar 
      Körüp keldiñ talaydı 
      Uzak yaşap barganlar 
      Sonun işler köbeydi 
      Sözge kulak salganlar 
15  İlgerkilir bir borum 
     Öz irkinçe bolganun 
     Zar zamanga söyledim 
     Her borumu bolcalun 
     Allah Ta’âlâ her işdi 
20 Özün tüzep oñdagun 
     Bu zaman türlendi 
     Yir silkinip tirbildi 
     Kalkıldagan asman yer 
     Buzulup kiter öñdindi 

25 Sanaga kilmez iş boldu 
     Saklagan huday bendeñdi 
     Tav buzulup taş kulap  
     Yer carılıp car nurab 
     İt bütkendip barısı 
30 Ulup uñşup çurkurap 
     Can alguçı kilerdey 
     Çoçup turduk zırkırap 
     Huday özü saklasun 
     Asman yerler buzulup 
35 Kiterbi dip bırmırap 
     Matavda töve bışkırup 
     At kişinip koşnurup 
     Taş koralar kaldırap 
     İçki koydun barısı 
40 Ürküp çıktı çüçkürüp 
     Cilede uylar ögürüp  
     Baylagan cibi üzülüp 
     Hükm küşti hudaydan 
     Ötgere kıyın iş boldu 
45 Ölümdü iske tüşürüp 
     Allahnıñ işi uşınday 
     Amanat bende kurusun 
     ‘Akıl çıkmaz karasa 
     Kudritdin cumuşun  
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50 Yer dünyanı tuylatup 
     Kördüñbe munday kılışın 
     Dabış tartıp dürildip 
     Canıñ çuçup zırıldıp 
     Ölümden başka oylabay 
55 ‘Aklın kitdi birindip 
     Ah hudaylap yalbarup 
     Alda ganday bolar dip 
     Uktagan ballar uygandı 
     Iylabay özi surandı 
60 Alda kanday coruk dip 
     İpi çıkup yaş ballar 
     Bular dagı oylandı 
     Can canıbar mahluk 
     Bir çoçubay koyadı 
65 Tuurda kuşlar talgınup 
     At koşkurup alkınup 
     Adam kantup korkbasın 
     Aklı başda bar turup 
     Mına munday öñdengen 
70 Mınday yoruk kim körgen 
     Bilgenge aytkan bu sözüm 
     Fitne yoruk bendeden 
     ‘Adetde bolmaz mınçalık 
     Yer kımıldap tirbilgen 
75 Yaratgan Alla kudret 
     Bendege kılgan hayvatı 
     Ay tutulup yartaymak 
     Kün kitilüp nur taymak 
     Kuyruklı yıldız köp çıgup 
80 Asmandagı ay, kündi 
     Beti cavın kir çalmak 
     Adamzatnıñ şumunan 
     Antı, şartı, va‘de 
     Barı ketdi caltaylap 
85 İl kıdırdı hâceler 
     ‘Amel kılmay mollalar 
     Adam hakkın köp cidi 
     Türli, türli bendeler 
     Kulangan coruk köbeydi 
90 ??Hudayday başka kim biler           
     Ahiretke barganda 
     Adam bende tirgiler 
     Bendenin kılgan günahsun 
     Örü turgan yir körer 
95 Hadisden ukgan bu sözüm 
     Adam bende şumunan 
     Kara yer buytup tirbilir 
     Kaysı sözüm aytayın 
     Karap turçı bendeler 
100 Can amanat bolgan soñ 
      İnsaf kılsak oñ kiler 
      Karşılık kıl dip kitabda  
      Kay mollalar yol berer 
      İman cayın bilmegen  

105İbliske kol berer 
      Nasipke kılsañ kana‘at 
      İmanıñ bolor selamet 
      Sınap turçu yaranlar 
      Zelzele bolgan ‘alamet 
110Yer çaybalup tuylamak 
      Tam cıkılup kuramak 
      Dalay adam zar kakup 
      Kaygı tartup kuramak 
      Çüydin başı çoñ Gemin 
115Men aytamın bilgenim 
       Anık bilgen adamlar 
       Aytup berdi körgenin 
       Üç yüzden artık kişi dip 
       Yer tugralı ölgenün 
120 Tam yıgılup basgandın 
       Ölügün alup kömgenün 
       Sanaga kelmez iş boldu 
       Zamandın körçi türlerün 
       Bizler bala yaş çakta 
125 Yer çaybalmak bar idi 
       Bilgen adam bilmese 
       Bu nemene boldu dip 
       Bilmegenler köp idi 
       Tam çıgılup yer köçken 
130 Munday yoruk yok idi 
       Uşu yulgı zelzele 
       Barabar keldi barısına  
       Adam bende kurusun 
       Başka korkunç kelgen soñ 
135 Barıdan şirin can tura 
       Tamam canlar oykanup  
       Barmadı közi uykuga 
       Yıgaç üyler karçıldap 
       Yer düñkirep talsıldap 
140 Kagılayın huday dip  
       Karap turduk kalkıldap 
       Bir yagınan it ürüp 
       Ulup uñşup arsıldap 
       Yer buzulup kiter dip 
145 Çoçup turduk kalkıldap 
       Uşku yolku zelzele 
       Oylasañız yaranlar 
       Hayvatı kıyın köründü 
       Can canıvar mahluk 
150 Bir canınan tüñildi 
       Tamda yatkan adamlar 
       Ala kaçup öz başın 
       Cılangaç çıga yükürdü 
       Abaylaçı yaranlar 
155 Uşu sözüm tögünbü 
       Hatunu yatsa karabay 
       Balaların tesnebey       
       Dalay adam cılangaç        
       Çıkgan igen çıdabay 
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160 Adam bende kurusun 
       ‘Akl esdi kurutup    
       Korkutmaçı huday ay 
       Tas tuladı tam turgay 
       Yer yarıldı al turgay 
165 Kança candı tav basdı 
       Birde birin kaltırbay 
       Alkikinçe istese 
       Yürek turat solkılday 
       Çoçutbadı da bolsa 
170 Çoñ Kemindin halkınday 
       Miñ şügürlük hudayga 
       Sakladı bizni uşanday 
       Kop yahşılık boldur da 
       Korkunç bizge köründü 
175 Zalalı bolmay huday 
       Sanamız yaman bolundu 
       Kazan ayak kaldırap 
       Kumganda sular tögüldü 
       Kaysı birin aytayın 
180 Oyladık kıyın ölümdi  
       Oyuñuzdan tüşürbö 
       Hükmi küşti teñirdi 
       Çüydin başı çoñ Kemin 
       (Tav yarlıgan yerlerin) 
185 Dalay candı taş basup 
       Yer köçkönün yürgenin 
       Betgeydeki karagay 
       Yeri minen yılganın 
       Baykap turçı yaranlar 
190 Kudretdin kılganın  
       Kança candı yir basdı 
       Ondan salgan acalın 
       Talkalandı tam üyler 
       Daladagı canlardın 
195 Ne bolganın kim bilir 
       Acalı yok canlarga 
       Allah Ta‘âlâ yol biret 
       Orodagı igindi 
       Yer carılup citirdi 
200 Kapçıgaydın taşın kulap 
       Kara yoldu bütürdi 
       Tigeydegi yıgaçdı 
       Ordu menen köçürdü 
       Tav carılup toktabay 
205 Aska taşlar buzuldu 
       Acalı yok adamlar 
       Aman kalup kutuldu 
       Kuduretdin işi köp 
       Oylap körçü uşunı 
210 Ayta bersem köp yatır 
       Bul öñdengen kızıgı. 
       Töşekdegi adamnıñ 
       Biri ölüp biri bar    
       Kayda bolsa ‘alamat 

215 Acalduga yolugar 
       Tam yıgılup taş tiyse 
       Adamnıñ kaysı hali bar 
       Bişikdegi bir bala 
       Aman kaldı canıbar 
220 Talkalandı pişigi 
       Tökelni kıluñlar 
       Bul öñdengen sonundan 
       Ayta berse dagı bar 
       Solkuldadı çoñ Gemin 
225 Küngöydegi bay sarun 
       Tam cıgılup taş basup 
       Dalay candın ölgenin 
       Bilgenlerden surasak 
       Aytup birdi körgenün 
230 Bir kança yer carılup 
       Isık Kölge kirgenin  
       Inanmasañ barıp kör 
       Munı yalgan dibegin 
       ‘Alametdin bilgisi 
235 Oylasañız yaranlar 
       Ahir zaman şumlugı 
       Kara decal cecücler 
       Çıgar bolcal boldımu 
       Kitablarda mazmunı 
240 Kilüp turar çındıgı 
       Ya bolmasa hudayım 
       Bizge hayvat kıldıma 
       Yer silkinüp tuylamak 
       Yer silkinüp bırkırap 
245 Yalgız oyu kalmadı 
       Şonnan beri zelzele 
       ‘Adette yok tuyladı 
       Andan murun iki yıl 
       Bir kançalık çaykaldı 
250 Kıyın boldu al dagı  
       Töşekdegi adamnı 
       Kalbırday kılup ırgadı 
       Anan soñgı kaşkardan 
       Dalay kışlak kıyradı 
255 Yer dünyanı silkintüp 
       Yaratkandan farmanı 
       Ülkenligin körgezüp 
       Abdan sonun buyrugı 
       ‘Adetde bolgan iş bolsa 
260 Karıkmaz idik oylanup 
       Körmekenke çıdamaz 
       Közü tuyukı bendeniñ 
       Saklap turar barçanı 
       Teñrim özü dem berüp 
  265 Rızkı birle nasibni 
       Çıkarup turar bir berüp 
       Halallıknı körgezüp 
       ‘Akılluga cön berüp 
       Yerge zıynat bolsun dip 
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270 Kök şiberden öñ berüp 
       Aybat kılup ademge 
       Her bir vak kara yer 
       Kalkıldadı terbelüp 
       Allah Ta‘âlâ işin kör 
275 Asman yerler tirüsün 
       ‘Akıl yetüp tursa da  
       Adem bende inavsız 
       Arşı kürsi luh kalam 
       Bar ikensin bilisiz 
280 Ma‘naların surasañ  
       Söz bolmaydı cüyesiz  
       Mu nav turgan yer, asman 
       Kündü körseñ çıraktan 
       Aydı yarık yarattı 
285 Cüzi tonık ravşan  
       Aytup berir mollalar 
       Yahşı baykap surasañ  
       İmanıñda kuvvet bar 
       Aytkanına ınansañ 
290 Inanbasañ ölümge 
       Barbay koyçı çıdasañ 
       Yer turalı söyledim 
       Kaysı kepke baratam 
       Bu da yaman söz imes 
295 Barın işke çavatam 
       Asmanda bar ferişte 
       Havz-ı kevser bihişde 
       Buyuruk kıldı ademga 
       Kara yerge cüreşke 
300 ‘Akıl citüp bolmaydı 
       Narkı tübün bilişke 
       Bendesine layık 
       Kudretinen körüşke 
       Hayran kalıp turamaz 
305 Yer silkitüp cürüşke 
       Sabır bersün bendege 
       Salsa huday her işke 
       Çoñ Anciyan kiyiñ Kaşkar 
       Zelzeleden buzuldu 
310 Acalı yok adamlar 
       Çıga kaçıp kutuldu 
       Takdir citken bendeler 
       Tamda kalıp tutuldu 
       Beş altı cıl içinde 
315 Bir ‘alamet baslanar 
       Baykap körçi uşunı 
       Solkuldadı kara yer 
       ‘Akıldı can bile gör 
       Iymanı bar ir bolsañ 
320 İnsap menen cüre gör 
       Barça mü’min din islâm 
       Bayka sözdi Kılıçdan  
       On sikiz miñ bu ‘âlem 
       Ordı mına yer, asman 

325 Sekiz biriş? cennetni 
       Rahmatınan yaratkan 
       Kâfir şeytan mel’ûndı 
       Duzahına karatkan 
       Div peri adamdı 
330 Bu dünyage taratkan 
       Kara yerdi silkitüp 
       Barça candı çıdatkan 
       Buyruk kılsa hudayım 
       Tavnı taşnı kulatkan 
335 Almatını, Kaşkardı 
       Evvel mundı başladı 
       Andicandı zelzele 
       Bülündirüp taşladı 
       Süylemiyli hudaynıñ 
340 Kudretinen başkanı 
       Barı tutaş kara yer 
       Munu baygan bile kör 
       Yer silkinse bir yerge 
       Bilbey kalur başka il 
345 Kudretine tañ kalıp 
       Yaratkandın işin kör 
       On sigiz miñ bu ‘âlem 
       Camgır tüşir havadan 
       ‘Akıl citbes işler köp 
350 Barı buyruk hudadan 
       Her mahluk canlarga  
       Nasib citir igemden  
       Carkıragan kün, asman 
       Üstümüzde kögergen 
355 Barı turar mu‘allak 
       Kudretine süyüngen 
       Asman yerlir tanapsız  
       Birbirine cölingen 
       Anan arkı tübüne  
360 Oylap ‘akıl tökengen 
       Oylap ‘akıl citgizbey 
       Hayran hazır kaldırıp  
       Kara sunı şam kıldı 
       Karañgıga candırıp 
365 Kanatlunı çıgardı 
       Cumurtkadan cardırup 
       Kudretine karagın  
       ‘Aklıñdı bardırıp 
       Oylasañız kitbiñiz  
370 Töbeñizden cañılıp 
       Adatta yok iş bolur 
       Adam fi‘l buzulsa  
       Özümüzden körek 
       Bireke curtdan kızılsa 
375 Adatdagı iş imes 
       Ay menen kün tutulsa 
       Yu nimine iş boldı 
       Kudritinen sadaga 
       Kañtarılıp kara yer 



 6 

380 Göçkü cürgen ne coruk 
       Oylap ‘akıl citalmas 
       Tevekkülde bolalık  
       Tavga bütken agaçlar 
       Tüzge barıp camalıp 
385 Kanday coruk hudaya 
       İnsab tevfik kılalık 
       Yerdigenim kiñ Koçkar 
       Ayak yagı Simiz Bil         
       Nar yagına karasañ 
390 Miltiregen Isık Köl 
       Yer silkinip carıldı 
       Baysavrundı barıp kör 
       Zelzeleden çoçıdı 
       Canı korkup talay il 
395 Çoçıganda kantemiz 
       Sakla huday tevekkül 
       Çoñ Kiminde buzuldu 
       Oysı tavsı kança yer 
       Calbı curtka hudayım 
400 Yahşılıktı bere kör  
       Din müselman agayın 
       Saklaguçı hudayım 
       Ahir zaman bilgisi 
       Sizge beyan kılayın 
405 Kitablarda sözi bar 
       Inanbasañ tabayın 
       Zaman şunday bolmagı 
       Yerge buzuk tolmagı 
       Her sonundan iş çıgar 
410 Muna uşbu bolcolı  
       Bılkıdamas kara yer 
       Azav atday tuyladı 
       Sonın işler köp boldı 
       Şumlıgınan bendeni 
415 Halaldıkka arzıbay 
       Sütke kılır savdanı 
       İsrafge mal çaçıp 
       Curtuñ kılır kavganı 
       Üstümüzde asman, kök  

420 Ay birev yuldız köp 
       Kün çıkkanda tün kiter 
       Munın colı bir bölek 
       Adatdagı işlir bul 
       Her canıvar töldimek 
425 Mu nav âhir zamana 
       Yer silkinip dürlimek 
       Turar közün alayıp   
       Aytup ötdüm talay söz   
       Ahir zaman curtına 
430 Kalkıldadı kara cer 
       Kaçan bolsa uykuda 
       Kança kepti süylidim 
       Bir çıkmadım uçına 
       Boldı mu nav bu sözüm 
435 Bütkereyin tütesin  
       Molla Kılıç biçare 
       Ahir bir kün kitesiñ 
       Özüñüzdi baykaytın 
       İldi curtdı nitesiñ 
440 Töbe kılsañ günahge 
       Daracaga citesiñ 
       Körüp kile catarmız 
       Ölkendirdiñ niçesin  
       ‘Ömrüñçe süyledim 
445 Kaysı birge tütesiñ  
       Kança gazal çıgardıñ 
       Kaydan cürüp citesiñ 
       Yerim Koçkar dalası 
       Curtum Kırgız arası 
450 Temir, Bulat ulusum 
       Peşbikeski üyezi 
       İli curtum çerikçi  
       Uşu sözim razı 
       Törekildi babamız 
455 Curtga ketken havazı  
       ‘Ayıp körbiy oñdap koy 
       Bolsa sözüm çalası 
       Tamam boldı ahiri 
       Bu sözümniñ çaması. 

 
 
3. Şiirde birbirine yakın anlamlı da olsa depremle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili birçok 

kelimenin  kullanıldığı görülmektedir. Çalışmamızın esas konusunu oluşturan bu kelimeler, şiirde 
kullanım sıklığı da göz önüne alınarak depremle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan kelimeler 
başlıkları altında incelenmiştir. İncelediğimiz her kelimenin sonuna köşeli parantez içinde geçtiği 
dizelerin numaraları verilmiştir.  

 
3.1. Depremle Doğrudan İlgili Olan Kelimeler: 
 
Şiirde, depremle doğrudan ilgili olan 26 kelime saptanmış ve bunlar üzerinde inceleme 

yapılmıştır. Aşağıda yer alan kelimelerin bir kısmı deprem öncesi, bir kısmı deprem anı ve bir kısmı 
da deprem sonrası durumlarla ilgili kelimelerdir. 
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bas-: Kırgız Türkçesinde tazyik etmek, basmak; ayak basmak; kaplamak, baştan başa örtmek; 
tabetmek; baskın yapmak (Yudahin,1998,I,91) anlamlarında kullanılan bu fiil Türkiye Türkçesinde de 
bas- şeklinde ve vücudun ağırlığını verecek biçimde ayak tabanını bir yere bir şeyin üzerine koymak; 
(küçük çocuklar için) ayakta durabilmek; bir şeyi üzerine kuvvet vererek itmek; (-i, -e) sıkıştırarak 
yerleştirmek; (-i) bası işi yapmak, tabetmek; örtmek, bürümek, kaplamak; (-i, -e) bir şey üzerinde 
kalıp, mühür gibi bir araçla iz yapmak; (-i, nsz) baskın yapmak; bazı isimlerle birlikte sertlik, aşırılık 
anlamlarında yardımcı fiil olarak kullanılır; bir kimse bir yaşa girmek; çevreyi kaplamak, çökmek; 
basınç yaparak sıvı ve gazları itmek; kümes hayvanları kuluçkaya yatmak; mec. bir şeyin etkisinde 
kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak (TS,1998,I,226) gibi çeşitli anlamlarda kullanılır. 
[120,165,185,191,226] 

 
bılkıda-: Kırgız Türkçesinde bılkılda- olarak kullanılır ve silkinmek, titremek (diyelim bataklık 

hakkında) (Yudahin,1998,I,116) anlamlarına gelir. Türkiye Türkçesinde bılkı- şeklinde ve hlk. 
bozulmak, yumuşamak, zedelenmek, erimek (TS,1998,I,286) anlamlarında kullanılır. [411] 

 
bırkıra-: Kırgız Türkçesinde kırılarak paralanmak, kırılıp bin parça olmak 

(Yudahin,1998,I,117) anlamlarında kullanılır. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kelime bazında bir 
karşılığı yoktur. [244] 

  
bırmıra-: Bu fiil bugün Kırgız Türkçesinde bırpıra-2 şeklindedir ve titremek; fır fır açmak, pır 

diye uçmak (kuş); fışıldamak, hışırdamak anlamlarında kullanılır. Bu fiilin Türkiye Türkçesinde 
kelime bazında bir karşılığı yoktur. [35] 

 
buz-: Kırgız Türkçesinde yıkmak, ihlâl etmek, bozmak anlamlarında kullanılır. Türkiye 

Türkçesinde boz- olarak kullanılan bu fiil bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapmayacak duruma 
getirmek; bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak; dokunmak, zarar vermek; mec. kötü duruma 
getirmek; geçersiz bir duruma getirmek; büyük parayı ufak birimlere ayırmak; mec. bir kimseyi 
beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek; 
bozguna uğratmak, yenmek, mağlûp etmek; altını paraya çevirmek, bozdurmak; bağ veya bostanın son 
ürününü toplamak; kızlığına zarar vermek; (-le) mec. aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak; 
biçimini ve kullanışını değiştirmek; bırakmak, dağıtmak (TS,1998,I,341) gibi çok çeşitli anlamlarda 
kullanılmaktadır. [24,27,34,144,205,309,372,397,408] 

 
carıl-: Kırgız Türkçesinde yarılmak, çatlamak, patlamak, infilâk etmek (Yudahin,1998,I,181) 

anlamlarındadır. Türkiye Türkçesinde bu kelime yarıl- şeklinde kullanılmaktadır. yar- fiili 
uzunlamasına bölüp ayırmak; mec. ortasından içinden geçmek; buğday, arpa gibi tahıl tanelerini 
değirmende kırmak; derin yara açmak; yarık açmak (TS,1998,II,2402) anlamlarında kullanılmaktadır. 
[28,199,204,230,366,391] 

 
düñkire-: Bu fiil bugün Kırgız Türkçesinde düñgürö- şeklindedir. uğuldamak; hesapsız çok 

olmak (Yudahin,1998,I,316) anlamlarına gelir. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kelime bazında bir 
karşılığı yoktur. [139] 

  
dürildi-: Bu fiil bugün Kırgız Türkçesinde dürüldö- şeklindedir ve titremek; gürültü yapmak 

(kalabalık halk hakkında); geniş şöhrete malik olmak, muvaffak olmak (Yudahin,1998,I,318) 
anlamlarına gelir. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kelime olarak bir karşılığı yoktur. [52] 

 
göçkü: Bu fiil bugün Kırgız Türkçesinde köçkü olarak kullanılmaktadır. heyelan, çökme, kar 

çöküntüsü anlamlarında kullanılır. Türkiye Türkçesinde bu kelimeyi göçük kelimesiyle karşılıyoruz. 

                                                
2 Üzerinde çalıştığımız eser 1911 yılı özelliklerini gösterdiği için ve içerisinde Çağatayca özelliklerini de 
barındırdığı için metnin genelinde buna benzer farklılıklar görülmektedir. Bu sebeple ilerleyen kısımlarda bu 
değişikliklerin hangi sebeplerle ve ne şekilde olduğuyla ilgili açıklamaya gidilmeden, sadece kelimenin şu anda 
nasıl kullanıldığı verilmiştir. 
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Bu kelime de s. çökmüş, göçmüş (yer); is. Çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı; mdn. Kaya veya 
cevherin kendi kendine yer altına doğru çökmesi anlamlarında kullanılmaktadır. [380] 

 
ırga-: Kırgız Türkçesinde harekete getirmek,kımıldatmak, sarsmak, silkmek (mes. Bir şey 

elerken eleği yahut kalburu); hareket etmek, kımıldamak anlamlarında kullanılır. Yine aynı kökten 
türemiş ırgal- fiili sallanmak, kımıldamak (Yudahin,1998,I,358) anlamlarına gelir. Türkiye 
Türkçesinde hlk. çabuk olmak, davranmak; oynatmak, kımıldatmak anlamında karşımıza çıkar. Bu 
fiilin genişlemiş şekli ırgala- ise yerinden oynatıp sallamak, sarsmak; tkz. ilgilendirmek anlamlarına; 
ırgan- ise sallanmak, kıpırdanmak (TS,1998,I,1020) anlamlarına gelir. [252] 

 
kaldıra-: Kırgız Türkçesinde gürlemek, gümbürdemek anlamlarına gelir. Bu fiilin isim hali 

kaldır için ise gümbürtü ve şakırtı sesini taklittir (Yudahin,1998,II,389) açıklaması yer almakta. 
Türkiye Türkçesinde bu kelimenin fiil şeklini karşılayan bir kelime kullanılmamaktadır. Ancak isim 
şekli haldır kelimesiyle yakın görülmektedir. Bu kelime de yansıma bir kelimedir. Haldır haldır (veya 
haldır huldur) şeklinde ikileme yapısında, hızla ve ses çıkararak (TS,1998,I,931) anlamıyla 
kullanılmaktadır. [38,177] 

 
kalkılda-: Kırgız Türkçesinde küçük dalgacıklar meydana gelmek (suyun sathı hakkında); 

kımıldamak, süzülerek hareket etmek; kaynaşmak (Yudahin,1998,II,391) anlamlarındadır. Türkiye 
Türkçesinde bu fiilin kelime olarak bir karşılığı yoktur. [23,141,145,273,430] 

 
kañtar-: Kırgız Türkçesinde içini dışına çevirmek, evirip çevirmek; velveleye vermek; (başını 

eğmemesi için) hayvanın dizginini eğerin kaşına yahut atın yelesine bağlamak anlamındadır. 
Genişlemiş şekli kañtarıl- ise içi dışına çevrilmek, tersine çevrilmek; alt üst edilmek, rahatı kaçmak 
(Yudahin,1998,II,398-399) anlamlarına gelir. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kullanımına rastlanmıyor; 
ancak kantarma şeklinde isim olarak kullanılan bir kelime bulunmaktadır. Bu kelime kañtar- fiiliyle 
aynı kökten geliyor olmalı: azılı atları zapt etmek için dillerini bastıracak biçimde yapılmış demir araç 
(TS,1998,II,1190) anlamıyla kullanılmaktadır. [379] 

 
karçılda-: Kırgızca Sözlükte fiil olarak kullanımına değinilmemiş, sadece isim olarak 

verilmiştir. İsim olarak karç, yansıma bir sözcüktür. gıcırtı ve kıtırtıyı taklit (Yudahin,1998,II,408) 
anlamındadır. Türkiye Türkçesinde de bu kelime zarf olarak garç gurç şeklinde ikileme olarak 
kullanılmaktadır ve anlamı da birbirine sürtünen nesnelerin çıkardığı ses (TS,1998,I,814)’tir. [138] 

 
kımılda-: Bu fiil bugün Kırgız Türkçesinde kıymıl olarak kullanılmaktadır. hareket, tempo 

(Yudahin,1998,II,468) anlamına gelen bu kelimenin, fiil olarak kullanımına Kırgızca Sözlükte yer 
verilmemiştir. Türkiye Türkçesinde yerinden biraz oynamak; yerinde hafifçe hareketlenmek 
(TS,1998,II,1292) anlamlarında kullanılır. [74] 

 
kıyra-: Kırgız Türkçesinde yıkılmak, kırılmak, parça parça olmak (Yudahin,1998, II,468) 

anlamlarında kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kelime bazında bir karşılığı yoktur. [254] 
  
köç-: Kırgız Türkçesinde göçmek, bir yerden bir yere gitmek, göçüp gitmek, hicret eylemek 

(Yudahin,1998,II,496) anlamlarında kullanılmaktadır. Yine bu fiilin genişlemiş şekli köçür- fiili de 
göçürmek, muhaceret ettirmek; kopyasını almak, istinsah etmek anlamlarına gelmektedir. Türkiye 
Türkçesinde bu fiil göç- şeklindedir ve (-den, -e) yerleşmek amacıyla mahalle, köy, şehir veya ülke 
değiştirmek; (bazı hayvanlar) sıcak iklimli ülkelere gitmek; nsz. çökmek; nsz. ölmek, yok olmak; 
oturmak anlamlarında kullanılmaktadır. Anadolu ağızlarında köç- şeklinin kullanıldığı da 
görülmektedir. [129,186,203] 

 
kula-: Kırgız Türkçesinde yuvarlanmak, düşmek, yıkılmak (Yudahin,1998,II,517) 

anlamlarında kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kelime bazında bir karşılığı yoktur. 
[89,27,200,334] 
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silkin-: Kırgız Türkçesinde silkmek, silkelemek; mec. anlatmaya çalışmak, nemelazım deyip 
geçmek (Yudahin,1985,II,148) anlamlarında kullanılır. Türkiye Türkçesinde de silk- olarak kullanılan 
bu fiil, üstündeki şeyleri düşürmek veya temizlemek için bir şeyi kuvvetle sallamak veya sarsmak; ani 
bir hareketle sarsmak (TS,1998,II,1984) anlamlarına gelir. Fiilin genişlemiş hali olan silkin- ise üstünü 
silkmek; ani bir hareketle, korkuyla vücudu sarsılmak, silkelenmek; (-den) mec. bir şeyi üstünden 
atmak, ondan kurtulmak (TS,1998,II,1983) anlamlarında kullanılır. [22,243,244,255,331, 
343,391,426] 

 
talkala-: Kırgız Türkçesinde havanda dövmek, ufalamak, paramparça etmek, tahrip etmek 

(Yudahin,1998,II,702) anlamlarındadır. Bu fiilin genişlemiş şekli olan talkalan- ise ufalanmak, 
paramparça olmak, tahrip edilmek anlamlarına gelir. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kelime bazında bir 
karşılığı yoktur. [193,220] 

 
talsılda-: Bu fiil bugün Kırgız Türkçesinde tarsılda- olarak görülmektedir. tars isminden 

genişlemiş olan bu fiil, takırtı, gürültü yapmak (mes. tüfekten ateş edilirken) (Yudahin,1998,II,711) 
anlamlarında kullanılır. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kelime bazında bir karşılığı yoktur. [139] 

 
tuyla-: Kırgız Türkçesinde sıçramak, kıç atmak, cesurluk taslamak, horozlanmak 

(Yudahin,1998,II,767) anlamlarındadır. Bu fiilin genişlemiş hali tuylat- şeklinde kullanımı daha 
yaygındır. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kelime olarak bir karşılığı yoktur. [50,110,243,247,412] 

 
yarıl-: Kırgız Türkçesinde bu fiil bugün carıl- olarak kullanılmakta ve yarılmak, çatlamak, 

patlamak, infilak etmek (Yudahin,1998,I,181) anlamlarına gelmektedir. Türkiye Türkçesinde nsz. 
yarmak işi yapılmak; üzerinde yara açılmak (TS,1998,II,2399) anlamlarında kullanılır. [164] 

 
yıgıl-: Bu fiil bugün Kırgız Türkçesinde cıgıl- olarak kullanılmakta ve devrilmek, düşmek, yere 

serilmek, yenilmek (Yudahin,1998,I,207) anlamlarında kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde yıkıl- 
olarak kullanılan bu fiil nsz. yıkmak işi yapılmak veya yıkmak işine konu olmak; herhangi bir sebeple 
çökmek; devrilmek; mec.(istenmeyenbiri için) çekilip gitmek, defolmak; mec. yok olmak, mahvolmak; 
mec. yüklenmek (TS,1998,II,2446-2447) anlamlarına gelir. [120,216] 

 
zelzele: Bu fiil bugün Kırgız Türkçesinde zilzala olarak kullanılmakta ve deprem, yer depremi 

(Yudahin,1998,II,808) anlamına gelmektedir. Türkiye Türkçesinde de zelzele olarak kullanımının 
yanında deprem kelimesi de artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Deprem, yer kabuğunun derin 
katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden 
oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele (TS,1998,I,560) anlamlarına gelir. 
[109,131,146,246,309,337,393] 

 
zirildi-: Bu fiil bugün zirkilde- olarak Kırgız Türkçesinde görülmektedir ve titremek; tehevvür 

etmek, aşırı derecede hiddetlenmek, azgınlık yapmak, hiddet ve gayretle hareket etmek 
(Yudahin,1998,II,808) anlamlarındadır. Türkiye Türkçesinde de zırılda- şeklinde görülen bir fiil 
bulunmakta ve nsz. durmaksızın söylenerek hoşnutsuzluğunu açığa vurmak; sürekli ağlamak 
(TS,1998,II,2511) anlamlarında kullanılmaktadır. Bu fiil muhtemelen aynı köke sahiptir. Ancak 
Türkiye Türkçesindeki kullanımı sırasında kazandığı anlamlar farklı görülmektedir. [53] 

 
3.2. Depremle Dolaylı Olarak İlgili Olan Kelimeler: 
 
Şiirde, depremle dolaylı olarak ilgili olan 24 kelime saptanmış ve bunlar üzerinde anlam 

bakımından inceleme yapılmıştır. Aşağıda yer alan kelimeler, insanların, hayvanların ve doğanın 
deprem esnasındaki durumları göz önüne alınarak depremle ilişkilendirilmiştir. Bu kelimeler deprem 
sebebiyle oluşan değişiklikleri içermektedir. 

 
acal: Kırgız Türkçesinde ölüm saati (Yudahin,1998,I,3) anlamıyla kullanılır. Eğer bir 

kimsenin eceli gelmişse mutlaka bir şey sebep olacak ki o kimse ölsün. Bu, ya hastalıkla ya bir trafik 
kazası vs. sebebiyle gerçekleşecektir. Burada da ecel, deprem sebebiyle gelmiş ve yüzlerce kişinin 
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canını almıştır. Eğer kişinin eceli gelmemişse yıkıntıların altından günler sonra bile canlı 
çıkabilmektedir. Ama eceli gelmişse bir kaşık su bile yeterli olabilmektedir.  

Bu kelime Türkiye Türkçesinde ecel olarak kullanılmaktadır. hayatın sonu, ölüm zamanı 
(TS,1998,I,668) anlamlarındadır. [192,196,206,215,310] 

 
adam hakkı ci-: Adam kelimesinde herhangi bir değişiklik görülmemektedir. Hak kelimesi 

bugün Kırgız Türkçesinde ak veya akı olarak kullanılmakta ve hakikat, hakiki, haklı 
(Yudahin,1998,I,11); hak edilen şey, birisinin alınmaz hakkı olan (Yudahin,1998,I,12) anlamlarına 
gelmektedir. Türkiye Türkçesinde hak olarak kullanılmaktadır. Adalet; adaletin, hukukun gerektirdiği 
veya birine ayırdığı şey, kazanç; dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk; geçmiş ve harcanmış 
emek; pay; emek karşılığı ücret; doğru, gerçek (TS,1998,I,926) anlamlarında kullanılmaktadır.  ci- 
fiili ise bugün ce- şeklinde ve yemek, tadını almak (Yudahin,1998,I,196) anlamlarındadır. Türkiye 
Türkçesinde bu fiil ye- şeklinde c->y- değişimli olarak kullanılmaktadır. Ağızda çiğneyerek yutmak; 
aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek; ısırmak; batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak; (hoşa 
gitmeyen kötü bir duruma) uğramak, tutulmak; hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir 
şeyi kabul etmek; harcamak, tüketmek, bitirmek; yasal yoldan cezalandırılmak; mec. gücünü kırmak, 
perişan etmek, mahvetmek; birine alacağını vermemek, ödememek; biri için başkasına para 
harcatmak; harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek; sürekli üzmek, tedirgin etmek (TS,1998,II,2428) 
anlamlarında kullanılmaktadır.  

Şiirde, hak yeme, insanları aldatma, yalan, fitne vs. sebebiyle Allah’ın insanlara ceza olsun 
diye depremi yarattığına değinilmektedir. Hak yendiği için deprem olmuştur. [87] 

 
ahir zaman: Ahir kelimesi bugün Kırgız Türkçesinde akır şeklinde kullanılmakta ve son, ahir; 

nihayet, işin ucunda (Yudahin,1998,I,13) anlamlarına gelmektedir. Türkiye Türkçesinde ahir olarak 
kullanılmaktadır ve son, sonraki, ahır; zf. sonra, en sonra, sonunda (TS,1998,I,47) anlamlarında 
kullanılır.  

Şiirde depremin oluş sebepleri ve sonuçları ahiret gününe benzetilerek olayın vahameti gözler 
önüne serilmekte. Bilgilerimize göre ahiret gününde dağ taş yerle bir olacak, her şey alt üst olacak. 
Deprem de sonuçları itibarıyla o gün kadar olmasa da ahiret gününe benzemekte. Çünkü her şey alt üst 
olmuştur. Dağdaki ağaç yere kadar gelmiştir. Her şeyin düzeni bozulmuştur. Bu bakımdan sonuçları 
ve oluş şekliyle ahir zaman depremle dolaylı olarak ilgilidir. [236,403,429,437] 

 
‘aklı git-: ‘Akıl kelimesi bugün akıl şeklinde kullanılmakta ve idrak, akıl, iz’an 

(Yudahin,1998,I,12) anlamlarındadır. Türkiye Türkçesinde de akıl olarak kullanılmaktadır ve 
düşünme, anlama ve kavrama gücü, us; hafıza, bellek; öğüt, salık verilen yol (TS,1998,I,55) 
anlamlarında kullanılmaktadır.  

Deprem esnasında çıkan ses ve sarsıntı insanı öylesine korkutur öyle tedirgin eder ki insan 
mantıklı düşünemez; düşünmeye çalışsa bile o telaşta başaramaz. Yani o esnada insan aklını kaybeder. 
Zaten deprem sebebiyle korkudan aklını yitirip deli olan onlarca insanın olduğunu biliyoruz. Şiirde 
geçen aklı git- deyiminin dolaylı olarak depremle bağlantısı bulunmaktadır. [55] 

 
asman: Kırgız Türkçesinde gök, semavat, yücelik (Yudahin,1998,I,52) anlamlarında kullanılır. 

Türkiye Türkçesinde az kullanılmakla birlikte asuman olarak görülmektedir ve gök, gökyüzü 
(TS,1998,I,149) anlamındadır.  

Deprem esnasında yer o kadar sallanır ki insan aynı zamanda göğün de sallandığını düşünür. 
Şiirin son kısımlarına doğru bu deprem görüntüsü ahiret günüyle bağdaştırılarak verildiğinden, bu defa 
tasvirler ahiret gününün geldiğini göstermeye çalışır. Ahiret gününde her şey alt üst olacak, gök 
delinecektir. Burada da gök, sarsılıyormuş gibi algılanarak depremle ilişkilendirilmiştir. 
[23,34,80,275,282,296,324,353,357,419] 

 
ay tutul-: Kırgız Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde aynı şekilde kullanılmaktadır. Güneşin 

her sabah doğup her akşam batması, Ay’ın geceleri gökyüzünde farklı günlerde farklı şekillerde 
görülmesi (dolunay, hilâl vs.) insanoğlu için olağan bir şeydir. Ancak Ay tutulması olayı baştan beri 
olağanüstü kabul edilmiş ve bunun üzerine olumsuz hikâyeler türetilmiştir. Eğer Ay tutulmuşsa 
mutlaka bir uğursuzluk olacaktır. Bu şiirde de uğursuzluk depremle ilişkilendirilmiştir. [77] 
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bülündir-: Kırgız Türkçesinde kargaşalık husule getirmek; perişan olmak, iflas etmek 

anlamlarına gelir. Türkiye Türkçesinde böl- fiiliyle aynı köke dayandırabileceğimiz bu fiil, bir bütünü 
iki veya daha çok parçaya ayırmak, taksim etmek; mec. birliğin bozulmasına yol açmak, parçalamak; 
mat. bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırmak anlamlarında kullanılır. Bu şiirdeki anlamı da 
daha çok mecazi anlamı olan birliğin bozulmasına yol açmak, parçalamak anlamına yakındır.  

Şiirde deprem esnasında insanların kaçışmaları, eğer yıkıntı altında kalmışsa yardıma muhtaç 
durumları, eğer bir yakınını kaybetmişse kişinin o anki durumu depreme bağlanarak verilmiştir. [338] 

 
çoçu-: Kırgız Türkçesinde ürkmek, korkmak; şişmek (şiş hakkında) anlamlarında 

kullanılmaktadır. Bu yapının Türkiye Türkçesinde kelime bazında bir karşılığı yoktur. Sadece kork- 
fiili kullanılmaktadır ve (-den) korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak; kaygı duymak, endişe etmek; 
çekinmek, sakınmak, saygı duymak; yapamamak, cesaret edememek, korktuğu başına gelmek (veya 
korktuğuna uğramak) düşünülen kötü durum gerçekleşmek (TS,1998,II,1363) anlamlarına 
gelmektedir.  

Deprem esnasında insanların psikolojisinin bozulması, sarsıntı süresince insanın aciz bir 
şekilde bir şey yapamaması ve bunun sonucu olarak da korkunun öne çıkması kaçınılmazdır. İnsan ya 
bilmediği bir şeyden, ya da kendisine zarar gelebileceğini düşündüğü fakat gücünün yetemeyeceğini 
anladığı herhangi bir şeyden kendisi ve sevdikleri için korkar. Deprem de kişinin karşı koymaya aciz 
kaldığı bir olgu olduğu için korku vermekte ve bu açıdan da depremle dolaylı olarak ilgili 
sayılmaktadır. [32,64,145,169,393,395] 

 
dabış tart-: Bu kelime, Kırgız Türkçesinde bugün dobuş olarak kullanılmakta ve ses 

(Yudahin,1998,I,310) anlamına gelmektedir. Türkiye Türkçesinde bu kelimenin tam karşılığı yoktur. 
Bu kelimenin yerine ses kullanılmaktadır ve kulağın duyabildiği tütreşim; ciğerlerden gelen havanın 
ses yolunda yaptığı titreşim; güzel ve etkileyici ses; mec. duygu ve düşünce; mec. herhangi bir 
davranış, tutum karşısında uyanan ruhî tepki; müz. Aralarında uyum bulunan titreşimler; ses 
çıkarmamak (veya etmemek)  bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek (TS,1998,II,1950) 
anlamlarına gelmektedir. Buradaki kullanımda Dabış tart- yapısı anlam olarak seslenmek demektir. Bu 
genişlemiş şeklin anlamı ise (nsz,-e) uzaktan bağırarak, çağırmak, ünlemek; bir şey söylemek için 
sesini çıkarmak veya cevap vermek; mec. sözü birine veya birilerine yöneltmek, hitap etmek’tir.  

Şiirde deprem esnasında duyulan korku ve endişeden dolayı birilerinden yardım istemek veya 
birilerine sesini duyurup durumlarını sormak için titreyerek seslenmek yapısından yararlanılmıştır. Bu 
da depremle dolaylı olarak ilişkilidir. [52] 

 
farman: Kırgız Türkçesinde bugün parman olarak kullanılmakta ve ferman, emir, buyrultu 

(Yudahin,1998,II,621) anlamlarına gelmektedir. Türkiye Türkçesinde bu kelime ferman şeklindedir ve 
buyruk, emir; tar. Osmanlı imparatoğrluğunda padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan 
yazılı buyruk, yarlık (TS,1998,I,773) anlamlarında kullanılır.  

Yeryüzü hareketlerinin elbette bir sebebi vardır. Birtakım kırılmalar ve çökmeler sonucu 
olmaktadır. Ancak olayın bir de inanç yönü vardır ki her şey dönüp dolaşıp orada birleşir. Allah 
sonsuz kudrete sahip olduğu için bir şeyin olmasını emretmişse o mutlaka olacaktır. Tabii bu da başka 
vesilelerle bize yansıyacaktır. Şiirde deprem bu inanışa göre olmuştur. Allah emretmiş ve olmuştur. 
Bu sebeple birlikte kullanıldığı kelime itibarıyla konumuza dahil olan farman (yaratkandan farmanı) 
dolaylı olarak depremle ilgilidir. [256] 

 
fitne: Kırgız Türkçesinde bugün bu kelimenin yerine çatak, karama-karşılık, kargaşa ve 

bölgündük kelimeleri kullanılmaktadır. Bunlardan çatak: niza, kavga, ihtilâf, nifak ve şikak 
(Yudahin,1998,I,255), kargaşa: engel (Yudahin,1998,II,408) anlamlarındadır. Türkiye Türkçesinde de 
aynı şekilde görülen bu kelime geçimsizlik, karışıklık, kargaşa (TS,1998,I,792) anlamlarında 
kullanılmaktadır.  

Şiirde depremin olmasının sebepleri arasında, belki de en başta, fitnenin artması gösterilmekte 
ve bu sebeple de bu kelime dolaylı olarak depremle ilgili sayılmaktadır. [72] 
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hudayla-: Dua etmek, Allah’a yalvarmak (Yudahin,1998,II,516) anlamında olan bu kelime 
Kırgız Türkçesinde bugün kudayla- olarak kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde bu fiilin kelime 
olarak bir karşılığı yoktur.  

İnsanoğlu Allah’a dua edip ondan yardım istemek için genellikle başının sıkıştığı anları tercih 
eder. Halbuki dua, her zaman yapılması gereken ve Allah’tan yardım beklentisinin gerçekleşmesini 
sağlayan en önemli vasıtadır. Her zaman, en mutlu anlarda bile Allah’a dua edip şükretmek gerekir. 
Bu şiirde başın şıkıştığı anlardan biri olan ve çaresizliğin sonucu tamamen Allah’a sığınıp ondan 
yardım beklendiği görülmekte ve bu duruma da deprem sebep olmaktadır. Deprem olmasa belki de 
yine dua edilmeyecek ve yardım istenmeyecektir. Bu sebeple bu kelime depremle dolaylı olarak 
ilgilidir. [56] 

 
kaç-: Kırgız Türkçesinde kaçmak, sakınmak, kaçınmak (Yudahin,1998,II,380) anlamlarına 

gelir. Türkiye Türkçesinde (-den) kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, firar etmek; hızla 
koşup bir yere saklanmak; kendini göstermemek, rastlatmamaya çalışmak; kaçınmak; sızmak; ipliği 
kopmak; (-e) girmek; (-e) bir yana doğru kaymak; (nsz) görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak; 
(nsz) hızlı koşmak; (nsz) yok olmak; (-e) yaklaşmak, benzemek, andırmak; (kadınlar için) kaçgöçe 
uymak; (kız, kadın için) yasalara ve aile isteklerine karşı gelerek evlenmek için evinden ayrılmak; 
(renk için) ağarmak, uçmak; sp. Yarışçı diğerlerinden hızla ayrılıp arayı açmak; sp. Futbol veya 
basketbolda engelleyen adamdan kurtulmak veya pas alabilmek için boş alana koşmak; yar. Bazı 
nitelik bildiren sözlerle birlikte “olmak” anlamıyla yardımcı fiil gibi kullanılır (TS,1998,II,1146) gibi 
anlamlarda kullanılmaktadır.  

Deprem esnasındaki ve hemen ardındaki durum tasvirine bakıldığında en fazla dikkati çeken 
şey, insanların bilinçli ya da bilinçsiz, bir yerlere doğru kaçışmalarıdır. Bu kaçışmaları esnasında 
insanın bencilliği, şiirde bahsedildiği gibi çıplak mı değil mi, eşinin ve çocuklarının durumunu 
bilmeden -belki de umursamadan- kendisini kurtarma gayretinde kendisini gösterir. Bu özelliği 
dolayısıyla  depremle dolaylı olarak bağlantılıdır. [152,311] 

 
kazan-ayak: Bu yapının birinci kısmının anlamı büyük tencere, kazan (Yudahin,1998,II,426); 

ikinci kısmının anlamı ise fincan, çanak (Yudahin,1998,I,62)’tır. Türkiye Türkçesinde de kazan 
kelimesi aynı anlamda kullanılmaktadır. ayak kelimesine ise bugün ölçünlü dilde fincan anlamıyla 
rastlanmamaktadır.  Ancak Anadolu ağızlarında kadeh, bardak, uzun kulplu maşrapa (SDD,I,133); 
tas, maşraba, kadeh, bardak, çay bardağı (DS,I,399) gibi kullanımlarına da rastlanmaktadır.  

Deprem esnasında evde paniğe yol açan eşyalar arasında mutfak eşyaları başta gelmektedir. 
Sarsıntı sırasında şıngırdamalar korkuyu daha da artırmakta ve git gide deprem karşısında acizliği öne 
çıkarmaktadır. Bu yönüyle dolaylı olarak depremle ilişkilendirilmektedir. [177] 

 
köm-: Kırgız Türkçesinde gömmek, defnetmek (Yudahin,1998,II,501) anlamlarına gelir. 

Türkiye Türkçesinde ise k->g- değişimiyle göm- şeklinde ve toprağın içine koymak, toprakla örtmek; 
bir ölüyü toprağın içine yerleştirmek, defnetmek; birinin cenaze törenine katılmak veya bir cenazeyi 
kaldırmak; bir nesnenin içine yerleştirmek, batırmak; mec. birinden daha çok yaşamak 
(TS,1998,I,870) anlamlarında kullanılmaktadır. Anadolu ağızlarında yine köm- şekline de 
rastlanmaktadır.  

Depremden sonra, toprak altında kalarak veya başka şekillerle ölenlerin mezara konulması,  
gömülmesi söz konusudur. Bu, hem yıkıntının altında kalınması sonucu yıkıntıya gömülme hem de 
ölenler için mezar açılıp gömülmeyi ifade edebilir. Bu sebeple gömmek dolaylı olarak depremle 
ilişkilendirilmektedir. [121] 

 
ögür-: Bugün Kırgız Türkçesinde ökür- olarak kullanılmakta ve yaygara koparmak, acı acı 

ağlamak (Yudahin,1998,II,608)anlamlarına gelmektedir. Türkiye Türkçesinde bu fiil kusarken veya 
kusacak gibi olurken öğürtü sesi çıkarmak; böğürmek, öğüreceği gelmek çok iğrenmek 
(TS,1998,II,1720) anlamlarındadır. Şiirde öğürmek işini yapan ineklerdir. Onlar da tıpkı diğer 
hayvanlar gibi deprem öncesi ve esnasında farklı davranışlarla tepki göstermekte ve depremi 
karşılamaktadırlar. Bu sebeple dolaylı olarak depremle ilişkilendirilmiştir. [41] 
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öl-: Kırgız Türkçesinde ölmek (Yudahin,1998,II,609) olarak görülmektedir. Türkiye 
Türkçesinde de aynı şekilde görülen bu fiil, yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek; (bitki 
için) solmak; mec. bazı sebeplerle çok sıkıntı veya acı çekmek; mec. değerini, geçerliliğini, gücünü 
yitirmek, kullanılmamak (TS,1998,II,1725) anlamlarında kullanılmaktadır. Yıkıntılar arasında, altında 
veya başka şekilde ölmek depremin acı gerçekleri arasındadır. Bu sebeple dolaylı olarak depremle 
bağlantılıdır. [45,54,119,121,180,213,227,290,443] 

 
şirin can: Kırgız Türkçesindeki anlamıyla Türkiye Türkçesindeki anlamı aynıdır. tatlı can 

anlamına gelen bu yapı, deprem sebebiyle canın ne kadar kıymetli ve paha biçilmez olduğu anlaşılır. 
Hatta gerekirse başkasının canını tehlikeye atıp kendi canını kurtarmaya bile çalışılır. Kendisine bir 
zarar gelebileceğini anlayan birisi için onu korumak kadar doğal bir şey olamaz. Can tatlı olduğu için 
de zarar gelebileceği düşüncesi bile insanı rahatsız eder. Şiirde bu özellikleri dolayısıyla depremle 
dolaylı olarak bağ kurulmuştur. [135] 

 
şum: Kırgız Türkçesinde kurnaz, hilekâr (Yudahin,1998,II,692) anlamlarındadır. Bu 

kelimenin Türkiye Türkçesinde birebir karşılığı yoktur. Ancak uğursuzluk (TS,1998,II,2100) anlamına 
gelen şom kelimesiyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.  

Şiirde depremin sebeplerinden biri olarak kurnazlık ve hilekârlık gösterilmektedir. Tıpkı fitne 
gibi bunlar da depreme sebep olmuştur. Bu sebeple dolaylı olarak depremle ilişkilendirilmiştir. 
[82,96,236,414]  

 
şügür: Kırgız Türkçesinde bugün hem şügür hem de şükür olarak iki şekilde görülmektedir. 

Türkiye Türkçesinde şükür olarak kullanılmakta ve Tanrı’ya duyulan minneti dile getirme; mutlu bir 
olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme (Yudahin,1998,II,2103) 
anlamlarına gelmektedir. Depremde onca yıkıntı arasından sağ çıkmak ya da erken davranıp herhangi 
bir tehlikeye maruz kalmadan kaçıp kurtulmak, Allah’a şükretmek için yeterli bir sebeptir. Bu şükür 
deprem sebebiyle olduğu için dolaylı olarak depremle ilişkilendirmek yerinde görülmüştür. [177] 

 
tam: Kırgız Türkçesinde (balçıktan, kerpiçten yapılan) duvar, daimî (portatif olmayan) 

mesken, ev (balçık sıvalı, kârgir vs.) (Yudahin,1998,II,703) anlamlarına gelir. Türkiye Türkçesinde ön 
ses /t/, /d/’ye dönüşmüş şekliyle (dam) kullanılmakta ve yapıları dış etkenlerden korumak amacıyla 
üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm; toprak damlı ev, küçük ev, köy evi; hlk. ahır; argo tutuk 
evi (TS,1998,I,522) anlamlarına gelmektedir.  

Şiirde depremin etkisinin kendisini tamamen gösterdiği yerlerin başında yerleşim yerleri 
gelmektedir. İnsanların yaşadığı bu evler, sarsıntı sonucu yıkılırken aynı zamanda içinde yaşayanlara 
da bazen mezar olmakta ve bu yönüyle dolaylı olarak depremle ilişkilendirilmektedir. 
[111,120,129,151,163,193,216,226] 

 
ür-: Bugün Kırgız Türkçesinde de aynı şekilde kullanılan bu fiil, havlamak 

(Yudahin,1998,II,796) anlamındadır. Türkiye Türkçesinde ürü- olarak kullanılmakta yine havlamak 
(TS,1998,II,2313) anlamıyla kullanılmaktadır.  

Deprem esnasında ve deprem olmadan önce depremin habercisi olarak adlandırılan 
hayvanların başında köpekler gelir. Zamansız ve endişe dolu havlamaları bir süre sonra bir şeylerin 
olacağını haber vermektedir. Bu özelliği sebebiyle depremle dolaylı olarak ilişkilendirilmiştir. [142] 

 
yalbar-: Kırgız Türkçesinde bugün calbar- olarak kullanılmakta ve yalvarmak, küçülerek 

(tenezzül ederek) rica etmek (Yudahin,1998,I,166) anlamlarına gelmektedir. Türkiye Türkçesinde 
yalvar- şeklindedir ve (-e) birinden ısrarla, kendine acındıracak sözlerle, saygılı bir biçimde bir şey 
istemek (TS,1998,II,2378) anlamındadır. Deprem sebebiyle uğranılan felakete Allah’a dua ederek 
daha büyük felaketler olmasın diye yalvarmak dolaylı olarak depremle ilgili sayılmaktadır. [56] 

 
yer: Bu kelime Kırgız Türkçesinde bugün cer olarak kullanılmakta ve arz, yer, mahal; mesafe 

(Yudahin,1998,I,202) anlamlarına gelmektedir. Türkiye Türkçesinde de yer olarak görülmekte ve bir 
şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân; gezinilen, ayakla basılan 
taban; özel ad olarak, yer yuvarlağı, yerküre, Dünya; bulunulan, yaşanılan, oturulan şehir, kasaba, 
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mahalle; durum, konum, vaziyet; ülke, bölge; görev, makam; önem; herhangi bir şeye, bir işe ayrılmış 
bölüm veya alan; iz; üzerine yapı kurulmaya veya ekime elverişli toprak parçası, arazi, arsa; toprak; 
bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal; otel, motel vb. de kalınacak oda; sinema ve 
tiyatroda veya taşıtlarda oturulacak koltuk, sandalye; mec. durum (TS,1998,II,2433-2434) 
anlamlarında kullanılmaktadır.  

Deprem oluş yeri itibarıyla her ne kadar yer altında olsa da etkisi açısından yerde, yeryüzünde 
olduğu için dolaylı olmasının yanında doğrudan da depremle ilişkilendirilebilir. Bütün sarsıntılar, 
yıkıntılar, bağrışmalar, ölümler hep yerde, yeryüzünde olmaktadır. Bu sebeple yeri depremden ayrı 
düşünmek doğru sayılamayacaktır. [23,28,34,50,74,94,97,119,152,129,139,144,164,184,186,188, 191, 
199,230,243,244,255,269,272,275,282,292,299,305,317,324,331,341,343,357,379,387,391,398,409, 
411,426,4303,448] 

 
4. Sonuç olarak, aslında doğrudan veya dolaylı olarak depremle ilgili bulduğumuz kelimeler 

bunlarla sınırlı olmayabilir. Bize göre depremle ilgili saydığımız bir kelime bir başkası için ilgisiz 
sayılabileceği gibi, bizim tespit etmediğimiz bazı kelimeler de depremle ilgili kabul edilebilir. 
Amacımız, Kırgız tarihi için önemli sayılan bir eser üzerinde depremi yansıtan kelimeleri saptamak 
olduğundan, eksikleriyle de olsa bu çalışmanın faydalı olacağını düşündük. Aynı zamanda da daha 
önce Türkiye’de yayımlanmayan Zilzala’nın ilk baskısı olan Kazan baskısını tanıtmakla da bilim 
âlemine katkı sağlamış olduğumuzu düşünüyoruz.  
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3 Şiirde cer olarak geçtiği halde aynı kelime olduğu için buraya dahil edilmiştir. 


