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biraz da hiciv barındıran bir söyleyişi vardır. Onun üs!Obuna tesir eden önemli ı 
biri ele yöreselliktir. 

!(aynaklar 

AZAMAT, Nihat {2002.), Kilisli Abdullah Sennest, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı · 
Ansiklopedisi, C 26. 

BAŞÇILLAR, Seyfettin, l<ilisfi Divan )cıideri Antolo;iSJ~ istanbul: I(Uis !(ültür ve Dayanışma 
Yayınları. 

ÇANTAY, Hasan Basri {1957}, Kur'atN Hakim ve Mecıl~i l<e1im, C. Ivil!, istanbul. 
YA VVZ, l<eınal vd. (1992.). Evliyalar Ansiklopedisı: istanbul: Türkiye Ciazetesi Yayınları, C. 
QÜZEL Abdurra1unan (1981) Kaygusuz Abdal Ankara: l<ü!Wr Bakanlığı. 

islam Alim/eriAnsiklopedisi, Türkiye Ciazetesi Yayınları, C. 2.. 
J<ONYAU, ihrahim Hakkı (1968), Abideleri ve l<itabeleri ile l(t!is TanJu; istanbııl. 

Milliyet C/cızetesi (4 Ağııstos 1989). 
Son f-lavadis Qazetesi {20 Haziran 1965). 
ŞAHiN, Abdullah (1999), f(th:'>li Abdullah Sermest Tazebay Divatn Ankara: Uygur 

Yayını. 

YILMAZ, Mehmet {1992), Edebiycıtmuzda islami Kaynakit Sözler_ istanbul: Enderun Kıtabevi. 

KiliSLi ABDVLLAH SERMESTTAZEBAY ID. 1819 · Ö. 18821 VE DiVAN! 

1819 yılında doğan Abdullah Sennesi'in küçük yaşlarda annesiz ve babasız 
akrabalannın olmaması nedeniyle babasının arkadaşları tarafından büyütülmesi, ihrahim 
l(i!is'i işgalinden sonra onu da Mısır'a asker olarak göndermesi gibi durumlar onundineve 
meylinde önemli etkenlerdlr. Divanından başka tıp ve Sıffin Vakası ile ilgili kaybolan iki eseri 
vardır. Divanının 4 nüshasına ulaşılabilmiştir. Bütün şiirlerinde aruz veznini kullanan Sennest, 
şairidir. Divanında 9ö'sı Türkçe, 13'ü Farsça. 1 'i Arapça olmak üzere toplam 110 gazel; 1'i 
müstezat1 2 muhammes; 3 terci' -i bendı 3 müseddesı 1 müsemmen; 1 Farsça nutuk He ı 
müfredler vardır. Aynca divanında 1 de Haki'ye tahınisi vardır. Qazel!eıin pek çoğu ilahi bir 
halinde yazılmış gibidir. 

Anahtar Kelimeler: Kilis, Ta~avvuf Edebiyatı, Divan, Abdu!!ah Sennest Tazebay 

ABDVLLAH SERMESTTAZEBAY FROM I<ILIS ID. 1819- Ö. 1882) AND 1-115 DIVAN 

The important factors in Abdullah Sennest's tendeney to re!igion and ınysticism are the 
of his parents at an early age after hisbirthin 1819, his upbringing by his father's friends as he 
have .~fiy relatives and his assignment to Egypt as a soldier by Ihrahim Pahsa after he conquered 
Apart from Divan, he has twi:ı other works on medicine and Sıffin Case, which got tost. Only four 
copies of Divan were found. Sennest is a gazahi poet, using aruz foot in all his poems. Divan contains 
110 gazahls, 96 of which are inT urkish, 13 of which are in Persian an done of which is in Arabic. ll 
also includes 2 mustezat, one of which is in Persianı 2 ·muhaınınes, 3 teci-i bends, 3 müseddeses, 1 
müsemmen, 1 oration in Persian as well as verses and müfreds. Besides, there is also one Haki in this 
divan. Most of the gazahls are written ina sacred entrancement. 

J<ey Words: Kilis, Mystic Uteralure, Divan, Abdullah Sennest Tazebay 
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"ÇII<MAZ AYlN SON ÇARŞAMBASI" DEYiMiNE 
OLVMLV BiR BAI<IŞ 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞEN EL' 

ler anlatıma akıcıtık kazandırmak amacıyla iki veya daha çok sözcüğün 
dışında bir araya getip kahplaşması sonucu oluşmuş sözcük gruplandır. l<ısa 

araçlan olan deyiınler, geçmişten günümüze gelen kültürelmiras unsurtandır. 
daha çok kelimeden Inıruiu anlam dolu bu sözler, duygu ve dlişünceleriınizi 

L'·'·-·"· anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil yapılı gramer unsurlarıdır.
1 

hazır anlatım gücüne sahiptir. Deyimler de .:ıtasözleri gibi insanoğlunun 
·i kullanma ve az sözle çok şey aniatma ihtiyacını karşılarlıklan için yüzyıl

neoi/elen nesi!e, ktışaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bizden 
aktarılarak sonraki yüzyıUarda da yaşamaya devam edecektir. 

D<·virnlerde anlam ka!ıplaşınası söz konusudur. Deyimi oluşturan sözcüklerin bazen biri
. gerçek anlamları dışında kullanılır. Bu anlamlara mecaz lar, teşbihler ve müb<ı

eşlik eder: Nohut oda, bakla sofa, gözden düşmek, göze ginnek, göğe nıerdiven 
il<i !<anat bir kııynık, kendi başına buynık, annut piş, ağzıma düş, ağzını bıçak açma-

mn mtıaK, boynu bükük, hapı yutmak, papucu dama atılmak ... vs 
ı<unıcınn yanı sıra bazı deyimlerde, deyimi oluşturan sözcükler gerçek anlamlarını 

Çoğu gitti, azı kaldı, adet yerini bulsun, kimi kimsesi yok, yükte hafif, 
ağır vb. 

Deyimler hazır şekit, tekniktir, anlatım gücüdür, anlatım kalıbıdır. Deyimler de ata-
her mtlletin kendi öz malı olma özelliğini taşır. 2 

ımnnıııer milli ve kültürel değerler taşırlar, ait oldukları toplumların gelenekleri .. 
ıör,em,kl<erini, inanışlarını, kültürel ve toptumsal değerlerini yansıtırlar. Her deyim 

toplun1da anlam kazanır. Meydan okumak, tefe koymak, çileden çıl<mak vb. 
bildiğimiz anlamlannın dışında kullanılan deyimler de göze çarpmakta-

"Ziftlenmek: Bir işten kendisine yolsuz olarak ınenfaat temin etmek anlamı ile kuHa

, Qözden sünneyi çekmek: Vaktiyle istanbul'da l<asınıpaşa'da kayık yapılan yere 
kayık tahtalannı da "sünne'" adı verilinn iş. Fırsatı kaçırmayan bazı açık gözler kayık odala-

tahta aşınnnışlar," 3 

Balta olmak Sımaşına k, bilinden sürekli bir şey isteme!<.~ 
''Çıkmaz Ayın Son Çarşambası": "Belirsiz ve uzal( zaman" 5 anlaınındadır. 
"Çıkmaz Ayın Son Çarşambası" deyimi n günlük hayattaki kullanımlarına şöyle bir ba-

1-lüseyin HATEML ''Yeni l<openhag l<riterleri" başlıklı yazısında, Danimarka'da ya
karikatürler[ ve ortaya çıkan 'kartkatür krizini' irdelemekte, Avrupa'nın ahlaken çöktü-

Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. I<.ARS, ınsenei@kafkas.cdu.tr 
, Halk Edebi, -'·wt Qiriş, Ankara 1993,s.642 
j "A. 'iz/eri ve Deyim/er: Türk Dili Dagis1; 1964, S. 152, s.40B-471 

, s.050-651 
, Deyimler Sözlii§ii, ı<oza l<itap l<ırtasiye Yayıncı! ık, Ankara ·ı 1}1)1. s. 38,23-ı 

il!p,//k:al<>~.bid<leyi"' ,ı.ı "·"'PI. 11.04.2007 , http://tr.wiktiona-ıy.org. 11.04.2007 



• ğüııü vurgulaınakta, Bavyera Başbakalll Stoiber'in AI<P'nin Avrupa Muhafazakar 
içinde sadece gözlemci statüsünde kalacağını söylemesine dikkat çekmekte ve --r."""''"' 
Başbakanının partisi 'üye' olarak kabul edilirse, Türkiye'nin AB'ye üyelik şansı 
Demekollıyor ki, 'AB adaylığımız', bize sadece 'çıkmaz ayın son çarşambasında' 
şansından başka bir şey sağlamıyor ... AB'nin l<openhag Kriterleri'ne dahil 
l<apenhaglarını da Kriterlerini de başlarına çalsınlar." eleştirisini yapmaktadır."Yen_t. 
11.04.2007 

"J<iın istemez canım televizyon kutularının karşısında gerine geıine uzanıp 
rek patlamış mısır pardon popcom yemeyi kim istemez ? Ahh o seçimler yok ımı ! o 
Bizler aptal aptal oy verdikçe onlarda bizim altlanınızı oyu oyuverdi!er. Aldığımız 
çokca namaz kılmaya kalkmaz isek rnesele kalınayacak gibi. Ama hiç de ümidim 
landık mı yok canım. Şakanın sırası mı 1 Batı!( hele bir kavağa çıksın ! .Çıkmaz ayın 
bası da gelince belki ! Heyy yahu ne biçim temenni bu 1 Ben bunları göremeyecek mi 
Ehh 11e yapalım bunları görtip ilk gelene anlattırını biz de." 

Ahmet Cevat Şüküroğltı http:/ /www.amatorceedebiyat.com/eser 
11.04.2007 

"Daha önemlisi, Başbakan Çiller'in 1995 Qümrük Birliği karanndaki şaibeli 
sonrasında bile "Türkiye alınmadan l<ıbns Cumhuriyeti alınamaz" diyen Türkiye_ bu 
Yönetimi'n~.n tam üyelik görü~ "'eleri için tarih verilirse, adaylık uğruna susup durumu: 
necek mi? Vstelik, adada çözün. vanimadan ve Ankara'nın tam üyeliği çıkmaz ayın 
şambasında gözükürkenl" 

Mümtaz Soysal: Avanaklığııı ziıvesi 
lıttp://webm>iv.\ıurıiyet.com.!r/1 999/11 /24/158830.asp, 11.04.2007 

ll<aııat Atkaya'ııııı Hürriyet'teki yazısıııdan, 2005-07-01 16:48:29) 
Hürriyet yazı işlerinde karlyer yapabileceğime inandığım tek bir gün 

şakayla karışık da olsa Ertuğıul Özkök ve Fikret Ercan'ın bulunmadıkları Qünlerde 
çıkmaz ayın son çarşambas~ da diyebilirsiniz, çünkü ikisinin birden yok olması imk"ıı<ı'l 
sayfa güzelini benim seçebileceğim söylendiği gündü. 
http:/ /www.kodadimedya.conıldetay.php!id~331 H, 11.04.2007 
ANJ<ARA, 14/1 OIBYEI-·· 

Dış basında Türkiye ile AB arasmdaki ilişkilere değinen 13 Ekim 2005 
yanınılardan yapıl<ın ahntılar aşağıda sunulmaktadır:l(urier: "HC Sh·ache Halk 
yoı": "Türkiye ile müzakereler başladı. Burada kaybeden, kendi hükümeti ta,afıı1daın 
bırakılan, kendisine ihanet edilen ve satılan Avusturya oldu. Başbakan Schüssel 
Bakanı Plassnik Avustwyalılara kötü bir komedi sergileyip ülkemizi bütün dünya 
önünde gülünç duruma düşürdüler. Halbuki Schüssel açıkça hayır diyerek, tarihe 
devlet adaını olabilirdi. $imdi ise Avusturyalllara tiyatro oynayan ve ülkesinin 
vunmak yeıine, Brüksel tarafindan okşanmayı tercih eden, kendi kendine hayrani 
Başbakan olarak hatırlanacak. FPÖ Türkiye'nin AB'ye katılımına açıkça karşı çıkan 
çünkü Ozgürlükçüler vatanımızı korumak istiyor ve vatandaşlanmızı gereksiz yere 
maruz bırakmak istemiyor. Bu yüzden diyoruz ki: Türkiye ne coğrafi, ne tarihi, ne 
açıdan Avrupa'nın bir parçası değil. Bugün de, yüzyıl geçse de olmayacak. FPÖ 
Strache bu yüzden çıkmaz ayın son çarşambasında değil, hemen halk oylaması 
istiyor. Avushnya Anayasası'nda 'Adaletin yolu halktan geçer' diye yazıyor. Bunun 
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de Schüssel ile bir ilgisi var. Schüssel yeniden taban ile temasa geçse ve halkın görüşünü 
olur. 'insaniann neyin doğru neyin yanlış olduğunu gayet iyi bildiklerinden' eiriih olan 

, Türkiye'nin AB'ye katılıını yanlış ve Avusturyalıların büyük bir çoğunluğu tara-
redldeılili•vor.' diyor. FPÖ halkı sırtından Vllrınayacak ve halk oylaması yapılınası için 

Sb·ache, katılımdan sonra gelecel~ olan muazzam göç dalgasının en çok sıkınhsmı 
Avustwya, öncelikle de Viyana halkının güvenliği ve geleceği için çaba harcaya-

3/10) 
1 tv>/Ww.tıyegm.go•v.tr/yayinlarimiz/avıupabirligV2005/1 0/"1 4x1 Ox05.htm, 11.04.2007 

Göıii\dü<iliı gibi bu deyim hiç gelmeyecekmiş ve hiç olınayacakınış olaylar için kulla· 
Yukandaki ömeklerde de bu açıkça görülmektedir. .. 

Aslında "Çıkmaz ayın son çarşambası" yıhn bilinen, belirli bir zamanıdır. Bu zaman di
işaret edilen, Nevıuzdan (21 Mart) önceki Çarşamba günüdür. 
"Çıkmaz ay" ifadesiyle de ayın, başka bir aya çıkmadığı anlatılmıştır. Çünkü, Nev

birlikte yeni bir yı 1 ı n başlaması söz konusudur.Dolaytsıy\a "çıkmaz ay" yeni bir 
yeni bir yıla çıkmaktadır, ulaşmaktadır. 
Maıi gününe tekabül eden Nevruz, Türk cumhuriyetierinin yanı sıra islam alemin~ 

ve hemen hemen tüm Avrasya' da yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul edilmekte~ 

insanoğlunun zamanı değerlendiımek için kurduğu sisteme ''takvim" diyoruz. Ciüneş 
sisteminin hareketi esas alınarak takvimler icat edilmiştir. 

insanların hayatlannda takvim gerekli bir kültürel unsurdur Cjeçiınlerini toprağa bağlı 
sürdüren Türkler, genellikle yazın, balıann başlangıcı ile sürülerin otlağa çıkanlması, 

yapaniann ekin dönemlerinin başlaması için gelenekleıine uygun olan bir takvim ku!H 
• 

Bilinen en eski Türk takviıni; 12 Hayvan lı Takvim' dir. Ciüneş yılı esas alınarak 
olan 12 Hayvanlı Türk Takviminde "21 Mart " "yıl başı" olarak kabul edil

olarak bilinen "yeni yılın başlangıcı, yıl başı" günümüzde-devarlığını devam 
r. 

Nevruz, baharın gelişini, tabiatın uyanışını sembolize etmektedir. Bunun yanı sıra 
tarafından yok edilme tehlikesiyle yüz yüze kalan Cjöktürklerin, Ergenekon'a 

burada yüzyıllar boyunca kalmaları. gelişip güçlendikten sonra demir dağlan eriterek 
ı geri dönüp, yeniden mHiet olnlalannı Han etmeleri de aynı güne rast\amaktadır. 

ı yeniden millet oluşun kutlandığı bir bayram olarak da yaşamaktadır. 
"Nevruz'dan önceki dört çarşamba kutsal sayılmaktadır. Bu çarşambalara "ilahır 

ın son çarşambala rı)" denilmektedir. ilk Çarşamba "Su Çarşaınbası "ı ikin~ 
Carsaınbası"" 1 üçüncüsü "Yet ÇarŞaınbası"; dördüncüsü "Torpag Çarşaınbası ya da Ahir 

ımb>aiS<Jn Çarşamba)dır. 

Bu çarşaınbalar, bir nevi Anadolu halk takviminde görülen ve şubat ayının ikinci yarı~ 
ilibaren1 önce havaya, sonra suya, sonra da toprağa düşerek onlann ısınmasını sağla~ 

" ile büyük benzerlik göstermektedir. Diğer taraftan "ilah ır çarşanıbalar" insana 
"anastH erbaa"dan başka bir şey değildir.'' 7 

ı ı YA$/\, '' Türklelde Takvim ihtiyac/', YeniAvrasya Dergisi, Mar!-l~isan Sayı~ı, 2000 
, "Azerbaycan Kıi1ft7n7'nde '1iaht! Çerşenbekr" ve Eskf Türk !Jfiıi !le Pam/ellikled', Türk Kültüreinde 

, Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri (15-16 Murt 2002, Diyarbakır), Ankara 9.002, 162. 
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"Eski inanışiara göre insana fayda vermeyen "ölü" hesap edilirdi. Mehz 
torpağın mehsul vennesini "dayandınnası onun "donınası" insanın en 
nemetlerinden mehrum olması gibi derk edilirdi. Yığılan ezuge ehtiyatı tü;~;~:~~ 
da torpağı oyatmag, ekmek arzusu artırdı. Torpag ise birden bire "dirilmirdi", 
oyanınası üçün su, islilik (od,güneş) ve yei(hava) lazım idi. Ele bu aızu işle 

gedimden hemin dört unsurla elagedar özünü zengin adet-en'ene, e'tigad ve avıinlıeriii 
mışhr. Teze ilin başlamasın dört hefte galmış, bu ayin ve etigadlar icra olunınağa 
Bu çarşambaların her birinde tabiatın dört unsuru canlandınlmıştır. 

Bu kutlamalar, salıyı çarşambaya, bağlayan gece yapılır ve bu geceye 
cesi" denitir. l<utlamalarda özellikle çarşambanın esas alınmasını da şöyle açııkl<ıyabilj 
tahvili "yani yıl değişimi, yeni günün'başlaınasıyla ilgili olarak çeşitli inançlar 
dir. Zengezur'da yıl değişimi "il tahvil i" çarşamba gününden itibaren hesap 

Salıyı çarşambaya bağlayan son çarşamba gecesine "ahir çerşenbe \ ıtın 
günü "d enilir. Ahir çerşenbe (son çarşamba) Nevruz'un en kutsal günü kabul - '''-~~- •~._ ~ 

çarşambaya "yıl çerşenbesi, torpak çerşenbesi de denilmekledir. 10 Nevruz'un en 
en görkemli, en canlı ktıtlaınalan bu gün yapıltr ve insanların yokluktan kurtulldllkla 
olarak adlandınlır. 

Azerbaycan kültüründe bu dumm bir efsane ile de açıklanmıştır, "insanlar 
[<_::inde oldukları bir günde seL ateş ve yel "'T orpag Hatun"un yer altındaki mabedine 

Yatmakta olan "T orpag Hatun"u uyandınp insanların çektiği sıkıntılan 
.. -~ orpag Hatun": 

"Insanlan felakete salan, kendi felakete düşer" diyerek yerinden kalkar, sel, ateş 
de verip: 

"Zemzem geldi, ateş geldi, yel geldi. 
"Teze ömür, teze mehsul, il geldi." sözlerini söyleyerek yeryüzüne çıkar. işte o 

,.,,şenbesidir ... ,, 
Son çarşamba, ataların ruhlan için de merasimler yapılır. inanışa göre 1o gün~ 

s:an ataların ruhlan gelip evlerin bacalanna oturarak gün doğana kadar 
gidişatını kontrol ederlerıniş. Onun için büyük eğlenceler yapılır ldı ruhlar 
:yi hcdini görüp huzur bulsunlar diye." 12 

Ahir çarşamba günü herkesin neşeli olması,iyi sözler söylemesi, 
;ô.ygı ve sevgi ortamının kurulması, herkesin dikkatle uyması gerekli l<ın·allard 
3u günü insanların iyi bir şekHde geçirebi!ıneleri için gayet neşeli, iyi niyetli, 
olmaları gerektiği ileri sürülmüştür. Aksi halde bu günün insana felaket 
'ncmı!maktadır. 13 

Nevruz günü, iyilik ve bereketi temsil eden baharla, kötülük ve 
si! eden kışın mücadelesidir. Bu yüzden ilk ve son çarşamba günleri 
::ılan işlerin yapılmaması, yerine getirilmesi gerekenierin de ihmal 

· Aza d 1'-!EBiYEV, 1/rı)ar Çerşenbela, Bakü 1992. ( Akt. Ka dir inan Bilgir ,Basılmamış LiS~ıns Tez i, J<ars 
; Ehliınan AHVNDOV, Azerbaycan /-laik Xmm Ömeklcrd.Akt: Semih Tezcan), TDK Y.ıy., Ankara 
436 
~ 0Abdüllı,1luk M. ÇAY, Türk Ergenekon /Jayram1, Ankara 1996,s.234 
.. ::sına ç~MŞEJ<, dge., s.167 
·ı.!\zad NEBiYEV. age.,s.46 
·ı Eh!inıarıAHVNDOV <1ge., s. 434-435 

gelişini kolaylaştıracağına inanılır. Bu günler uğur, saadet, bollu.k için kaçı
gereken gilnlerdir. Bu güne özgü özet yemekler hazırlanır. O gun kın, nef

husuınet şöyle dursun kötü söz sarf edilmesi bile Nevruza saygısızlık sayı-

Son çarşamba gününün iyi geçirilebilmesi için neşeli, iyi .niye~~ ve. temiz o~; 
dikkat edilir. Bunlar yapılmazsa felaket ve sıkıntılar getırecegıne ıııanılır. 

fakir fukaraya yardım edilirse yılın bolluk bereket içinde geçeceğine inanı!ır. 
çarşamba gecesi misafir ağırlamanın önemi çok büyüktür. Misafir ağırlamanın o 

bolluk ve bereket getireceğine inanılır. 16 

· Azerbaycan'da eve bereket gelmesi gayesi ile Nevruz'dan önceki ça~~am
Çarşambal günü bol miktarda yemek pişirilir ve bu yemek akraba ve k~mşu-

birlikte yenir. Ayrıca eve gelen her ınisafire sofra konulur. Bu gelenek l<ars ta da 
ettirilmektedir. 17 

J<azak P.:eleneklerine göre bu günde birbirine küs olanların barışmaları gerekir. 
küslü ıi'eçen yıl ı n kış la bitmesi gerekiyor. Aydınlık, nuri u, iyilikle dolu zaman

artık kötülüğe yer yoktur. "VIus günü önüne gelse; derlesinin suçunu bi! e affet deni-

'" Aslında "Çıkmaz ayın son çarşaınbası" yılın bilinen, belirli bir zamanıdır. Bu zaman di-
He işaret edilen1 Nevruzdan(.2.1 Mart} önceki Çarşamba günüdür. .. .. 

"Çıkmaz ay" ifadesiyle de ayın, başka bir aya çıkmadığı anlatılınıştır. Çunku, Nevnızla 
yeni bir yılın başlaması söz konusudur.Dolayısıyla "çıkmaz ay" yeni bir aya değiL yeni bir 

çıkmaktadır, ulaşmaktadır. " ~~ 
Verdiğimiz bilgilerden hareketle "çıkmaz ayın son çarşambası ı Nevruzdan on

son çarşambadır diyebiliriz. Bu gün yılın en bereketli günüdür. Herkesin töre gere~i 
iyi muamele etmek mecburiyetinde olduğu, küslerin ban~tığı kutsal sayılaı~ ~ı~ 
Bu gün atalarının ruhunu şad etmek için, insanlar dtişınan!~nn~ dahı .ı~ı 

ellerindeki bütün imkanları seferber edip, olmayacak şeylerı bıle ol(ıbılır 
için çabaladıkları gündür. . 
Diyebiliriz ki 1 "çıkmaz ayın son çarşambası" deyimi, hiç gelmeyecek ~lan bır 
değil, yılın var olan, belirli ve en olumlu zaman dilimini ifade etmekledır. 
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"Çli<MAZ /\YlN SON ÇARŞAMBASI" DEVilviiNE 
OlUM LV BiR B/\I<J~; . 

Deyim! er, p,erçek manasından az çok farklı b-. . . oluş,ııı kalıplaşmış sözlerdir. De imler sal . n ma_na _taşıyan ıkı_ veya daha (azla 1 
müstakil ve ki işeleşmiş kelime g~up!arıdır ~ıp oldukları buz ı nıte!ıklcrle atasOzlerinden ayrılır. 

yan deyi:~~e~~~~~~~ınnı'~çdı'k'ıTiirkçe'nin söz dizimi içinde kendine h<ıs nitelikleriyle naclide bir 
" 1ıaz ayın son çarşambası" d · - · 1 zandığı anlam değişikliğin! ele a!acai'iız 

3 
.. 

1 1 
eyımının yan ış vey<ı olumsuz kullaııılat 

?lumlu bir an lanı,~ geldiğini kt~nıtlari~eı~, .. ~;k~~:z 0a~1

1~
5~~ncıı~~~~~~ t.~ıdı,~ı ta~ıl~n. btı 

ıçerisindeki yerini de be!irteceıliz ' c n ası ~ eyımının 

Anahtar l<eliıneler: Çıkıni-17 Ayın Son Çarşanıbası, deyi:n .olumlu 

.. . . Tl-lE AFFIRMATIVE VIEWTO PHRASl 
ll Ilc L,\ST WEDNESDAY OF Tl·IE DEAPIDCI< MONTH" 

The phrcıses are cı skady combination of words ·ıı d 1 . . 
to same pecularitics !hey disı-inouish froı . ·b - c ı ldve rnetaphoncal mcdnlng. !n 
combination of words. " n pı oveı s, because !hey are mould and apaıt from 

in 1 In this rese<ır~h we'/1 investigate !he ıneaning changes of ph ra ses what has i ls""' m·; n;, 

has ~ıe ;~~:;:~ ~!:ı~1~~~ :~ tıy_ı~~ convince th<l_l t~ıe phras~ ·:The !asi \A/edne~day of the dead!ock 

the position of dbove ı~ıent~;~ı;do~l~;!:: ~~~~~c\~~~;o~~a~;~!~r;~~s;~e~~~~r:.notion. In this ,ırtide is 

)(ey \,\lorck The La>.! VVc:dnesday Of The Dettdlock Monih, phrdse, <lffirrn,iliw 
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TÜRKTiYATRO EDEBiY ATlNDA ESI<i TÜRI< YURTLARI 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENQÜL' 

1. Ciiriş 
Türk edebiyatı, siyasi, sosyal ve özellikle tariht konutann edebi eserler vasıtasıyla de-

i>n,Udlmr·d noktasında oldukça yetersizdir. Bizde tarihi meselelere yaklaşım, çağdaş ede
karşılaştırıldığında bunu rahatlıkla görebiliriz. Bunun bir eksiklik olduğunu kabul 

birlikte, özellikle Tanzimat'la başlayan Modem Türk tiyatrosunda sosyal. siyasi ve 
ıneselelere diğer edebi türlerden daha fazla ilgi gösterildiğiili söyleyebiliriz. Başta "Na

ve Alıdulhak Harnit olmak üzere birçok sanatkar, yazdıkları tiyatro eserlerinde, 
taıihinden hareketle hem tarihe hem de kendi devirleıine ait olaylarla ilgili 

;,ı.,,,ı,,,,,ı.,.· yapmışlardır. 
uzeıııı<1e Meşrutiyet ve Cumhuriyet tiyatrosunda ya tamamen veya kısmen kayberliN 
· Tü1k Yınt!an ele alınmış, zaman zaman buralann hangi şartlarda ele geçirildiği de 

Eski Türk Yurtlarinın kaybedilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir. 
bu çalışmanın sınırlan içinde, Eski Türk Yurtlarinı değişik cephelerden ele alan yirmi 

kısaca değerlendire-ceğiz. 
2. Tiyatro Edebiyatımızda Eski Türk Yurtları 
Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde kaleme alınan oyunlarda başta !<ıbrıs olmak 

J<ınm, Ciirit. Balkarılar ve Trablusgarp'ı kaybetme sebepleri üzerinde durulmuş, bugün 
bir kısmı elimizde olmayan bu topraklarda Osmanlı Devleti'nin uyguladığı politika 

zaman zaman bölge halkının Osmanlı Devleti'ni nasıl arkadan hançeriediği 
ıtılmıs,tır. 

2.1, J<ıbns 
Bu oyunlar içinde l(ıbııs'ı anlatan eserlerin büyük çoğunlukta olduğu göıülmektegir .. 

197 4 }(ıbrıs Barış Hareketi üzerine kaleme alınmıştır. Oyunlarda daha çok }(ıbrıs 
hazırlayan sebepler üzerinde duruhnuşı Rum ve Yunanlıların Türk nUhısa uygula-

zulümler anlatılmıştır. Özellikle Türk kahramanlığını ve bölge halkmın özgürlüklerini 
amn,\1"" adına verdikleri büyük mücadeleleri ön plana çıl<aran oyunların yanında, l<ıb

tarafmdan fethini ve 1960'h yıllarda yaşanan olayları anlatan oyunlar da kale-

ıalınııııstır 
Ab,oııllloh Yılmaz tarafından 1963-1964 J<ıbns olaylan üzerine yazılan K1bns Bizim

kısa oyunda, Rumların Türklere yaptıklan zulüm ilkokul öğrencelerinin 
aşaı1ık!anr1dan hareketle verilir (1964: 1-12). Oyun, Türk askerlerinin l<ıbrıs'a hill<im oldu
habeıiyle sona erer. Bir temenı1i niteliği taşıyan edebi kurgu, anlabna zamanından yakla
on yıl sonra gerçekleşir. Eser, 1964'te Rize Halk Eğitim Merkezi tarafından temsil edilir. 

J<ıbns'ta Rumların Türklere yaptıidan zulüm\eıi anlatan oyunlardan bir diğeri /(!b

Ateşler içinde isimli oyundur. Piyes, köy öğretmeninin teşviki ve cesaretiyle, köylülerin 
kuşatan Rumiara karşı verdikleri kahramanca mücadeleyi anlatır (Erdoğan 1967: 1-

J<onusu l<ıbns'ta geçen Emel/erin Uğraf!Sl isimli oyunda Tarık'ın Rum komşusu So
hareketle, Rumların Türklere karşı takındığı düşmanca tavır ve ihanetleri anlatılır 
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