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1911 yılında Genç Kalemler dergisindeki “Yeni Lisan” makalesiy-
le bugünkü modern Türkiye Türkçesinin doğuşunun temellerini 
atan Ömer Seyfettin; millî şuuru ve fikriyatıyla Türk düşün, kültür 
ve edebiyatının önemli fikir adamlarından ve şahsiyetlerindendir. 
Millî edebiyatın temelleri Genç Kalemler dergisinde atılmış; “Ömer 
Seyfettin, Âkil Koyuncu, Rasim Haşmet ve daha önce Fecr-i Âti En-
cümeni’nde bulunan Ali Canip gibi gençlerin çıkardıkları bu dergi, 

‘Millî Edebiyat’ deyimini ilk defa ortaya atmıştır” (Akyüz, 2012: 167). 
Ömer Seyfettin topluma millî şuuru, millî kültürü, Türk’e ait unsur-
ları aşılama yolunda çabalamış; fikirleri ve eserleri döneminde oldu-
ğu gibi bugün de geçerliliğini korumuştur. 

“Ömer Seyfettin’in makale ve diğer fikrî eserlerindeki konular arasın-
da, jimnastikten ev ve aile hayatı, çocuk terbiyesi, kadın ve eğitime; 
siyaset, Türkçe ve Türkçenin sadeleştirilmesi, edebî şahsiyetler, ede-
biyat ve edebiyatın millîleştirilmesine kadar geniş bir yelpazeye ya-
yılan meseleler vardır” (Polat, 2018: 41). Gerek dil gerek edebiyatta 
millî benlik ve öze dönüş düşüncesini taşıyan Ömer Seyfettin ve ar-
kadaşları, “millî edebiyat”ın oluşturulması hususunda büyük emek 
vermişlerdir. Medeni kalkınmanın hızlı, buna karşılık yozlaşmadan 
doğru bir şekilde sağlanması için çabalamışlardır. Benimsediği yeni 
dünya görüşünü “Yeni Lisan” makalesiyle ortaya koyan Ömer Sey-
fettin, bu yeni görüşünü edebî eserlerinin muhtevasının merkezine 
koyar ve somutlaştırır. Kültür, dil ve edebiyat olarak Doğu ve Batı kül-
türleri etkisi altında kalan, millî benliğinden uzaklaşan halka karşı 
millîleşmenin ilk hamlelerinden olan “Yeni Lisan” makalesiyle bera-
ber aynı sayıda yer alan “Bahar ve Kelebekler” hikâyesi, Ömer Seyfet-
tin’in millî benliğe dönüş düşüncesini aktardığı, yozlaşmış kişilere 
karşı eleştirisini yaptığı; Batılılaşmayla gelen değişme sürecini, ku-
şaklar arası sosyo-kültürel krizi yansıttığı eserlerinden biridir.  
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“Ömer Seyfettin’e göre, İran taklitçiliği gibi Batı taklitçiliği de bizi kendi öz 
benliğimizden uzaklaştırmış, bizi tabiata, hayata ve hakikate ‘yabancı’ kıl-
mıştır. Ömer Seyfettin, makalesinde, soyut olarak ortaya koyduğu bu görüşü, 

‘Bahar ve Kelebekler’ adlı hikâyesinde somut olarak, tipler vasıtasıyla canlan-
dırır” (Kaplan, 1984: 41). Ömer Seyfettin’in toplumsal sorunlara yönelmeye 
başladığı ve millî kültüre dönüşü işlediği bu hikâyede; toplumda kadının ala-
turka, geleneksel düşünce ile alafranga, Batılı düşünce arasında sıkışıp kaldı-
ğını, özgürleşemediğini 97 yaşındaki nine ve 18 yaşındaki torunu üzerinden 
anlatır. Yazar, yozlaşmış, benliğini yitirmiş kişilere karşı kendi düşünceleri-
ni bazı bölümlerde ninenin ağzından aktarır: “Şimdi siz Frenk mürebbiyeler 
elinde büyüyor, kendi lisanınızın güzelliklerini tanımıyor; başka memleketle-
rin, başka şeylerini öğreniyorsunuz. Onlara benzemek istedikçe kendi benliği-
nizden uzaklaşıyor, etrafınızdan nefret ediyor, hakikaten sevinç ve saadetten 
mahrum kalıyorsunuz. Ah… At elinden o kitabı!” (Ömer Seyfettin, 2019: 164) 
Ömer Seyfettin burada, Batı kültürü karşıtlığı yapmaz ya da yabancı roman 
okunmasına karşı çıkmaz; burada dile getirdiği, kişinin millî şuura kavuşma-
dan, millî benliğini kavrayamadan yabancı kültüre kendini kaptırması, millî 
benlikten uzaklaştıkça gerçeklikten de uzaklaşılmasıdır.

“Odanın uyutucu ve gölgeli sükûnunda sanki bu iki vücut eski ve yeni 
Türk kadınlığının meyus ve teselli kabul etmez iki timsali idi. Biri, bir 
asır evvelki neslin son numunesi, hayattan ziyade ölüme ve nisyana 
ait bir hatırası… Diğeri, bugünün, bir asırlık mecburî ve meşum te-
rakkinin, tagayyürün narin ve tatmin olunmaz bir çiçeği idi. Netice 
itibarıyla ikisinin de talihi bu kapalı tenha oda… Bu muhteşem ve 
süslü mezar idi” (Ömer Seyfettin 2019: 171). 

Ömer Seyfettin hikâyenin bu satırlarında; ne Doğu kültürü ne de Batı kültürü 
düşüncesi çerçevesinde Türk kadınının istediği özgürlük ortamına kavuşama-
dığını, evlerinin birer mezar olduğunu ve burada tıkılıp kaldıklarını belirtir. 

Toplumsal sorunlara değinmeye başlamayla topluma, halk kültürüne ait un-
surların da hikâyelerde yer alması tabiidir. “Ömer Seyfettin gibi edebiyatın her 
yönüyle Türk kültür dairesi içine çekilmesi gerekliliğini savunanlar, manzum 
ve mensur edebiyat ürünlerini yazarken, dil, edebiyat, sanat, kültür, medeni-
yet gibi konularda kaleme aldıkları makaleleri oluştururken halk kültürüne 
ayrı bir önem vermişlerdir” (Duymaz, 2009: 413). Ömer Seyfettin gibi millî 
edebiyatın oluşması konusunda çabalayan biri için halk kültürü unsurları çok 
önemlidir. Köklü bir medeniyete sahip Türk milletinin, millî şuur ve öze dö-
nüşle diğer kültürlerin etkisi altında yozlaşmadan medeni kalkınmayı gerçek-
leşebileceğini düşünmüştür çünkü kültür unsurları millî kimliği ifade eder ve 
doğrudan millî göstergelerle, kodlarla doludur. Halkın dilini kullanan ve hal-
kın yabancı olmadığı, onlara ait unsurları kullanan yazar, kültürel unsurları 
başarıyla kullanır. Hem hikâyelerinde hem de şiirlerinde folklorik unsurlar 
göze çarpar. “Bahar ve Kelebekler” hikâyesinde de fal, batıl inanç ve Türk renk 
kültürüne dair izler görülür.
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“Bahar ve Kelebekler”de Türk Kültürünün İzleri ve Renk Sembolizmi

“Bahar ve Kelebekler” hikâyesi, bir bahar gününde geçmektedir. Geleneksel dü-
şünceye sahip nineyle Batılı anlayışa sahip torunun arasındaki kuşak çatışma-
sı net bir şekilde görülür. Nine ve torunun sohbetinde nine; ruh ve can sıkın-
tısı yaşayan, hayattan tat ve zevk almayan torununa kendi gençliklerinde can 
sıkıntısı nedir bilmediklerini ve bahar geldiğinde neler yaptıklarından, kendi 
neşe anlayışlarından bahseder:

“Ne gibi olacak, bahar da her mevsim gibi bir eğlence vesilesiydi. Biz 
bir senelik hayatımızı baharda tefe’ül eder, güler, eğlenir, oynardık. 
Ah bu tefe’ül… Pek şairane, pek lâtif, pek hassastı. Daima doğru çıkar-
dı. Hepimiz itikat ederdik.

Bahar geldi, ağaçlar çiçek açmağa, yapraklar yeşillenmeğe, çimenler 
baş göstermeğe başladı mı bizim gözlerimiz artık odalarda duramaz-
dı. Bahçeye koşar, baharın ortasında gezinirdik. İlk göreceğimiz kele-
bek bir senelik talihimizdi. Onu tecessüs ederdik. Onu beklerdik. İlk 
kelebeğin beyaz, pembe olması için mâniler söyler, dalların üzerine 
beyaz ve pembe kumaş parçaları atardık. Sarı veyahut siyah bir ke-
lebek göreceğiz diye korkar ne kadar heyecanlar geçirirdik.” (Ömer 
Seyfettin, 2019: 167)

Geleneksel düşünce içerisindeki nine geçmişe duyduğu özlemi romantik bakı-
şıyla anlatır, gelecekten ümitsiz olan torununa geleceği tahmin etme, gelecek 
hakkında talih tahmini için tefeülden1 bahseder. 

Batıl inançtan, faldan kurtulmanın gerektiğini savunan Ömer Seyfettin, “Ve-
him ve Fal” (1919) yazısında; “insanları vahi, batıl fikirlerden kurtarmak için 
iki çare vardır: o da muhayyile ile muhakeme farkını düşünmek, hükmetmek 
için muhakemenin kullanılmasını onlara öğretmek! O vakit binlerce vehim, 
falcılık falan iflas eder. Ama insanların yüzde birine muhakemenin kavaidini, 
tabiatını öğretebilmek mümkün mü? İşte bunu bilmiyorum” (Ömer Seyfettin, 
2018: 799) diyerek bu düşüncesini belirtmiştir. “Ömer Seyfettin, hikâyelerin-
de modern dünya düzeni karşısında Türk toplumunun geri kalışının sebep-
lerini farklı cephelerden işleyerek, toplumda bir bilinç uyandırmaya çalışır. 
Yazar, kimi hikâyelerinde yarattığı kahramanlar vasıtasıyla bilimin ve tekno-
lojinin hızlı bir ilerleme kaydettiği 20. yüzyılda batıl inanışları ve taassubun 
varlığını alaylı biçimde eleştirir” (Hasdedeoğlu, 2020: 168). Bu hikâyede ni-
nenin bahsettiği tefeülü alaycı bir şekilde ele almasa da bu durumu “büyük-
ninesinin ‘tarih-i mukaddes’ hikâyeleri gibi garip vehimler içinde masumane 
yalanlar, mantıksız ve mücerret itikatlar içinde uzayan sözlerini artık işitmi-
yordu… Eski Türk kadınlığının itikatları yeni Türk kadınlığının talihine nasıl 

1 Arapça kökenli tefeül kelimesi “fal açma, fal bakma, uğur sayma” manalarına gelmektedir. 
Burada kelebekler üzerinde yapılsa da genel olarak divan eserleri, kitaplar üzerinden 
yapılmaktadır. Hikâyede de nine, kış vaktinde toplanıp divandan tefeül ettiklerinden 
(Ömer Seyfettin, 2019: 66) bahseder. Doğu kültürüne ait bu fal türü, İran’da daha çok 
Hâfız-ı Şirâzî’nin Divan’ı üzerinden yapılmaktadır. 
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bir hüküm verecekti? Merak ediyordu.” (Ömer Seyfettin, 2019: 168-169) satır-
larıyla eleştirir.  

Nine, torununa bahar gelince yaptıkları tefeülü anlatırken kelebeklerin renk-
lerine göre o seneki talihlerinin belli olacağına inandıkları görülür. İptidai 
dönemlerden itibaren insanların bilinmeyeni keşfetme ve gerçeği görme me-
rakıyla oluşan birtakım batıl inançlar ve fallar dâhilinde canlı ve cansız un-
surların uğurlu veya uğursuz sayıldığı durumlar görülür. Bu canlı ve cansız 
unsurlar; biçim ve görünüşlerine göre de şans-şanssızlık, iyilik-kötülük gibi 
zıt kavramları ifade eder. Hikâyede “kelebek”lerin renklerine göre talih için 
tahminde bulunmada fal aracı olarak kullanıldığı görülür. Türk halk kültü-
ründe kelebek, bereketin ve bolluğun simgesidir. Falcılık, Türklerin İslamiyet’i 
seçmesiyle beraber azalsa da eski Türk inanışında önemli bir yer tutmaktaydı; 
9. yüzyılda Eski Türkçe dönemine ait Eski Uygurca fal kitabı Irk Bitig adlı eser 
buna örnek olarak gösterilebilir. Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün-
de de “ırk” kelimesi, “falcılık, kâhinlik ve bir kimsenin gönlündekini bilmek” 
(Kâşgarlı Mahmud, 2013: 42) anlamlarında verilmiştir. “Fal baktırmak, iptidai 
şamanizmin bütün kişi oğlunun ruhunda bıraktığı ve tedavisi kabil olmayan 
hastalıklardan biridir. Bir Altaylı kamın kürek kemiği falıyla, olgun topluluk-
taki aydın salon hanımlarının ve madamlarının iskambil veya kahve telvesi 
falı arasındaki fark ancak maddedeki farklardır. Mana bakımından bu fallar 
arasında en ufak fark bile yoktur” (İnan, 2017: 152). 

İnsanlar; sürekli gördükleri ya da iç içe yaşadıkları nesnelere, doğa unsurları-
na, renklere, sayılara anlam atfetmiştir. Renkler, millî kimlik inşasında mil-
letlerin kültürel sembollerinden biridir. “Türk tarihinin en eski devirlerinden 
başlayarak, çeşitli renklerin sembol anlamlarından başka, manevî ve millî 
anlamlar da kazandığı görülür” (Genç, 1997: 1078). Türk kültüründe renkler; 
coğrafi yön adlarında, hakanların unvanlarında, doğa unsurlarının adlandı-
rılmasında, toponimi ve hidronimide kullanılmıştır. Milletler arasında renkle-
rin farklı mana ve kavrayışları, gelenek ve görenekler çerçevesinde sembolize 
ettikleri farklı düşünce ve semboller bulunur. Tarihsel süreç içerisinde millet-
lerin kültür edinimleriyle oluşan bu renk sembol dünyasında; renklerin farklı 
anlam ve düşünceler sembolize etmesinde, renklerin insan üzerindeki fizyo-
lojik ve psikolojik etkileri önemli bir yer tutar. Köklü medeniyete sahip Türk 
kültüründe renklerin sembolik manaları zengin bir muhteva içerir ve kültürel 
süreklilik içerisinde başarılı bir şekilde korunmuştur. “Türk tarihinde renk-
lerin çok önemli bir yeri vardır. Türkler renkleri ifade eden söz ve kavramları, 
yalnız lügatî-aslî manada değil, belki aynı zamanda mücerret mefhumlar gibi 
mecazî manada da kullanmışlardır. Ve bunlara ilahî, dinî, millî, coğrafi ve duy-
gusal manalar yüklemişlerdir” (Heyet, 1996, 55). 

“Bahar geldi, ağaçlar çiçek açmağa, yapraklar yeşillenmeğe, çimenler 
baş göstermeğe başladı mı bizim gözlerimiz artık odalarda duramaz-
dı. Bahçeye koşar, baharın ortasında gezinirdik. İlk göreceğimiz kele-
bek bir senelik talihimizdi. Onu tecessüs ederdik. Onu beklerdik. İlk 
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kelebeğin beyaz, pembe olması için mâniler söyler, dalların üzerine 
beyaz ve pembe kumaş parçaları atardık. Sarı veyahut siyah bir ke-
lebek göreceğiz diye korkar ne kadar heyecanlar geçirirdik.” (Ömer 
Seyfettin, 2019: 167)

Nine, torununa baharın gelmesiyle ilk gördükleri kelebeğin rengine göre talih-
lerine etki edeceğini inandıklarını belirtir. Ayrıca ağaca da beyaz ve pembe ku-
maş parçaları bağlanır. Burada, ağaca kumaş parçası bağlanmasıyla eski Türk 
inanışının kalıntıları görülür. Doğayla iç içe yaşamış Türklerde animistik dü-
şünce gelişmiştir. Türkler doğaya, doğanın unsurlarına ruh atfetmiş ve saygı 
duymuştur. Ağaç eski Türk kozmogonisi ve inanışında kutsal görülmüş, gerek 
Uygurların türeyiş efsanelerinde gerek Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan’ın 
ikinci eşini ilk kez bir ağaç kovuğunda görmesiyle Türklerde ağaç kültünün 
izleri görülür. Türk inanış dünyasında ağaç hem Tanrı’yla iletişimin bağı hem 
de yaşamın sembolü olarak görülmüştür. Türkler, İslamiyet’i seçse de bu he-
men olmamış; İslamiyet, Türkler arasında hemen hızlıca yayılmamıştır. Ay-
rıca Türkler Şamanizm’e, eski inançlarına dair anlayışları yaşatmaya devam 
etmiş; Anadolu’ya gittikleri coğrafyalara da taşımıştır. Örneğin Türklerin 
Müslüman olduğu, eski inanışlarla İslamiyet’in tabakalaşma oluşturduğu 16. 
yüzyılın ilk yarısında yazıya geçirilen Dede Korkut destani hikâyelerinde hem 
İslami unsurlar hem de dağ ve ağaç kültlerinin örnekleri görülür. 

“Mezarlara ve ağaçlara nezir olarak paçavra bağlamak en iptidai şamanizmin 
geleneklerinden biridir ve bütün Müslüman Türklerin halk tabakası içinde 
dini bir vazife imiş gibi telakki edilmektedir. Şamanist bu ‘nezr’i dağ, orman, 
ağaç, su ruhlarına, umumiyetle ‘yer su’ dediği Tanrıya bağışlar, ‘yer su’ ruhla-
rı merhametli ve koruyucu ruhlardır; az şeye kanaat ederler” (İnan 1952: 25). 
Günümüzde de ağaçlara, yatırlara kumaş parçaları bağlanıp dua edilip dilekler 
dilenir. Türk kültüründe üremenin, bereketin, hayatın sembolü olan ağacın 
dileklerde Tanrı’yla insan arasında vasıta olarak görülmesi doğaldır. Millî kül-
türü ihya etme yolunda halkın diline, halkın kültürüne yer veren Ömer Sey-
fettin; bu hikâyesinde ağaca kumaş parçalarının bağlanmasını anlatmasıyla 
Anadolu’ya taşınmış olan eski Türk kültürünü, halk inanışını yansıtmıştır. 
Kumaş parçalarının renkleri de Türklerin renk sembolizmine dair izler taşır. 
Türk renk sembolizminde ak / beyaz renk, arılığı, ferahlığı, iyi niyeti; Farsça-
dan giren pembe ise aşkı, sevgiyi, samimiyeti sembolize eder. Hikâyede de nine 
torununa dileklerinin gerçekleşmesi için ağaç dallarına bağladıkları kumaş-
ların beyaz ve pembe olduğunu söyler. Arılığı, temizliği, sevgi ve samimiyeti 
temsil eden bu renklerin iyi dilek temennilerinde kullanılması, bu renk sem-
bolizminin halk inanışındaki uygulamaya yansımasıdır. 

“Her mevsimin kendine mahsus âdeti, eğlencesi, ananesi vardı. Daha 
hiç açmamış, bir senelik gül ağaçlarının dibine akşamdan beyaz ka-
vanozlar kor, içine yüzüklerimizi, yüksüklerimizi atar, ertesi sabah 
güneş doğarken mâni söyleyerek tekrar çıkarırdık. Birbirine benze-
meyen bin mâni bilen, bütün kış herkesin lâfına, bir söylediğini bir 
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daha tekrar etmeden binlerce kafiye bulan kadınlar vardı.” (Ömer 
Seyfettin, 2019: 166)

Nine, torununa gençliğinde zevk ve eğlenceye dair yaptıklarını, âdetleri anla-
tırken beyaz kavanoz içine yüzük ve yüksüklerini koyarak gül ağacının dibine 
koyduklarını söyler. Yüzük ve yüksüklerle birlikte aslında geleceğe dair hayal-
lerini ve umutlarını da bu kavanoza koymuşlardır. Kavanozun beyaz renkte 
olması yine Türk renk sembolizminin ve renklerin fizyo-psikolojik etkisinin 
göstergesidir. Beyazın saflığı, masumluğu, arılığı temsil etmesi, kavanozun 
renk tercihinde etkili olmuştur. İnsanlar iptidai dönemlerden beri doğanın 
yaşadığı mevsimsel değişiklikleri çeşitli uygulamalarla kutlarlar. Hikâyede de 
nine; her mevsimin ayrı bir âdeti, eğlencesi olduğunu söyler. 

Hikâyede yer alan inanış, Türklerde eskiden beri var olan Hızır kültü daire-
sinde gelişen Hıdırellez’i2 anımsatmaktadır. “Hızır, Türk kavimlerinde en 
yaygın bir inanış ve anlayıştır. Anadolu’nun en uzak köylerinde bile, Hızır ile 
ilgili birçok inanışlar vardır. Ancak bu inanışlar ile İslamiyet’teki Hızır ara-
sındaki benzerlikler çok azdır” (Ögel, 2014: 113). Günümüzdeki Hıdırellez’e 
dair inanış, Hızır ve İlyas Peygamber’in buluştuklarına inanılan güne dairdir. 
Hikâyenin yazıldığı dönem itibarıyla da inancın günümüzdekiyle aynı olduğu 
muhakkaktır. Doğanın koruyucuları olduğuna inanan Türk inanç sistemin-
de animistik düşünce çerçevesinde iye inancı gelişmiştir. “İslamiyet’e geçiş ve 
farklı medeniyetlerle ilişki sonrası iyelerde de dönüşüm görülür. Bu medeni-
yet değişikliği sonucunda, kut iyeleri, önce Kut iyesi Kıdır’a, oradan ata ruh-
larının kutsanmasından evliyalara, oradan da dinî kaynaklı olduğu inanç ve 
iddiasıyla Hızır ve Hızır-İlyas’a geçişin bir ifadesi olarak karşımıza çıkmakta-
dır” (Çetin, 2002: 34). 

“Türkler arasında uzun yüzyıllardan beri yaşayan, köklü bir geleneğe ve çeşitli 
törenlere sebep olan Hızır’ın mahiyeti ve menşei ile Türk etnolojisi bakımın-
dan çok önemli olduğuna kaniiz… Birçok tören ve inanmalara vesile olan Hızır 
geleneği baharla ilgili ve çok eski bir gelenektir” (Güngör, 1956: 56). Bu inanış, 
günümüzde hem Türkiye’de hem de Türk dünyasında farklı uygulamalarla 
devam etmektedir. Hıdırellez’de dileklerin yazıldığı, çizildiği kâğıtlar, yüzük 
ya da başka değerli bir nesne ağacın dibine gömülür ya da ağacın dalına asılır. 

“Bu uygulamanın başka bir şekli olarak kil veya bakırdan yapılmış küpün içine, 
kadın-erkek köydeki herkes dileklerinin gerçekleşmesi için küpe, yüzük gibi 
takılar atmasıdır. Evlenmek isteyenler yüzük, çocuğunun olmasını isteyen-
ler ise bir sopaya bez bağlayıp atarmış. Aynı uygulama başka bir köyde sadece 

2 Farklı coğrafyalarda farklı ritüelleri barındıran Hıdırellez; yaşam suyundan içip 
ölümsüzlüğe erişen, “halk muhayyilesinde kimi zaman veli kimi zaman Hızır Nebi adıyla 
Allah tarafından ledün ilmi verilmiş peygamber olarak yaşadığı kabul edilen” (Yücel 
2002: 36)  Hızır’ın ve İlyas Peygamber’in buluştuklarına inanılan gündür. Bugün; sağlığa, 
bolluk ve berekete, uğura yorulur. Hıdırellez isminin de zaman içerisinde halk arasında 
Hızır ve İlyas isimlerinin birleştirilmesiyle oluştuğu düşünülmektedir. 5 Mayıs gecesi 
başlayıp 6 Mayıs gecesine kadar çeşitli ritüellerle kutlanır. 
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genç kızların yüzüklerini atmasıyla gerçekleşirmiş. İçine takı atılan küp, erte-
si gün maniler ve dümbekler (dümbelekler) eşliğinde açılır ve yüzükler sahip-
lerine geri verilirmiş” (Bulut vd., 2019: 83). Baharın psikolojik olarak yarattığı 
olumlu durum, coşku ve canlılık; insanların sağlık, aşk, bolluk ve berekete dair 
dileklerini dileme uygulamalarını da bu mevsimin başlangıcında yapmasına 
ortam oluşturmuştur. 

“Çünkü kelebeklerin birer manaları vardı. Ah, siz bunları bilmez, bun-
lara itikat etmezsiniz. Beyaz kelebek saadete, talihe... Pembe kelebek: 
sıhhat ve afiyete... Sarı kelebek kedere, hastalığa... Siyah kelebek fe-
lakete, matem ve ölüme delalet ederdi. Beyaz kelebek görünce talihi-
mizin o sene açık olduğuna, mesut olacağımıza kail olurduk ve bahar 
çiçekleri altında beyaz kelebeğin şerefine semaîler okurduk...” (Ömer 
Seyfettin, 2019: 167).

Ninenin anlattığı bu tefeülde asıl önemli olan kelebeğin rengidir. Millî edebi-
yatı oluşturma yolunda eserlerinde Türk kültüründen faydalanan Ömer Sey-
fettin’in bu hikâyesinde kullanılan renkler halk inanışı ve Türk kültürü sem-
bol dünyasındaki manalarıyla kullanılmıştır. 

Nine; beyaz kelebeğin “saadet ve talihe”, siyah kelebeğin ise “felakete, matem 
ve ölüme” işaret ettiğini söyler. Türk kültüründe ak / beyaz; olumluluğu, iyi ni-
yeti, yüceliği ve berraklığı temsil eder. “Türklerde ‘aklık’, temizliktir, arılıktır. 
Ululuktur. Yaşlılık, tecrübe ile dolu oluş ve bir kocalıktır, büyüklüktür” (Ögel, 
2000: 377). Siyah ise matemi, kötülüğü, uğursuzluğu ve olumsuzluğu temsil 
etmektedir. Türk renk kültürü anlam dünyasında beyaz ve siyah, birbirlerine 
zıt kavramları temsil etmektedir. Türk mitolojisinde iyi ruh Tanrı Ülgen’in şa-
manlara, kamlara ilham perisi olan kızları “Ak kızlar”; kötü ruh Erlik’in kızları 
ise “Kara-Kızlar” olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırma da Türklerde rengin 
sembolizmini gösterir.

“Bahar ve Kelebekler” hikâyesinde saadet ve talihi beyaz kelebeğin; felaket, ma-
tem ve ölümü siyah kelebeğin temsil etmesi de renklerin Türk sembol dün-
yasındaki yansımasıdır. Söz konusu hikâye, Türklerin muhtelif dönemlerde 
oluşan renk sembolizmini kültürel süreklilik bağlamında koruduğunu göster-
mektedir. Beyaz kelebek görmeleri durumunda talihlerinin açık, siyah olursa 
kapalı olacağına dair inanış, Türk renk sembolizminde ak / beyaz ve siyah / 
kara renklerinin zıt kavramları temsil etmesi durumun halk kültüründe ya-
şamaya devam ettiğini gösterir. Ak / beyaz ve siyah / kara renklerinin Türk 
dünyasına ait halk edebiyatı ürünlerinde, gelenek-görenek ve inançlarında da 
zıt kavramları temsil ettiği görülür.

Hikâyede nine, pembe kelebeğin görülmesinin sıhhat ve afiyete işaret ettiği-
ni söyler. “Pembe sözü Farsçadan dilimize girmiştir. Pembe, pamuk demektir. 
Çağatay Türk kültür çevresinde al sözü, koyu pembe olarak yorumlanmıştır” 
(Ögel, 2000: 415). Gabain, I. Laude’nin3 Türk lehçelerindeki çok sayıda renk 

3 Metinde “I. Paude” olarak geçmektedir. Ancak bahsedilen kişi Ilse Laude-Cirtautas’tır.
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adları arasında kara, ak, kızıl, yaşıl ve sarıg’ın her yerde yaygın olduğunu ve 
her şey için kullanılabileceğini tespit ettiğini belirtir ve yalnız yaşıl yerine her-
hâlde kök’ün de geçebildiğini ifade eder (Gabain, 2009: 151-152). Türkiye’de 
pembe rengi dişilliği, aşkı ve içtenliği temsil etmektedir. Bu olumlu yanlarıy-
la, temsil ettiği değerlerle hikâyede de pembe renkli kelebek olumlu durumu 
sembolize eder ve pembe kelebeğin görülmesi sıhhat ve afiyeti temsil eder. 

Nine, sarı kelebeğin ise kedere ve hastalığı temsil ettiğini söyler. Zaman içeri-
sinde değişimler olsa da Türk inanış ve düşün dünyasında sembolize ettikle-
riyle sarı, genel olarak hoş karşılanmamıştır. Kötülük, kötü ruh, kedere, has-
talık ve fenalığı sembolize ettiğinin görüldüğü örnekler vardır. Günümüzde 
de halk arasında, yüzün sararması hastalık belirtisi olarak görülür. Bahaeddin 
Ögel’e (2000: 479) göre sarı, bir Çin imparatorluğu rengidir. Çin kültüründe 
olduğu gibi, Türk kültüründe de sarının olumlu sembolleri olduğu gibi olum-
suzluğa dair semboller daha ağır basar. “Kötü ruhlar, hastalıklar, bomboş çöl-
ler, uzun kış günleri, yokluklar, hep sarı renkle sembolleştirilmişlerdi. Bunun 
yanında kişi adlarında; tabiat, bahar ve çiçeklerin tasvirinde sarı renkler eski 
ve yeni Türk edebiyatında güzel düşmüş ve iyi bir renk olarak, yerini almıştır” 
(Ögel, 2000: 479). Kutadgu Bilig’in 4485. beyitinde “ay körklüg ḳoluġlı munı 
ḳolmaġıl / ḳızıl meñziñi sen sarıġ ḳılmaġıl” (Ey güzellik arayan, güzellik ara-
ma; sen al yanağını boş yere sarartma) (Arat, 1947: 450; Arat, 1959: 324) ge-
çen bu ifadelerde de görüleceği üzere sarı rengi olumsuzluğu simgelemektedir. 

“Bahar ve Kelebekler” hikâyesinde de ninenin sarı kelebek hakkında dedikleri 
halk inanışının izi olarak sarı rengin keder ve hastalığa yorulduğu görülür.  

Hikâyenin sonunda torun, bütün Türk kızlarının talihi için kelebek tefeülü 
bakmak istediğini söyler ve nine de torununa eşlik eder. 

“Genç kız birden elini kalbine götürdü ve yavaş bir sesle ‘Ah, işte…’ 
dedi. Pencerenin yakınındaki ağacın çiçekli dalları altında siyah bir 
kelebek uçuyordu. Gösterdi. Büyüknine korkunç ve iskelete parma-
ğıyla: ‘Fakat ben senden evvel şu beyazı gördüm’ diye mermer havu-
zunun üstünde dolaşan bir kelebeği gösterdi.

Genç kız son bir cebirle ona da baktı, ‘Ah büyüknineceğim, iyi göre-
miyorsunuz’ dedi, ‘o beyaz değil, sarı bir kelebek…’ ” (Ömer Seyfettin, 
2019: 170)

Hikâyede, Türk kadınlarının geleceğine dair kötümser ve karamsar olan toru-
nun siyah kelebek; geleceğe dair umutlu olan ninenin beyaz kelebek görmesi, 
daha doğrusu gördüğünü sanması, öyle görmek isteme arzusu, renkler üze-
rinden iki zıt görüşün temsil edildiğini göstermektedir. Ak / beyaz ve kara / si-
yah renklerinin birbirine zıt kavramları temsil etmesinin yansıması, hikâyede 
bir kere daha ortaya konulmaktadır. Torunun nineye kelebeğin renginin sarı 
olmasını söylemesi ve torunun da siyah kelebek görmesi ninede ve inanmak 
istemese de kanaat getirir gibi bir hâl içinde olan torunda büyük üzüntüye yol 
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açar çünkü Türk renk sembolizminde siyah renk, felaketi ve ölümü; sarı renk, 
kederi ve hastalığı sembolize etmekteydi ve bu hikâyeye de yansımıştır. 

Türkçülüğe göre, edebiyatın yükselmesi için önemli unsurlardan birinin halk 
edebiyatı olduğunu söyleyen Ziya Gökalp (1968: 127-128), Türk edebiyatının 
halk edebiyatı unsurlarından ne kadar feyz alırsa o kadar yükseleceğini belir-
tir ve millî edebiyat oluşması hususunda önemli görür. 

Ziya Gökalp’ın düşünceleri tesirinde millî edebiyatın oluşturulması hususun-
da Türk halk kültürü ve halk edebiyatını ihya edilmesi gerektiğini düşünen 
Ömer Seyfettin, bu çerçevede şiir ve hikâyelerinde folklor unsurlarına yer ver-
miştir. Gerek “Kırk Kız…” ve “Köroğlu Kimdi?” ve “Yeni Gün” şiirlerinde Kırk 
kız efsanesi, Köroğlu destanı ve “Yeni Gün” şiirinde Ergenekon destanını konu 
almasıyla Türk dünyası halk edebiyatına dair ürünleri kullanmış, yeni şekil-
lerle işlemiş; gerek “Bahar ve Kelebekler” hikâyesinde halk inanışlarına ve 
Türk renk sembol dünyasına hikâyesinde yer vermiştir. 

Ömer Seyfettin’in milletinin anlaması için, milletinin dilini kullanıp Türk 
halk kültürüne ait unsurlara yer vermesi, döneminin halk inanışına ve ya-
şattığı kültürel unsurların da izinin sürülmesinde bilgi verir. Ömer Seyfettin, 
halkın anlayacağı dilde, topluma dair konulara yer verdiği hikâyelerinden biri 
olan “Bahar ve Kelebekler”de iki zıt karakteri ve iki zıt dünya görüşünü renkler 
üzerinden sembolize etmiştir çünkü renkler, milletlerin ortak kültürel değer-
lerini temsil etmektedir ve hikâyede verilen mesajı halk rahatlıkla anlayabi-
lecektir. Yazarın vermek istediği mesaj, daha geniş kitlelere ulaşabilecektir. 
Türk dünyası tarihî süreç içerisinde farklı coğrafyalarda, farklı sosyal ve siyasi 
şartlardan, sınamalardan geçse de kültürel süreklilik bağlamında inanışlarını, 
gelenek ve göreneklerini yaşatmıştır. Türk millî unsurları, gelenek ve göre-
nekleri kullanmasını iyi bilen Ömer Seyfettin, millî göstergelerle, kültür kod-
larıyla dolu halk kültürünün canlı kalması, unutulmaması için çaba vermiş ve 
hikâyelerinde de yer vermiştir. Asırlar öncesinde oluşan renk sembolizminin 
hem Ömer Seyfettin’in hikâyeyi yazdığı 1911’de hem de 109 yıl sonra günü-
müzde de halk inanışında devam etmesi, yazarın da dilediği gibi Türk halk 
kültürünün canlı şekilde varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. 
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