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Türk hikâyeciliğinin en önemli isimlerinin başında gelen Ömer Sey-
fettin; otuz altı yıllık yaşamına, sayısı yüzü aşan birçok hikâyeyi sığ-
dırmakla beraber şiir, makale, fıkra, mektup ve çeviriler ile de edebi-
yat hayatımıza önemli katkılarda bulunmuş bir yazardır. Hikâyeleri 
vasıtasıyla yaşadığı dönemin âdeta fotoğrafını çeken sanatkârın, düz 
yazılarıyla da toplumu; dil, edebiyat, kültür, millet, kimlik, güzel sa-
natlar, spor, eğitim, terbiye vb. konularda yönlendirdiği ifade edilebi-
lir. Şair kimliği ise onun sanatçı duyarlılığının ve ince ruh hâlinin bir 
yansıması olarak değerlendirilebilir. Olay hikâyesinin edebiyatımız-
daki en önemli temsilcisi olan Ömer Seyfettin, hikâyelerinde vermek 
istediği mesajların yanı sıra oluşturduğu tipler aracılığıyla da toplu-
mumuzdaki insan manzaralarını gözler önüne serer. Onun “Hâtiften 
Bir Seda…” adlı hikâyesi de ortaya koyduğu insan tipleri açısından 
dikkate değerdir. Hikâye, Yeni Mecmua’da (C 2, S 34, 7 Mart 1918, s. 
156-157) (Seyfettin, 2019: 732) yayımlanır. Aile fertlerinin ön plan-
da olduğu hikâyede, mahalle halkı ise dışarıdan gözlem yapan ve 
olayları kendine göre yorumlayan toplumu temsil ederler. Hikâyenin 
başkişisi, Hacı İmadettin Efendi’dir. 

Sofu / Mutaassıp / Dünya İşlerinden Elini Ayağını Çeken / Sorumsuz 
/ Baba Tipi: Hacı İmadettin Efendi 

Hikâye, Hacı İmadettin Efendi’yi anlatan cümlelerle başlar. Mahalle-
nin yeni yetişen gençleri; Hacı İmadettin Efendi’yi tanımazlar, sade-
ce ismini bilirler. İçlerinden hiçbirisi onu görmemiştir. Orta yaşlılar 
ise onu en son yirmi yıl önce, hac dönüşünde kapısından girerken 
görmüşlerdir. Hacı İmadettin Efendi, hikâyenin başlarında mahalle-
li tarafından evliya zannedilerek büyük itibar görür. Dünyadan elini 
eteğini çeken İmadettin Efendi; dışarı çıkmak bir yana, evinin ikinci 
katına bile inmeden yukarıdaki odasında gece gündüz ibadetle meş-
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gul olur. Sırtındaki eski abasıyla yerdeki kuru seccadenin üstünde yatar. Yirmi 
yıldır dünya kelamı etmediği için, eşi Naciye Hanımla bile işaretlerle anlaşır. 
‘Nefs-i emmare’sini canlandırmamak için et, yumurta, yoğurt yemez; süt iç-
mez. Yalnızca zeytin, incir, hurma ve bayat ekmek yiyerek ve su içerek karnını 
doyurur. İtikâftan hiç çıkmaz. “Ömer Seyfettin dinî anlamdaki inanma fikrin-
den bir karşılık beklemeyi tenkit etmektedir. Ancak o, kaba sofuluğa da karşı-
dır. ‘Hâtiften Bir Seda’ hikâyesi bu fikir etrafında kurulmuştur. Hacı İmadettin 
Efendi itikâfa çekilmiştir, yıllardır onu gören olmamıştır. Karısı ile bile ilişki-
leri yoktur. Oğlunu ise yıllar önce, o daha sekiz yaşında iken reddetmiştir. Da-
ima ibadetle meşguldür. Artık yere girmesi gerektiğine inanmaktadır. Mefkû-
resi ‘ermek’ olmuştur. Ancak hikâyenin sonu yüksek değer olan inanmayı seç-
miş olmasına rağmen İmadettin Efendi’nin yazarın onayladığı insan olmadı-
ğını gösteriyor. Hacı İmadettin Efendi de kolay yolu seçmiş, dünya ile ilişkisini 
kesmiş, sadece kendi manevi kurtuluşunu hedeflemiş bir sofudur.” (Argunşah, 
2003: 227) Altmış üç yaşını bitirdiği gün, Peygamber Efendimiz’den daha fazla 
yaşamamak maksadıyla karısından bahçenin köşesine üç arşın derinliğinde 
bir mezar kazdırmasını ister. Artık yere gireceğini, ölünceye kadar orada iba-
det edeceğini belirtir. Hanımına oraya da eskisi gibi nafakasını bırakmasını 
söyler. Hikâyenin sonunda sarhoş oğlu Kötü Tahsin’in ‘Uç mübarek, uç…’ söz-
lerini işitir. Hâtiften kendine hitap olunduğunu düşünür. Titreyerek doğrulur. 
Yirmi yıldır kapalı duran perdeyi kaldırır, pencereyi açar. Hâtiften geldiğini 
zannettiği sesi tekrar işitir. Gözlerini kapar. Yarım asırlık ibadetten sonra ke-
ramete erdiğini zanneder. Bunun huzuru ile pencereye tırmanır. Hâtifin çağır-
dığı tarafa doğru asabi bir hamle ile atılır. Aşağıya uçar ve ölür.

Vurdumduymaz / Serseri / Sarhoş / Namussuz / Kumarbaz /  Arsız /  
Kabadayı / Evlat Tipi: Kötü Tahsin 

Hikâyede Hacı İmadettin Efendi’den sonra oğlu Kötü Tahsin’den söz edilir. 
Kötü Tahsin; insanların ‘eşi düşman başına’ diye nitelendirdiği, kalbinde bir 
parça merhameti olan insanın ağzına almayacağı bir tiptir. Gece gündüz içen 
rezil bir sarhoş, namussuz bir kumarbazdır. Hikâyede çapkın, mütecaviz, ce-
sur, edepsiz bir tulumbacı olarak tanımlanır. Yalnız mahallelinin değil, bütün 
semtin yaka silktiği; şehrin dört tarafında farklı farklı lakap ve isimleri olan, 
bunların içinde en çok kullanılan ve İstanbul zabıtasının da kabul ettiği Kötü 
Tahsin adı ile anılır. Kapalı kadınlara laf atan, açık kızların olmayacak yerle-
rine dokunan, tenhada karşılaştığı çocukların ayaklarından zorla ayakkabı-
larını alan, dükkân peykelerini kıran ve akla gelmez hıyanetler yapan arsızın 
biridir. Henüz sekiz yaşında iken bir kız çocuğunun yanağını ısırdığı gerek-
çesiyle babası tarafından reddedilerek teyzesinin yanına verilmiştir. Eve gir-
mesi babası tarafından yasaklanmıştır. O günden beri Yedikule bedenlerinde 
kuş tutarak, dalavereler çevirerek, Samatya izbelerinde yatarak büyümüş ve 
serserilerin başı olmuştur. Kırk yılda bir mahalleye uğrayıp, kahveye sendele-
yerek girdiğinde “Hoş bulduk imanım!” diye nara atar ve “Bizim ölüsü kınalı 
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moruk daha caddeyi tutmadı mı?” diyerek babasının ölüp ölmediğini sorar. O 
geldiğinde “Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar.” düşüncesi ile kimse sesiniz çıkar-
maz. Ömründe iki defa yüzünü gördüğü babasının ölümünü beklemek, Kötü 
Tahsin’in en büyük mefkûresidir. Babası öldüğünde kendisine epeyce bir şey 
kalacağını düşünür ve bunları Beyoğlu âlemlerinde yemeyi hayal eder. Bazen 
kafayı iyice çekerek eve uğrar ve annesinden ‘fidye-i necat’ gibi birkaç lira 
koparır. Hikâyenin sonunda akşama kadar kafayı çeken Kötü Tahsin, Aksa-
ray’a teyzesine gittiğini düşünerek yanlışlıkla Fatih’teki evlerinin önüne gelir. 
Ayakta duramayacak kadar sarhoştur. Bir musluk şırıltısı duyar gibi olur fa-
kat iyice kulak kabartınca bu sesin pek derinden gelen babasının ahenktar bir 
mırıltısı olduğunu anlar. “Bizim moruk dedi uçacak ölüsü kınalı!…” (Seyfettin, 
2019: 731) diyerek çocukluğundan beri babasına beslediği kini haykırırcasına 
yukarıya bakarak “Uç mübarek, uç!” (Seyfettin, 2019: 731) ifadesiyle haykırır. 
Babasının kendisini yukarıdan aşağıya attığını bile fark edemez. Önüne düşen 
şeyi bir aba zanneder. Annesinin kendisine attığı battaniye ile şilte olduğunu 
düşünür. Oracıkta sızıverir. Sabah onları bulan mahalleli tarafından babasını 
öldürdüğü sanılır fakat tahkikat neticesi hiçbir şeyden haberi olmadığı ortaya 
çıkar ve babasının pencereden kendisini attığı anlaşılır. O günden sonra baba-
sının kırk yıllık sakin ocağını, Beyoğlu’ndan arkadaşlarıyla gürültülü bir mey-
haneye çevirerek konduğu mirası bin türlü rezaletle yemeye başlar. 

Ev Kadını / Sadık / Cahil / Talihsiz / Silik / Anne Tipi: Naciye Hanım 

Hikâyede Hacı İmadettin Efendi’nin eşi ve Kötü Tahsin’in annesi, Naciye Ha-
nım bir diğer tip olarak karşımıza çıkar. “Cahil, ev kadını, talihsiz ve zavallı, 
muhafazakâr, mutaassıp, anne” (Karabulut, 2017: 64-90) kelimeleri ile tanım-
layabileceğimiz Naciye Hanım; yirmi yıldır işaretle konuştuğu kocası Hacı 
İmadettin Efendi’nin akşamları iftarlığını, geceleri ise sahurluğunu bakır bir 
sininin içine koyarak musluğun yanına bırakan eşine sadık bir tiptir. Koca-
sı İmadettin Efendi’nin korkusundan, oğlu Kötü Tahsin’i eve alamaz. Bütün 
dünya işlerine o bakar. Vakıflarından, iratlarından paraları toplayarak evi ida-
re eder. Mahallenin fakir kızlarını, kimsesiz dullarını, muhtaçları vakit vakit 
sevindirir fakat oğluna görünmeyi en büyük günah sayar. İtikâftan hiç çıkma-
yan kocasının hizmetini şartsız sualsiz yerine getirir. Kocası İmadettin Efen-
di’nin bahçenin köşesine üç arşın derinliğinde mezar kazdırmasını isteme-
sinden sonra, “Baş üstüne efendim.” diyerek her zamanki gibi ona itaat eder. 
Hıçkırıklarla ağlayarak yanından çıkar.   

Cahil / Bağnaz / Kandırıldığını Düşünen / İnsan Tipi: Mahalleli 

Mahallenin geveze ihtiyarları; kahvede, sokakta, mescitte, gece toplanmala-
rında kısacası her yerde hayal meyal tanıdıkları çocukluk arkadaşları Hacı 
İmadettin Efendi’nin faziletlerini, sofuluğunu anlata anlata bitiremezler. 
Etrafta ‘Radıyalahı Anh’ diye anılan İmadettin Efendi’yi, yaşayan bir evliya 
sanırlar ve onu geçmişten bugüne kalmış bir zat olarak görürler. Mahallede 
değil, civar semtlerde oturanlar bile Zümrüdüanka kuşu gibi adını duyup ken-
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dini görmedikleri Hacı İmadettin Efendi’ye karşı derin bir hürmet beslerler. 
“Dünya, bu gibilerin yüzü hürmetine duruyor. Yoksa şimdiye kadar çoktan 
batardık!” (Seyfettin, 2019: 728) diyerek onu yüceltirler. Hikâyenin sonunda 
ise Hacı İmadettin Efendi’nin kendisini öldürdüğünü düşünerek ona lanetler 
yağdırırlar. Kendilerini kandırdığını düşünürler. Evliya sanıp sağlığında ruhu-
na ‘Fatiha, Yasin’ okuyanlar, ölümünden sonra onun nefsine reva gördüğü bu 
çirkin cinayeti asla affetmezler. “Biz ne bilelim! Dinsizin, imansızın biriymiş! 
Cenazesi yıkanmadan, namazı kılınmadan cehenneme gitti işte…” (Seyfettin, 
2019: 732) diyerek tepkilerini ortaya koyarlar. 

Bireylere Yönelik Eleştiri (Hacı İmadettin Efendi – Kötü Tahsin – Naciye 
Hanım) 

Ömer Seyfettin’in, hikâyedeki tipler vasıtasıyla bireysel ve toplumsal bir eleş-
tiri yaptığı ifade edilebilir. Bu eleştirilerin temelinde, taassup ve cehalet yatar. 
Hikâyede Hacı İmadettin Efendi’nin aile bireylerinin yaşantıları ile kişiler üze-
rinden bireysel eleştirilerin ve tespitlerin yapıldığı görülürken mahallelinin 
davranışları ile de toplumsal eleştiriler yansıtılmaya çalışılır. Hikâyedeki ilk 
eleştiri, Hacı İmadettin Efendi aracılığıyla getirilir. Hacı İmadettin Efendi sofu 
bir tiptir. Yirmi yılı aşkın süredir kendisini ibadete vermiştir. Oğlunu sekiz ya-
şında işlediği bir suç sebebiyle cezalandırmış ve eve girmesini yasaklamıştır. 
Hatta annesinin bile onunla görüşmesini istememiştir. Her ne kadar hikâyede, 
onun böyle bir evlada sahip olduğu için bu fâni dünyada imtihana çekildiği 
ifade edilse de oğlunun böyle bir insan olmasında en büyük suçlunun kendisi 
olduğu söylenebilir. Küçük yaşta işlediği bir suçtan ötürü onu evden uzaklaştı-
rıp annesi ile görüşmesini engelleyerek aslında onun böyle bir tip olmasından 
da birinci derecede yine kendisi sorumludur. Babalık görevlerini yapmaması 
ve oğlu ile ilgilenmemesi sonucunda, kendisinden nefret eden bir evlat sahi-
bi olmuştur. Öyle ki babasının ölmesini arzulayan bir evladın ‘Uç mübarek, 
uç!’ ifadelerini gaipten gelen sesler zannederek kendisini yukarıdan aşağıya 
atmıştır. Bu son biraz da düşündürücüdür. Yazar; onun bu cehaletini gözler 
önüne sererken, yine oğlunun sözlerini yanlış yorumlayarak ölüme gitmesini 
de manidar kılar. Zira evladını reddeden, onu evden uzaklaştıran baba; yine 
sarhoş oğlunun sözlerini yanlış anlayarak ölmüştür. İbadetleri yüzünden eşi 
ile de konuşmayan Hacı İmadettin Efendi; iyi bir baba modeli olmadığı gibi, iyi 
bir eş olarak da görünmemektedir. Eşiyle işaretlerle anlaşması ve bütün dünya 
işlerini onun üzerine yıkması, sorumsuz ve bencil bir bireyin sergilediği tavır-
lar olarak değerlendirilebilir. Nitekim bu davranışları sanki cezalandırılır ve 
onun trajikomik ölümü ile son bulur. Hikâyedeki bir diğer eleştiri, Hacı İma-
dettin Efendi’nin oğlu Kötü Tahsin için getirilebilir. İçki, kumar, ahlaksızlık vb. 
bütün kötü huylara sahip Kötü Tahsin aracılığıyla anne ve baba sevgisinden 
uzak bireylerin toplumda nasıl kişiliklere dönüştüğü vurgulanır. Herkesin 
şirretinden korktuğu bir adam hâline gelen Kötü Tahsin, babasından nefret 
eder. Onun ölmesini ister. Maddiyatçıdır. Evden uzak ve sevgisiz büyüdüğü 
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için kimsenin sevmediği, lanet bir adama dönüşür. Babasının ölümünden 
sonra onun mirasını bin bir rezilliklerle yer; babasının kırk yıllık sakin evine 
arkadaşlarını doldurarak âdeta orayı meyhaneye çevirir. Başka bir eleştiri de 
Hacı İmadettin Efendi’nin hanımı, Kötü Tahsin’in annesi Naciye Hanım için 
getirilebilir. Naciye Hanım, hikâyede pasif bir tiptir. Kocasının istek ve karar-
larını sorgulamaz ve onun her söylediğini yerine getirir. Öyle ki evladı ile de 
bu sebepten görüşmez, onu eve almaz. Silik bir eş ve anne profili çizer. Ayrıca 
kocası ve oğlunun birbirlerine tamamen zıt yaşantıları düşünüldüğünde hikâ-
yede dünya işleri ile tek alakadar olan aile bireyi de Naciye Hanım’dır. Evi çe-
kip çeviren kişi durumundadır. Ömer Seyfettin’in aile bireylerinin yaşantıları 
çevresinde bireylere yönelik bir eleştiri de bulunduğu da açıktır. 

Topluma Yönelik Eleştiri (Mahalleli) 

Ömer Seyfettin, Hacı İmadettin Efendi’ye bakış tarzları etrafında mahalleli-
nin tutumunu kınar. “Yazar, mahallelinin sadece dış görünüşle ilgilenmesini 
şiddetle eleştirir. Evinden çıkmadan vaktini ibadetle geçirdiği için onu yere 
göğe sığdıramayanlar; görünene kanıp evliya sandıkları adamın intihar etti-
ğine inandıkları anda ise o zamana kadarki düşünceleri bir anda değişip öm-
rünü Allah’a adayan Hacı İmadettin Efendi’yi, arkasından cehennemlik bir 
dinsiz olarak görmeye başlarlar. Yazar, toplumun her şeyi din merkezli olarak 
algılayıp yargılamasına şiddetle karşı olduğunu ‘Hâtiften Bir Seda…’ hikâye-
sinde açık biçimde ortaya koymuştur.” (Hasdedeoğlu, 2020: 157) Hacı İmadet-
tin Efendi’nin bir evliya olduğuna körü körüne bağlanma ve inanma, intihar 
ettiğini düşünerek sorgulamadan infaz etme, mahallelinin düştüğü yanılgılar 
olarak nitelendirilebilir. Yazar, bu şekilde toplumun bağnaz tavrına ve cehale-
tine bir eleştiride bulunur. 

Sonuç olarak “Hâtiften Bir Seda…” adlı hikâye, Ömer Seyfettin’in taassup ve 
cehalet gibi kavramlar üzerinde durduğu hikâyelerinden birisi olarak değer-
lendirilebilir. Hikâyede, bu iki kavramın ön plana çıktığı ifade edilebilir. Hacı 
İmadettin Efendi’nin dünya işlerinden vazgeçerek kendini kapatması (itikâf) 
ve halkın cehaleti, hikâyenin kurgusunu şekillendiren etkenler olarak karşı-
mıza çıkar. Hikâyede aşırı maneviyatçı Hacı İmadettin Efendi, materyalist ve 
çıkarcı oğlu Kötü Tahsin ve silik bir tip olan anne Naciye Hanım aracılığıyla 
bir aile etrafında bireylere yönelik eleştiriler yapılır çünkü gerek Hacı İmadet-
tin Efendi gerekse oğlu Kötü Tahsin, sıradan bir insan gibi hayatlarını sürdür-
mezler. Aile fertleri içinde sıradan bir hayata en yakın davranışlar sergileyen 
kişi Naciye Hanım’dır fakat o da kocasının istek ve emirleri karşısında pasif bir 
kişilik olarak sunulur. Aslında ailenin bu duruma gelmesinin arkasında Hacı 
İmadettin Efendi’nin kendini dünya işlerinden çekmesi (itikâf) gerçeği ya-
tar. Ailedeki manzara böyle iken hikâyenin bir diğer tarafında Hacı İmadettin 
Efendi’nin mübarek bir zat olduğuna inanan fakat onun intihar ettiğini dü-
şünerek hayal kırıklığına uğrayan cahil insanlar topluluğu ‘mahalleli’ vardır. 
Hâlbuki Hacı İmadettin Efendi intihar etmemiş, keramete erdiğini düşünerek 



45

..Fatih Sakallı..

ARALIK 2020 TÜRK DİLİ

pencereden uçmuş ve vefat etmiştir. Bu bakış açılarının ve davranış biçimleri-
nin arkasında, cehalet olgusunun yattığı ifade edilebilir. Mahalleli vasıtasıyla 
bir şeye ya da bir kişiye körü körüne bağlanan bu insanların tutumları eleşti-
rilmiştir. Kısacası Ömer Seyfettin’in “Hâtiften Bir Seda…” hikâyesi; içeriğinde 
derin mesajlar içeren, birey ve toplum nezdinde ince eleştirilerde bulunan ve 
gerçekleri göstermeye çalışan bir edebî metin olarak yorumlanabilir. 
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