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ÖZEL  SAY I

TÜRK DİLİ ARALIK 2020  Yıl: 69  Sayı: 828

Bin seneden beri bir milletin ruhunda akmadan biriken reba-
biyeti taşırmak, yetmiş seksen milyonluk bir milletin uyuyan 
vicdanını uyandırmak… şüphesiz dünyada yapılacak ilahî 
işlerin en büyüğüydü! (Ömer Seyfettin, 2007a: 307)

Türk toplumunun 19. yüzyıldan beri model aldığı Batı dünyası, ken-
disini evrende konumlandırırken bir anlamda “uluslaşmanın gelişim 
sürecini takip ederken” (Karakaş, 2000: 23)1 Türk toplumunda ulusal 
inşa süreci ideoljik bir alana itilerek duraksatılmış gibidir. Sürecin 
ideolojik alana taşınması, değerlerin aşınmasına zemin hazırladığı 
gibi benimsenmesini de çoğul olmaktan çıkarır bir tehlikeyi berabe-
rinde getirir. Batı dünyası, uluslaşma sürecinin başlangıcını, insan-
ların tarihsel geleneğe sahip güç olduklarının bilincine varmalarıyla 
ilişkili olduğuna dikkat çekerken2 Osmanlı bu bilinçsel düzeyi -çok 
uluslu bir yapıya sahip olmanın sonucu olarak- bir parçalanma tehli-
kesi olarak algılar. Bu sebeple Tanzimat’tan çok daha önce II. Mahmut 
zamanında başlayıp Tanzimat’la birlikte aydın sınıfla devlet erkinin 
istekli olarak giriştikleri Batılılaşma ya da kültür tarihçilerinin ta-
nımlaması ile modernleşme / aydınlanma serüveni bizde II. Meşru-
tiyet’e gelinceye değin öz-yıkım süreci şeklinde ilerler. Bu öz-yıkımın 
yeniden inşasının bir çabası olarak Millî Edebiyat yazarlarının (özel-
likle Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’ın) gayretlerini görürüz. Millîliğe, 
dile, tarihe, töreye ve vatan mefhumuna ilişkin yüksek perdeden ve 
yer yer siyasallaştırılan, “Halka Doğru” adıyla kendiliğe dönüşü hay-
kıran (belki de bu yüzden hareketin adı Türkçülük olmuştur) sesler, 

1 Konu hakkında geniş bilgi için bk. Gellner, 1992; J. Hobsbowm, 1993.
2 “Avrupa milliyetçiliğinin temellerini inşaya çok büyük ölçüde katkıda 

bulunan linguistik ve antropolojik çalışmalar” (Mardin, 2009: 279) bir yüzyıl 
öncesinden yapılmaya başlanırken Osmanlı-Türk’ünün bu tür çalışmaları 
dine aykırılık gerekçesi ile reddettiği görülür.
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böylesi bir öz-yıkımın onarılmasına ilişkin çabalardır. 17-19. yüzyıl şairleri-
nin kendi oluştan çıkışın ve öze, öteki penceresinden bakışının şiirsel pek çok 
örneklerini edebiyatımızda görmekteyiz (Levend, 1980: 591-601).3 Bu metin-
lerde geçen başı börklü, taharet almasını bilmeyen, bir dirhem tarhanaya deği-
şilebilecek olan Türk ‘soy’ adı, Millî Edebiyat’ın ön hazırlayıcıları konumunda 
olan Mehmet Emin Yurdakul’un çok yüksek perdeden haykırmasına zemin 
hazırlayacaktır. “Ben bir Türküm dinim cinsin uludur.” İfadesi; bir şiir metni 
olmaktan ziyade tarihsel açıdan topluma, örselenmişliğin yarattığı eziklikten 
çıkışı işaret eden bir çığlık niteliği taşır. 

Bir yanda toplumsal felaketlerle diğer yanda “zalim, insafsız, dinsiz, imansız, 
kaba köylü yerine sıfat olarak kullanılan” (Levend, 1962: 154) ad ile örselenen 
Türkler, “Ben bir Türküm dinim cinsin uludur.” çığlığına dikkat kesilecektir. 
Böylece kendi üstüne düşünmeye ve kendini anlamaya açık hâle gelecektir. 
Kişinin kendi üstüne düşünmesi süreci, kimliğini / kendiliğini Dasein’i orta-
ya çıkaracaktır. Çünkü “Dasein’i Dasein kılan ilksel yön, kendini-anlamaktır 
(selbstverstehen)” (Özlem, 1999: 17). Evrende bir ulusa ait olmadan önce in-
san olarak kendi gerçeğini kavramak elbette önemlidir ancak insanın kendi 
gerçeği de Heidegger’e göre “kamu dilinin oluşturduğu iç ilişkiler şebekesinde, 
Dasein’ın atılmış olduğu bir komünal dünya şebekesinde yer- tutucu (place- 
holder) olmaktır” (Zimmerman, 2011: 59). Ömer Seyfettin’in eser verdiği yıl-
larda, Türklerin evrende yer tutucu olma fonksiyonlarının işlevsiz bırakılması 
onu nesne konumuna sürüklemiştir. Cihan devleti olmayı gerçekleştirmiş bir 
öznenin, tanımlanıcı bir nesneye (Hasta Adam’a) dönüşmesi, kendilik bağla-
mından kopmuşluğunun bir sonucudur. Ulus açısından özne olmak, o ulusun 
kendi değerlerine tutunması ve özündeki tinsel değerleri sahiplenmesiyle 
gerçekleşir. Ömer Seyfettin, bütün yaşamı boyunca tinsel değerleri ön plana 
çıkarmaya çalışarak kendiliği inşaya çalışırken aslında uzak ülküsü Türk ulu-
sunu evrende özne konumuna taşıyabilmek olmuştur. 

Dinlerin, dillerin, devletlerin, ulusların ve coğrafi sınırların alt-üst olduğu yıl-
larda eser veren Ömer Seyfettin, bütün bu alt-üst oluşlara yakından tanıklık 
eden bir diriliş sesi olarak karşı duruş sergiler. Dinin, milliyetin, dilin, vatanın 
sınırlarını korumak ülküselliği ile anlatılarını kuran yazar; bir ömrü, bir bilin-
cin uyandırılmasına vakfeder. Bağlamından kopmuş / koparılmış bellekleri, 
ulus birliğini oluşturan değerler dizgesine tutundurmaya çalışır. 

Kimlik tasarımlarının dünya çapında planlandığı ve pek çok coğrafyada etkin 
olduğu yıllarda Ömer Seyfettin’in eser verdiği gerçeğini göremeyenler, onun 
öykülerindeki kimlik inşası çabalarını ideolojik bir düzlemde değerlendirme-
ye tabi tutarak çağın getirdiklerine kendilerini kapamış olurlar. Ruhsal bir çö-
küntünün ve yeniden doğuş arayışının sancıları içinde olunduğu bir yüzyılda 
öykü türüne yönelen Ömer Seyfettin, türü bir bakıma kimlik inşasının estetik 

3 Geniş bilgi ve örnek metinler için bk. Levend, 1980: 595-601; Erdem, 2005: 13-26. (Paralel 
okumalar için bk. Jezernık, 2012.)



50 TÜRK DİLİ ARALIK 2020

malzemesi olarak kullanır. Bu sebeple onun öykülerini arka fonda besleyen 
ve kurucu işleve sahip iki temel unsur vardır: Bunlardan birisi, deneyimleri 
olarak adlandıracağımız bireysel belleği; ikincisi ise kendisine aktarılmış olan 
miras / tarih ya da çağın belleğidir. Genelde pek çok yazar için söyleyebilece-
ğimiz bu iki unsur, Ömer Seyfettin’de çok daha baskındır. Bireysel bellek ile 
toplumsal kabullenişler, öykülerin temel kurucu işlevi olarak kurguyu yön-
lendirir. Belleksel yığılma, aktarıma geçirildiğinde eleştirilmeye ve yeniden 
inşaya olanak sağlayacak şekilde kurguya katılır. Kurgunun izleksel yönü, ço-
ğunlukla bu belleksel birikime bir karşı duruş olarak işlenir. Dolayısıyla Ömer 
Seyfettin’in öyküleri hem kendi deneyimlerine hem de toplumsal deneyim, 
kazanım ve alışkanlıklara bir karşı çıkış olarak şekillenmiştir. Çünkü bu belle-
ğin arkasında ya olumsuzlanmış bir yaşam ya da kimlik / benlik / kendilikten 
çıkmış bir toplum vardır. Ali Canip Yöntem’in konuya ilişkin yaklaşımı bu ba-
kımdan dikkat çekicidir. “O bu işe başladığı yıllarda kozmopolitlik, züppelik, 
Osmanlıcılık memleketi veba gibi kaplamıştı.” (Özcan, 1995: 336)

Ömer Seyfettin, anlatılarını kurarken ulusun bio-psişik olarak çekirdeğinde 
koruduğu belirtkeleri / determinasyonları (Mengüşoğlu, 2000:169) ve bun-
lardan gelen yetenekleri örtük anlatımlarla sunar. Geçmişin bio-psişik belirt-
kelerine yönelmesindeki temel amaç, gelecekte bu belirtkelerden beslenen 
yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Bu sebeple “Ferman”, “Kütük”, 

“Vire”, “Teselli”, “Başını Vermeyen Şehit”, “Kızılelma Neresi?”, “Büyücü”, “Teke 
Tek”, “Topuz” ve “Diyet” öykülerinin başına “Eski Kahramanlar” notunu düşe-
rek yayınlarken “Kaç Yerinden”, “Düşünme Zamanı” ve “Cesaret” öykülerinin 
başına da ya “Yeni Kahramanlar” ya da “Zamane Yiğitleri” notunu düşürerek 
yayımlar. Onun öykülerine kaynaklık eden geçmiş, şayet bir ulusal kimlik be-
lirtkesine gönderme yapacak konumda ise ülküsel değer olarak işlenir. Böylesi 
bir işlevi yoksa karşıt değer olarak kurgulanır ve her iki durumda da ister ül-
küsel isterse karşıt değer olarak kurgulanmış olsun geçmiş, daima kimliksel 
bir sorgulama aracı olarak görülmüştür.

“İlk Düşen Ak” öyküsünde; “Hâlbuki Türkler de öteki milletler gibi harsın her 
sahasında ayrı hususi bir şahsiyet sahibidirler. Bu şahsiyeti bulunca terak-
ki edebilirler.” ifadelerine yer veren Ömer Seyfettin, yıkılış yıllarında diriliş 
öyküleri yazarken kendilik bilincinin inşasını kurgularının merkezine koyar. 
Anlatılarının merkezinde duran kimliksel kopuntuları sağaltıma sokma çaba-
sı, şu eklemlenme unsurları üzerinden gidilerek verilir:

1. Savaş (yenilgiler ve zaferler),

2. Ötekinin bilincinden aktarımlar taşıma,

3. İroni / mizah,

4. Tarihî geçmiş ve kahramanlık anlatıları,

5. Dinî değerler,
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6. Kendilik nesneleri,

7. Bilgi (alt metinler olarak görülebilecek makaleleri).

Ömer Seyfettin’in anlatılarında savaşın bir izleksel anlatı unsuru olarak kulla-
nılması; onun yaşanmışlıkları ile ilişkili olduğu kadar, kendilik kopuntusu ya-
şamış bireyleri sert ve keskin bir gerçekle karşılaştırarak kendiliğe davet ama-
cını da taşır. Korku yaratmaktan daha çok, gelen korkunç gerçeğin aktarılması 
endişesi üzerine kurulan metinler; okuru, daldığı derin uykudan uyandırmak 
için seçilmiştir. Türklerdeki bu derin uyku hâlini vermek için anlatısına me-
taforik anlamları üstünde taşıyan ve mistik çağrışımları da içeren Ashab-ı 
Kehfimiz adını verecektir. Uykunun derinliği, uyandırma unsurunun şiddetli 
olmasını bir bakıma zorunlu kıldığından savaş anlatı malzemesi olarak kulla-
nılmıştır. 

“Primo Türk Çocuğu”, “Primo Türk Çocuğu 1 Nasıl Doğdu? 2 Nasıl Öldü?”, “Bir 
Çocuk Aleko”, “Beyaz Lale”, “Büyücü”, “Medhi”, “Ashab-ı Kehfimiz”, “Başını Ver-
meyen Şehit”, “Bomba”, “Çanakkale’den Sonra” gibi öykülerinde yazarın savaşı 
doğrudan ya da dolaylı olarak anlatılarına malzeme edindiği görülür. Bu öykü-
lerde, ya bağlamından kopmuş ya da henüz nasıl derin bir uykuda olduğunun 
farkına varamamış bireyler konu edinilir. Adını andığımız anlatılar içinde 

“Çanakkale’den Sonra” hariç hemen hepsinde savaş; umutları kıran, yaşanılan 
toprakları yaşanmaz yapan, akla gelmez işkencelerin sahnelendiği vb. bir un-
sur olarak sunulur. Savaşın acımasız gerçekleri ile okurunu yüz yüze getirir-
ken bir ‘öteki’nin var olduğu gerçeğini de anımsatmak ister. 

“Primo Türk Çocuğu” öyküsünde; Avrupa’da eğitim almış, döndükten sonra İz-
mir’de bir İtalyan kızla -öne sürülen şartlara rağmen- evlenmeyi kabul etmiş, 
mason locaları ile ilişki içinde olan, geçmişten ve kendi ulusuna ait değerler-
den tiksinmiş, onları bir medeniyetsizlik imi olarak görmüş öykü kahramanı 
Kenan Bey’le karşılaşırız. Yazar, bu kahramanı tanıtırken ontolojik anlamda 
var olmadığına gönderme yaparcasına onu “gölge” olarak sunar. Gölge sözcü-
ğünün ontik tüm çağrışımları Kenan Bey’in kişiliğinde toplanmıştır. Siliktir, 
renksizdir,4 kimliksizdir, değersizdir, yaptırımsızdır, iz bırakacak imi yoktur. 
Kenan Bey, biyolojik olarak Türk olmasına karşın ontik düzlemde hiçbir şey / 
yok-kişidir (gölge). Bu gölge varlığın Türklüğe karşı aldığı tavır (medeniyetsiz), 
içinde bulunduğu sanal bağlamla (Batılı, Avrupalı, mason) ilişkilidir. Dolayı-
sıyla Kenan Bey, derin bir kimliksel kopuntu yaşamış “Ashab-Kehfimiz”deki 
uykulu bireydir. Onun bu kopmuşluğunu, gerçek kimliğine döndürecek kes-
kin / şok edici, uyandırıcı bir unsura ihtiyaç vardır. İşte, bu keskin ve şok edici 
unsur savaş olur. Medeni uluslar olarak görüp bağlamını ve geleceğini İtalyan-
lara (Grazia ve Primo) aktaran Kenan Bey, Trablusgarp Savaşı’nın yıkıcı gerçe-
ği ile sanal kimliğinden sıyrılır ve gölge olmaktan çıkarılır. Savaş aracılığı ile 
kendi bağlamını Türklük üstüne kuran Kenan Bey’in kimliksel eklemlenme-

4 Öykünün ilerleyen bölümlerinde bu “gölge” ve “renksiz” sıfatlar / adlar, vatan toprakları 
parçalanırken sessiz’liğini bozmayan ordu (subay) mensupları için de kullanılacaktır.
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sinde kolektif bilinç mekânlarının da önemli bir yeri vardır. Çünkü bu uyanma 
hâlinden sonra arayışa girişen Kenan Bey; çocukluk yıllarına, Bursa’daki baba 
evine -anımsama aracılığı ile- dönüş yapacaktır. Baba evindeki kendiliği anım-
satan nesneler aracılığı (beyaz örtülü divanlar, halılar, alaturka saat, selamlık, 
duvarda asılı duran kılıçlar, kamalar) ile de neyle özdeşleşmesi gerektiğinin 
bilincine erişecektir.5 Savaş, Kenan Bey’in sanal gerçeklikten kurtulmasını / 
uyanmasını sağlarken anımsanan nesneler de kimlik bağlamının yönünü ta-
yin eder. Çünkü “İnsan, yaşamının anlamlılığını nesne ilişkilerinde bulur ve 
yaşamımız yalnızca bu bakımdan bir anlam kazanır; çünkü nesne ilişkileri ol-
maksızın ben gelişemez.” (Guntrip, 2013: 14)6 Bu eklemlenme ve özdeşleşme7 
kimlik kazanmak demektir. Yazar, böylece başlangıçta kimliksiz (gölge) olarak 
tanımladığı kahramanını kendilik bağlamına taşımış olur. 

Aynı anlatının bir başka kahramanı ise anlatıya da ad olan Primo’dur. Kenan 
Bey ve Grazia’nin çocukları olan Primo, okuldaki arkadaşlarından birisi (Or-
han) aracılığı ile kendisinin de Türk olduğunu öğrenir. “Primo Türk Çocuğu” 
adlı ilk öyküde kısaca tanıtılan ve adını andığımız anne ve babadan dünyaya 
geldiğine işaret edilen Primo’yu yazar ikinci öyküsünde (Primo Türk Çocuğu 1 
Nasıl Doğdu?, 2 Nasıl Öldü?) yeni bir doğuşa hazırlatır. İlk öyküde fiziki olarak 
beden bulan, okula giden Primo; ikinci öyküde “Nasıl Doğdu?” sorusu sorula-
rak okurun dikkati de yeni bir doğuşa hazırlatılmıştır. Oysa yazar ilk öyküde 
Primo’nun nasıl doğduğunu okuruna anlatmıştı. İkinci aynı adı taşıyan öykü-
sünde “Nasıl Doğdu?, Nasıl Öldü?” sorusunu sorarak ikinci doğuşu fiziki do-
ğuştan ayrı bir kategoriye tabi tutar. Bu “kendiliğe doğuş”, ontolojik var oluş-
tur. Dünyada varlığın var oluşu, doğrudan onun adıyla ilintilidir. Adı olma-
yanın varlığı da söz konusu değildir. Primo, bu ikinci öyküde (yazarın “nasıl 
doğdu?” dediği) savaşın bilinçlerine sürüklediği uyanışla adını değiştirecektir. 
Önerilen Enver, Niyazi gibi isimlerin de “kendiliğe açılmayan suni, varlığa ad 
olmaktan ziyade varlığa yapıştırılan barkot olduğunu düşünerek reddeder. 
[“-Tuhaf şaka ediyorsun baba… Türklerin kullandıkları bu adlar nasıl Türkçe 
olmaz.” (Ömer Seyfettin, 1999: 265)] Dolayısıyla varlıkla ad arasında bir ken-
dilik göndermesi yapmaktan daha çok ona tutturulan, sıradan bir işleve sahip 
kılınmış kendi adı gibi (Primo) isimleri reddeder ve Oğuz adını alır. Bu adla 
birlikte kendilik bağlamına eklemlenmiş olur. 

5 Nesneler ile aidiyet arasındaki ilişki açısında bir başka örnek ise yazarın “Bir Kayışın 
Tesiri” adlı öyküsüdür. Bu öyküde ise nesne, kendilikten çıkışın aracı olur. Çerkez bir 
arkadaşından aldığı bir kayış’la Çerkez olmaya eğilim gösteren kahraman ele alınır. İlgili 
öykü metni için bk. Ömer Seyfettin, 2007b: 204.

6 Kendilik nesnelerini anımsama Kenan Bey’i ruhsal yıkımdan kurtarır. Çünkü “yalıtılmış 
birimler olarak yaşamaya kuruluşumuz uygun değildir. Tüm nesnelerin gerçekten 
kaybedilmesi ruhsal ölüm anlamına gelir” (Guntrip, 2013: 14).

7 Greenacre de kimliği bir özdeşleşme olarak değerlendirir. “Kimlik, ister içsel bir ruhsal 
gelişim süreci, ister insanın canlı veya cansız dış bir nesneyi tanıma eylemi olsun, 
özdeşleşme ile yakından ilgilidir” (Jacobson, 2004: 34’ten aktarma ile).
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Ömer Seyfettin’in özellikle bu öykülerinde keskin bir dil kullanımı da dikkati 
çeker. Bu keskin dil, bir başkaldırı niteliği taşır. Osmanlı toplumundaki mev-
cut edebî, siyasi ve iktisadi dünya bakışına bir başkaldırı niteliğindeki dil; Al-
bert Camus’nün tanımlamasındaki başkaldırının temelindeki yıkma mantığı 
üzerine değil, yeniden yaratma mantığı (Camus, 2000) üzerine kurulur. Böyle 
olmamış olsa idi yıkılan Kenan Bey, yeniden ayağa kaldırılmazdı. Öykülerdeki 
başkaldıran insanlar, çoğunlukla hayır diyen insanlardır. (Kenan Bey’in eşine 
ve Primo’nun İtalyan anneye hayır demesinde olduğu gibi.) Hayır diyen kah-
ramanlar, ya sırf zihnî ya da fiilî olarak kendilerini gösterirler. Her iki başkal-
dırmada da hayır, mutlak anlamda hayır olmayıp içinde bir değer bulunduran 
bir evet’i de öne sürer. Bu açıdan başkaldırma olumlu bir değer yaratmak an-
lamına gelir (Gündoğan, 1997: 168). Başkaldırma kendi haklarının bilincine 
varmış bir kişinin tavrı olduğu için, insanın âdeta varlık şartıdır. Ama başkal-
dırmada insan, sadece kendini onaylamakla kalmaz, aynı zamanda başkala-
rıyla dayanışma içine girerek başkalarının varlığını da onaylar (Şişman, 2006: 
55). Primo’nun davranış kodları bir hayır söylemi üzerine kurulur. Primo’nun 
başkaldırması, kendilik bilincinin inşası süreci içinde bu bakımdan önemlidir. 
Çünkü o, bizatihi kendi adına olmaktan daha çok nesli adına konuşturulan / 
eyleme sokulan kahraman konumundadır.

Yazarın, savaş aracılığı ile kahramanını kimliksel eklemlenmeye soktuğu 
bir başka öyküsü ise “Bir Çocuk Aleko”dur. Öyküde savaşın çarpması sonucu 
babasını ve annesini olduğu gibi doğup büyüdüğü toprakları da kaybeden 
dolayısıyla yurtsuzlaşan [“Oturduğu tümsekten katlı, yola atladı. Yürümeye 
başlamadan döndü. Geldiği tarafa baktı. Dalgalı tepelerden geçen yol, parça 
parça gibi bazen görünüyor, bazen yeşillikler arasında kayboluyordu.” (Ömer 
Seyfettin, 2007: 355)] Ali, ötekilerin kendine zarar vermesini önlemek ve ha-
yatta kalabilmek endişesiyle / düşüncesiyle adını da değiştirir. Aleko’ya dönen 
Ali, öyküde vurgu yapılan diğer kayıplara adını da ekler. Adı da artık kayıptır. 
Ancak ötekilerin berikine bakışı karşısında kayıplarını kurtarmaya çalışan bir 
kahramana dönüşür ve kendilik değerlerine (vatan, din, soy…) yaptığı hiz-
metlerle bedenen ölmüş olsa bile ontolojik olarak varlığını sürdürür. Adını Ali 
olarak sonraki yüzyıllara bırakarak çoğalır. Ali’nin henüz bir çocuk olmasına 
karşın yaşamını kendilik değerlerini korumak için fedaya hazırlanmasında, 

‘öteki’nin berikiyi algılamasındaki düşmanlık söylemleri etkili olur. Gelibo-
lu’da Rum bir fırıncının yanında çalışan bir Türk çocuğu olan Ali, hükûmetin 

“muharebe olacak” gerekçesi ile Hristiyan ahaliyi Anadolu’nun içlerindeki gü-
venli bölgelere taşıması ile işsiz ve mekânsız kalır. Gelibolu’da hiçbir akrabası 
olmayan Ali, köyüne dönmeye karar verir fakat yarı Rum yarı Türk ailelerin 
yaşadığı bu köyün de boşaltılmış olduğunu görünce mekânsızlığına yurtsuz-
luğu da eklenir. Sırtındaki tozlu deri torbada yarım ekmekle bir kuru soğan-
dan başka yiyeceği de bulunmayan çocuk; annesini ve ihtiyar babasını bulmak 
için iki gün boyunca gece açıkta yatarak, gündüz güneşin altında yürüyerek 
yol almaktadır. Güvenli bölgelere gönderilen bir Rum kervanın yoluna çıkma-
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sı onu umutlandırır. Rum kalabalığa baş çeken papazdan köyünde öğrendiği 
Rumca ile su ister. Papaz, su vermeden önce yönelttiği sorularla Ali’nin Türk 
mü Rum mu olduğunu bulmaya çalışırken Ali; adının Aleko olduğunu, öksüz 
ve yetim kaldığını, Rum bir fırıncının yanında çalışırken yaşadıklarını papa-
za anlattıktan sonra su içer ve onlarla birlikte yola devam eder. Papaz; yolda, 
Aleko’ya kilisenin hizmetinde çalışmasını, atına bakmasını ve odasının temiz-
leyip temizlemeyeceğini sorar. Açmazlarla etrafı çepeçevre kuşatılan Ali, bu 
teklifi kabul eder. Onca yıl komşuluk ederek iç içe yaşadığı Rumların gerçek 
kimliklerini bu teklifi kabul ettikten sonraki süreçte görür; “Her sabah kilisede 
Türklerin perişan olması için dua edilirdi. İhtiyar, genç bütün köy halkının her 
sabah bu duaları can u yürekten tekrarlayışları, sanki Ali’yi derin bir uykudan 
uyandırıyordu.” (Ömer Seyfettin, 2007: 358). Papazın kendisine anlattığı Rum 
çocuklarının savaşta Rumlar için nasıl yararlılıklar gösterdiğine ilişkin öykü-
ler ile kilisedeki dualar, Ali’nin kimliksel bilincini sarsıntıya uğratır. Anlatılan 
öykülerdeki Rum çocukları kadar kendi aidiyetine yararlılık gösteremeyen 
birisi olması onu derinden yaralar. Köyden geçen Türk askerlerinin her gün 
papazın hâlini hatırını sormasından da büyük azap çeker. Ötekinin bakışı ile 
berikinin aldanmışlığı keskin bir kurgu içinde Ali üstünden okuyucuya ulaş-
tırılır. Papazın bir kurye olarak Ali’yi cepheye İngiliz komutana haber almak 
ve haber getirmek üzere görevlendirmesi; Ali’nin biyolojik olarak değil, on-
tolojik olarak yaşamasının da kapısını açar. İngiliz komutanına ulaştırılmak 
üzere yazılan mektupta Türklere isnat edilen suçlar ile içteki Rumların gerçek 
kimlikleri, mektubun Türk komutanına Ali tarafından ulaştırılması ile su yü-
züne çıkarılır. “Papaz, sekiz aydır köyün önünden geçen taburların, topların 
adedini, Türklerin silahsız ahaliye yaptığı zulümleri, gebe kadınların karınla-
rını yarıp çocukları, genç kızları kazıklarda ve Rum erkeklerini toplayıp ateşte 
yaktıklarını uzun uzun söylüyor, “Daha bizi kurtarmaya gelmeyecek misiniz? 
Dört gözle sizi bekliyoruz. Her sabah sizin için dua ediyoruz” (Ömer Seyfet-
tin, 2007c: 364). Mektuptaki ithamlar ile Ali’nin gözlemleri, okurun bilinci-
ne sürüklenir. Öyküde bir kimliksel yanılgı içinde olmadığı hâlde Ali aracılığı 
ile kimliksel yanılgı içinde olan ordu ve okur kendilik alanına ötekinin kini 
üstünden taşınır. Osmanlı Türkü’nün içinde bulunduğu yanılsamayı; “Biz Os-
manlılar, hepimiz kardeşiz, (…) Her şeyin fevkinde mukaddes, âli Osmanlılık 
vardır!” (Ömer Seyfettin, 2007b: 116) diyen yitik bilinci, uyuyan aklı uyandır-
mak ister. Ali’nin Türkler için gösterdiği yararlılıkla cephedeki ölümü, onu 
ontik düzlemde ölümsüz kılarken yazarın amacı bilinç mağaralarında ölmüş 
Osmanlı Türkü’nü kendi kimliksel bağlamına döndürme işlevine sahiptir. 

“Çanakkale’den Sonra” öyküsünde ise umutları yıkılmış, içinde yaşadığı top-
lumun sanatından, edebiyatından zevk almayan, milliyetini inkâr eden bir 
cemiyet içinde yaşamaktan yorgun düşmüş, mabedinde ilahi bir mefkûrenin 
dalgalanmadığı mekânlardan soğumuş, vatanın dört bir yanı işgale açık hâle 
gelmişken duyarsız insanlarla aynı topraklar üstünde olmaktan bıkmış, gele-
ceğe ilişkin kaygı taşımadan evlenen, eğlenen insanların varlığından rahatsız-
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lık duyan kısaca Osmanlı içinde bir Türk olmaktan dolayı8 yaşamaya soğumuş 
“Şuurunu kaybetmiş bir milletin esirliğini görmemek için kendini öldürmeye 
karar veren” (Ömer Seyfettin, 2007a: 88) yaşlı bir adamcağızın Çanakkale Sa-
vaşı’nın zaferle sonlanması karşısındaki değişimi anlatılır. 

Rusların İstanbul’u, İngiliz ve Fransızların Anadolu’yu ele geçirme ve Türkleri 
tarihten silme planlarının devamında gelen Çanakkale Savaşları karşısında et-
rafındakilere; “-Uyanınız! Kendinizi biliniz. Hayvanlar gibi gayesiz, teşkilatsız, 
medeniyetsiz yaşamayınız. Bir millet olunuz…” (Ömer Seyfettin, 2007a: 87) 
uyarısının da etki etmeyeceğini düşünen adamcağızın zafer haberlerini duy-
duktan sonra, öldü denilen bir ulusun yaşamakta olduğunu görmesi karşısın-
da değişen hayatı konu edinilir. 

Öykü kahramanı; psikolojik çöküşün temel gösterenlerinden birisi olan, ya-
rının yokluğa dönüşeceğine ilişkin kaygısal sanrılarla ruhunda ve bilincinde 
travmatik dağılmalar yaşar. İntihar etmeyi tasarlayacak kadar yaşamın soğu-
duğunu düşünen kahramanı böylesi bir bakışa sürükleyen sebep, varlık alan-
larının tahrip edileceğine ilişkin kaygılarıdır. Bireyin ontolojik anlamda varo-
luşsal yitimine neden olan bu sorunsallar yumağı, bireyin yaşama ait güvenli 
zeminlerini ortadan kaldırır ve kendilik olarak tanımlanan varoluşun dışına 
bırakır. Yazar, Çanakkale’de elde edilen başarıyı bir umuda evrilterek, öykü 
başkişisini içinde bulunduğu psikolojik soğumuşluktan kurtarır. Yaşama 
ısındırarak kendine güvenini besler. Tükenmişlik / umutsuzluk psikozundan, 
yok-kişi / gölge travmasından öykü kahramanını ve bu kahraman aracılığı ile 
de okurunu çıkararak kendilik evrenine eklemler. Kendilik (ç)evrenine eklem-
lenme “yeni bir kolektif kişilik temin eder.” (Berger , 1958: 186) 

Yazar; savaşın yalnızca yok edici yönünü değil, “Çanakkale’den Sonra” öykü-
sünde olduğu gibi kimi zaman da yok olmaya yüz tutmuş bireylerin bilincini 
sarsan, uyandıran ve onlara umut veren başarıya evrilmiş yönlerini de kulla-
nır. 

Ötekinin berikini algılama düzeyini bir karşıt söylem olarak sunan yazar, met-
nin muhatabını beriki olarak gördüğünden, ötekinin bilinç ve kendilik algı-
sını metnin muhatabına taşımak ister. “Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Amelî 
Siyaset” başlıklı makalesinde; 

“Meşrutiyet namı altında fecî dramlar oynanıyordu. Hâlbuki Rumla-
rın, Bulgarların, Sırpların, Ermenilerin, Arnavutların millî mefkûre-
leri , millî edebiyatları, millî lisanları, millî gayeleri, millî teşkilâtları 
vardı. Ve bu milletler gayet kurnazdılar. “Biz samimî Osmanlıyız…” 
diye Türkleri kandırıyorlar, Türklere lisanlarını , edebiyatlarını, hat-
ta fennî ve ilmî kitaplarını bozduruyorlar, hatta coğrafya ve tarih 

8  Osmanlı içinde Türk olmak, kendilikten kaçıştır. “İnsan olmak için mutlaka bir 
içtimaiyetin, bir milliyetin içinde bulunmak lazımdı… Düşünüyordu: Kendisinin 
bir milliyeti yoktu. Yalnız, hararetini hissedemediği, lisanından ve duasından bir şey 
anlamadığı müphem bir dini vardı” (Ömer Seyfettin, 2007a: 86).
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kitaplarından “Türk ve Türkiye” kelimelerini sildiriyorlardı. (...)Tan-
zimatçı politikacılar, bu sefer Türklüğü irtica farz ettiler, ve “Altay-
lar”a doğru....” diye eğlenmeğe başladılar. Politikacılar milletin anî 
uyanışından ürktüler. Hele “Osmanlılık” perdesi altında başımıza 
çorap ören hainler bütün bütün düşünceye daldılar. Uyanan Türk-
lüğün kuvvetini onlar çok iyi biliyorlardı. Daima yokluğunu tekrar 
ederek yok etmek istedikleri unsur “ben varım” derse hainlerin kendi 
mefkûrelerine veda etmeleri icap ediyordu. Bunların akıllıları: -Ah 
kabahat bizde, diyorlardı, biz, bu kadar milliyetimizde mutaassıp ol-
masaydık onlar yine eskisi gibi milliyetsiz ve gayesiz yaşayacak, da-
ğılıp perişan olacaklardı. Fakat bize baktılar. Onlar da milliyetlerinin 
etrafında toplanıp kuvvetlenmeye başladılar. Lâkin, bizim Türklerin 
kendi milliyetleri ne karşı bu iştiyak ve temayüllerine yine inanmı-
yorlar ve başlarını sallıyorlardı: Türkler ‘gel geçtir’, bu milliyet moda-
sı da geçecek, biz yine aldatmak için karşımızda Osmanlı vatandaşla-
rımızı bulacağız...” (Ömer Seyfettin, 2001:331-332)

cümleleri ile ifade ettiği düşüncelerini öykülerinde ötekinin ağzından aktara-
rak okurunda kimliksel fark edişler yaratmak ister. Bu bakımdan Ömer Seyfet-
tin’in özellikle makaleleri, öykülerinin birer alt metni olarak durur. Makalele-
rinde dile getirdiği düşüncelerini kurgusal bir form içinde yeniden işler. Bunu 
bazen yazar anlatıcı aracılığıyla, bazen başkahraman aracılığıyla, bazen de 
anlatıda öteki veya yabancılaşan beriki olarak betimlediği kahramanlar aracı-
lığıyla aktarır. “Ashab-ı Kehfimiz” anlatısında yukarıda bahse konu edindiği-
miz makalesinde savunduğu düşünceleri bu kez; anlatı başkahramanı Dikran 
Hayikyan ağzından, Hayikyan’ın kendi iç sesiymişçesine söyletir. Amacı ‘öte-
ki’nin bilinç seviyesini verip berikinde kimliksel eklemlenme yaratabilmektir. 
Anlatıda öteki olarak konumlanan Hayikyan; “Her millet bir millettir. Topla-
nıp bir millet gibi bir kanun altında, bir vatan içinde rahat rahat geçinemezler” 
(Ömer Seyfettin, 2007: 114) bilincini taşırken beriki; “ ‘Bila tefrik-i cins ü mez-
hep’, bu ne demektir biliyor musunuz? Hiçbir cins, hiçbir mezhep yok, yalnız 
Osmanlılık var!” (Ömer Seyfettin, 2007: 126) bilinçsizliğindedir. 

Yine 1914’te yazdığı “Türkçeye Karşı Enderunca” başlıklı makalesinde dile 
getirdiği; “Atalarımız, ‘Bir belâ bin nasihat değer…’ demişler. Son uğradığımız 
felâketler de bizi uyandırdı. Türkler milliyetlerini idrake başladılar. Bu millî 
idraki görmeyen, inkâr eden mutaassıplara lâf anlatmağa kalkmak boştur.” 
(Ömer Seyfettin, 2001: 216) düşüncelerine yine anlatı kahramanı Hayikyan’ın 
günlüğüne yazdığı ancak eylemlerinde dışa vurmadığı şu düşüncelerinde kar-
şılık bulur; “Ya Türkler de bir felakete uğrayıp uyanırlarsa…” (Ömer Seyfettin, 
2007: 139)9 

9 Ömer Seyfettin’in anlatılarda dile getirdiği gerçekleri, 1960’da Bernard Lewis; “Türklerin, 
Osmanlı hanedanından ve İmparatorluktan ayrı bir millet sayılması fikrinin ortaya 
çıkmasında 19. yüzyılda batının tesirinin büyük oldu” ifadeleri ile akademik içerikle 
söyleyecektir (Lewis, 1960: 10).
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Gençliğini Makedonya’da geçirmiş bir Türk subayının, Rada adlı bir Bulgar kı-
zına duyduğu aşkı anlattığı “Nakarat” öyküsünde ise subayın nasıl bir kimlik 
ve bilinç yanılsaması içinde olduğu öyküde sıklıkla tekrar edilen ve Türk su-
bayınca kendisine söylenmiş aşk nağmeleri sanılan; “Naş, naş Çarigrad naş…
Ras va tri” sözleri üzerine kurulur. Türk subayı bu sözleri kendince anlamlan-
dırarak, “Seni çok seviyorum, / Seni çok seviyorum” şeklinde yorumlayarak 
her geçen gün kalbindeki sevgiyi büyütürken, bu sözlerin “Bizim olacak, bizim 
olacak, İstanbul bizim olacak…” (Ömer Seyfettin, 2007: 67) anlamına geldiği-
ni olay örgüsünün sonunda öğrenir. Yanılsamanın yarattığı yıkım, Türk suba-
yının renksizliği ve kimliksizliği ile verilirken ötekinin kendilik bilinci okurun 
kimliksel eklemlenmede benimseyeceği yolu işaret eder. Aldatıldığının farkı-
na varan subay aracılığı ile Osmanlı kimliği altında kardeşlik şarkısı söyleyen 
Türklerin aynı aldatılmaya muhatap olacağına dikkat çekmek istenir. 

Öteki üstünden kalkarak berikinin kendilik yitimini ve okurunun kimliksel 
eklemlenmesini konu edinen bir başka anlatı yöntemi ise öteki aracılığı ile be-
rikinin ya hakarete maruz kalması ya da iğfal edilmesidir. 

Balkan Savaşı sırasında, Bulgarlar tarafından Türk köylerinde özellikle kadın 
ve kız çocuklarına yapılan işkenceleri konu edindiği “Beyaz Lâle” isimli öykü-
sünde, insanlık dışı davranışları kodladığı Bulgar  asıllı Binbaşı Radko Balka-
neski adlı ‘öteki’ üzerinden bu anlatı yöntemi kullanılır. Anlatının olay örgüsü 
kısaca şöyledir:

Balkan Savaşı’nda büyük felaketlere uğrayan Türk şehri Serez, işgal birlikle-
rince yağmalanır. Şehrin yağması ve halkın katledilmesi görevi Binbaşı Radko 
Balkaneski’ye verilir. Onun en büyük ideali büyük bir Bulgaristan İmparator-
luğu kurmaktır. O, önce ne kadar çete reisi varsa hepsini toplayarak Serez hak-
kındaki planlarını açıklar. Plana göre; 

“Şimdi hemen ne kadar zengin varsa hepsi bir binada toplanacaktı. 
Şehrin en büyük fırını hazırlanacak, âli mahkeme için lüzumu olan 
sandalyeler, büyük masa, kırmızı örtü, İncil, ip, zeytinyağı, kerpeten, 
ustura, şiş vesaire gibi şeyler oraya götürülecek, vakit geçirmeden 
işe girişilecekti. Zenginlerden paraları tamamıyla alındıktan sonra 
umumî yağmalara izin verilecek, şehrin Türk kızları askerlere dağı-
tılacak (...) Bir nefer bir kızın odasında bir saatten ziyade duramaya-
cak, işini bitirdikten sonra sırasını bekleyen askere bırakacaktı. Sekiz 
yaşından aşağı kızlara dokunulmayacak, bunların çirkin, zayıfları öl-
dürülecekti. Güzel, kuvvetlileri toplanıp vaftizlenerek Bulgaristan‟a 
gönderilecekti. Yalnız çok ihtiyarlar, Hıristiyan olurlarsa sağ bırakıla-
caktı. Bir yaşından altmış yaşına kadar erkek, sekiz yaşından kırk beş 
yaşına kadar bütün kadınlar, kızlar, cesetleri meydanda kalmamak 
üzere sessizce kesilecek, geceleri merkez taburundan çıkarılacak an-
garyalar vasıtasıyla, yine iki komite reisinin nezareti altında şehrin 
dışarısındaki hendeklere gömülecekti.” (Ömer Seyfettin, 1999:301). 
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Alıntı metni, olay örgüsünün ne denli çirkinleşeceğini gösterir düzeydedir. Se-
rez’in en güzel kızı Lâle, iffetini Radko’ya çiğnetmemek için kendisini bulun-
duğu binadan aşağı atar. Ancak yazar, toplumun kendilik yitimini tahrik ede-
bilmek adına Radko’nun hayvani emellerini ceset üzerinde tamamlatır. “Beyaz 
Lâle” bu çirkin saldırı ile kirletilirken varlık alanlarına karşı yapılan böylesine 
çirkin bir saldırıyı öyküleştirdiği için eleştirilecek olan yazar, kimliksizliğin 
toplumları nasıl kirlettiğini göstermek amacındadır. Olay örgüsünün böylesi-
ne çirkin bir konu üstüne kurulmuş olması, kimliksizlikteki derinliği de göste-
rir özelliktedir. Beriki’nin umursamaz tavrını kırmak için olay örgüsü sertle-
şir. Beriki’nin bu kimliksizliği de yine Radko’nun; “Sonra Türklere bakınız. Bu 
heriflerin aptallıkları o derecededir ki yalnız etnografyanın esaslarını kabul 
etmemekle kalmazlar, dünyada ‘kavmiyet, milliyet’ gibi bir şey olduğuna da 
inanmazlar. Kendilerinin milliyetçilerini bile şiddetle inkâr ederler. Tarihleri, 
Cengiz gibi, Hülagü gibi en büyük imparatorluklarına küfürlerle doludur. Bu 
milliyetsizlik yüzünden edebiyatsız, sanatsız, medeniyetsiz, kuvvetsiz, aile-
siz, an’anesiz kalan Türkler, tabiî en basit hakikatlere de akıl erdiremiyorlardı.” 
(Ömer Seyfettin, 1999: 303) ifadeleri ile söyletilerek metnin kuruluşundaki 
amaç belirginleştirilir. 

Ömer Seyfettin’in kimlik eklemlenmesine ilişkin kullandığı öteki’nin hakare-
tine mazur kalma durumunu “Mehdi” öyküsünde ise “Yolcu mösyö Türklüğe 
ağza alınmaz küfürlerle kafiyelenmiş Rumca şarkılar da bağırmağa başlamıştı. 
Biz susuyorduk.” (Ömer Seyfettin, 1999: 244) cümlelerinde buluruz. 

Kendi ile varlık alanı arasında yıkıcı ve derin bir boşluk bulan ve olumsuzlayı-
cı bir yaşamın deneyimleyicisi olan Ömer Seyfettin, yabancılaşmanın ürper-
ten algısını ironik anlatılarla okurlarına ulaştırarak kimliksel eklemlemeyi 
bilinçlere taşımak ister. Onun anlatılarında kimliksel eklemlenmeyi sağlayan 
bir başka unsur ise yazarın; “Her millet kendi millettaşlarını sever. Türkiye’de 
bazı Türkler şahsî ve politika menfaatleriyle hudut haricindeki millettaşları-
nı inkâr ederler. Onlara bakmamalı. Onlar ‘hodperest’lerdir.” (Ömer Seyfettin, 
2001: 359) dediği ironik dilin malzemesi olan tipler aracılığı ile bilince taşıdığı 
yitik aydın davranışlarıdır. “Şimeler” ve “Gayet Büyük Bir Adam” anlatılarında 
olduğu gibi Efruz Bey tipini öncelediği anlatılarında da sıradanlaştırdığı, yarı 
aydın sıfatını yüklediği, mizahi unsurlarla alaya aldığı kozmopolit tipler ara-
cılığı ile okuru kimliksel bağlama eklemler. Bu anlatılardaki yarı aydın tiplerin 
söylemleri ve davranış kodları, gülmecenin alanında boğularak okurda ideal 
tipin yaratılması şeklinde verilir. Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin’in anlatı-
larındaki bu yöntemini şöyle açıklar: 

“Bundan tam otuz yıl önce yazdığı emsalsiz küçük hikâyeleriyle genç-
lik ruhuna bu ateşi aşılamağa başlamıştı. O, bir taraftan bu mukaddes 
ateşi vermeğe çabalarken, bir taraftan da, veba gibi, memleketi istila 
etmiş olan kozmopolit zihniyete hücum ediyor, bunu ya ‘Primo Türk 
Çocuğu’ hikâyesinde olduğu gibi doğrudan doğruya hicvediyor yahut 
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‘Piç’ hikâyesinde olduğu gibi maskaraya çeviriyordu.” (Sevgi - Özcen, 
1995: 366)

Ömer Seyfettin anlatılarında kendilik bilinci iki izleksel yolla verilir: Önce 
bireyin / okurun / toplumun kendisini hangi bağlam içinde gördüğünün 
açıklanması, sonra ise şayet içinde olunan bağlam bir yanılsama ise bunun 
giderilmesi için bireyin / okurun / toplumun hangi bağlama dâhil olacağının 
gösterilmesidir. Dolayısıyla kendilik görüngüleri sunulurken kopuş ve eklem-
lenme zıtlığına göre sıralanarak verilir. Önce kopuş ya da kopuntu durumu 
daha sonra ise eklemlenme durumu öyküleştirilir. Yazarın böylesi bir anlatıyı 
benimsemiş olması sebebiyledir ki tek bir anlatıda idealize edilmiş ve doğru-
dan bu idealize edilmiş kahramandan kalkarak tip yaratma görülmez. Yazar 
genellikle olumsuzladığı (“Şimeler” ve “Gayet Büyük Bir Adam” anlatılarında 
olduğu gibi) tipler üzerinden sözünü söyleyerek ideal tipi bireyin/okurun/top-
lumun imgelemine bırakır. Efruz Bey tipinin olumsuzlanarak verilmesi karşıt 
tipin (ülküsel tipin) nasıl olması gerektiğine vurgu yapmak içindir. İdeal Türk 
kadınını anlatmayı düşündüğü romanına “Ararken” adını düşünmüş olması 
da yaratılacak ülküsel tipin bir arayışa bırakılmış olmasında yatar.10 Aslında 
Ömer Seyfettin, nasıl olduğunu tüm anlatılarına yayarak vermiş olur. İdeal ti-
pin tek anlatıda sunulmasının “ideal” olamayacağı ya da onu sınırlandıracağı 
düşüncesi ile karşıt tipleri anlatılarına yayarak ideal tipi çizmiş olur. “Gayet 
Büyük Bir Adam” öyküsünün ismi ile bu öykü kahramanının eylemleri arasın-
daki zıtlık “Büyük Adam”ı mizahileştirerek küçültür. Okur küçülen adamı de-
ğil, ‘gayet büyük adamı’ arar. Her okur öyküdeki kahramana yaklaşımına bağlı 
olarak ideal tipi imgesel olarak bilincinde çoğalıma sokar. 

Ömer Seyfettin’in öykülerindeki bireyler “kendi-için” olan bir birey değil, 
“kendi-içinde” olan bir birey düzeyindedir. Bireysel kaygılarını önceleyen değil, 
ulusal / toplumsal kaygıları önceleyen bireylere özgü olan “kendi-içinde” olma 
durumu, ontolojik anlamda varoluşu tamamlamış ve bir üst bilinç olarak şe-
killenmiş kahramanlar demektir. Kendi-içinde “olan” bireyler, “diğerleri-için 
olma” edimini gerçekleştirmişlerdir. “Ferman” öyküsündeki Tosun Bey’in, fer-
man karşısındaki “itaatkârlığı” bir safdillilik değil; kendi oluşunu, topyekûn 
bir ulusun oluşuna feda edecek bir üst bilince ulaşmış ontolojik var olmadır. 

Yazar, “Başını Vermeyen Şehit”te Deli Hüsrev’i, Deli Mehmet’i; “Büyücü”de Do-
ğan’ı; “Diyet”te Koca Ali’yi; “Ferman”da Tosun Bey’i; “Forsa”da Kara Memiş’i; 

10 Ömer Seyfettin, eserle ilgili olarak şu bilgileri verecektir: “Boş oturmayalım! diye 
şuurumun telkini altında temiz çuha örtülü masamın başına geçiyorum. Sağdaki 
kütüphanenin raflarında birkaç tane yarım kalmış roman, düzeltilecek hikâye var. 
Zihnimde planını hazırladığım “Ararken romanına başlasam’’ diyorum. Bu roman azıcık 
ısmarlama bir şey olacak: muhitimizde milli Türk kadını yok! Alaturkalarla alafrangalar 
var. Alaturkalar hayatta geri kalmış, hala ümmet devrinin zihniyetiyle yaşayan zavallılar… 
Bunlar modern Türk kadını olamazlar. Medeniyete giren, Avrupalılaşanlılarsa, onlar da 
milli değil; kimi Fransız, kimi İngiliz terbiyesi almış kuklalar. Evlenmek isteyen bir genç 
kendisine karı ararken bu kuklaları görecek! Bir türlü halis Türk enmuzeci bulamayacak.” 
(Ömer Seyfettin, 2000: 253)
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“Kaç Yerinden”de Ferhat Ali Bey’i; “Kütük”te Arslan Bey’i; “Nadan”da Köse Ve-
zir’i; “Pembe İncili Kaftan”da Muhsin Çelebi’yi; “Teselli”de İskender Paşa’yı; 

“Teke Tek”te Cem ile Kasım’ı; “Topuz”’da komutanları; “Vire”de askerler ile ko-
mutanları ve “Kızıl Elma Neresi?” öyküsünde irfan sahibi olan askerleri vere-
rek hem kahramanlık anlatıları ile hem de bu öykülerdeki kahramanların taşı-
dığı yüksek değerlerle okurunu kimliksel eklemlenmeye çağrıda bulunur. İde-
alize edilen tip de böylece birçok öyküye farklı yönleri ile taşınmış olur. Okur, 
bu metinleri okuyarak ‘gayet büyük bir adam’ın ne ve nasıl olduğunu keşfeder. 

“Milliyet ile dinin de farkı yoktur. İkisi birbirinden ayrılamaz. Milletsiz bir din 
olamadığı gibi, dinsiz bir millet de olmaz. (…) Milliyetini seven dinini de sever.” 
(Ömer Seyfettin, 2001: 360) diyen Ömer Seyfettin, kimliksel eklemlenmede 
bir başka unsur olarak dini görür. Kişiliğin olduğu gibi kimliğin / kendiliğin 
geliştiği ilk evre olan (Jacobson, 2004: 34) çocukluğu anlattığı öykülerinde, 
çocuk ile anne arasında kurulan ilişki “İlk Namaz” öyküsünde olduğu gibi 
dinî değerler aracılığı ile sunulur. Kenan Bey’in baba evinden anımsadığı dinî 
nesneler onun kendiliğe dönüşünü hazırlarken “Zeytin Ekmek” öyküsünde de 
öykü kahramanı Naciye’yi kendilik değerlerinden çıkmaktan uzak tutan yine 
dinî değerler olur. Kaybedilen topraklarda ötekinin dinî değerlere (Kuran-ı Ke-
rim, cami, mescit vd.) karşı sergilediği davranışlar da okur çevrenin kimliksel 
eklemlenmesinde bir aracı unsur olarak kullanılır. 

Ömer Seyfettin’in içine doğduğu çağ, devletle vatandaş arasındaki ilişkilerin 
gittikçe yoğunlaştığı bir çağdır. Dolayısıyla bireyler, “kul” düzleminden za-
manla “özne” düzlemine geçişi yaşayacağı bir sürecin içinde yer alır. Bir yanda 
siyasal-sosyal-politik gelişmeler, bir yanda da “kul”un kulluğunu sorguladığı 
bir zaman diliminin kapıları tokmakladığı süreç içinde Ömer Seyfettin’in an-
latıları ilginin belirtilen noktada odaklanmasına aracı olur. Ömer Seyfettin’in 
yazdıkları reel-politikte karşılık bulmasa da ilgi odaklanmasına güç katar. An-
cak bu yüzyılda da ulusal bilinçlenmenin temel problemi, kitlelere dayandı-
rılamaması olmuştur. Sınırlı sayıda bürokrat aracılığı ile ilerletilmek istenen 

“Türkçülük” olarak adlandırılan soyca kendilik bilincini kazandırma uğraşısı 
halka/ kitlelere ulaşmayı çok da başarmış gözükmez. İşte tamda bu noktada 
Ömer Seyfettin’in öyküleri önem kazanmaya başlar. Öykülerde gerek seçilen 
kahramanlar gerekse hitap edilen kitle / halk özellikle de genç kuşaklar olur. 
Bu bakımdan Ömer Seyfettin’in kültür tarihimiz açısından önemi, soyca ken-
diliği bürokratlar arasından halka taşımış olmasında aranmalıdır.
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