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Ömer Seyfettin (1884-1920); gerek modern Türk hikâyesinin kuru-
cusu olması gerekse Türk edebiyatının millîleşmesine öncülük et-
mesi sebebiyle Türk kültür tarihi açısından başlı başına bir dönüm 
noktası, bir kilometre taşıdır. Otuz altı yıllık kısa ömründe Osmanlı 
Devleti’nin yıkılış günlerine şahit olan ve esaretten sefalete birçok sı-
kıntılar yaşayan Ömer Seyfettin’in en bariz vasfı, şüphesiz ki samimi 
milliyetperverliğidir. Söz konusu milliyetperverlik, hikâyeciliği bir 
meslek hâline getiren yazarın ömrü boyunca esas hareket noktası 
olmuştur. Özgün kişiliği göz önünde bulundurulduğunda ise Ömer 
Seyfettin’in hem hayat serüveninin hem de edebî şahsiyetinin dün-
den bugüne birçok araştırmacının ve sanatçının ilgisini çektiğini 
söylemek mümkündür.

Ömer Seyfettin’in biyografisini ilk defa ortaya koyan kişi, onunla ve 
Ziya Gökalp’la birlikte Yeni Lisan hareketinin kurulmasına öncülük 
eden ve aynı zamanda Ömer Seyfettin’in yakın arkadaşı olan Ali Ca-
nip Yöntem’dir. Ali Canip Yöntem’in 1935 yılında Muallim Ahmet 
Halit Kitaphanesi tarafından İstanbul’da yayımlanan Ömer Seyfeddin 
Hayatı ve Eserleri adlı kitabında, birtakım belgelerden de yola çıkıla-
rak yazarın biyografisi aydınlatılmaya çalışılır. Bu eserin geliştiril-
miş ve genişletilmiş baskısı, 1947 yılında Remzi Kitabevi tarafından 
Ömer Seyfeddin: Hayatı, Karakteri, Edebiyatı, İdeali ve Eserlerinden 
Numuneler adıyla yapılmıştır. İlerleyen yıllarda ise Tahir Alangu’nun 
kaleme aldığı Ömer Seyfettin biyografisi oldukça hacimli, ayrıntılı 
bir çalışma olması ve kendisinden sonra yazılacak Ömer Seyfettin bi-
yografilerine kaynaklık etmesi noktasında dikkati çekmektedir.

* İncelemede eserin şu baskısı esas alınmıştır: Tahir Alangu, Ömer Seyfettin: 
Ülkücü Bir Yazarın Romanı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2020.
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Tahir Alangu’nun Ömer Seyfettin: Ül-
kücü Bir Yazarın Romanı adını taşıyan 
Ömer Seyfettin biyografisi, 1968 yı-
lında May Yayınları tarafından İstan-
bul’da basılır. Bu eser; yalnızca içeriği 
ve ele aldığı meseleler bakımından 
değil, yöntemi ve konuya yaklaşımı 
bakımından da incelenmeye değer bir 
niteliğe sahiptir. Söz konusu husus-
lar üzerinde durmak, bu biyografinin 
daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Tahir Alangu, eserin “Bu Kitabın Hikâ-
yesi” başlığını taşıyan ön söz mahiye-
tindeki bölümünde çalışma süreciyle 
ilgili birtakım bilgiler vermektedir. 
Buradaki ifadelere göre, Tahir Alan-
gu’yu böyle bir biyografi hazırlamaya 
iten şey, o güne kadar Türk edebiyatı 
çerçevesinde hazırlanan biyografi ça-
lışmalarının eskinin sınırlarını aşa-
madığını ve genç kuşak aydınlarının 
da biyografya anlayışına sahip olma-
dıklarını düşünmesidir. Bir başka sebep ise kaynak olarak elde Ali Canip Yön-
tem’in “birkaç sayfalık terceme-i hâlinden başka bir şey”in bulunmamasıdır 
(s. 12). Dolayısıyla yazar, öncelikle hem bir eksikliği tamamlamak hem de mo-
dern anlamda bir biyografi meydana getirmek istemektedir. 

Tahir Alangu’nun bu yoldaki ilk teşebbüsü, daha sonra da söz konusu edileceği 
üzere, otobiyografik hikâyeler ile biyografi arasında bir bağ oluşturmaya çalış-
masıdır. Bu bağlamda Ömer Seyfettin’in biyografisi ile mekânlar ve dönemin 
önemli olayları arasında da bir ilişki kurulması yoluna gidilmiştir. Tahir Alan-
gu, belirlediği yöntem dâhilinde Ömer Seyfettin’i “çağı, yeri ve ilişkileri içinde” 
ortaya koymaya gayret edecektir (s. 14). Tahir Alangu’nun böyle bir yöntemi 
esas almasının tek amacı, Ömer Seyfettin’in şahsiyetinin menkıbelerle karışıp 
gitmesine ve unutulmasına engel olmaktır. Söz konusu kaygı eserin oluştu-
rulma sürecinin titizlikle sürdürülmesini gerektirdiği için, yine bu başlıkta 
vurgulandığı gibi, kitabın tamamlanması yirmi beş yıl gibi uzun bir zamanı 
almıştır: “Yirmi beş yıldır, zaman zaman derleyerek, zaman zaman üzerinde 
düşünüp yazarak benimle birlikte Türkiye’yi dolaşan bu kitap, büyük bir ede-
biyat geçmişinin öncülerinden birini, gençliğin bilincine katmak, yeni bir ça-
ğın gerçeklerine ve şartlarına göre değerlendirerek yaşatmak için yazıldı.” (s. 
16)
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Ömer Seyfettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı; “Çocukluk Cenneti”, “Şehirler ve 
Okullar”, “Savaşçı Töreler Dünyasında”, “Edebiyat Dünyasında İlk Adımlar”, 

“Sınır Boylarında”, “Selânik Günleri”, “Sonun Başlangıcı” ve “Yıkılış Ortamın-
da” olmak üzere kronolojik bir çerçevede ilerleyen sekiz ana bölümden oluşur. 
Eserin sonunda ise “Ömer Seyfettin’in Hayat Kroniği” ve “Ömer Seyfettin’in 
Eserleri” başlıklarıyla yazarın kronolojisi ve eserlerinin künyesi listelenir. İn-
celemenin ana bölümlerinde iki hareket noktası vardır. Bunlardan ilki yazarın 
bulunduğu mekânlar, diğeri ise yaş aralıklarıdır. Buna bağlı olarak “Çocukluk 
Cenneti” başlıklı birinci ana bölümün alt başlıkları, “Gönen-İnebolu-Ayancık 
1884-1892” ve “Ömer Seyfettin 1-8 Yaşlarında”; “Şehirler ve Okullar” başlıklı 
ikinci bölümün alt başlıkları, “İstanbul-Edirne 1892-1900” ile “Ömer Seyfet-
tin 8-16 Yaşlarında”; “Savaşçı Töreler Dünyasında” başlıklı üçüncü bölümün 
alt başlıkları, “İstanbul 1900-1903” ile “Ömer Seyfettin 16-19 Yaşlarında”; 

“Edebiyat Dünyasında İlk Adımlar” başlıklı dördüncü ana bölümün alt baş-
lıkları, “Kuşadası-İzmir 1903-1908” ile “Ömer Seyfettin 19-24 Yaşlarında”; 

“Sınır Boylarında” başlıklı beşinci ana bölümün alt başlıkları, “Manastır-Pir-
lepe-Köprülü-Cumayı Bâlâ-Yakorit-Selânik 1909-1911” ile “Ömer Seyfettin 
25-27 Yaşlarında”; doğrudan doğruya mekâna vurgu yapan “Selânik Günleri” 
başlıklı altıncı ana bölümün alt başlıkları, “1911-1913” ile “Ömer Seyfettin 
27-29 Yaşlarında”; “Sonun Başlangıcı” başlıklı yedinci ana bölümün alt başlık-
ları, “İstanbul 1913-1918” ile “Ömer Seyfettin 29-34 Yaşlarında”; son olarak 

“Yıkılış Ortamında” başlıklı sekizinci ana bölümün alt başlıkları ise “İstanbul” 
ile “Ömer Seyfettin 34-36 Yaşlarında” şeklindedir. 

Buradan çıkarılacak sonuç, Tahir Alangu’nun Ömer Seyfettin’in bulunduğu 
mekânları onun hayat hikâyesi bakımından bir dönüm noktası olarak düşün-
mesidir. Yazarın otobiyografik hikâyelerindeki mekânın etkisi veya mekâna 
dair izlenimler göz önünde bulundurulduğunda da bu tercihin son derece isa-
betli olduğu görülür. Başka bir deyişle bu çalışmada, Ömer Seyfettin’in kaderi-
ni belirleyen ve eserine etki eden ana unsurun çeşitli mekânlar olduğu vurgu-
lanmaktadır. Örnek verilecek olursa Selanik’in II. Abdülhamid Devri’nin son 
yıllarındaki kaotik atmosferi ve Ömer Seyfettin’in burada -başta Trablusgarp 
Savaşı’nın yankıları olmak üzere- şahit olduğu olaylar “Primo Türk Çocuğu”-
nun yazılmasını sağlamıştır:

“Ömer Seyfettin, Selânik’e gelip katıldığı sıralarda, partinin içinde 
yeni bir ülküyü geliştirmeye, yaymaya ve örgütlemeye çalışan bir 
avuç kadro, çökmekte olan bir düzenin yıkıntıları arasında kuvvet-
li ve zinde bir yeni temel kurmaya ve yükseltmeye uğraşırken, İtal-
ya’nın Trablusgarp’ı ani bir saldırıyla işgali olayı bir bomba gibi pat-
ladı (4 Ekim 1911). Büyük bir nefretle sarsılan ve coşan gençler ile 
halk, büyük gösteriler yaptı, medenî dünyaya protestolar yağdırdı. 
Yüksek aydın çevrelerinde, İstanbul’un sanat ve edebiyat dünyasın-
da hâlâ sürüp gitmekte olan kozmopolit gevşekliğe karşı, Selânik’te 
birdenbire vatansever, coşkun, güçlü bir kaynaşma ortaya çıkıyordu. 
Trablusgarp Savaşı olaylarının halkı nasıl etkilediğini, yankılarının 
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uyandırdığı acıların derinliğini, o günlerin gazete ve dergilerine açık-
ça yansımış olarak buluyoruz. O acılı günlerin sıkıntılarını yaşayan, 
önce asker, sonra da kendini bir ülküye adamış düşünce ve sanat ada-
mı olarak, Ömer Seyfettin’in, bu saldırının anlamını iyice kavradığı-
nı, peşinden gelebilecek bir sıra felaketleri de hissettiğini görüyoruz. 
Onun gibi gerçekçiler, büyük olayların gelişi karşısında, önce büyük 
sarsıntılar geçirir, ancak bir süre sonra büyük direnmelere koşulacak 
güçleri kendilerinde bulurlar. Ömer Seyfettin, bu günlerin büyük 
öfke sarsıntılarını, hem kendi, hem de çevresindekilerin tepkilerini, 
duygu ve düşüncelerini derleyerek, Primo: Türk Çocuğu roman tasla-
ğında yansıttı.” (s. 166-167)

Her bir başlık altında değerlendirilen meseleleri söz konusu etmenin, eserin 
içeriğinin ve Tahir Alangu’nun yaklaşımının anlaşılmasında yol gösterici ola-
cağını söylemek mümkündür. “Çocukluk Cenneti” başlıklı kısımda; Ömer Sey-
fettin’in yakın çevresi, dünyaya gelişi, çocukluğu ve eğitiminin ilk yılları an-
latılır. “Şehirler ve Okullar”da ise eğitim sürecinin devamı, edebiyata ve tiyat-
roya duyduğu ilgi söz konusu edilmektedir. “Savaşçı Töreler Dünyasında” adlı 
kısımda, yazarın Mekteb-i Harbiye günleri ortaya konulmaktadır. “Edebiyat 
Dünyasında İlk Adımlar”da, onun edebiyat dünyasına girişinin ilk adımların-
dan ve bu konudaki hazırlık sürecinden bahsedilir. “Sınır Boylarında” başlıklı 
bölüm, Balkan yılları ve ondaki Türkçü düşüncelerin uyanışının anlatıldığı 
bölümdür. “Selânik Günleri”, Ömer Seyfettin’in tam anlamıyla edebiyat ada-
mı hâline gelişinin hikâyesidir. Genç Kalemler teşebbüsü, Yeni Lisan hareketi, 
Balkan Savaşı, Yunanistan’daki esirlik günleri de bu başlık altında değerlen-
dirilmektedir. “Sonun Başlangıcı” adlı bölümün konularını; yazarın esirlikten 
dönüşü, edebî faaliyetlerine yeniden girişmesi, öğretmenlik yılları, evliliği ve 
ayrılığı ile birtakım tematik müstakil meselelerin değerlendirilmesi oluştu-
rur. “Yıkılış Ortamında” başlığını taşıyan son bölümde ise Ömer Seyfettin’in 
bilhassa son günleri, hastalığı ve ölümü ile ilgili bahisler dikkati çekmektedir.

Ömer Seyfettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı’nda Ömer Seyfettin’in biyografisi 
ortaya konulmaya çalışılırken üç unsurun esas alındığı görülür. Bunlar sıra-
sıyla belge-biyografi, tanık-biyografi ve son olarak eser-biyografi ilişkisidir. 
Belge-biyografi ilişkisi açısından başta Ömer Seyfettin’in hatıraları olmak 
üzere Ömer Seyfettin’le ve onun yaşadığı devirle ilgili elde edilen birtakım bel-
gelerden yola çıkılır. Özellikle Ömer Seyfettin’in başkalarına yazdığı mektup-
lar ve ona gelen mektuplar, bazı meselelerin açıklanmasında veya aydınlatıl-
masında kaynak olarak kullanılır. Bu başlığa Ömer Seyfettin hakkında yazılan 
eserler, makaleler yani ikincil kaynaklar da dâhil edilebilir. Aynı şekilde bu 
kapsamda değerlendirilebilecek görsel malzemeler, eseri zenginleştirmekte 
ve verilen bilgileri okurun zihninde somutlaştırmaktadır.

İncelemede tanık-biyografi ilişkisine verilen önem, bilinmeyen bazı olayların 
meydana çıkmasını, yanlış bilinen birtakım meselelerin açıklığa kavuşmasını 
veya daha önce söz konusu edilen belli başlı hadiselerin kesinlik kazanması-
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nı sağlamıştır. Bu tanıklar arasında, Ömer Seyfettin’in o yıllarda Kadıköy’de 
yaşayan ablası Güzide Hanım ve Ömer Seyfettin’in kızı Güner Elgen gibi aile 
fertleri de vardır. Özellikle Güzide Hanım’ın söz konusu ettikleri, onun Ömer 
Seyfettin’le ilgili hatıralarını canlı bir şekilde hatırlaması sebebiyle önem taşı-
maktadır.

Son olarak eser-biyografi ilişkisine değinmek gerekir. Tahir Alangu, burada 
Ömer Seyfettin’in hikâyelerinin otobiyografik yönünden yararlanır. Bu kate-
goriye dâhil edilebilecek hikâyelerin çokluğu ise araştırmacıya ciddi anlamda 
yol gösterici olur. Yine doğrudan doğruya bununla ilgili olarak Tahir Alan-
gu’nun Ömer Seyfettin’in biyografisini yazarken esas aldığı unsurların başın-
da eser-biyografi münasebeti gelmektedir: 

“Hele Ömer Seyfettin gibi sürekli anı defteri tutan, eserlerini bu def-
terlerdeki notlardan çıkaran yazarların ‘eser-hayat’ ilişkilerini izle-
mek için hayatlarının evrimini bilmek bir zorunluluk hâline geliyor. 
Bundan dolayıdır ki, biz burada Ömer Seyfettin’in hayatını, çocuk-
luğundan ölümüne kadar yaşadığı çevrelere, olaylara bağlanıp anla-
tırken, yer yer eserlerinin doğuşlarında da işaret etmeye çalıştık. Bu 
eserleri, olaylar, çevreler ve hayatla öylesine iç içeydi ki, hayatının ev-
rimine yer yer bağlayarak kolaylıkla mümkün oluyordu.” (s. 13)

İncelemenin her aşamasında eserin yöntem bakımından dayandığı üç esas 
unsurun izlerini açık bir şekilde görebilmek mümkündür. “Çocukluk Cenneti” 
başlıklı birinci bölümün başındaki ifadeler buna örnek oluşturabilir. Yazarın 
yöntem konusunda benimsediği yol, söz konusu satırlarda somut bir şekilde 
karşılığını bulmaktadır:

“Yaptığımız soruşturmalardan Ömer Şevki Efendi’nin Gönen’de an-
cak 10 yıl kalarak 1892 yılında, küçük Ömer ancak sekiz yaşındayken 
ayrıldığını, bir süre İnebolu ve Ayancık gibi Karadeniz kasabalarında 
bulunduğunu, Ömer Seyfettin’in ‘Falaka’ adındaki ünlü hikâyesinde 
de bu kasabalardan birindeki okul hayatını tasvir ettiğini öğreniyo-
ruz. Annesi Fatma Hanım, önce Gönen’de, sonra da bu kasabalardaki 
okullarda, küçük Ömer’in okumaktan çok haylazlaşmaya yöneldiğini 
görünce, -kocasının Ayancık’a tayini üzerine- 1892 yılında alıp İstan-
bul’a getiriyor. Annesiyle birlikte dedesinin Kocamustafapaşa’daki 
konağında yaşayan Ömer Seyfettin, Aksaray’daki bir özel okulda il-
köğrenimini bitiriyor. 1897 yılı nisan ayı başlarında Türk-Yunan Sa-
vaşı’na katılmak üzere İstanbul’dan geçen Ömer Şevki Bey, o günlerde 
savaşa giden subay çocukları için Eyüp Sultan Askerî Rüştiyesi’nde 
açılan özel bölüme (sınıf-ı mahsus) 13 yaşındaki Ömer Seyfettin’i ya-
tılı olarak yerleştiriyor. Bunda, oğlunun da kendisi gibi asker olması-
nı istemesinin mi, yoksa küçük Ömer’in gitgide afacanlaşmasının mı 
rol oynadığını kestirmek mümkün değil.

Bu sert askerin, sonradan binbaşı rütbesine kadar yükseldiğini, Meş-
rutiyet’ten sonra alaylı subayların tasfiyesi sırasında ordudan ayrıl-
dığını, karısı Fatma Hanım’ın ölümünden sonra da (1913) yeniden 
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evlenip bir süre Sarıyer’de oturduğunu, oğlu Ömer Seyfettin’in ölü-
münden birkaç yıl öncesine kadar da yaşadığını öğreniyoruz.” (s. 20)

Tahir Alangu burada Ömer Seyfettin’in babasının ölüm yılını tespit etmeye ça-
lışırken -dipnotta da belirttiği üzere- Ömer Seyfettin’in anı defterindeki 4 Ey-
lül 1918 tarihli bir nottan yararlanır. Bu notta yazar; annesinin 1913 yılında 
öldüğünü, babasının ise bunun üzerine yeniden evlendiği söz konusu etmiştir. 
Yine anı defterindeki notlara göre Ömer Seyfettin’in belli bir tarihe kadar ara 
sıra babasının evinde kaldığı anlaşılmaktadır. Tahir Alangu bütün bu bilgiler 
ışığında Ömer Şevki Efendi’nin 1918-1920 yılı arasındaki bir tarihte öldüğü 
sonucuna varır. Dolayısıyla da belgeler ve biyografi arasında bir ilişki kurup 
çıkarımda bulunur. Ömer Seyfettin’in ilk ve ortaöğrenimiyle ilgili bilgilerin 
kaynağı ise yazarın ablası Güzide Hanım ve yakın arkadaşı Aka Gündüz’dür. 
Tahir Alangu, bu noktada Ömer Seyfettin’in biyografisine tanıklar üzerinden 
ulaşmaya çalışmıştır. Nitekim alıntılanan kısmın başında yer alan “yaptığı-
mız soruşturmalar” ifadesi de aynı yönteme işaret etmektedir. 

Ömer Seyfettin, çocukluğunun bir kısmını babasının görevi dolayısıyla İne-
bolu ve Ayancık gibi Karadeniz kasabalarında geçirmiştir. Tahir Alangu, yaza-
rın ünlü “Falaka” başlıklı hikâyesini söz konusu ederek onun bu kasabalardan 
birindeki okul hayatının tasvirine vurgu yapar. Bu tavrı da anlaşılacağı üzere 
eserden biyografiye ulaşma yöntemi dâhilinde değerlendirmek doğru olacak-
tır.

Tahir Alangu’nun, Ömer Seyfettin’in otobiyografik hikâyelerinden veya oto-
biyografik unsurlara sahip hikâyelerinden yararlanırken ileri sürdüğü tezle-
ri yine belgelerle ve tanıklarla desteklediğini belirtmek gerekir. İncelemenin 
Ömer Seyfettin’in 8-16 yaş aralığının anlatıldığı “Şehirler ve Okullar” başlıklı 
ikinci bölümünde, onun farklı şehirlerde geçen eğitim hayatı anlatılır. Ömer 
Seyfettin annesiyle İstanbul’a geldikten sonra Aksaray’da Yusufpaşa Yoku-
şu’ndaki Mekteb-i Osmanî’ye verilir. Tahir Alangu’nun belirttiği gibi, Ömer 
Seyfettin çocukluğunda bir süre okuduğu bu okulu daha sonra “Açık Hava 
Mektebi” adlı hikâyesinde tasvir edecektir. Yazar bu süreçte annesiyle birlikte 
dedesinin Kocamustafapaşa’daki konağında yaşamıştır. Ömer Seyfettin’in bu-
radaki günleri ise Bekârlık Sultanlıktır romanının taslağının ilk kısmı olduğu 
düşünülen bir müsveddede ortaya konulmaktadır. 

Tahir Alangu, eser ve biyografi arasında buna benzer ilişkiler kurarken çıka-
rımlarının veya tespitlerinin bir sağlamasını da yapar. Örneğin Kocamustafa-
paşa’daki konakta ne zaman kalındığını ve oradaki yaşantıyı Güzide Hanım’ın 
anlattıklarıyla doğrulamaya çalışır. Aynı şekilde roman müsveddelerinde or-
taya konulan olayları Ömer Seyfettin’in anılarıyla karşılaştırma yoluna gider:

“Ömer Seyfettin, yukarıya aldığımız bu yazısında, 8 yaşlarında, daha 
ilkokulu bitirmeden, babası İnebolu ya da Ayancık’a tayin edildiği sı-
rada annesiyle birlikte İstanbul’a okula verilmek üzere getirildiği bir 
devreyi tasvir ediyor. Bu sırada dedesinin Kocamustafapaşa’daki ko-
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nağında oturduklarını ablası Güzide Hanım’dan da dinlemiştim. Ya-
zarın çocukluk günlerinin şimdiye kadar kapalı kalmış bir bölümünü, 
bu roman parçasının özelliklerini anladıktan sonra daha iyi tasvir 
edebiliyoruz. Bu roman parçası, ölümünden az önce yazılmış olmak-
la birlikte, anlattığı devir bakımından 1310/1894 yılına değinmek-
tedir. Ömer Seyfettin, o sıralarda sekiz, on yaşlarındaydı, belki de iki 
yıldır İstanbul’daydılar, Yusufpaşa’daki özel ilkokula devam ediyordu. 
Başka hikâyelerinde de görüldüğü gibi, Ömer Seyfettin’in bu roman 
parçası da, anı defterindeki notlara dayanmaktadır.” (s. 49)

Buna karşın zaman zaman hikâyelerden yapılan çıkarımların belge niteliğin-
de değerlendirilmesi, birtakım araştırmacıların eleştirilerini veya itirazlarını 
beraberinde getirmiştir. Örneklerini artırabilmekle birlikte İnci Enginün (Yeni 
Türk Edebiyatı -Tanzimat’tan Cumhuriyet’e- 1839-1923, Dergâh Yay., İstanbul 
2006, s. 430), Sadık K. Tural (“Ömer Seyfeddin’in Hayatı ve Eserleri”, Doğumu-
nun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfeddin, Marmara Üniversitesi Yay., İstanbul 1984, 
s. 9-39) ve Ömer Faruk Huyugüzel (“Ömer Seyfeddin’in İzmir Yılları ve Bu Dev-
rede Yazdığı Hikâyeler”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfeddin, Marmara 
Üniversitesi Yay., İstanbul 1984, s. 80-98; “Ömer Seyfettin’in İzmir Yılları ve 
Bu Devrede Verdiği Eserler”, İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araş-
tırmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yay., İzmir 2004, s. 208-223) gibi isimler 
bu araştırmacıların başında gelmektedir.

Sonuç olarak şunu ifade etmek mümkündür ki Tahir Alangu’nun Ömer Sey-
fettin biyografisi; uzun bir zaman diliminde kaleme alınan, takip edilen me-
tot bakımından yenilikler taşıyan ve Ömer Seyfettin’le ilgili birçok özelliğin 
ortaya çıkmasını sağlayan bir kitaptır. Bu noktada Ömer Seyfettin’le ilgili ya-
pılacak araştırmalara ve biyografi çalışmalarına da bir kaynak teşkil etmiştir. 
Ömer Seyfettin: Ülkücü Bir Yazarın Romanı ile vurgulanması ve dikkat çekilme-
si gereken bir başka husus, onun dili ve üslubu ile ilgilidir. Kitabın hazırlanma-
sında her ne kadar akademik bir kaygı ön planda tutulsa da çalışmanın zevkle 
okunmasını sağlayan edebî bir dil ve üslup, anlatımda hâkim hâle getirilmiştir.


