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Modern Türk hikâyeciliği denince akıllara ilk gelen isim şüphesiz, 
Ömer Seyfettin’dir. 

1884-1920 yılları arasında yaşamış ve oldukça genç bir yaşta yaşama 
veda etmiş olan millî edebiyatımızın en önemli simalarından Ömer 
Seyfettin’in vefatının yüzüncü yılı dolayısıyla Bursa Osmangazi Be-
lediyesinin kültür hizmeti çerçevesinde Osmangazi Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Nesrin Karaca’nın koordinatörlüğünde 7 Mart 2020 tarihinde 
Ördekli Kültür Merkezinde üç ayrı oturumda düzenlenen ve büyük 
ilgi gören sempozyumda sunulan bildirilerin, makale formatlarının 
kitap hâlinde bir araya getirilip etkinlik esnasında katılımcı ve din-
leyicilere dağıtılmasıyla gerçekleştirilen Vefatının 100. Yılında Ömer 
Seyfettin Kitabı adlı bu çalışma, Türkolojinin on bir değerli akademis-
yeninin yazılarından oluşuyor. 

Editörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nesrin Karaca 
ve Mustafa Başpınar’ın üstlendiği çalışmada yer alan yazılar, Ömer 
Seyfettin’in yazın dünyasındaki konumu, metinlerinin analizi, siyasi, 
kültürel ve toplumsal bakış açılarının ortaya konması ve başlattığı 
yeni dil politikasının etkileri bağlamında ele alınıyor. 

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un kaleminden, “Batı Türkçesinin 
Gelişimi İçinde Ömer Seyfettin ve Yeni Lisan Hareketi” başlıklı ya-
zıda, “Yeni Lisan” adlı makalesinde Ömer Seyfettin’in amaçları sı-
ralanır. Söz konusu amaçları üç maddede özetleyen yazar, Ömer 
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Seyfettin’in Türkçede dil bilimsel açıdan 
arzuladığı devrimin içeriğini örnekler ve-
rerek açıklar. Başvurduğu dil bilimciler, 
İstanbul’da yaşayan Türkçenin önemi ve 
bu konuda ortaya koyduğu sistematik bir 
temelin varlığını hikâyeleriyle birlikte pe-
kiştirdiğini ifade eder. 

Çalışmanın ikinci makalesinde Prof. Dr. 
Bilge Ercilasun, Ömer Seyfettin’in Arar-
ken adlı bir roman denemesinden söz eder. 
Ömer Seyfettin’in bu romanı pek beğen-
mediğini ve bu romanda derinleştirmek 
istediği konuyu bir başka hikâyesinde Ha-
rem’de ele aldığını anlatır. Bahar ve Kele-
bekler adlı bir diğer hikâyesinde ise Ömer 
Seyfettin’in “Yeni Lisan” adlı makalesinde 
yer alan Türkçülük ile ilgili görüşlerini ye-
niden işlediğini ortaya koyar. Ömer Sey-
fettin’in alafrangalık, kozmopolitlik ve 
yabancılaşma gibi konulara dair eleştirel 
bir üslup geliştirdiğini düşünen Prof. Dr. 
Bilge Ercilasun, onun daha çok kadınlara 
yönelik bir suçlama içinde olduğunun altını çizer. Fikirlerinin gelişiminde rol 
oynayan Balkan ve Trablusgarp savaşlarından söz eder. İzmir de Prof. Dr. Bilge 
Ercilasun’a göre Ömer Seyfettin’in geliştirdiği anlayışın kökeninde derin et-
kiler bırakan bir imge olarak yer alır. Öyle ki Baha Tevfik, Türkçü Necip gibi 
isimlerle İzmir’de kurduğu bağlantıların Ömer Seyfettin’in dilde sadeleşme 
atılımını gerçekleştirmesinde önemli olduğunu dile getirir. Harem ile Bahar ve 
Kelebekler adlı hikâyelerinin anlatım tarzından da söz eden Ercilasun, Ömer 
Seyfettin’in öngörülü dikkatlere sahip özgün bir aydın olduğunu sözlerine ek-
leyerek yazısını sonlandırır. 

Prof. Dr. Abide Doğan, “Ömer Seyfettin’in Edebî Musâhabeleri” adını verdiği 
yazısında onun şiir ve hikâyeden bağımsız olarak yazın, sanat, politika ve eko-
nomi gibi konularda da görüşlerinin olduğunu kaydeder. Anlatımının sohbet 
havasında olduğu söz konusu görüşlerini anlattığı yazılarında, aruz ölçüsüne 
yönelik olumsuz bir tavır takındığını dile getirir. Abide Doğan, bu yazısında 
Ömer Seyfettin’in toplam on beş adet edebî musahabesi ve sade bir dille döne-
minin milliyetçi hassasiyetini vurguladığından söz eder. 

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, “Mahçupluk İmtihanı Adlı Oyunda Geleneksel 
Türk Tiyatrosunun Etkileri” başlığıyla yayımladığı yazısında, hicvi ustalıkla 
kullanan Ömer Seyfettin’in Karagöz, Kukla ve Ortaoyunu gibi geleneksel ka-
nallardan beslenen yönlerini inceler. Ömer Seyfettin’in tiyatronun komedi 
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türüyle millî farkındalık ve bilinci vurgulama temelinde toplumun aksayan 
yönlerini hikâye türünden farklı olarak bu kez tiyatro metni üzerinden ele al-
dığını kaydeder.

Prof. Dr. Ali Duymaz, “Köken Miti Arayışı Ekseninde ‘Altın Destan’ ve Ömer 
Seyfettin” başlıklı yazısında Ömer Seyfettin’in Ziya Gökalp’ten mülhem bir 
kavram olan “Altın Destan” kavramını, şiir türü üzerinden yeniden yazma gi-
rişimi içinde olduğuna işaret eder. Bu yazıda Ali Duymaz’ın en dikkat çekici 
tespiti, Ömer Seyfettin’in kavramın içini Türk kültürü imgeleri ile doldurama-
dığına dair getirdiği yorumudur. 

 “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde İroninin Rolü başlıklı yazısında, Prof. Dr. 
Ayşe Demir’in odaklandığı kavram ironidir. Bu noktada “trajikomik” olarak 
nitelendirdiği hikâyelerine odaklanan Demir, Ömer Seyfettin’in ironiyi, millî 
ve ahlaki endişelerden kaynaklanan bir motivasyonla kullandığını anlatır. 

Edebi dönemler ve kişiliklere eleştirel açıdan yaklaşan Ömer Seyfettin imge-
si, çalışmada dikkat çeken bir diğer yazıdır. Bu yazıda Prof. Dr. Nesrin Karaca, 
Ömer Seyfettin’in klasik Türk edebiyatı, Tanzimat edebiyatı, Edebiyat-ı Cedi-
de, Fecr-i Ati, Millî Edebiyat olarak dönemlere ayırdığımız Türk edebiyatı tari-
hinin öne çıkan, dikkat çeken isimleri hakkında ortaya koyduğu görüşleri ir-
delemiştir. Ömer Seyfettin’in Mehmet Âkif, Yahya Kemal gibi bağımsız isimler 
hakkındaki görüşlerine de eğilen yazar, eleştirel bakışının çok da nesnel olma-
dığını vurgular. Ömer Seyfettin’in eleştiri oklarını yönelttiği konulardan en 
çok öne çıkanı, “Yeni Lisan” makalesinde ortaya koyduğu millî hassasiyetlere 
dayanan ölçütlere göre hareket etmeyen edebiyatçıların Batı edebiyatı karşı-
sındaki tutum, tavır ve anlayışlarıdır. 

Prof. Dr. Salim Çonoğlu, “Ömer Seyfettin’de “İktisadi İktidar” Düşüncesi” baş-
lıklı yazısında, Ömer Seyfettin’in imparatorluğun sorunlarına çözüm arayışı 
noktasında ekonominin gücünün farkında olduğunu kaydeder ve “millî bur-
juvazi ve orta sınıf yaratma çabası” içinde olduğunu ifade eder. Ömer Seyfet-
tin’in “küçük sanatlar” konusunda aydınların bilinçli olmasını düşündüğünü 
dile getirir ve Türkçülük ölçütlerine göre şekillenen bir ekonomik modeli ar-
zuladığını ortaya koyar.

Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın yazısında ulaştığı sonuç, Efruz Bey adlı karakterin 
bir antikahraman oluşudur. Efruz Bey ile İlişkilendirilen karakterlerin (Don 
Kişot gibi) de antikahraman olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Şaban Sağlık’a 
göre Ömer Seyfettin, eleştirmek istediği konuları kurmacaya taşırken bir an-
tikahramanın şahsında kurum, kişi ve ideolojik açıları derinlemesine inceler. 

Doç. Dr. Ümmühan Bilgin Topçu, “Kadın Dergilerinde Ömer Seyfettin” başlıklı 
yazısında, Ömer Seyfettin’in yazdığı dergilerde millî bilinci güçlü ve eğitimli 
kadınların önemine dair vurgu yaptığını belirtir. Ömer Seyfettin’in kadınla-
rın belirli bir amaca yönelerek yaşamlarının kalitesini yükseltmesi gerektiği-
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ni düşündüğünü ifade eden Topçu’ya göre Ömer Seyfettin’in söz konusu yazı-
larında kadınların erkeklere göre daha etkin ve uyumlu olduğunu dile getirir. 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk, “Edebiyat-ı Cedide Karşısında Ömer Seyfettin” 
başlıklı yazısında Ömer Seyfettin’in Edebiyat-ı Cedide temsilcilerinin ortaya 
koyduğu şiir ve romanları, “Yeni Lisan” adlı makalesindeki ölçütlere göre eleş-
tirdiğini işaret eder. Ömer Seyfettin’in, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Meh-
met Rauf ve Halit Ziya gibi isimlerin dili kullanma alışkanlıkları ve kalemleri-
ne yönelik millî olmayan etkileri eleştirdiğini gösteren yazar, gazete ve dergi-
lerde yayımladığı yazıları bağlamında Ömer Seyfettin’in söz konusu isimlere 
yönelik “sade ve millî bir edebiyat” peşinde olduğunu vurgulamak istediğini 
düşünür. 

Sonuç olarak Vefatının Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin Kitabı, Ömer Seyfettin’i 
sadece fitili ateşlediği millî edebiyatın hikâye türü sınırları içinde değil, daha 
bütünlüklü açıdan roman denemesi, tiyatro, musahabe, düz yazı gibi türler ile 
dil bilimi ve anlatım teknikleri üzerinden de ele alan önemli bir boşluğu dol-
duran, özgün bir çalışmadır. 


