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 ÖZET 

ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNDE BAYRAMLAR KUTLAMALAR 

TÖRENLER 

BETÜL BEYGÜVEN 

Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde geçen halk kültürü unsurlarından 

bayramlar, kutlamalar ve törenler incelenerek tespit ve tahlil edilmiştir. Hülya 

Argunşah’ın hazırlamış olduğu Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikâyeler 1-4, Dergâh 

Yayınları tarafından (06.03.1920) ölümünün yetmiş dokuzuncu yılında bütün olarak 

yayınlanmıştır. Bu dört ciltte toplanan 151 hikâyenin, Türk gelenek/göreneklerindeki yeri 

ve önemi açıklanıp örnekler dahilinde sunulmuştur. Ömer Seyfettin, 36 yıllık kısa 

ömründe fikir ve edebiyat alanında önemli başarılara imza atmış, Türkçeleşme yolunda 

büyük gayret göstererek “Yeni Lisan” hareketinin kurucularından olmuştur. Ayrıca 

hikâyeciliğiyle büyük iz bırakmış, tarihin sıkıntılı ve zor zamanlarında yazdığı 

hikayelerinde Türkçenin sadeleşmesini savunmuş, Türkçülük akımının öncülerinden biri 

olmuştur. 

Türk kültürü açısından çok zengin olan Ömer Seyfettin hikâyelerinde bayramlar, 

kutlamalar ve törenler ele alınarak, yapılan uygulamalar ve ritüeller tespit edilmiş, 

kültürel değerler kapsamında incelenmiştir. Çalışmanın en başından en son safhasına 

kadar engin bilgi, fikir ve tecrübelerinden istifade ettiğim her konuda yanımızda olan 

sayın hocam Dr. Öğretim Üyesi Göksel Öztürk’e teşekkür ederim.  

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Ömer Seyfettin, Bayramlar, Kutlamalar, Törenler. 
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ABSTRACT 

HOLIDAYS CELEBRATIONS CEREMONIES OF ÖMER SEYFETTİN'S 

STORIES 

BETÜL BEYGÜVEN 

In this study, holidays, celebrations and ceremonies were determined and analyzed from 

the elements of folk culture mentioned in the stories of Ömer Seyfettin. All his works 

prepared by Hülya Argunşah were published as a whole in the seventy-nine year of his 

death by Dergâh Publications (03.06.1920). The importance of the 151 stories which 

collected on these four volumes in Turkish traditions are explained and presented within 

examples. Ömer Seyfettin achieved important successes in the field of ideas and literature 

in his 36-year short life, and he was one of the founders of the "New Language" 

movement by making great efforts towards Turkishization. He also left great marks with 

his storytelling, defended the simplification of Turkish in his stories which he wrote in 

the troubled and difficult times of history and became one of the pioneers of the Turkish 

movement. 

In the stories of Ömer Seyfettin, which is very substantial in Turkish culture, 

holidays, celebrations and ceremonies are handled, practices and rituals are determined 

and examined within the context of cultural values. I would like to thank my dear teacher 

Faculty Member Dr. Göksel Öztürk, who has been with us on everything from the 

beginning to the last stage of the study, which I have benefited from his vast knowledge, 

ideas and experiences. 

Keywords: Turkish Literature, Ömer Seyfettin, Holidays, Celebrations, Ceremonies. 
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ÖN SÖZ 

Ömer Seyfettin, Türk edebiyatı tarihinde ağırlıklı olarak hikâye türünde eser vermesi 

nedeniyle, Türk hikâyeciliğinin kurucularından kabul edilir. Kısa yaşamında yazmış 

olduğu hikayelerle önemli bir külliyat meydana getirmiştir. Ömer Seyfettin hikâyeleri hep 

bir amaç doğrultusunda kaleme alınmıştır: halkı bilinçlendirmek, topluma Türk 

milliyetçiliğini ve millî tekâmülcü düşünce tarzını aşılamak vb. başlıca düşünceleridir. 

Askeri okullarda uzun süren öğrencilik yıllarından sonra babası gibi askerlik yapmış 

Balkan Savaşı sırasında Sırp ve Yunan cephelerinde savaşmıştır. İzmir, İstanbul ve 

Selanik’e kadar uzanan coğrafya içinde askerliği sebebiyle bulunmuş olsa da sonraki 

dönemde askerliği bırakarak tamamen edebiyata yönelmiştir. 

Ömer Seyfettin’in yaşadığı dönem, mekân ve zamanın etkisi hikayelerine 

yansımıştı. Osmanlı Devleti’nin süratle çöktüğü ve dağıldığı dönemde Ömer Seyfettin 

Türkçülük akımı etrafında oluşan edebiyatın önde gelen yazarlarındandır. Meşrutiyetin 

ilan edilmesiyle (22 Temmuz 1908)   insanlar yeni bir döneme geçmişler burada 

duydukları adalet, müsavat, hürriyet kelimeleri insanlar arasında coşkuyla karşılanmıştır. 

O dönemde toplantılar yapılarak, nutuklar söylenmiş, törenler, kutlamalar yapılmıştır.  

İstanbul’daki bu coşku ve heyecan karşısında, devrin yazarları eserlerini bu doğrultuda 

kaleme almıştır. Ömer Seyfettin II. Meşrutiyet ilânının kişiler üzerindeki farklı 

etkilerinden hikâyelerinde söz etmiştir. (Hürriyet Bayrakları, Efruz Bey, Ashab-ı 

Kehfimiz). Ömer Seyfettin, kendisini her değişmeye uydurarak şartlara göre yeni kimlik 

kazananları, Efruz Bey tipiyle eleştirmiştir. Bu unutulmaz tipte dönemin her insanından 

bir şeyler bulunduğu şüphesizdir. 
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Ömer Seyfettin hikayelerinde Türk milliyetçiliği ideolojisinin yaygınlaşması, 

dilde sadeleşme ve Türkçülük akımının etkilerinin yanı sıra hikayelerinde geçen halk 

kültürü unsurları açısından büyük önem taşımaktadır. Dönemin hem geleneksel Anadolu 

hayatını hem de yeni insan tipini bir arada bulunduran Ömer Seyfettin, hikayelerinde 

gerek atasözleri ve deyimlerle gerekse geleneksel uygulamalar ve ritüellerle kültürel 

unsurları bünyesinde barındırmıştır. Türk kültüründe kutlanan bayramlar, törenler ve 

diğer kutlamalar hikayelerinde yer almıştır. Dini-milli ve mevsimlik bayramlar, dini-

resmi ve gayrimüslim kutlamaları, eğlence yerleri, evlilik, sünnet ve ölüm temalı 

kutlamalar hikayelerde işlenerek, kimi zaman eleştirilere maruz kalmış kimi zaman da 

coşkuyla karşılanmıştır. 

Toplumdaki gelişmeleri yakından takip eden Ömer Seyfettin, düşüncelerini ve 

eleştirilerini hikayelerinde belirtmiştir. Bu doğrultuda Türk toplumunu yakından 

incelemiş adeta bir sosyolog görevini üstlenmiştir. Bu doğrultuda Ömer Seyfettin 

hikayeleri, dönemin yapısını ve insanını anlamak için en öncü kaynaklarından biri 

olmuştur. Bu çalışmada hikayelerde geçen bayram, kutlama ve tören unsurları hem Türk 

kültüründeki yeri ve önemi hem de Ömer Seyfettin’in anlatımıyla, dönemin koşulları 

çevresinde değerlendirilecektir. Bu çalışmanın amacı: Türk kültüründe büyük önem 

taşıyan bayram, kutlama ve törenlerin Ömer Seyfettin’in hikayelerinde kullanımını 

inceleyerek dönemi ve kültürel ögeleri daha iyi anlamaya çalışmaktır. 

Hülya Argunşah’ın hazırlamış olduğu Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikâyeler 

1-4, Dergâh Yayınları tarafından birinci baskı: Kasım 1999 yılında basılmış dört ciltlik 

eserdir. Çalışmamızda bu dört cilt kaynak taranarak 151 hikâyeye ulaşılmıştır. 
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Araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü dışında, “Ömer 

Seyfettin’in Hayatı Sanatı ve Eserleri”, “Ömer Seyfettin Hikayelerinde Bayramlar 

Kutlamalar Törenler” ve “Son Söz” olarak üçüncü bölümde belirtilerek kaynakça da bu 

bölüme eklenmiştir. 

Giriş bölümünde dönemin özellikleri, çalışmanın konusu, Ömer Seyfettin’in 

hikayelerinin halk kültürü açısından önemi ve Hülya Argunşah hakkında bilgi verilmiştir. 

Birinci bölümde; Ömer Seyfettin’in hayatı, sanatı ve eserleri anlatılmış Türk dili 

için yapmış olduğu çalışmalarına ve görüşlerine yer verilmiştir. Ömer Seyfettin’in 

hikâyeci kimliği üzerinde durulmuş, kapsamını oluşturan hikâyeler ciltlere göre 

sıralanarak belirtilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalar anlatılarak bu çalışmanın farkı 

açıklanmıştır. 

İkinci bölümde; hikâyelerde geçen bayramlar, kutlamalar ve törenler incelenerek 

Türk toplumundaki yeri ve önemi vurgulanmıştır. Bu bölüm kendi içerisinde üç ayrı 

başlıktan oluşmuştur.  Birinci bölümde dini, milli ve mevsimlik bayramlar ele alınmıştır. 

Toplam on dört hikâyede geçen örnekler değerlendirilmiştir. İkinci bölümde kutlamalar, 

eğlence yerleri ve dini kutlamalar yer almıştır. On ikisi eğlence yerleri olmak üzere 

toplam yirmi beş hikâyede yer almıştır. Üçüncüsü ve son bölümde ise, insanın geçiş 

evrelerinden biri olan evlilik, nişan, sünnet, balayı ve ölüm törenlerinin yer aldığı 

kısımdır. Gerek görücü usulü evlilikler gerekse aşk evlilikleri, hikâyelerde yer alarak 

eleştirilmiştir. İzdivaç, balayı, nişan ve sünnet törenleri on sekiz hikâyede işlenmiş, 

Hürriyet kutlaması adı altında yapılan tören ve ölüm törenleriyle bu sayı yirmi dörde 

yükselmiştir. Hikâyelerde tespit edilen unsurlar sistematik bir şekilde şu şekilde 

verilmiştir. 
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1. Tüm metinde başlıklar, dipnotlar ve alıntılar hariç 12 punto, Times New 

Roman yazı kullanılmış, başlıklar14 punto, alıntılar 11 punto ve dipnotlar 10 

puntoyla yazılmıştır. 

2. İlgili başlığa ait örnek cümle tırnak içinde iki yana girintili ve 11 punto olacak 

şekilde yazılmıştır. 

3. Hikâyenin içinden alınan örnekler ana metne hiçbir şekilde imlâ, noktalama, 

yazım hatası-değişiklik yapılmadan tezde ait olunan bölüme eklenmiştir. 

4. Her örnek cümlenin bitişinde, örnek cümle ile ilgili açıklama künye bilgisinde 

belirtilmiştir. 

5. Künye bilgisi; hikâyenin ismi/kısaltılmış ismi; hikâyenin yer aldığı cilt 

numarası yahut kitap ismi ve de sayfa numarası parantez içinde ve eğik 

çizgilerle ayrılarak verilmiştir. 

6. Hikâye isimlerinde tekrara düşmemek için kısaltmalar kullanılmıştır. Bu 

kısaltmalar çalışmanın başında belirtilmiştir. 

Çalışma sonunda tespit edilenler “Sonuç ve Değerlendirmeler” başlığı altında yer 

almıştır. Tezin yazımı sırasında yararlanılan kaynaklar “Kaynakça” kısmında verilmiştir. 

Betül BEYGÜVEN 

İSTANBUL, 2020 
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GİRİŞ 

Ömer Seyfettin, XX. yüzyılın başında çağının siyasal ve sosyal olaylarını konu edinmiş, 

toplumsal sorunlara eğilmiş ve bunlara çözüm yolları aramış bir yazardır. Değişen devlet 

düzeninin etkisiyle halk ve aydın arasındaki kopukluğun sebebini kullanılan dilde görmüş 

böylece halk diline, halk edebiyatına, halk destanlarına ve halk ögelerine yönelerek yeni 

bir akım başlamasına öncü olmuştur. Halka, doğru kabul ettiği, mantığı çevresinde 

savunduğu fikirlerini hikayelerinde bir araç olarak kullanmış, topluma mesaj verme 

amacı gütmüşlerdir. 

Yazar, içinde yaşadığı dönem itibariyle dağılma sürecine giren ve hızlıca toprak 

kaybeden Osmanlı Devleti'nin en büyük kurtuluşu olarak gördüğü Türkçülük fikrini 

savunmuştur. II. Meşrutiyetin ilanıyla dönemin siyasileşme sürecinde Ziya Gökalp ile bu 

akımı geliştirmiştir. Ömer Seyfettin, Türkçülük fikriyle beraber siyasi ve ekonomik 

sorunlar karşısında toplumun tutum, değer, ahlak ve düşünce tarzında oluşan olumsuz 

yönleri, manevi ve dini öğelerle birleştirmiştir. 

Ömer Seyfettin hikayeleri, siyasi olaylarla gelişen toplumsal değişim sürecini ve 

halka yansımasını konu edinmesi bakımından önemli yere sahiptir. Edebiyatla beraber 

sosyolojiye de kaynaklık eden bu hikâyeler, Türk toplumunun geçmişteki karakteristik 

özelliklerini, geleneksel yapısını ve tarihten gelen devlet-vatandaş ilişkisini anlayabilmek 

için tarih kitapları kadar yararlı ve açıklayıcıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve 

sonrasında sıkıntılar içerisinde kalan toplum anlatılmaktadır. Ömer Seyfettin, toplumu 

yansıtarak bozulan sisteme karşı eleştirilerde bulunmuş ve insanları kendi içinde doğru 

kabul ettiği fikirlerle buluşturmuştur. Hikayelerinde geçen tipler toplumun Her 

kesiminden olan karakterlerdir. Çoğunlukla bu karakterler kendi fikirlerinin savunucusu 
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olmuş ve eleştirilerini bunlar üzerinden yapmıştır. Özellikle “Efruz Bey” karakteri bunun 

en güzel örneklerindendir. 

Ömer Seyfettin hikayeleri, halk kültürü açısından içinde bulunan geleneksel 

unsurlar, halkın asırlarca sürdürdüğü, İslamiyet öncesinden gelen uygulamalar ve 

ritüellerle günümüze kadar ulaşan kutlamalar, törenler, mevsimlik bayramlar ve İslam’ın 

kabulüyle birlikte topluma girmiş dini bayramlar, Türk kültürünün tanınmasına kaynaklık 

etmiştir. Metin merkezli yürütülen bu çalışmada, hikayeler önce okunmuş, taranmış ve 

işaretlenmiştir. Daha sonra halk kültürü unsurlarından bayramlar, kutlamalar ve törenler 

ilgili bölümlere eklenerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamıza büyük katkı sağlayan Hülya Argunşah, hazırlamış olduğu Ömer 

Seyfettin Bütün Eserleri Hikâyeler 1-4, adlı çalışmasıyla Dergâh Yayınları tarafından ilk 

kez 1999 yılında Türk edebiyatına kazandırılmıştır. Dört ciltte toplamış olduğu 151 

hikayeyle bu tezin kaynağını oluşturmuştur. Bu sebeple Hülya Argunşah hakkında kısaca 

bilgi vermek doğru olacaktır. 

Hülya Argunşah, 1961 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. 1979 yılında 

İstanbul Pendik lisesinden mezun olduktan sonra 1979-1980 yılları arasında İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girmiş ve 1983 yılında 

mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yeni 

Türk Edebiyatı Ana bilim dalında yüksek lisansa başlayıp 1985 yılında Prof. Dr. İnci 

Engünün ’ün danışmanlığında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Türk Edebiyatı Üzerine 

Tenkidi Fikirleri isimli tezini hazırlamıştır. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Fen 

Edebiyat fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış aynı zamanda 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmalarına devam 
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etmiştir. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdüren 

Argunşah’ın başlıca eserleri şunlardır: Ömer Seyfettin Külliyatı (yay. haz. 4 cilt, 1999-

2001), Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal (2002), Mehmet Rauf / Siyah İnciler (yay. 

haz. 2002), Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde İnsan (2003).1 

Ömer Seyfettin hikayelerini derleyerek Türk edebiyata kazandıran ve 

çalışmamıza kaynaklık eden sayın Hülya Argunşah’a katkılarından dolayı teşekkür 

ederim.  

 

  

 
1TDOE – TDE Ansiklopedisi 1, 2002, https://www.biyografya.com/biyografi/12522  

https://www.biyografya.com/biyografi/12522
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. ÖMER SEYFETTİN’İN HAYATI SANATI VE ESERLERİ 

 1.1 Ömer Seyfettin’in Hayatı 

Ömer Seyfettin 11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.2 Babasının 

subay oluşu tüm aileyi buraya topladı. Sert karakterli bir asker olan Ömer Şevki Bey’le 

Fatma Hanım’ın ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan biridir.3 Ablası Güzide Hanım 

Ömer Seyfettin’den on yaş büyüktür. Hasan ise bir yaş küçüktür ve enken yaşta ölmüştür. 

Diğer kardeşini de çok erken yaşta kaybetmiştir. Annesi Fatma Hanım, 

İsfendiyaroğulları’ndan Ankaralı topçu kaymakamı Mehmet Bey’in kızıdır.4 Babası 

Ömer Şevki Bey, sonradan binbaşına kadar yükselmiş alaylı bir subaydır. Ömer Seyfettin 

bazı hikayelerinde çocukluk hatıralarından ve ailesinden bahsetmiştir. Kaşağı, Ant, 

Falaka, İlk Namaz ve İlk Cinayet hikâyeleri bunlara örnektir. Ömer Seyfettin ilk 

öğrenimine Gönen’de mahalle mektebinde başlar. Babasının nakli sebebiyle İnebolu, 

Ayancık ve İstanbul’da bulunur. Önce dedesinin Kocamustafapaşa’daki konağına 

yerleşirler. Burada Mekteb-i Osmani ’yeden sonra 1893’te Askeri Bayrak Rüştiyesine 

başlar. 1900 yılında İdadi’yi bitirdikten sonra İstanbul’a döner.  İstanbul’da Mekteb-i 

Harbiye-i Şahane ’ye başlar ve Makedonya’nın karışması üzerine 1903 yılında “Sınıf-ı 

müstacele” ile imtihansız mezun olma hakkı kazanır. Buradan mezun olduktan sonra 

Piyade Asteğmeni rütbesini alarak merkezi Selanik’te Kuşadası Redif Tabur’una tayin 

edilir. 1906 yılında İzmir Jandarma Okulu’na öğretmen olarak atanır. Ömer Seyfettin için 

yen bir dönem başlamış olur. Zira bu vesileyle İzmir’deki fikri ve edebi faaliyetleri takip 

 
2 Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfeddin, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1947, s. 8. 
3 Ömer Seyfettin, Hikâyeler 1, Haz. Hülya Argunşah, 1. bs., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1999, s. 5. 
4 Nâzım Hikmet Polat, “Ömer Seyfeddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 34, 46 C., İstanbul, TDV 

Yayınları, 2007, s. 80. 
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edecek ve bunlar içerisinde yer alan gençlerle tanışacaktır.5 Burada Baha Tevfik’ten 

Fransızca, Necip Türkçü’den sade Türkçe ve milli bir dille yapılan milli edebiyat 

konularında fikirler edinir. 

Ömer Seyfettin 1909 yılında Üçüncü Ordu’da görevlendirilir. Manastır, Köprülü, 

Cumâ-yı Bâlâ, Pirlepe kasabalarını dolaştıktan sonra Serez mutasarrıflığına bağlı olan 

Menlik kazasının Razlık kasabası yakınlarındaki Yakorit köyü civarındaki sınır bölüğüne 

bölük komutanı olarak atanır.6 Buradaki yılları yazar için izlenim yapma açısında önemli 

yıllardır. Daha sonra yazacağı milliyetçilik hareketleriyle ilgili hikayelerine kaynaklık 

edecektir. 31 Mart Vakası ortay çıktığında isyanı bastırmak için Selanik’ten gelen 

Harekât ordusunun içinde Ömer Seyfettin de yer almıştır. Osmanlının içinde bulunduğu 

siyasi, askeri ve ideolojik faaliyetler Ömer Seyfettin’i askerlikten uzaklaştıran 

sebeplerden olmuştur. Ziya Gökalp’in desteği ve İttihat ve Terakkî tarafından tazimatının 

ödenmesiyle 1911’de askerlikten istifa eder. Ancak Balkan Savaşı’nın çıkmasıyla Ömer 

Seyfettin askere yeniden çağrılır. Ömer Seyfettin bu sayede pek çok Balkan vilayetinde 

bulunmuş, 1912 yılında düşman kuvvetlere esir düşmüştür. On ay esir kaldıktan sonra 15 

Kasım 1913’te serbest bırakılır, oradan gemiyle İstanbul’a gelir. İstanbul’da 23 Şubat 

1914’te askerlikten ikinci ve son kez istifa eder.  Sivil hayatına ve yazarlığa devam eder. 

Dârülmuallimîn’de kıraat, Kabataş Sultânîsi’nde edebiyat öğretmenliğine başlar. 

Bununla birlikte İstanbul Dârülfünunu’nda kurulan Tedkîkât-ı Lisâniyye Encümeni 

üyeliğine seçilir. 1915’te Besim Edhem Bey’in kızı Câlibe Hanım’la evlenir ve Câlibe 

 
5 Ömer Seyfettin, Hikâyeler 1, Haz. Hülya Argunşah, 1. bs., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1999, s. 5. 
6 M. Fâtih Andı, Ömer Seyfeddin, İstanbul, Şûle Yayınları, 1999, s. 19. 
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Hanım’dan Fahire Güner isimli bir kızı olur. Fakat Ömer Seyfettin’in fikir ve düşünce 

yapısı eşiyle uyuşamaz, üç yıl sonra (1918) evliliklerini bitirme kararı alırlar. 

Ömer Seyfettin, hayatında yaşadığı olumsuzluklar ve zorluklar karşısında yalnız 

kalarak Manastır hayatındaki kumandanı Cavit Paşa’nın Kalamış’taki yalısını kiralar, 

burada tek başına yaşamaya başlar. 

23 Şubat 1920’de hastalığının ilerlemesi üzerine hastaneye kaldırılır, 4 Mart 

1920’de Haydarpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine götürülür burada 6 Mart 1920 tarihinde 

yaşamını yitirir. Yapılan otopsi sonucunda şeker hastası olduğu anlaşılır. Cenazesi önce 

Kadıköy-Kuşdili Mahmutbaba Mezarlığı’na defnedilir. Daha sonra kemikleri 23 Ağustos 

1939’da Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı’na taşınır. 

Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının en değerli simalarından, Yeni Lisan, Milli 

Edebiyat ve Türkçülük akımının öncü isimlerinden biri olmuştur. Yazar, otuz altı yıllık 

kısa yaşamında yazdığı makale, şiir ve hikâyeleriyle fikirlerini savunmuş, ismini altın 

harflerle Türk edebiyatına yazdırmayı başarmıştır. 

1.2. Ömer Seyfettin’in Sanatı ve Eserleri 

Ömer Seyfettin, çağının yazarlarından farklı olarak yaşadığı toplumun düşünce 

yapısına, gelenek-göreneklerine, kültürüne yani halk ögelerine yönelmiştir. Toplum için 

sanat anlayışını benimsemiştir. Halkın konuştuğu dilin sanat dili olmasını savunmuştur. 

Türk edebiyatının geri kalmışlığını konuşulan dilin yazıda kullanılmayışına bağlamıştır. 

Otuz altı yıllık ömründe geride onlarca eser bırakmış, bu eserlerinde faklı isimler 

kullanmıştır. Hülya Argunşah tespit edilen ad, iğreti, ad ve rumuzları şöyle sıralamıştır: 

Ayas, Ayın, Ayın Ha, Ayın Kef, Ayın Sin, C, Camsap, C. Nazmi, Ç. Kemal, Enver Perviz, 
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Ö. Seyfettin, Ömer Seyfettin, Ömer Tarhan, Perviz, Sin, Süheyl, Feridun, Şit, Tarhan, 

Tekin, (?,??.)7 

Ömer Seyfettin ne kadar hikayeleriyle ön planda tutulmuş olsa da edebiyat 

dünyasındaki ilk eserini şiirle vermiştir. Lâne-i Gâram adlı bu şiiri, 14 Temmuz 1898 

tarihinde, henüz 14 yaşındayken yazmış M. Enver takma adıyla Pul Mecmuası ’nda 

yayımlanmıştır. Bu dönemde kendi fikri tam olarak netleşmemiş, okuduğu yazarların 

etkisi üzerinde kalmıştır. Başlarda örnek aldığı şairleri sonradan tenkit etmiştir. Tevfik 

Fikret bunlardan biriydi. 

“Fikret!.. İşte bana mükemmellik şevk ve isteğini veren kimse! Lise 

  sınıflarında iken hep Rübab’ı okurdum”8 

 Daha sonra edebi fikrini değiştirerek Tevfik Fikret’i eleştirir: 

“Fikret’le Cenap cidden güzel, fakat son derece milliyetimize, hissimize, 

 zevkimize muhalif Fransızca şiirler vücuda getirmişler. 

 İzmir’e geldikten sonra kültür sanat ortamıyla tanışır. Burada Baha Tevfik, Necip 

Türkçü, Hüseyin Hilmi ve İsmail Suphi gibi isimler bunlardan birkaçıdır. Bu vesileyle 

Haftalık İzmir, Ahenk ve İzmir gibi gazete ve dergilere yazılar gönderir. Baba Tevfik’in 

teşvikiyle Fransızca öğrenmeye başlamıştır. Daha önceleri sevdiği yazarlardan Halit 

Ziya, Hüseyin Cahit, Mehmet Rauf hakkında görüşleri değişmiştir. 

“Kimleri okumalıya cevap güç. Nesirde ancak iki muharririmiz var; 

Eylül ve Aşk-ı Memnu sahipleri. Birincisi Paul Bourget’nin hatakâr ve 

taşkın bir mukallidi, ikincisi bütün muharrirlerin, bütün mesâlik ve 

mekâtib edebiyyenin ve galiba hassaten Les Amours Défendues 

muharriri René Maizeroy’nun mukallid-i bedayiperveri! Bunları 

okuyunuz, sakin taklit etmeyiniz, sonra müebbeten hiç kalırsınız. 

 
7 Hülya Argunşah (haz.), age., s. 11. 
8 Necati Mert, Ömer Seyfettin. İslamcı, Milliyetçi, Modernist Bir Yazar, İstanbul, Kaknüs 

Yayınları, 2004, s. 35. 
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Albalat, en kaâbil-i temessül muharrirleri okuyunuz, der. Hâlbuki bu iki 

muharririn okuduklarını temessül ettiremedikleri eserlerinde görünür.”9 

Ömer Seyfettin, Selanik’teki nizamiye taburundayken dağlarda eşkıya peşinde, 

köylerde silah aramayla uğraşmış, sınır boylarında geçirdiği iki yıllık sürede Balkan 

milletlerinin uyanış ve istiklal hareketlerine şahit olmuştur. Bu sayede Ömer Seyfettin’in 

kişiliği, görüşleri, fikirleri ve eserleri bu doğrultuda şekillenmiştir. Bu fikirleri kendi de 

savunmaya başlar. Artık kendisi de yeni Türk milliyetçi düşünce akımının mensupları 

arasında yerini almaktadır.10 

Türkçülük fikrini yaymak için dergi ve gazetelerde yazılar yazmaya başlar. 

Bununla da kalmayarak Ali Canip Yöntem’e bir mektup yazar, fikirlerini tüm dünyaya 

duyurmak arzusuyla ortak hareket etme isteğini bildirir. 

Ömer Seyfettin’in edebi hayatında önemli yere sahip Genç Kalemler dergisi ve 

bu dergi etrafında gelişen düşünce yapısı büyük önem taşır. Hüsün ve Şiir adlı eski bir 

dergi Ziya Gökalp, Ali Canip ve Nesimî Sârım gibi yazarların bir araya gelerek daha geniş 

kitlelere ulaşabileceği bir dergi hâline getirilmek istir. Yayın hayatına yeni adı Genç 

Kalemler ile devam eden dergi, büyük bir ideal uğruna etrafına topladığı genç yetenekler 

ile Türkçülük hülyalarını gerçeğe tatbik etmek göreviyle yayın hayatına başlar.11 

11 Nisan 1911’de Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” adlı ilk başyazıyı yazar. Bu 

yazı, edebiyat tarihimizde “Yeni Lisan” diye bilinen dilde sadeleşme ve millî edebiyat 

hareketinin beyannamesidir.12 Ömer Seyfettin Halk ile sanat arasındaki yabancılığın 

 
9 Ömer Seyfettin, “Okumak”, Bütün Eserleri: Makaleler 1, Haz. Hülya Argunşah, İstanbul, Dergâh 

Yayınları, 2001, s. 58. 
10 Müjgan Cunbur, “Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer 

Seyfettin, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1985, s. 9 
11 Tahir Alangu, Ömer Seyfettin-Ülkücü Bir Yazarın Romanı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010. s. 

139-143 
12 Hülya Argunşah (haz.), age. 
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nedenini dilde görerek Osmanlıcayı, Arapça ve Farsça kelimelerden ve kurallardan 

oluşmuş yapay bir dil olarak kabul etmektedir. Halkın bu dili anlamadığını, bunun bir 

taklit cereyanı Nergis'i ve Veysileri yetiştirmekte olduğunu savunmuştur. Ömer Seyfettin 

halk ile sanat arasındaki bu yabancılığı ortadan kaldırmak için dili kullanmıştır. Yeni lisan 

kurallarında kısaca şu konulara değinilmiştir: Arapça ve Farsça terkip ve kaideleri asla 

kullanılmayacaktır, yazı dili sade ve anlaşılır Türkçeyle yazılacak, konuşma dili İstanbul 

lehçesi olacaktır. 

Ömer Seyfettin’in milliyetçilik akımında, Yeni Lisan ve Yeni Hayat akımında da 

öncüler arasında yer alışında Ziya Gökalp’in önemli yeri vardır. Ziya Gökalp onu 

etkilemiş, geniş ölçüde desteklemiş, fikir ve sanat yoluna yerleştirmiş en büyük güç 

kaynağıdır.13 

İkinci istifasının ardından İstanbul’a gelen Ömer Seyfettin, geçimini yazılarıyla 

sağlamayı düşünür. Fakat bu durum onu geçim kaygısına sürükler ve 1914 yılında yazı 

işleriyle geçimini sağlayamayacağını anlayınca Kabataş Sultanîsi edebiyat 

öğretmenliğini kabul eder. Geri kalan hayatında öğretmenlik yapar. 

Ömer Seyfettin, başta hikâye olmak üzere, şiir, tiyatro, hatıra ve makale türünde 

örnekler vermiştir. Eserlerinde, savunduğu Yeni Lisan ve Milliyetçilik akımlarıyla 

paralellik gösterir. Çoğunlukla eserlerinde Osmanlı döneminin yıkılış dönemi sürecini, 

bunun birey ve toplum üzerindeki etkileri işlemiş, yaşanılan bu sıkıntılar karşısında kendi 

fikirlerini sunarak çözüm önerilerinde bulunmuştur. 

 
13 Müjgan Cunbur, age., s. 11. 
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Ömer Seyfettin, eserlerinde sadece siyasi meseleler ve toplumsal olayların 

üzerinde durmamış kendi hayat tecrübelerini de yansıtmıştır. Özellikle Trablusgarp ve 

Balkan Savaşı sırasında orduda yer alması, esir düşmesi, askerlikten istifa edip tekrar 

çağrılması, ikinci kez istifa edip İstanbul'a dönüşü, edebiyat çevresi ile tanışması ona 

zengin bilgi ve tecrübe birikimi olarak geri dönmüştür. 

Edebiyat dünyasıyla tanıştıktan sonra 25 Ekim 1900’de yayınlanan Mecmua-i 

Edebiye’de, F. Nezih'i takma adıyla Terane-i Giryan adlı şiiri yazmıştır. 

Ömer Seyfettin ilk şiirlerinde Divan edebiyatının etkisi altında kalarak aruz 

veznini kullanmıştır fakat daha sonra hece vezniyle ve İstanbul Türkçesiyle yazmaya 

özen göstermiş edebiyatta sade Türkçeyi savunmuştur. Ömer Seyfettin şiirlerinin yanında 

13 Nisan 1902'de Sabah gazetesinde çıkan Tenezzüh isimli hikayesiyle bu türe ilk 

örneğini vermiştir. Ömer Seyfettin’in hikâyesi ile Cumhuriyet devri hikâyeciliğine geçiş 

yapar.14 İnci Enginün, Ömer Seyfettin’in hikayelerini bölümlere ayırmıştır. 

1) Tarihî Hikâyeler. 

2) Konusunu Balkanlardan ve Çanakkale Savaşı’ndan alan hikâyeler. 

3) Konusunu çocukluk ve gençlik hatıralarından aldıkları. 

4) Masal ve Fanteziler. 

5) Günlük hayatta rastlanan olaylar ve kişiler. 

a. Bir kahramanın etrafında yazdığı hikâyeler. 

b. Ev içi hikâyeleri 

c. Cephe gerisinin anlatıldığı hikâyeler. 

d.  Kadın konusunu işleyen hikâyeler. 

 
14 Hülya Argunşah (haz.), age. 
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e. Doğrudan doğruya Türkçülük ülküsünü telkin amacıyla 

yazdıkları.15 

Ömer Seyfettin 36 yıllık hayatı boyunca 151 hikâye16, 140 makale; deneme, 

hikâye, piyes ve destan türlerini kapsayan 25 tercüme, 89 şiir, 25 mensur şiir, 51 fıkra, 15 

mektup, 3 piyes ve tamamına ulaşılamamış hatıraları17 ile büyük bir külliyata sahiptir. 

1.3.   Ömer Seyfettin’in Dil Üzerine Görüşleri 

Ömer Seyfettin, Yeni Lisan hareketinin öncüsü olarak hikayelerinde sade ve anlaşılır dil 

kullanmıştır. Bu yazıda eski lisan konuşulmayan, Latince ve İbrânîce gibi yalnız ilgili 

kişilere hitap eden ölü bir dil olarak nitelenmektedir. Ona göre Türkçe’ye aynı din ve 

medeniyet dairesindeki Arapça ve Farsça’dan kelime girmesi doğaldır, fakat edebiyat ve 

sanat gayretiyle gelen “tezeyyün” fikrinin beraberinde getirdiği Arapça ve Farsça 

kurallar Türkçe’nin düzenini bozmuştur. Tamamen yapay bir hale gelmesine rağmen 

fiillerin ve çekimlerin korunmuş olması Türkçe’nin aslına döndürülebileceğinin 

göstergesidir.18 

Ömer Seyfettin ile Yakup Kadri, dil üzerinde tartışmalara girer. Yahya Kemal de 

kendisine karşı yürüttüğü kampanyayı hatıralarında bahsetmiştir. Kısa ve açık cümleler 

kullanmanın yanında atasözü ve deyimlere de yer vermiştir. Hikayelerinin bu nedenle 

eleştirildiğine hatıralarında kaleme almıştır. 

“Herkes benim lisanımı pek çıplak buluyor. Çünkü ben tabii lisanı    

kendime örnek yapıyorum. Tabii lisan konuşulan lisandır. Eski nesrin 

 
15 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergâh Yayınları, 12. Baskı, 2017, s. 

437. 
16 Hülya Argunşah’ın hazırlamış oldukları eserler dikkate alınmıştır. Bk. Ömer 

Seyfettin, Hikâyeler 1-4, Haz. Hülya Argunşah, 1. bs., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1999. 

  
17 Nâzım Hikmet Polat (haz.), age. 
18 İslam Ansiklopedisi, Ömer Seyfettin Maddesi, Nazım H. Polat. 



12 
 

Arapça, Acemce terkiplerden, tasrif edilmemiş ecnebi kelimelerden 

aldığı lüzucet tabii lisanda yoktur. Lisanımızın bünyesinde med yoktur. 

Hecelerimiz, hemen umumiyetle kısadır, kuvvetlidir. Öyle uzun 

cümleleri Türk söylemez. Ben işte Halit Ziya ile Cenap’ın alacalı, 

terkipli, cafcaflı nesrinden birdenbire bu ana kadar yazılmamış tabii 

lisana döndüğüm için herkesi şaşırttım. Yakup Kadri ile Falih Rıfkı’da 

eski terkipli nesrin bu lüzuceti hala var. Onların lisanı bu lüzucet için 

beğeniliyor. Halbuki bunu ben bir kusur sayıyorum. Haklı mıyım değil 

miyim? İleride belli olacak. Ben lisanımda, lisanın hususiyetini teşkil 

eden “türkiyet”leri kullanıyorum. Bunu herkes “argo” sanıyor. 

Argo “külhanbeyi lisanı” demek. Fransızcada bir “argo” var. Bir de 

“Gallicisme” denilen şekiller var. “Gallicisme” bul lisanların 

“ornöman”ları hükmündedir. Bizim lisanımızda bir “külhanbeyi 

lehçesi” var. Fakat kamusu o kadar kısa ki... 

(……) Fakat bilakis atasözlerimizle rabıtaları olan o kadar çok 

“türkiyet”lerimiz var ki… Bunların manalarının yalnız biz biliyoruz. 

Bunlar külhanbeyi gibi küçük bir zümrenin değil bütün bir milletin 

tabirleridir” 

diyerek deneyimlerden örnekler sıralar ve kendi dilini bir gün çalışılacak anı söyler.19 

 Ömer Seyfettin’e göre, “Milliyetler lisan ve millî hars ile ayrılır.’ Türk milletinin 

lisanı da Türkçedir. Bütün Turan’da bu lisan konuşulur.”20 Lisanla ilgili şunları söyler: 

1) Bir lisandan diğer bir lisana kaideler geçemez. Muhtelif milletlerin 

sarflarından bir sarf vücuda gelemez. 

2) Dünyada muhtelit bir lisan olamaz. 

3) Lisanlar ülkelerin, zümrelerin değil, milletlerindir. 

Lisanlar, kısa söyleyelim, kendi tabiatlarının haricine çıkamazlar. Meselâ muhtelit 

bir lisan asla yaratılamaz. Sarfının bir kısmı İslâv, bir kısmı Lâtin, bir Hint ve Avrupaî 

lisanı tahayyül olunamaz. Muhtelit lisanlar yoktur ve olamaz da …”21 

 
19 Ali Canip, “Bahar ve Kelebekler”, Hayat Mecmuası, C. 1, nu. 26, 26 Mayıs 1927, s. 503-504. 
20 Ömer Seyfettin, “Osmanlıca Değil Türkçe”, Makaleler 1, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001, s. 227. 
21 Ömer Seyfettin, “Türkçe ve İlim”, Makaleler 1, s. 257. 
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 Ömer Seyfettin dili, savunduğu ideolojiler doğrultusunda kullanarak Türkçülük 

ve Milliyetçilik akımlarına uygun sade ve anlaşılır hale getirmek istemiştir. Genç 

Kalemler dergisi etrafında toplanan yazarlar "Yeni Lisan" hareketini başlatarak devrin 

Türkçülük akımının öncülüğünü yapmışlardır. 

Türkçe'nin sadeleşmesi konusunda en kalıcı etken, Yeni Lisanla başlamıştır. 

1911'de Selânik'te Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ziya 

Gökalp, Ali Canip, Âkil Koyuncu'nun öncülüğündeki Genç Kalemler ve Yeni Lisan 

hareketi "Milli bir edebiyat, milli bir dille yaratılabilir" görüşünü ortaya çıkarmış, 

Türkçe'nin sadeleşmesi için çabalamışlardır. Arapça-Farsça gramer yapılarının 

kullanılmaması, yabancı kelimelerin Türkçedeki kullanımları göz önüne alınması, 

yabancı kelimelerin Türkçe söylendikleri gibi yazılması, başka Türk lehçelerinden kelime 

alınmaması, dilin ve edebiyatın doğu-batı taklitçiliğinden arındırılması meseleleri 

üzerinde durulmuş, sade Türkçe ile yazma esas alınmıştır. 

2. Ömer Seyfettin’in Bütün Eserleri 

Hülya Argunşah’ın hazırlamış olduğu Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikâyeler, Dergâh 

Yayınları tarafından birinci baskısı Kasım 1999 yılında basılmış yedi ciltlik eserdir. Ömer 

Seyfettin külliyatı ilk dört cildi hikâyelere ayrılmıştır.22 Bu dört ciltte toplanmış 151 

hikâye vardır. Birinci ciltte 39, ikinci ciltte 37, üçüncü ciltte 44 ve dördüncü ciltte 31 

hikâye mevcuttur.  

 Hikayeler kendi içinde konulara ayrılır. Yazarın çocukluk hatıralarının yer aldığı 

hikayelere Kaşağı, Ant, İlk Namaz, İlk Cinayet ve Falaka gösterilir. Bu hikayelerinde hem 

 
22 Hülya Argunşah, age. s. 12. 
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kendisi hakkında hem de kardeşleri ve yaşadığı yer hakkında bilgi sahibi olmamız 

mümkündür. 

 Anadolu hayatının ve insanlarının yaşadığı zorlukları anlatan hikayeleri: Yalnız 

Efe, Bir Hayır, Külâh, Beynamaz’dır. Bu hikayelerde değişen toplum yapısı da eleştirilir. 

 Balkan devletleri ile Osmanlı arasında geçen hikayeleri: Bomba, Beyaz Lale, 

Hürriyet Bayrakları, Mehdi ve Tuhaf Bir Zulüm’ de toplamıştır. Balkanlarda yaşananlar, 

Osmanlı ve Balkan devletlerinin karşılıklı düşüncelerine yer verilmiştir. 

 Ömer Seyfettin bazı hikayelerinde destansı, kahramanlara yer vererek yüce Türk 

devleti, mert ve yiğittir imajını yansıtmıştır. “Eski Kahramanlar” notuyla yayınlamış bu 

hikayeler şunlardır: Vire, Kütük, Başını Vermeyen Şehit, Kızıl Elma Neresi?, Pembe İncili 

Kaftan, Ferman, Nadan, Teke Tek, Topuz, Büyücü, Forsa. 

 

Bir başka konu olarak halkın gelenek görenek ve inançlarını yani halkın yaşayış tarzını 

konu edinen hikayeler yer alır. Bunlar: Türbe, Yalnız Efe, Külâh, Eleğimsağma, Dünyanın 

Düzeni, Horoz, Tos!, Havyar, Deve, Beynamaz, Perili Köşk ve Kurbağa Duası’dır. 

 Hatiften Bir Seda, Müjde, Harem, Namus, Yemin, Antiseptik, Keramet, Türbe, Bir 

Hayır, Kurbağa Duası, İffet, Nezle, Temiz Bir Havlu Uğruna, Mahcupluk İmtihanı ve 

Kazın Ayağı gibi hikâyelerde ise geleneklere tamamen kendini kaptıranlara karşı 

eleştiriler yer almıştır. 

 Ömer Seyfettin, hikayelerinde ironiye çokça yer vermiştir. Özellikle hikayelerin 

sonunda yer alan ironik ifadeler hikâyeyi daha anlamlı ve çarpıcı hale getirmiştir. Bu türe 

örnek olarak:  Yaşasın Dolap, Elma, Busenin Şekl-i İptidaisi, Apandisit, Aşk ve Ayak 
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Parmakları, Tavuklar, Acıklı Bir Hikâye, Pamuk İpliği, Gurultu, Koleksiyon, Piç, Küçük 

Hikâye, Gayet Büyük Bir Adam, Şîmeler, Yeni Bir Hediye, Binecek Şey, Çakmak, Mermer 

Tezgâh, Düşünme Zamanı, Cesaret, Külah, Hatiften Bir Seda, Dama Taşları, Makul Bir 

Dönüş, Tuhaf Bir Zulüm, Namus, Yemin, Tütün, Türkçe Reçete, Ashab-ı Kehfimiz, 

Devletin Menfaati Uğruna, Rüşvet, Antiseptik, Deve, Yüz Akı, Türbe, Keramet, Havyar, 

Hürriyete Layık Bir Kahraman, İffet, Asilzadeler, Bilgi Bucağında, Tam Bir Görüş, 1/2, 

Mahcupluk İmtihanı, Foya ve Heykel, verilebilir. 

 Ömer Seyfeddin’in sağlığında şu kitapları basılmıştır: Vatan! Yalnız Vatan ... 

(Selânik 1911), Herkes İçin İçtimâiyat: Ticaret ve Nasip (1914), Yarınki Turan Devleti 

(1914), Mektep Çocuklarında Türklük Mefkûresi (1914), Millî Tecrübelerden Çıkarılmış 

Amelî Siyaset (1914), Turan Masalları: İhtiyarlıkta mı Gençlikte mi? (1914 ?), Ashâb-ı 

Kehfimiz (1918), Harem (1918), Efruz Bey (1919).23 

2.1    I. Cilt Hikayeler 

1. Tenezzüh 

2. İlk Namaz 

3. Sahir’e Karşı 

4. Sebat 

5. Erkek Mektubu 

6. Çirkin Bir Hakikat 

7. Ay Sonunda 

 
23 Nazım H. Polat, “ Ömer Seyfettin”, İslam Ansiklopedisi. 
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8. İki Mebus 

9. Elma 

10. Busenin Şekl-i İptidâisi 

11. At 

12. Beşeriyet ve Köpek 

13. Apandisit 

14. Aşk ve Ayak Parmakları 

15. Tavuklar 

16. Tuğra 

17 Acıklı Bir Hikâye 

18. Tarih Ezelî Bir Tekerrüdür! 

19. Bahar ve Kelebekler 

20. Pamuk İpliği 

21. İrtica Haberi 

22. Bomba 

23. Primo Türk Çocuğu 

24. Ant 

25. Aşk Dalgası 

26. Gurultu 
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27. Koleksiyon 

28. Piç 

29. Hürriyet Bayrakları 

30. Mehdi 

31. Gayet Büyük Bir Adam 

32. Şîmeler 

33. Primo Türk Çocuğu 

34. Boykotaj Düşmanı 

35. Beyaz Lâle 

36. Sivrisinek 

37. Falaka 

38. Hürriyet Gecesi 

39. Eleğimsağma 

2.2.   II. Cilt Hikayeler 

1. İhtiyarlıkta mı?  Gençlikte mi 

2. Küçük Hikâye 

3. Çanakkale'den Sonra 

4. Ferman 

5. Üç Nasihat 
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6. Kaç Yerinden? 

7. Kütük 

Vire 

9. Yeni Bir Hediye 

10. Binecek Şey 

11. Teselli 

12. Pembe İncili Kaftan 

13. Çakmak 

14. Mermer Tezgâh 

15. Başını Vermeyen Şehit 

16. "Kızıl Elma" Neresi? 

17. Büyücü 

18. Teke Tek 

19. Topuz 

20. Fon Sadriştayn'ın Karısı 

21. Diyet 

22. Düşünme Zamanı 

23. Muhteri 

24. Fon Sadriştayn'ın Oğlu 
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25. Cesaret 

26. Külâh 

27. Hafiften Bir Seda 

28. Müjde 

29. Terakki 

30. Velinimet 

31. Dama Taşları 

32. Ayın Takdiri 

33. Yalnız Efe 

34. Nadan 

35. Makul Bir Dönüş 

36. Bir Hatıra 

37. Harem 

2.3. III. Cilt Hikayeler  

1. Nakarat 

2. Tuhaf Bir Zulüm 

3. Namus 

4. Bir Vasiyetname 

5. Yemin 
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6. Kesik Bıyık 

7. Tütün 

8. Ezeli Bir Roman 

9. Türkçe Reçete 

10. Ashab-ı Kehfimiz 

11. Devletin Menfaati Uğruna 

12. Rüşvet 

13. Nişanlılar 

14. Antiseptik 

15. Tos! 

16. Deve 

17. Acaba Ne İdi? 

18. Bir Kayışın Tesiri 

19. Yüz Akı 

20. Türbe 

21. Forsa 

22. Memlekete Mektup 

23. Niçin Zengin Olmamış? 

24. Beynamaz 
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25. Korkunç Bir Ceza 

26. Bit 

27. Perili Köşk 

28. Baharın Tesiri 

29. Nasıl Kurtarmış? 

30. Yalnız Efe 

31. Mürebbiye 

32. Zeytin Ekmek 

33. Mehmaemken 

34. Keramet 

35. Yüksek Ökçeler 

36. Uzun Ömür 

37. Havyar 

38. Pireler 

39. Herkesin İçtiği Su 

40. Kaşağı 

41. Bir Hayır 

42. Yuf Borusu Seni Bekliyor 

43. Gizli Mabet 
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44. İlk Düşen Ak 

2.4. IV. Cilt Hikayeler 

1. İlk Cinayet 

2. Birdenbire 

3. Hürriyete Layık Bir Kahraman 

4. Çirkinliğin Esrarı 

5. Horoz 

6. Dünyanın Mizanı 

7. Miras 

8. Karmanyolacılar 

9. Lokanta Esrarı 

10. Kurbağa Duası 

11. Şefkate İman 

12. Kurumuş Ağaçlar 

13. Balkon 

14. İffet 

15. Bir Temiz Havlu Uğruna 

16. Uçurumun Kenarında 

17. Asilzadeler 
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18. Bilgi Bucağında 

19. Nezle 

20. Kıskançlık 

21. Tam Bir Görüş 

22. Açık Hava Mektebi 

23. 1/2 

24. Mahcupluk İmtihanı 

24. Mahcupluk İmtihanı 

25. İnat 

26. Bir Çocuk Aleko 

27. Kazın Ayağı 

28. Foya 

29. Sultanlığın Sonu 

30. Heykel 

31. Yaşasın Dolap 

3. KONUYLA İLGİLİ YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR 

Ömer Seyfettin adına yapılan birçok tez çalışması vardır. Bu çalışmalardan bize en yakın 

olduğunu tespit ettiğimiz tezler şunlardır: 1994 yılında Muharrem Kaya tarafından “Ömer 

Seyfeddin’in Eserlerinde Halk Kültürü” başlıklı yüksek lisans tez çalışması, 2019 yılında 
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Yıldız Tulgar tarafından “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Halk Bilimsel Unsurların 

Tespiti ve İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezi ve Abdullah Şengül tarafından hazırlanmış 

“Ömer Seyfettin’in Eserlerinde Milli Kültür Unsurları” 1994 yılında yükse lisans tezi 

olarak yazılmıştır. 

Bu tezlerin içeriği ne kadar bizim çalışmamızı kapsamış olsa da ayrı bir konu 

olarak incelenmemiş böylece yeterince ayrıntıya girilmeyerek bayramlar, kutlamalar ve 

törenler genel olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ise bayramlar, kutlamalar ve 

törenler Türk toplumundaki yeri ve değeri anlatılarak ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. ÖMER SEYFETTİN HİKAYELERİNDE BAYRAMLAR 

KUTLAMALAR TÖRENLER 

2.1.   Bayramlar 

Bayramlar, çok eski medeniyetlerden günümüze kadar ulaşmış, toplumun değer 

yargılarıyla anlam kazanan özel günlerdir. Kâşgarlı Mahmud’un tesbitine göre kelimenin 

aslı Farsça beẕrem / beẕrâm ( بذرم/بذرام ) olup “sevinç ve eğlence günü” demektir ve beyrem 

/ bayram telaffuzu Oğuzlar’a aittir (Dîvânü lugāti’t-Türk Tercümesi, I, 263, 484; III, 

176).24 Kelimenin Arapça anlamı sözlüklerde “âdet halini alan sevinç ve keder; bir araya 

toplanma günü” olarak yerini almıştır. Türkçe sözlüklerde ise: “millî veya dinî bakımdan 

önemi olan ve kutlanan gün veya günler” ya da “özel olarak kutlanan gün”25 şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Anadolu Türkleri arasında bayramlara büyük önem verilir. İslamiyet’ten önce 

kutlanan bazı özel günler etkisini tamamen yitirmeyerek İslam’dan sonra da sürdürülmüş, 

özellikle mevsimlik bayramlarda benzer şekillerle devam ettirilmiştir. İslam’ın kabulüyle 

Ramazan ve Kurban bayramları en coşkulu bayramlar haline gelmiştir. Bu bayramlar, 

hısım akrabaların birbirlerini ziyaret ettikleri, küçüklerin büyüklerin ellerini öptükleri, 

büyüklerin küçüklere bayram harçlıkları verdikleri, insanların birbirlerine şeker, lokum 

ve kavurma ikram ettikleri, hali vakti yerinde olanların kurban vecibesini yerine 

getirdikleri, kestikleri kurbanlar vasıtasıyla yoksulları sevindirdikleri kutsal günlerdir.26 

 
24 Sargon Erdem, “Bayram”, TDV İslâm Ansiklopedisi. 
25 TDK, “Bayram”. 
  
26 Doç. Dr. Mustafa Aça, Halk Bilimi El Kitabı, 3. Baskı, Nobel Yayınevi, s. 421. 
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Geleneksel bayramlardan olan “Hıdrellez” ve “Nevruz” dini bayramlardan farklı 

olarak yeni yılın habercisi ve baharın gelişini simgeler. Bu bayramlarda yapılan ritüeller 

çok eskilere dayandırılmış toplumun ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalar 

geliştirilmiştir. Özellikle tarıma ve hayvancılığa bağlı toplumlarda, sonraki yılın nasıl 

geçeceği, hava olayları ve toprağın bereketi önemli mevzulardır. Tek başına kalmış 

bereketli ağaçlara dilekler bağlanarak isteklerde bulunulur, kimisi para-mülk kimisi de 

eş-çocuk-aile ister. 

Milli bayramlar ise önceden yaşanmış ulusal olaylar karşısında bir milletin 

kendine özgü kutlamalarıdır. Bu bayramlar atalarımızın kahramanlıklarını ve başarıları 

gururla hatırlayarak yad ettiğimiz bayramlardır. 

Bayram kutlamaları sadece eğlence, inanç ve değerler sonucunda ortaya 

çıkmamıştır. Altında yatan bazı sebepler vardır. Bu sebepler şunlardır: eğlence, inanç ve 

değerle karşısında bireyi topluma hazırlama kültürlenme ya da sosyalleşmeye katkı 

sağlama, ortak duygu ve sevincin yaşanması ve statü farklılıklarının kaldırılması. Bu 

nedenle bayramlar kültürü oluşturan ve toplumu birleştiren özel günlerdir. 

Bu bölümde Ömer Seyfettin’in hikayelerinde geçen dini, milli ve mevsimlik 

bayramlar hakkında örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır.  
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2.1.1. Dini Bayramlar 

2.1.1.1. Kurban Bayramı 

Dini bayram denince akla ilk gelenlerden biri olan Kurban Bayramı yüzyıllardır İslam 

aleminde kutlanmaktadır. Kurban Bayramı Hz. İbrâhim’in oğlu İsmâil’i kurban etmek 

istemesi ve İsmâil’in de buna razı olması, nihayet Allah’a karşı gösterilen büyük 

sadakatin karşılığı olarak hayvan kurban edilmesinin hâtırasını taşımakta ve müminler bu 

günlerde kurban kesmek suretiyle bu iki peygamberin Allah’a karşı verdikleri başarılı 

imtihanın sevincini yaşamaktadırlar. Özellikle hacca gidenler ifa ettikleri hac ibadeti 

sırasında bu hatıraları diğerleriyle de takviye ederek Kurban Bayramı’nın sevincini daha 

büyük bir heyecanla tadarlar.27 

Ömer Seyfettin, Ferman, Başını Vermeyen Şehit, Tos!, Mahcupluk İmtihanı adlı 

hikayelerinde Kurban Bayramı’na değinmiştir.  

“Hiç kimse cevap vermedi. Herkes önüne bakıyor ve şakır şakır yağmur 

yağıyordu. İhtiyar padişah hasta idi. Fakat ayaklarındaki nıkris sızılarını 

duymuyor, Kurban Bayramı namazının Semlin’de kılınmasını 

düşünüyordu.” (Fer/2/50).  

Bu hikâyede, Kurban Bayramı’na özel kılınan namaz ve bayram işlenerek kültürel 

ögelere değinilmiştir. Bir başka örnekte şu şekilde yer verilmiştir: 

“Yarın arefeydi. Öbür günkü bayram için hazırlanan beyaz kurbanlar 

küçük Grijgal palangasının etrafında otluyorlardı.” (BVŞ/2/150).  

Bayram öncesi yapılan hazırlıklar, arife günü ve kesilen kurbanlıklardan 

bahsedilmiştir. Kurbanlıktan bahseden diğer hikâye örneğimiz ise: 

“Her Kurban Bayramı’nda onu kesmeye kıyamıyor, “İnşallah    gelecek 

seneye...” diye çarşıdan başka koyun aldırıyordu.” (Tos!/3/138). 

 
27 İbrahim Bayraktar, “Bayram”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 5, 46 C., İstanbul, TDV Yayınları, 

1992, s. 259. 
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Burada yine kurbanlık hayvanlardan bahsedilerek bayram geleneğini yansıtmıştır.  

2.1.1.2. Ramazan Bayramı 

Ramazan Bayramı, İslam dininde Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan 

ayında tutulan orucun ardından Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini 

bayramdır. Bayram törenleri bayram sabahı camilerde veya musallâ denilen açık 

alanlarda kılınan namazdan sonra başlardı. Küçükler büyüklerin elini öper, büyükler 

yakınlarına ve çocuklara hediyeler dağıtır, kapıya bayramlaşmaya gelen bekçi, çöpçü, 

tulumbacı, davulcu gibi hizmetlilere bayram bahşişi verilirdi.28 On bir ayın sultanı olan 

Ramazan ayı, empati ve sabrın en güzel örneğidir. Nefsi terbiye ederek tutulan oruçların 

sonunda kandil ve bayramla taçlandırılmıştır. Diğer ismiyle Şeker Bayramı: teravileri, 

iftar sonrası başlayan ramazan eğlenceleri, kalabalık iftar sofraları, kendine öz güllaç 

tatlısı ve hurmasıyla İslam coğrafyasında mutlulukla karşılanmıştır. 

Ömer Seyfettin de Tos! ve Bir Çocuk Aleko adlı hikâyelerinde Ramazan 

Bayramı’ndan bahsetmiştir. 

“Evine yalnız sofu ahbapları, ana dostu ihtiyar kadınlar gelirler, 

Ramazan, kandil, kadir geceleri ölülerinin canı şerefine verdiği zıya 

fetlerde bulunurlar, meşhur güzel sesli hafız Saime’ye tanesini beşer 

liraya okuttuğu mevlitleri dinlerlerdi.” (Tos!/3/136-137). 

Bu hikâyede, Ramazan, kandil ve kadir gecelerinde yemeklerin verildiğini ve 

mevlitlerin okutulduğunu öğreniyoruz. 

“Ali durakladı. Eline aldığı bardağın içindeki siyah suya baktı. Köydeki 

hocanın ramazan vaazlarında, “Bir damlası haramdır. İçen imansız 

gider.” dediğini hatırladı.” (BÇA/4/312) 

 
28Özdemir Nutku “Bayram”, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/bayram 

https://islamansiklopedisi.org.tr/bayram
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Bu hikâyede geçen ramazan vaazları ifadesi ramazan ayına özel olduğunu 

belirtiyor. Diğer vaazlara göre daha etkili olduğu anlaşılıyor. 

Sadece kandilin geçtiği hikayeler de vardır. 

“Yine bir kandil gecesiydi. Fatma Hanım sofu ahbaplarına mevlit 

ziyafeti veriyordu.” (Tos!/ 3/140). 

Sadece bayram sözcüğünün geçtiği Mahcupluk İmtihanı adlı hikâyede şu şekilde 

geçer: 

“Otuz Sene var. İlk rakıyı Gümüş Halkalı ’da bir bayram akşamı sizin 

beyle beraber içmiştik.” (M.İ/4/284) 

2.1.2. Milli Bayramlar 

Türkçülük fikrini savunan Ömer Seyfettin, hikayelerinde Milli Bayramlara sıklıkla yer 

vermiştir. Kimi zaman gerçekçi olmayan bayramlar oluşturarak: Orhan Bey adlı hayali 

kahramanın doğum gününü milli bayram olarak kutlamıştır (Fon Sadriştayn’ın Oğlu).  

Hürriyet Bayramı ve On Temmuz Bayramı da hikayelerde yerini almıştır. 

2.1.2.1 On Temmuz Hürriyet Bayramı 

Bayramlar, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, acıların ve mutlulukların 

paylaşılması için devletlerin hayatında çok önemli bir yer tutmaktadır. Toplumların 

inançlarına göre dini bayramları olduğu gibi, kuruluş süreçlerindeki belli başlı olayları 

anlatan resmi-milli bayramları da vardır. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi milli bayramı XX. 

yy. başlarında, II. Meşrutiyet döneminde kabul edilen 10 Temmuz İyd-i Millisidir. II. 

Meşrutiyet’in ilanının ilk yılında, İttihat ve Terakki yönetiminin etkisiyle kabul edilen bu 

bayram, 10 Temmuz Bayramı ve Hürriyet Bayramı gibi isimlerle de bilinmektedir. 

1909’dan itibaren büyük heyecan ve eğlencelerle kutlanılan 10 Temmuz Bayramı, Dünya 

Savaşı ve ardından Millî Mücadele döneminde sadece devlet erkânının resmi 

kutlamalarına sahne olmuştur. Osmanlı Devleti’nin tarihteki yerini aldıktan sonra 
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Cumhuriyet Türkiyesine de intikal etmiş ve 1923 yılında görkemli bir şekilde 

kutlanılmıştır. Sonraki yıllarda yavaş yavaş heyecanını kaybederek kutlanılan Hürriyet 

Bayramı, yeni dönemin kendisine özgü milli günlerini tespitinden sonra 1935’te 

kaldırılarak tarihteki yerini almıştır.29 

Ömer Seyfettin Hürriyet kutlamalarını hikayelerinde bahsetmiştir. İlk Milli 

Bayram örneği birinci ciltte Hürriyet Bayrakları adlı hikâyesidir. Fakat bu hikâyede 

eleştirel tavır sergileyerek yalancı ve düzmece olarak nitelediği Türk inkılabından ve 

bunun bir bayram olarak her sene kutlandığından bahseder. 

“Gerinirken yalancı inkılabımızın, bu kansız ve hakikatte ancak 

manasız alkış tufanlarından ibaret olan zavallı düzme Türk inkılabının 

ikinci senesi olduğunu hatırladım. Evet, bugün millî bir bayramdı!” 

(HB/1/229). 

10 Temmuz Bayramı’ndan bahsederek burada yapılan kutlama ve eğlenceleri 

anlatmıştır.  Balkan coğrafyasında kutlanan millî bayramın nasıl karşılandığından ve nasıl 

kutlandığından söz ederek 10 Temmuz Bayramı’nı büyük bir coşkuyla anıldığını 

belirtmiştir. 

“Binbaşı –kır saçlı, esmer ve saf çehreli bir adam- beyaz atının üzerinde 

şaşırmış ir gelin gibi sallanarak ve önüne bakarak gidiyor, arkasından 

dörder dörder gelen ezeli acemiler, amirleri gibi önlerine bakarak ve 

mızıkanın çaldığı: 

Ordumuz etti yemin, 

Titredi hâk ü zemin 

Parçasını tekrarlayarak geçiyorlardı. Ondan sonra sırmalı Türk 

esvapları giymiş genç ve fazla sarı bir bey bir sürü genç arkadaşlarıyla 

büyük bir muzafferiyetten dönüyormuş gibi kabararak askeri takip etti. 

Onların arkasından da çingenelerden ve sefillerden mürekkep bir sürü... 

Sonra büyük ve kırmızı bir bayrak göründü. Üzerinde üstünlü esreli 

birtakım yazılar vardı ki okuyamıyordum.” (HB/1/229-230). 

 
29 Filiz Çolak, Osmanlı’dan Cumhuriyete 10 Temmuz Hürriyet Bayramı, İstanbul, Çizgi Kitabevi, 

2013, s. 12. 
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“Ben “On Temmuz”un buralarda bile takdir olunduğunu söyledim. 

Mülazım, hayretime canı sıkılmış gibi: 

– Ah ne diyorsunuz? On Temmuz’u takdir etmek... dedi, bu da laf mı? 

Bu bizim en büyük, en şanlı, en âli bir günümüz, en mukaddes milli 

bayramımızdır. Keşke üç gün olsaydı... Çünkü bir gün bir gece pek az.” 

(HB/1/231-232). 

“-Ah görmüyor musunuz, dedi, görmüyor musunuz? Şu köycükte 

sallanan kırmızı kırmızı hürriyet bayraklarını görmüyor musunuz? 

Bugünü, Osmanlıların birbirleriyle en samimî ve hakikî kardeşi 

olduklarını dünyaya anlattıkları bu büyük ve mukaddes günü. On 

Temmuz’u alkışlayan bu kırmızı bayrakları görmüyor musunuz? 

(HB/1/234-235).  

Meşrutiyetin ilanından bahseden Ömer Seyfettin, buna itiraz edenleri de 

eleştirmiştir. 

“On sene evvel Pierre Loti’nin eserlerini tetebbua yeltenirken 

Aziyade’yi de okumuştum. İlk Osmanlı Meşrutiyetine dair orada birkaç 

sahife vardır. Yağmurlu bir gün tasvir olunur. Sözde Beyazıt 

Meydanı’nda toplar atılır. Loti eski bir Türk kahvesine girmiş. Oradaki 

sarıklı ihtiyarlar Mithat Paşa’nın Kanun-ı Esasisi ile eğlenmişler, atılan 

toplara karşı müsterihane çubuklarım çekerek gülmüşler... Belki 

vehmin tesiri... Fakat ben de medrese odasından bakan sarıklılarda 

Meşrutiyete ve içtimaa karşı aynı tahkir ve garazı gördüm. Zaten tarih 

bize göstermiyor mu ki hürriyet ve serbestinin her tarzına ancak rahipler 

karşı gelmiş ve nihayet mağlûp olmuşlardır.” (İH/1/145). 

Hürriyetin ilanıyla kutlanan bayramlara diğer bir örnekte şöyle geçer: 

“Hürriyet ilân olunduğu vakit ben İzmir’de idim. El şakırtıları, allı 

yeşilli bayrak dalgaları, birbiri üstüne binerek “yaşasın, yaşasın” diye 

haykıran şuursuz halkın içinde beni arkadaşlarım buldular…” 

(GBBA/1/245). 

“Hem bu millî şenlik içinde bir tatsızlık yapmak, artık vücutları 

görünmez olan polisleri yine meydana çıkarmak, benim gibi fazıl ve 

uyanık, âlim ve muharrir bir gence yakışır mıydı?” (GBBA/1/246). 

“Boğazına sarılacağım geldi. Lâkin artık Meşrutiyetti... Böyle vahşîce 

ve barbarca bir hareketin benden çıkması, doğrusu gençliğe, 

Meşrutiyete, ilme, insaniyete leke olabilirdi. Ah, kendimi tutmak için 

nasıl dişlerimi sıktım.” (GBBA/1/250). 
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Meşrutiyetin ilanıyla halkın yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde yeni 

insan tipini aşılayarak vermiştir. Artık insanlar daha medeni daha anlayışlı ve daha 

kibardır. 

Başka bir hikâye örneğinde, Hürriyetin ilanının ilk gününden bahsederek tekrar 

büyük bir coşkuyla bayram havasında kutlandığını belirtir. 

“O ilk gün, o ilk hürriyetin ilân edildiği gün neydi yarabbi! Sanki bir 

saniye içinde bütün dünya birdenbire değişti. Tenha sokaklar alacalı ve 

kesif bir kalabalıkla doldu. Meydanlar kapandı. Birbirleriyle hiç 

konuşmayan dilsizlerin ağızları açıldı. Her köşe başında bir düzine 

hatip... Arabalarda, at üzerinde hem koşan, hem söyleyen yakası rozetli, 

elleri kamçılı deli gibi adamlar! Sonra bayraklar, bayraklar, bayraklar... 

Susmayan bandolar, nihayeti gelmeyen nümayiş alayları! Sarılmalar, 

kucaklaşmalar, öpüşmeler, alkış tufanları! Ve bütün bunların üstünde 

hiç dinmeyen bir nara: “Yaşasın hürriyet!” (HG/1/341). 

Diğer bir hikâyede 10 Temmuz Bayramı’nda yapılan etkinlikleri şu şekilde 

yazmıştır: 

“On Temmuz” olunca mektebi baştan aşağı donattı. Askerî mızıkasını 

getirtti, âdeta bir resm-i kabul yaptı. Davetlilere şerbetler ikram etti... 

Vatanpervera-ne nutuklar irat etti. İstanbul’a nazıra, müsteşara, öteki 

nâzırlara, İttihat ve Terakki Merkez-i Umumîsine telgraflar çekti...” 

(1/2/4/258). 

2.1.2.2. Kurmaca Milli Bayramlar 

Ömer Seyfettin, yazılarını daha etkili ve çekici hale getirmek için kurmaca karakterler 

oluşturarak bunları toplumun önemli kişileri olarak tanıtır. Hatta ölüm yıldönümlerinin 

coşkuyla kutlandığı, Milli Bayram ilan eder. Bu hayali kahraman Fon Sadriştayn’ın oğlu 

Orhan Beydir. 

“Bugün İstanbul’un... yalnız İstanbul’un değil, bütün Türklerin millî bir 

bayramıydı! Fon Sadriştayn gözlerini şeffaf kuşlardan indirdi. Üsküdar 

Köprüsü’ne baktı. Otolar, tramvaylar, arabalar, alaylar bir karınca seli 

hâlinde akıyor; asma kulelerde, yaldızlı taklarda büyük bayraklar 

sallanıyordu. Limanın sahilleri, en büyük vapurlardan en küçük 
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kanolara varıncaya kadar ne varsa hepsi donatılmıştı Millet genç 

dâhisinin doğduğu günü tebcil ediyordu!” (FSO/2/238) 

“Her yer, her yer, hatta Dolmabahçe Sarayı bile baştan aşağı taflanlarla, 

taklarla donatılmıştı. Ayazpaşa’dan Kabataş’a inen dik ana yokuş iğne 

atılsa yere düşmeyecek derecede kalabalıktı. Bandoların, marşların, 

şarkıların akisleri yükseliyor, esmeyen bir rüzgâr cereyanı gibi 

pencereden giriyordu. Bütün İstanbul sevinçten taşıyor, kabına 

sığmıyordu.” (FSO/2/238-239) 

“- Kim bu? 

-Bizim millî şairimiz! Genç dâhimiz!.. 

-Ee, ne olmuş ona? 

-Bir şey olmamış, doğduğu günü bu seneden itibaren Türkler 

kendilerine millî bayram yaptılar. Bak her taraf donanmış...” 

(FSO/2/239-240). 

“Bu bayrama İstanbul un bütün İlmî, edebî, siyasî mahfilleri, 

darülfünunları, ressam, musikişinas, mimar, heykeltıraş, tiyatro 

cemiyetleri, liseler, deniz, kara, hava spor kulüpleri, elektrikçilik, 

tayyarecilik, tahtelbahircilik dernekleri filan hepsi iştirak ediyor; ordu 

İstanbul’daki kıt’alarmı geçit yaptırmak için sabahleyin erkenden 

Çamlıca’da topluyordu.” (FSO/2/242) 

2.1.3. Mevsimlik Bayramlar 

2.1.3.1. Hıdrellez 

Geleneksel toplumlarda, hayvancılık, toplayıcılık, avcılık ve tarımla hayatlarını 

sürdürenler için baharın gelişi, dolayısıyla tabiatın canlanması sadece insanlar için değil 

bütün canlılar için çok önem ahzediyordu. Tarih boyunca bu hadiseler etrafında çeşitli 

inanç ve uygulamalar yapılmış günümüze kadar aktarılmıştır. Yıl içerisinde gerçekleşen 

olaylar toplumun hayatını etkilemiş ve yüzyıllardır tabiat olayları ilişkilendirilerek çeşitli 

tören, ayin ve bayramlar düzenlenmiştir. Baharın gelişiyle kutlanan mevsimlik 

bayramlarımızın başında Hıdrellez gelir. Hıdrellez, Türklük dünyasında ve Anadolu’da 

benzer şekillerde kutlanmış geleneksel bayramımızdır. Hıdrellez’le kışın bitişi yazın 
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başlangıcı, yılbaşı olarak kabul edilir. Hayvancılıkla, tarımla uğraşan topluluklar için 

kışın bitip baharın gelmesi yeniden dirilişin sembolleşen başlangıcıdır.30  

Türkler tarih boyunca çeşitli kültür çevrelerine temas ederek çeşitli dinleri 

benimsemiştir. Yakın çağlara geldiğinde ise İslam’ı kabul etmiş ve benimsemiştir. Fakat 

eski kültürlerini tamamen bir tarafa koymamış, eski dinlerine ait inanç, âdet ve 

uygulamaları kısmen de olsa yaşatmaya devam ettirmişlerdir. Bunların başında da yeni 

bir yılın kutlandığı “Nevruz” ve kıştan bahara geçişin kutlandığı “Hıdırellez” bayramları 

yer alır. Bu inançların başında su kültü, ağaç kültü, ateş kültü ve atalar kültü bulunur. 

İslamiyet öncesinin izlerini taşıyan bu kavramlar önemli anlamlara sahiptir. Kâinatı 

oluşturan “anasır-ı erbaa”, yani toprak, su, hava ve ateş unsurları yer yüzündeki pek çok 

kültürde, çeşitli inanç ve pratiklerin ana merkezini oluşturmuştur. Bu dört unsurdan biri 

olan su insan, hayvan ve bitkilerin yaşaması, hayatın devam etmesi için en temel 

ihtiyaçlardan biridir. Bu özelliğinden dolayı su bereketin sembolü olmuştur. Yer gibi 

“su” da dişil unsur, “ana” olarak düşünülmüştür. Ateşi söndürdüğü için onunla zıt ama 

ateş yakmak için gereken ağacı su besleyip büyüttüğü için onu tamamlayan bir anlam 

kazanmıştır. Suyun, büyü bozucu, arındırıcı bir niteliğe sahip olduğu düşünülür. Eski 

Türkler her pınarın göl ve ırmakların, kaynakların “iyesi” sahibi yani “su” yun ruhu 

olduğuna inanmışlardır.31 

Hıdrellez, Hızır ve İlyas isimlerinin halk ağzında söylenerek oluştuğu telaffuz 

şeklidir. Hıdrellez, halk arasında ölümsüzlük sırrına erdiklerine ve biri karada, diğeri 

denizde, darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda 

 
30 Prof. Dr. Erman ARTUN, “Türk Halk Kültüründe Hıdrellez” 
31 Ferhat Arslan, “İstanbul’da Hıdrellez Geleneğinin Geçmişi, Bugünü ve Yarını: Ahırkapı Örneği” 
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bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul edilir.32 Hıdrellez ne kadar Hızır ve İlyas 

peygamberin yılda bir kere bir araya geldikleri gün olarak bilinse de bu beraberlikte ismi 

yaşatılmasına rağmen İlyas tamamıyla silinerek Hızır motifi öne plana çıkarılmıştır. 

Hıdrellez Bayramında icra edilen bütün merasimler Hızır ile ilgilidir. Bunun sebebi 

olarak, İslam öncesi devirlerde üç büyük kültürün hâkim olduğu alanlarda yaz bayramı 

vesilesiyle kültleri kutlanan insanüstü varlıkların daha ziyade Hızır’a daha uygun düşmesi 

ve onunla bütünleşmesi görülmüştür. Halk arasında Hızır'a yüklenen özellikler efsane, 

destan, masal, menkıbe, şiir, vb. karşımıza sıkça çıkar. Hızır'ın sahip olduğu nitelikler 

insanlara şifa, sağlık, uğur getirdiğine inanılır. Doğadaki değişimiyle diriliş, uyanış ve 

canlılığın insana yansıdığı düşünülür. Yüzyıllardır aktarılarak kültürel değerlerinin 

oluştuğu Hıdrellez, çeşitli adlarla kutlanmaktadır. Hıdrellez Anadolu’da “Hıdrellez”, 

Dobruca’ya yerleşmiş bulunan Kırım Türkleri arasında “Tepreş”, Makedonya’da 

“Ederlez, Edirlez, Hıdırles” gibi adlarla bilinmektedir. Halk arasında kullanılan takvime 

göre eskiden yıl ikiye ayrılmaktadır: 6 Mayıs’tan 8 Kasım’a kadar olan süre “Hızır 

Günleri” adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 6 Mayıs’a kadar olan süre ise “Kasım 

Günleri” adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. 6 Mayıs günü kış mevsiminin bitip sıcak 

yaz günlerinin başladığı anlamına geldiği için bu kutlanıp, bayram yapılacak bir olaydır. 

Hıdrellez günü Rumi takvime göre Nisan’ın 23. günü, miladi takvime göre Mayıs’ın 6. 

günüdür. 

Anadolu’da ve Anadolu dışında Türk topluluklarında Hıdrellez büyük bir 

coşkuyla karşılanıp çeşitli uygulamalarla kutlanmaktadır. Bir bahar bayramı olan 

Hıdırellez’i karşılamak için evler temizlenir, tüm eşyalar tek tek silinir ve evde bahar 

 
32 İslam ansiklopedisi, Hıdrellez. 
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havası yaşatılır. Bu geleneğin altında yatan düşünce, Hızır Aleyhisselam’ın eve 

uğramasını sağlamak fikridir. Yalnız ev değil kıyafetlere de büyük önem verilir. Yeni 

elbiseler, yeni ayakkabılar alınarak bugüne özgü özenerek giyinilir, yemekler bugüne özel 

yapılır. Kuzu, oğlak gibi et yemekleri yapılır. Bir gece önceden hazırlıklara başlanılır. 

Bazı bölgelerde bir gece önceden oruç tutarak bayramı karşılayanlar da bulunur. 

       Hıdrellez kutlamalarında sosyal etkileşim de önemli yere sahiptir. Hem 

akrabalık hem komşu ilişkileri bu vesileyle güçlenir. Birlik beraberlik duygusu 

bütünleşerek güçlenir. Eskiden bu kutlamalardan bir gün önce sağma hayvanı 

olmayanlara süt verilir, özellikle bu sütten sütlaç ve börek yapılırmış. Bir gün önceden 

yapımına başlanılan yemekler genellikle hamur işleri olurmuş. Oğlak ve kuzular 

Hıdrellez günü kesilir, pişirilir, herkes tarafından yenirmiş. Bu gelenek hala bazı 

bölgelerde devam etmektedir. Börekler, poğaçaların yanında mısır pişirilip nohutlu 

ekmek yapılır kuyruk adı verilen yiyecek tepsilerine konarak hazırlanırdı. Bu tepsiye bazı 

bölgeler teferrüç tepsisi de demiş genellikle börek, mısır ve piliç burada sunulurmuş.  

Değişikliğe uğrayan bazı durumlar haricinde Hıdrellez hala büyük bir coşkuyla, bayram 

havasıyla kutlanmaktadır. Eskiden at arabalarıyla gidilir, genellikle yatır, türbe ya da 

tekke gibi yerlere yakın yerler seçilirdi. Şimdi ise arabalarla gidilen kutlama yerleri 

genellikle ağaçlık yerler, dere kenarlar ya da harman yerleri olmuştur. Hıdrellez’i çağırma 

görevi, yıl kuyruğunu satın alanın görevidir. Bu satış temsilidir. Buna "Kuyruğu satın 

almak ve kuyruğu satmak" denir. Herkesten niyet eşyaları toplanır, bir çömleğe konur 

eğer köy oyunu oynanacaksa aksesuar ve giyecek de toplanır ve oyun gereçleri 

hazırlanmış olur.  Bu şenliklerin yapıldığı yere eğrek ya da sığır iğreği adı verilir. Her 

evden toplanan eşyaları bir çömleğe koyarak dere suyu onu içine de 40 çeşit ot yaprağı 

konur. Sonra bu çömleğin ağzı kırmızı ya da yeşil bezle kapatılır ve açmamış gül fidanının 
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dibine gömülür. Herkes dileğini simgeleyen bir eşyayı verir böylece gül fidanının 

açmasıyla dileklerinin kabul olacağına inanılırdı. Evlenmemiş kızlar, kısmetlerini açmak 

için açma-kilit adı atarlardı. Bu eşya koyup dilek dilme adetine “martafal” dedir. 

Hıdrellez gününden bir gün önce komşu kadınlar birleşerek beraber Hıdrellez 

çöreği yapılır ve çöreğin içine para konur. Hıdrellez günü yemekler yenir, dileklerde 

bulunulur, oyunlar oynanır. Bu oyunlardan biri de salıncakta sallanmaktır. Genci yaşlısı 

herkes salıncakta sallanır. Böylece günahlarından kurulacağına inanılır. Salıncakta 

sallanırken saçını tarayan kızların saçının uzun olacağına ve kucağa alınana taşın 

hayvanlardan elde edilen tereyağın bu taş kadar ağır ve bereketli olacağına inanılır. Toplu 

yemek yenir, harman yerinde kazan kurulur bu nedenle toplu yemek yemeye “kazan 

kurma” denir. Kızlar darbuka ile dans edip türküler söylereler, maniler atarlar, halay 

çekerler, oyunlar oynarlar. Yine genç kızlar nişanlı kızların peşinden koşarak, onların 

bastığı yerlere basarak, onlardan şeker yiyerek ve yeni gelinin çeyizlik şalvarını giyerek 

kısmetlerini açmaya çalışırlar. Çocuklar için de ayrı bir eğlence yeri olan Hıdrellez, hep 

beraber eğlendikleri ve körebe gibi oyunlar oynadıkları mutlu oldukları yerdir. Erkekler 

ise kadınların, kızların eğlencelerine katılmaz, ayrı yerlerde otururlardı. Hıdırellez günü 

bütün doğanın, canlıların, bitkilerin, ağaçların yeni bir hayata kavuştuğuna ve yeniden 

doğduğuna inanılır. Hızır’ın gezdiği, ayağını bastığı yerlerin insanlara şifa, huzur, sağlık, 

bereket ve canlılık verdiği düşünülür. 

Hıdrellez kutlamaları erkenden başlayarak bazı adet ve uygulamalar yapılır. 

Hıdrellez gecesi veya 3 gün önce sokak kapısının üstüne Mushaf konarak insanları ve 

hayvanları alından geçirme geleneği vardır. Böylece insanlara uğur getireceği, hayvanlara 

da sağlık ve bol süt vereceği inanılır. Yine Hıdrellez gecesi gün doğmadan köstebekleri 
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bahçeden çıkarmak için teneke çalarlar. Bütün komşular çaldıkları için birbirlerinin 

bahçelerine girmeden kaçarlar. 

Hıdrellez gecesi 40 ot toplanır, bunlar kaynatılıp banyo suyuna eklenir ve banyo 

ederken kullanılmak için bekletilir. Kına vurulur. Bu kınaya “Hıdrellez kınası” denir. 

Hıdrellez gecesi gül fidanına dilekler atılır, bunlar genellikle nesnedir. Ev 

isteyenler topraktan ev şeklinde nesneler yapar, araba isteyenler araba şeklinde, kısmet 

açmak için anahtar atılır. Burada önemli olan şey, atılan dileklerin inanarak atılmasıdır. 

İçinde şüphe olanların dilekleri kabul olmaz. 

Bereketli olması için o gece yenilen yemeğin ilk lokması ısırılıp çıkarılır ve bir 

beze sarılır saksıya gömülür. Bunlar yapılırken dualar okunur, bereket dilenir.  

Hıdrellez gecesi inananlar bir rüya görür bu rüyayı kalkınca yaşlı teyzelere 

anlatırmış. Bu teyzelerde o rüyayı yorumlayıp o senenin nasıl geçeceğini tahmin edermiş. 

O yılın iyi mi kötü mü olduğunu söylermiş. 

Yine yıl içinde bereketli mi yoksa kurak ve bereketsiz mi geçeceğini öğrenmek 

için gece iki ekmek mayalanır birine varlık diğerine yokluk dedirmiş. Sabah kalkınca 

hangi ekmek kabardıysa bütün yılın öyle geçeceğine inanılırmış. 

Hıdrellez gecesi evlerin önüne yeşil otlar özellikle de ısırgan otları asılırmış. 

Bunun amacı hayvanların bol süt vermesi ve ısırgan otunun büyü bozan özelliği 

olmasıdır. Isırgan otu asılan eve büyü yapılamazmış. Büyü tutmazmış. 

Genç kızlar ve delikanlılar temiz bir kapa su doldurur, bunu evin bir yerine 

koyarlar sabah kimseye gözükmeden erkende kalktıklarında o suya bakıp güzelleşmek 
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için dua okurlar böyledc bir yıla kadar duaları kabul olurmuş. Yüzleri güzelleşir bir tek 

sivilce bile çıkmazmış. 

Hıdrellez gecesi dört yol ağzına ateşler yakılır üzerinden en az üç kez atlanır. Bu 

ateşin üstünden atlayanların bir yıl boyunca uyuşukluğun, hareketsizliğin giderileceğine 

inanılır. Aynı zamanda bu atlamayla insanın derdi kederi de dökülürmüş. Bitten 

hastalıktan da korur ateşten atlayan kişiye bit gelmezmiş. Kötülükleri yok eder tüm 

pislikten arındırın ve dedikoduları engeller. Yüzlerin yanmaması için karaya boyanır. 

Hıdrellez ateşinin üzerinden "Hastalıklar, kötülükler, dağlara taşlara olsun" diyerek 

atlanır. Bu olaya ateş taşlama denir. 

Bereket ve bolluk için suya buğday atılır, Hıdrellez gecesi genç kız rüyasında bir 

erkekle buğday biçerse onun kısmeti olurmuş. Kızlar o gece yatmadan önce niyet edip 

başörtülerinin üzerlerine gül yaprağı serperler. Yine Hıdrellez gecesi sağlık ve mutluluk 

için gül fidanına eşyalar asılır. 

Hıdrellez gecesi taşın altına karınca dolarsa o yıl bereketli geçeceğine inanılır aynı 

şekilde Hızır peygamber o gece kimin kapısına giderse bolluk olacağına inanılır. O gece 

göğün açılacağına inandıklarından yaşlı kadınlar o gece uyumazmış. 

Hıdrellez geceden başlanıp sabahına da devam eden bir bayramdır. Hıdrellez 

sabahı güneş doğmadan erkenden kalkılıp salıncakta sallanılır "derdim aşağı, kendim 

yukarı" denerek günahlarından arındığı ve bir yıl mutlu olunacağına inanılır. Yine sabah 

erkenden kalkılıp dut ağacına bel bağlanır ve “dut, belimin ağrısını yut” denir ve bel 

ağrılarını geçirmek için yapılır. 
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Hıdrellez sabahı kalkılıp dere, deniz veya göl kenarına gidip dua ederek yüz 

yıkanır sağlık ve güzellik getirdiği düşünülür. Daha sonra çimenliklerde yuvarlanılır bu 

da sağlık, uğursuzluktan arınma ve baş dönmesini geçirmek için yapılır. 

Hıdırellez’den bir gece önce toplanan 40 yapraklı kaynatılmış suyu sabah yüksek 

bir yere çıkararak saçlar yıkanır. Böylece saçların sağlıklı ve hızlı uzayacağına inanılır. 

Güneş doğmadan kırlarda çiçekler toplanır. Çiçeklerin üstlerindeki çiğler el yüze 

sürülür. Sağlık için yapılır ve siğilleri yok etmede kullanılır. Bu çiğle mayalanan sütün 

yoğurt olacağına inanılır. 

Hıdrellez gecesi genç kızların gül fidanlarına gömdükleri eşyaları, sabah 

erkenden köyün delikanlıları tarafından bulunup çıkarılması gerekir. Yoksa eşyasını 

saklayanın dileğini yerine getirmek zorundadır. 

Hıdrellez bayramında yapılan ritüellerin çoğu bereket ve sağlık getirmesi içindir. 

Bu uygulamaların birçoğu Hızır peygambere dayandırılır ve onun yeryüzüne inerek 

dileklerini kabul ettiğine bereket ve sağlık getirdiğine inanılır. Bu yüzden Hızır 

peygambere bazı özellikler yüklenmiştir. 

Özetlersek, Hıdrellez, geleneksel bahar bayramı olarak yüzyıllardır Türk 

dünyasında coşkuyla kutlanılan, baharın gelişini müjdeleyerek, bereket, uğur, bolluk, 

şans ve sağlık getirdiğine inanılıp, tabiatın yeniden doğuşu simgelemektedir. Her şey 

ihtiyaçtan doğar düşüncesiyle geleneksel toplumlarda doğa olayları büyük önem arz 

etmiş, gelecek yılda onları neler beklediğini önceden anlayabilmek ve ona göre önlem 

alabilmek için çeşitli dini ve batıni ritüeller, uygulamalar geliştirmişti. İslamiyet’ten önce 

izlerini taşıyan bolluk bereket tanrıçaları yerini Hızır ve İlyas peygamberlere bırakmış, 
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toprağa, hayvanlara bolluk bereket yağdırdığına ve zor durumda kalanlara yardım ederek 

dileklerini kabul ettiğine inanmıştır.  Tabiatın yeniden doğmasıyla bu bayramın herkes 

tarafından kutlanması birlik beraberliği de güçlendirmiş, günümüze kadar değerini ve 

yerini korumayı başarmıştır. Ömer Seyfettin de hikayelerinde Hıdrellez’den bahsetmiştir. 

“Jandarma karşısındaki sıska, kirli suratlı, pis herife bakarak yüreğinin 

çarptığını duyuyor, gayr-i ihtiyarî memleketinde, Hıdırellez günleri 

yaptıkları eşek bayramını hatırlıyor, kendi namussuzluğuna 

şükrediyordu.” (Nam/3/46). 

Bir başka hikâyede ise Hıdrellez kutlamaları şu şekilde geçiyordur: 

“Bugün Hıdrellezdi... Bütün halk Çırpıcı Çayırı’na akıyordu. Sucular, 

şerbetçiler, yemişçiler, kâğıt helvacıları; harupçular, oyuncakçılar, 

gazozcular, macuncular, simitçiler, şekerciler... Daha birçok ayak 

satıcıları, yolun fesli, takkeli, sarıklı, şapkalı, arakiyeli, yeldirmeli, 

kavuklu, çarşaflı alaca kalabalığına karışmış, bağırarak, alışveriş ederek 

yürüyorlardı. Gök bulutsuzdu. Hava o kadar sıcak, o kadar sıcaktı ki... 

yorulan irili ufaklı külhanbeyleri dinlenmek için küme küme kenarda 

hendeklerin üstüne bağdaş kurmuşlar, yazma mendilleriyle terlerini 

siliyorlar, geçenlerin arasından tanıdıklarına vakit vakit hep bir ağızdan, 

      - Uç baba torik! diye bağırıyorlardı.” (Nez/4/203). 

2.2. Kutlamalar 

Ömer Seyfettin, hikayelerinde sadece dini-milli ve mevsimlik bayramları ele almamış 

toplumun kutladığı, değerler yüklediği özel günleri, kutlamaları, ziyafetleri ve eğlence 

yerlerini de konu edinmiştir. Kimi zaman bireysel kimi zaman toplumsal olan bu 

kutlamalar, ev ortamında ya da eğlence yerlerine kutlanmış özel günlerdir. 

“Bu âlem pek genişti. Binlerce kadınlar birbirleriyle konuşur, görüşür, 

eğlenirlerdi. Kendilerine mahsus eğlenceleri ve zevkleri vardı. Moda 

yoktu... Annelerinin esvaplarını kızlar giyer, büyük ninelerinin 

mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı, çedik pabuçlar, kırmızı 

feraceler... Ah hele kırmızı feraceler... Baharın yeşil çimenleri üzerinde, 

seyir yerlerinde kadınlar tıpkı bir gelincik çiçeği gibi parlarlardı. Hiç 

aralarında çirkin, yani zayıf ve hastalıklı yoktu. Erkekler yalnız 

kadınlarını tanırlar, işlerinden sonra erkence evlerine gelirler, 

zevcelerine doyulmaz aşk ve muhabbet sahneleri ibda ederlerdi... 

Kıraathaneler, gazinolar, birahaneler, kulüpler, tiyatrolar, 
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kafeşantanlar, bekârhaneler, bütün bu Türk erkeklerini eşlerinden 

ayıran; zavallı Türk kadınlarını tenha evlerde unutulmuş bir bekçi gibi 

bırakan felâket mahallen yoklu. Kadınlar erkekleriyle üzülmeden 

yaşıyor, sonra o vakitki aşı boyalı büyük evlerin büyük sofalarında, 

havuzlu ve kameriydi bahçelerinde, bostanlarda, deniz kenarlarında, 

cesim ve nadir yalılarda toplanıyor, eğleniyorlar, mes’ut oluyorlardı. 

Ne oyunlar, ne âdetler, ne zevkler vardı ki bugün hepsi tamamıyla 

unutulmuştu.” (BVK/1/118-119). 

Bu hikâyede eskilerin eğlencelerini kutlamalarını hatırlatarak geçmişi yad 

etmiştir. Başka bir hikâyede sefer eğlentisinden bahsederek askerlerin kutlamalarını 

anlatır: 

“Otağın kapısında onlar da, şimdiye kadar asla ulviyetinin, mehabetinin 

farkında olmadıkları muazzam bir manzara karşısında donup kaldılar 

sefer eğlentisi yapan yüz binlerce asker, kol kol olmuş, cirit oynayarak] 

kaynaşarak otağ etrafında geniş bir daire çeviriyorlar: 

- Kızılelma’ya... 

- Kızılelma’ya... 

naralarıyla, sanki hayalin eremeyeceği derecede yüksek, pek yüksek bir 

arşa doğru... kalkanlardan kanatlarıyla uçmağa hazırlanıyorlardı!” 

(KN/2/167). 

Fetih haberi alan halkın sevinç ve kutlamaları Büyücü adlı hikayesinde 

belirtmiştir. 

“Ama artık İslâm’ın yüzü gülmüştü. Yıllarca süren zulümlerin intikamı 

alınacaktı. Şam her gün yeni bir fetih haberiyle seviniyor, camiler 

şenleniyor, Allah’a şükretmeğe koşan halkı mabetler almıyordu. O 

vakit bu şehir, fasılalı fakat mütarekesiz din muharebeleri yüzünden 

adeta bir Türk ordugâhına dönmüştü.” (Büy/2/168) 

Bireylerin kendi aralarında, aile ortamında yaptıkları kutlamalar da vardır. 

“Sermet Bey bir hafta sonra kalabalık ailesiyle köşke taşındı. Hâlis bir 

zevk ehliydi. Her gece çalgı çağanak, yemek, içmek, keyif, sefa gırla 

giderdi. Daima akrabalarından kadın, erkek, dört beş misafiri 

bulunurdu. Sermet Bey Türkiyeliydi. Fakat Avrupalıların “Gündüz 

cefa, gece sefa” düsturunu kabul etmişti.” (PK/3/217) 

“- Bize gidelim. Bugün bir çay veriyoruz! dedi. 

     İtizar etmek istedim: 
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     -  Davetli değilim ki...  

Güldü. Koluma girdi: 

-Haydi, haydi. Davete ne hacet! İşte şimdi davet ediyorum... diye beni 

sürükledi. Çok gitmedik. Betonarme bir apartmana girdik. Sermet’in 

dairesi ikinci kattaydı. Geniş mermer merdivenleri onun gibi 

dinlenmeden çıktım. Karısını eskiden tanıyordum, beni orada hazır 

bulunan kadınlara, erkeklere takdim ettiler. Bilmediğim yalnız birkaç 

sima vardı, o kadar neşeliydim ki... Hepsini güldürmeye başladım. 

Siyasî dedikodulardan edebiyata geçildi. Ben edebî iflâsımızı 

mübalâğalarla anlatarak, genç şairlerin taklitlerini yaparak, üstatların 

karikatürlerini çizerek kadınları katılıyordum. Kadınları kahkahalarla 

güldürmek! İşte benim dünyada en zevk aldığım, en sevdiğim şey! 

Kadın dururken sönmüş bir lâmba gibidir. Güzelliği gülerken tutuşur. 

Musiki başladı. Açık sarı saçlı zayıf bir kadın keman çalıyordu. 

Piyanoda oturan şişman bir kızdı. Hakikaten mahirdiler. Hissederek 

çalıyorlardı. Samimî bir nağme herkesi tahayyüle daldırır.” (BT/3/223). 

“Merhum babasından dinlediği eski Boğaziçi âlemlerini, mehtap 

eğlencelerini anlatmağa başladı. Bebek Koyu hep kayıkla dolarmış. 

Bahaî Körfezi’nden, Kör Tahsin Bey yalılarının önünden 

geçilemezmiş. Gazeller, sazlar, ahlar fecre kadar devam eder, bu umumî 

ahenkten asabileşen bülbüller sabahleyin güneş doğduktan sonra bile 

ötmekten vazgeçmezlermiş.” (BTHU/4/136-137). 

2.2.1 Gayrimüslim Kutlamaları 

Osmanlılara karşı zafer kazandığını düşünen gayrimüslimler meydanlarda çeşitli 

eğlenceler ve kutlamalar yaparak zaferlerini taçlandırmaktadırlar. Ömer Seyfettin, 

gayrimüslimlerin kutlamalarına hikâyelerinde yer vermiştir 

“Bu, o kadar beklenilmeyen bozgun şehrin Hristiyanlarını sevinçten 

şaşırtmıştı. Erkekler köşe başlarında toplanıyorlar; kadınlar 

pencerelerden sarkarak kabahatli kabahatli geçen kümeleri 

gülümseyerek seyrediyorlar, bedava ve çok eğlenceli bir sinematograf 

keyfi duyuyorlardı. Rum çocukları, bu müthiş afacanlar beşikten beri 

ruhlarına akıtılan Türk düşmanlığını meydana vurmak için tam fırsatı 

bulmuşlardı. Ellerini burunlarına boru çalar gibi götürerek kümeler 

arasında geçit resmi yapıyorlar; eğleniyorlar ve onlardan biraz 

uzaklaşınca arkalarına dönerek “Kopsi ha... Keranadis Türkos, okso, 

okso...” diye haykırıyorlardı... (BL/1/297-298). 

Gayrimüslim kutlamaları genellikle Osmanlıya karşı kazanılan zaferlerde 

karşımıza çıkar. 
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“Tıpkı ilkbaharda bir bayram gibi... Bütün kadınlar bol beyaz yeni 

sırma yelekli pazar esvaplarını giymişler, beyaz poturlu dinç erkeklerin 

dolu testilerle sundukları şarapları içerek coşuyorlardı. Genç, ihtiyar, 

kadın, çocuk... nihayetsiz bir “hurra” zinciri, bağırarak, sallanarak 

kalabalığın içinden geçiyor, canlı bir girdap dalgası hâlinde, döne döne, 

sarayın meydanında birikiyordu. Kiliselerin çanları uğulduyordu. 

(Top/2/184). 

“Kumandan, istiklâlini kazanan halkın bu deli, bu sarhoş sevincine 

bakıyor... keyifleniyordu. Yarım baygın kızlar şen delikanlıların 

kucaklarında, gaydaların ahengine ayak uyduruyorlar, “yaşasın prens, 

yaşasın prens!”, nakaratını haykırarak yeni hükümdarlarının şerefine 

testileri deviriyorlar, oynuyorlar, sıçrıyorlardı...” (Top/2/185). 

Gayrimüslimlerin kendi aralarında topluca eğlendikleri ve kutlamalar yaptıkları 

hikayelerde belirtilir. 

“Evvel zamanda... Avrupa’nın, zannedersem her on kilometre 

murabbaına iki hükümdar isabet eden, bol müstebitli bir tarafında gayet 

ihtiyar bir kral vardı. Elmaslı tacının altında lüle lüle sarkan gür beyaz 

saçları, yürürken ayaklarına dolaşan beyaz sakalları içinde 

balmumundan yapılmış İlâhî bir resim gibi daima sessiz yaşar, devleti 

adaletle, şefkatle, mürüvvetle idare ederdi. Muharebeyi sevmediğinden 

memleketinin sulh perisi zamanında hiç seyahate çıkmamıştı! 

Tebasının işi gücü yemek, içmek, oynamak, eğlenmekti! Yazın 

tarlalarda, bağlarda, bahçelerde insan, inek, eşek, köpek, kaz, tavuk, 

ördek sürüleri çifter çifter, hep bir arada sevişirler, kışın meyhanelerde, 

evlerde, kulübelerde çalgı sesleri, aşk naraları sabahlara kadar coşar, bir 

saniye durup dinmezdi.” (DMU/3/118-119). 

“En neşeli halk Rumlar... Lâternalarıyla sokakları dolaşıyorlar, hiç 

durmadan ötüyorlar, gülüyorlar, şarkı söylüyorlar, içiyorlar, nara 

atıyorlar, ben nereye gideceğimi bilmiyorum.” (MM/3/177) 

2.2.2. Dini Kutlamalar 

Müslümanlar arasında yapılan dini kutlamalarda Kur’anlar, mevlitler okunur, mesnevi 

okumaları ve dini sohbetler yapılır, birlik beraberliğin güçlenmesi sağlanır. Ömer 

Seyfettin de dini kutlamalara ve burada yapılan sohbetlere hikayelerinde yer vermiştir. 

“Akşam namazı kılınıp bittikten sonra cemaatin bir kısmı çıktı. Koca 

Ali yerinden oynamadı. Zaten biraz başı ağrıyordu. “Mesnevi dinler, 

açılırım!” dedi. Büyük bir huzû içinde, iki garip dervişin ruhu ürperten 

nağmeleriyle gaşyoldu.” (Diy/2/205). 
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“Köy halkı bu harikadan âdeta şaşırdı. Şaşkınlıkları sevinçle karışıktı. 

O gece onu ağıla bırakmadılar. Şerefine bir ziyafet tertip ettiler. Camide 

İlâhîler okundu.” (Bn/3/199). 

“Fakat öğle namazından sonra köylü yine onu bırakmadı. “Mevlit” 

okunacaktı. Daha mevlit bitmeden dört aydır yağmayan yağmur 

dışarısını sel içinde bıraktı.” (Bn/3/199). 

“Cuma günü Bektaşî tekkesine gideceklermiş. Kuzu, saz, biraz da mey 

varmış! Bizi de davet etti.” (KD/4/108). 

2.2.3. Eğlence Yerleri 

Hikayelerde geçe eğlence mekanları genellikle kutlamalarla birlikte verilmiştir. 

İnsanların yaşam kalitelerini yükselten ve mutlu eden bu eğlence ve kutlama yerleri çok 

eski zamanlardan gelen bir ihtiyaçtır. Yaşanılan toplumsal, ekonomik ve siyasal 

sorunlardan, buhranlardan kaçmak isteyen halk, bu mekanlarda kafa dağıtmanın yollarını 

bulmuştur. İlk medeniyetlerde dahi eğlemek için alanlar kurulur yiyecekler içecekler 

hazırlanır kutlamalar yapılırdı. Bu kutlama ve mekanları ne kadar değişikliğe uğramış 

olsa da amaç hem aynıdır. Eğlenmek. 

2.2.3.1. Eğlence Memleketleri 

Ömer Seyfettin, bazı ülke ve şehirleri eğlence mekanları olarak göstermiş ve bu yerlerde 

kutlamaların yapıldığını, oralara eğlenmek için giden karakterler üzerinde anlatmıştır. 

“Ah Mısır... Bazı Türkler oraya eğlenmeğe, hava tebdiline giderler. 

Bilmem o hayata, o manzaraya nasıl tahammül ederler'? Ciğerlerine 

milyonlarca verem mikrobu saldırmış meyus ve halsiz yatan bir 

hastanın başucunda hiç eğlenilir, hiçbir yaralının akmış ve daha 

kurumamış kan selleri üzerinde badeler içilir, keyifler çatılır, naralar 

atılır mı? Ben, ben mümkün değil bir hafta oturamam.” (P/1/218). 

“Bu akşam yalnız size mahsus olmak üzere şu Monaco'da mükemmel 

alaturka bir eğlenti tertipledim.” (Muh/2/231). 

“…Erkânıharp olmak bütün gençliğimi dolduran bir hırstı. Niçin? 

Yazacağım işte... Evet utanmadan, sıkılmadan yazacağım işte... 

Çabuk terfi etmek, yüksek mevkilere geçmek, güzel İstanbul’da zevk 

içinde, eğlence içinde yaşamak çok iyi yemek, çok iyi içmek, çok iyi 

giyinmek, zengin bir izdivaç avlamak, çabucacık paşa olmak, 
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Avrupa’da ataşemiliterlikle keyif yetiştirerek ömür sürmek için değil 

mi? 

Evet, işte hep bunlar için!” (Nak/3/29). 

 

2.2.3.2. Gazinolar 

Ömer Seyfettin hikayelerinde kutlama yerleri olarak en çok gazinoları kullanmıştır. 

“Bir akşam birkaç arkadaşa, işlerimiz hakkında konuşmak için, 

Bağlarbaşı gazinosuna geleceğimi vadetmiştim. Yemekten sonra 

gitmeye kalktım. Bidar’ı çağırdım. Rahatsız olduğunu söyledi. Halbuki 

evvelden ne vakit gazinoya gidecek olsam refakat etmek isterdi.” 

(TEBT/1/103). 

“Rıhtım tenha idi... Olimpos Palas’ın, Kristal’in, Splandit Palas’ın, 

diğer küçük gazinoların lâmbaları çoktan sönmüştü.” (PTÇ/1/165). 

“Gazinolar, balolar, tiyatrolar ve ilah... yani Beyoğlu tarafı asla Türk 

değildir. Orada yabancılar kendi muhitlerini, kendi âdetlerini yaşarlar. 

Kadınlarıyla kol kola umumî bahçelerde, lokantalarda gezerler, 

konuşurlar, eğlenirler, gülüşürler.” (AD/1/200). 

“Gazinoya gelince, yarın kenarında bir masaya oturdular.” (BD/1/294). 

“Kadehlerini sık boşaltıyorlar, sarhoş olmak istiyorlardı.” (BD/1/195). 

“Elveda sevgili yeğenim, elveda... Bir gün Monaco’da gazinonun 

şaşaalı taraçasında beni hatırla!” (BV/3/50). 

“Akşam üzerleri biraz gazete okumak, biraz nefes almak için deniz 

kenarındaki yegâne gazinoya bile çıkamıyorduk.” (1/2/4/257). 

2.2.3.3. Kumarhaneler 

Başka bir eğlence mekânı olarak kullanılan kumarhaneler genellikle otellerin içinde 

bulunan eğlence mekanlarıdır. 

“Nihayet o da yola geldi. Sait’in yalısına bir hafta sonra uğrayacağını 

vadetti. Mes’ut olduğum, sevindiğim geceler sefahet ve kumar bende 

bir ihtiyaç hâlini alır. O akşam da Bey Oteli’nde kaldım. Kumar 

oynadım ve iki bin frank kazandım. Sonra sabaha kadar kadınlarla 

eğlendim.” (KH/2/34) 

“Monaco’yu, gazinosunu, prensinin sarayım, sokaklarını, meydanını, 

abidelerini, hatta belediye dairesindeki daima boş duran küçük 
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hapishanesini, müntehirler mezarlığını, minimini orducuğunun 

teşkilâtını, hatta, evet, kanun-ı esasîsini bile biliyordum” (Muh/2/228). 

“- Fakat doğrusu gazino bu sene daha parlak! 

      - Eğlenceler de iyiymiş. 

      - Göreceğiz bakalım. 

      - Nice te işittim ki bütün Paris'in yıldızları bu sene buraya düşmüş.

  

      - Gayet mühim bir opera kumpanyası da varmış diyorlar.” 

(Muh/2/230). 

 “Akşamları kasabanın dışına beraber gezmeğe çıkıyor, Kurtova 

Dağlarının üzerinde tutuşan bulutları seyrediyorduk. Gecelerimiz, Çarşı 

meydanında Dimko’nun hanında bira içmekle, iskambil oynamakla 

geçiyordu. Bu eski hanın altı eski tarzda kocaman bir meyhaneydi. 

Pazar günleri tek başına yedi okka şarap içebilen babaç sarhoşlar 

burasını dolduruyor, gece yarılarına, sabahlara kadar gayda sesleriyle, 

hora gürültüleriyle bizi uyutmuyorlardı.” (TBZ/3/35). 

2.2.3.4. Meyhaneler 

Eğlence mekanlarının bir diğeri olarak meyhaneler hikayelerde yerini almıştır. Burada 

içecek, yiyecek ve müzik eşliğinde kutlamalar yapılır.  

“Gezdim. Bütün umumhaneler, meyhaneler ihtilâlcilerle dolmuştu. 

Hepsi ölecek derecede sarhoştu.” (AK/3/83). 

2.3. Törenler 

İnsan yaşamı belli geçiş evrelerinden oluşmaktadır. Bu geçiş evreleri; doğum, evlilik ve 

ölümdür. Bu evrelere geçmeden önce yapılan hazırlılar, kültürü yansıtır. Doğum öncesi 

ve sonrası yapılan ritüeller, evlilik öncesi ve sonrası yapılan uygulamalar, sünnet ve ölüm 

gibi törenler insanları birbirine yakınlaştıran etkinliklerdir. 

Geçiş evrelerinden olan evlilik, bireylerin kendine eş bulması, yaşamlarında 

aldığı en önemli kararlardandır. Eş seçimi her kültüre göre değişmektedir. Evlilik öncesi 

kişiler faktöre dikkat ederler. Bu faktörlerden birkaçı: din, yaş, eğitim düzeyi, sosyo- 

ekonomik düzey, akraba evlilikleri vb. Anadolu toplumunda evlilik genel olarak aileler 
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arası gerçekleştiğinden ailelerin rolü çok önemlidir.  Anadolu toplumunda evlilikler 

genellikle görücü usulü yapılır. Bu nedenle kız görme beğenme etkinlikleri yapılır. 

Geleneksel toplumlarda seçme girişimi erkek tarafından gerçekleştirilir ya da 

erkeğin anne babasına bırakılmıştır. İlk önemli değerlendirme kızın güzelliği, huyu, 

edebi, iffeti olsa da hısımlık kurmaya girişen ailelerin ekonomik durumları da göz önünde 

bulundurulur. Kız tarafının ekonomik gücü düşük olması sakınca görmezken erkek 

tarafının ekonomik gücünün düşük olması zorluklar doğurur.33 Anadolu’da eş seçimine 

bağlı bekâret, akrabalık, meslek ve yaş unsurlarında kaçınmalar görülmektedir. 

Evlenmeye karar verdikten sonra yapılan kız isteme, kına, nişan, düğün, çeyiz 

gibi etkinlikler Türk kültüründe çok geniş yer kapsayan gelenek ve göreneklerimizdendir. 

Geçiş evrelerinin son katmanı olan ölüm, Türk kültüründe büyük bir üzüntüyle 

karşılanır. Cenaze törenlerinde okutulan Kur’anlar, yapılan helvalar ve uygulanan diğer 

cenaze ritüelleri toplumun acısını paylaşması açısından önemli etkinliklerdir. 

Bunların tümü bir insanın hayatındaki en önemli aşamalar arasındaki geçiş 

noktalarını oluşturmaktadır. İnsan yaşamının kültür tarafından belirlenmiş alanları 

arasındaki sınırlar ancak bu tören ve ritüellerle aşılabilmektedir. Bu tören ve ritüeller, 

aynı zamanda belirli bir kültürün özgülüğünün de simgesidir.34 

Ömer Seyfettin, bu geçiş evrelerine ve diğer etkinliklerde yapılan törenlere 

hikayelerinde yer vermiştir. Özellikle toplumsal eleştirisini bu unsurlar üzerinden yaparak 

 
33Pertev Naili Boratav, Yüz Soruda Türk Folkloru: İnanışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar, 1984, Gerçek 
Yayınevi, İstanbul. 
34Doç. Dr. Suavi Aydın, Prof. Dr. A. Tayfun Atay, Halk Bilimi Toplumsal Uygulamalar Törenler ve Ritüelleri 
Geçiş Törenleri, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Projesi, Ekim, 2009, Ankara. 
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görücü usulü evliliği eleştirmiştir. İzdivaç, balayı, sünnet, ölüm ve miting törenlerine yer 

vermiş Türk kültürünün ananelerini çok güzel bir şekilde yansıtmıştır. 

Dönemin sorunları ve Anadolu halkının yaşadıklarının yanında kültürel ögelere 

yer vermesi değişen yaşam şartlarının etkilerini gözler önüne sermektedir. 

2.3.1. Evlilik 

Ömer Seyfettin, evlilik hakkında görücü usulünü eleştirmiş, severek evlenmeyi 

savunmuştur. Bu evliliklerin sebebini Türkler tarafından günah ve yasak sayıldığından 

sırf bu nedenle birbirini görmeden yapılan evliliklerin büyük hüsran ve hayal kırıklıkları 

ile sonuçlandığından bahseder. 

“Sen daha bekârsın. Hayaline nail olmanı bütün ruhumla temenni 

ederim. Ben evlendim, hayalime nail oldum, fakat ne inkisar-ı hayal... 

Hayır ne fecî aldanış... ki saadet-i hissiyeme bedbahtî gecelerinin 

fecirsiz ve ziyasız gölgelerini, zalam-ı rücu ve nedametini doldurdu. 

Bekârlarca meçhul olan bu serair-âlud “âlem-i teehhürün âmak-ı 

müphemiyetine lejander bir ümit ile, güllerden ve nurlardan mamul peri 

saraylarına müntehi korkunç, karanlık ve dikenli mağara ağızlarına 

girilirken duyulan raşe-i meşguf-ı tereddütle dahil olmuştum. Bu 

karanlıklar sönmedi, bu dikenler bitmedi. Elmastan, zümrütten saraylar 

görünmedi, ben bu medhal-i siyah-ı vâdin içinde aciz ve bîümit 

kaldım.” (EM/1/37). 

“İzdivaç aşkın mezarıdır” derler. İşte vahşiyane bir yalan! İzdivacımdan 

sonra onu o kadar çok sevmeğe başladım ki...” (TEBT/1/95). 

“Malûm ya; gönül kimi severse güzel odur! On beş, yirmi sene evvel 

şimdiki gibi görme görüşme, sevme sevişme yoktu. Evlenmek 

tamamıyla ezberden yapılan bir şeydi. Ben evleneceğim zaman, görücü 

gezmeğe çıkacak anneme gönlümün sevdiği tipi tarif etmedim Meselâ: 

-Uzun boylu, elâ gözlü, ablak çehreli, kâfurî beyaz olsun... filân gibi bir 

şey söylemedim. Yalnız sevmediğim şeyleri söyledim.” 

(BTHU/4/138). 

Ömer Seyfettin, bazı hikâyelerinde anlaşarak ve severek evlilikleri de konu almıştır. 

“BEHZAT- Ve sizi son derece arzu ediyorum. Sizinle izdivaç edecek 

olursam tamamıyla mes’ut olacağım. 
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SÜRPİK- Lâkin bu mümkün mü? 

BEHZAT- Niçin mümkün olmasın? Benim Islâm olmaklığım hiçbir 

mâni teşkil edemez; İslâm erkekleri Hristiyan kızlarıyla izdivaç 

edebilirler.” (Pİ/1/128-129). 

“O da beni beğendi. Aradan bir ay geçmeden nikâhı yaptık. Kaynanam 

hediye olmak üzere bana beş yüz liralık banknot göndermişti. Artık 

nasıl süslendiğimi tasavvur et.” (G/1/209). 

Bu hikâyede evlilikle birlikte kaynana, hediye, para takma, süslü kıyafetler giyme 

ifadelerine yer verilerek dönemin geleneksel uygulamalarını da görmüş oluyoruz. Bir 

başka örnekte düğünde yapılan uygulamalardan şöyle bahsetmiştir: 

“-Zaimgillerin düğününde güreş var. dediler. 

 -Üç gün evvel onların düğünü olmadı mı be? 

 -Şimdi de küçük kızlarını everiyorlar... 

  Küçük kızlarını, Gülsüm’ü ha... Birdenbire hiddetlendi.” (Es/1/351). 

Evlilik kimi zaman ümitsizliği engelleyen unsur olarak görülür. 

“- Evlen, bu ümitsizlik senden geçer! diyenlere: 

 - Dünyaya bir esir getirmek cinayetini kabul etmem.” (ÇS/2/44) 

“Komşular, bir akşam, yeni boyanan köşkün pencerelerinden ziyalar 

fışkırdığını gördüler. Mes’ut ve şen kahkahâları, ruhanî musiki 

ahenklerini duyunca, bir düğün olduğunu anladılar!” (ÇS/2/48). 

Anadolu’da evli kadınlar eşlerinin izni olmadan düğünlere gidemezdi. 

Akrabalarının düğünü olsa da eşine sorulup, izin istenirdi. Bunun nedeni, eskiden 

düğünlerin kız beğenme yerleri oluşu ve yeni evlenen kadınların herkes tarafından 

tanınmamış olmasıydı. 

“Bir gün karısının akrabaları geldi. Köylerinde düğün varmış. 

Durmuş’tan bir gece için izin istediler.” (ÜN/2/69). 

“Düğün evinin önüne gitti. Delikanlılar çitlere dayanmışlar, avluda, 

meşaleler altında oynayan kızlara, kadınlara bakıyorlardı.” (ÜN/2/69). 

“Nikahlandık. Düğün oldu.” (FSK/2/195). 

Diğer hikayelere bakarsak: 
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“Erenköyü’ndeki köşküne getirdi. Nikâhı, düğünü bir günde yaptı.” 

(Hav/3/305). 

“Bir ay geçmeden anlaştık. Paris’teki ailesinden parası geldiği hâlde 

gitmedi. Benimle birleşti. İkinci Kordon’un arkasında küçük bir 

apartman kiraladık. Ah bu serbest izdivaçlar! O kadar mes’ut olmuştum 

ki...” (Pir/3/308-309). 

“Hakikaten bu, mes’ut bir izdivaç olacaktı. Yuvanın kuşları, başka 

yerlere gitmeyecek, eski ahenk bozulmayacak, damat gibi, gelin gibi 

yabancı ruhlar küçük ailenin harimine girmeyecekti.” (B/4/128). 

2.3.2. Nişan 

Nişan evlilik öncesi takılan yüzüklerle resmi hal kazanan törendir. Evlenmeyi düşünen 

çiftlerin ve ailelerin birbirlerini daha iyi tanıması için önemli bir süredir. Nişan bohçası, 

nişan alışverişi ve nişan töreni yapıldıktan sonra evlilik için hazırlıklar başlamış olur. 

Ömer Seyfettin, bu konuya hikayelerinde yer vermiştir. 

“Canlanmış, insan şekline girmiş bir şiirdi. Uzatmayayım... 

Nişanlandık.” (FSK/2/195). 

“Nişan günü köşke bütün aile efradı çağrılacaktı.” (As/3/132). 

“Nişan olacağı gün köşke bütün davetliler gelmişti” (As/3/133). 

“-Erkeğin adı Muhsin Bey’dir! Gayet züğürt bir zavallı! On beş sene 

evvel bu kızla sevişir, nişanlanırlar.” (Niş/3/130). 

 

2.3.3. Sünnet 

Türk kültüründe sünnet erkek çocuklarının büyüdüğünü ve topluma karışarak birey 

olduklarını gösteren dini bir törendir. Bu törenlerde yapılan uygulamalar bölgelere göre 

değişikliğe uğramış olsa da her biri düğün töreni kadar önemsenmiş ve coşkuyla 

kutlanmıştır. Ömer Seyfettin de bu konuya hikayelerinde yer vermiştir. 

“-Dayının çocukları sünnet oldular. Yarın akşam davetliyiz. Ne hediye 

götüreceğiz? Bu ay düğünleri olan iki akrabamıza beşer liralık hediye 

götürdük.” (YBH/2/107) 

Sünnet Türk toplumlarında Müslüman olmanın göstergesi olarak görülmüştür. 
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“O vakit “hukuk-ı düvel” kavaidini hükümetin hariciye nezareti kabul 

etmediğinden, sultan çok beğendiği lordu tekrar memleketine 

göndermemiş ve… gözlerinin önünde çatır çatır sünnet ettirerek 

Müslüman yapmıştı.” (Az/4/153). 

“HAYRANZADE – Pekala… (Kendi kendine) Olmayacak, açık 

sormalı, bakalım yine hayasızlık edecek mi? (Bican Efendi’ye) Siz 

sünnet oldunuz mu? 

BİCAN EFENDİ – Unuttunuz mu? Beraber olmadık mı? Ispanakçı 

viranesinde bedava sünnet düğünü yapılmıştı. Altmış çocuktuk. 

Çadırlarda yattık…” (Mİ/4/280-281). 

2.3.4 Ölüm 

Ölüm törenleri insanın son geçiş evresi ve kaçınılmaz sonudur. Ölüm; doğum ve evlenme 

gibi kişinin hayatında karşılaştığı en önemli olaylardan bir tanesidir. Bu olgu, kişisel 

olmakla birlikte, toplumu ilgilendiren bir olay olmasından dolayı da değişik bilim 

dallarında değişik yöntemlere göre konu edilip incelenmektedir.35 

Ömer Seyfettin hikayelerinde ölüm törenlerini işleyerek yapılan uygulamaları 

belirtmiştir. 

“İkisi de susuyordu. Artık mahfile yaklaşıyorlardı. Zavallı Perviz’in 

uful-ı ebedîsi için bestelenen hava-yı matem, lâhutı ve müphem bir 

heyecan ihsas ederek uzaklardan bir âh-ı müterennim samimiyetiyle 

feylesofun uğuldayan kulaklarına aksediyor, elektrik küreleri zulmette 

nurdan cesim inciler, mütekâsif ve mehip gözyaşları gibi parlıyordu.” 

(İM/1/53/). 

Diğer bir örnekte ise şehitlerin cenazelerinin kaldırıldığını ve Kur’anlar 

okunduğunu görüyoruz: 

“Dönen gaziler içinde kılıcından kanlar damlayan Kuru Kadı birkaç 

sipahi ile dışarıda kaldı. Yaralıları taşıttı. Şehit olanları saydırdı. Bunlar 

tam on dokuz kahramandı... Düşman altmış dört ceset bırakmış, diğer 

ölülerinin hepsini kaçırmıştı. Kuru Kadı sabahtan beri yemek yememiş, 

su içmemiş, durup dinlenmemişti... Toplattığı şehitleri hisarın önündeki 

meydana yığdırdı. Şehit Deli Mehmet'in naaşım kendi buldu. Kesik başı 

koltuğunda, uyur gibi, sakin yatıyordu. Olduğu yerde gömdürdü. Sonra 

 
35 Ruhi Ersoy, Türklerde Ölüm ve Ölü İle İlgili Rit ve Ritüeller, Milli Folklor Dergisi, 54. sayı. 



53 
 

yanındakileri savdı. Bu taze mezarın başına çöktü. Ezberinden “Yasın” 

okumağa başladı.” 

“Öğleden evvel köye girilmişti. Bütün kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar 

cami meydanındaki büyük çınarın etrafına toplanmış, ellerinde 

yağlıklar ağlıyorlardı. Yalnız Kezban ağlamıyordu. Gömmeyi ikindiye 

bıraktılar. Cenazeyi yıkamak için eve götürmek istiyorlardı. İmam: 

- Olmaz! 

dedi. 

- Niçin? gibi yüzüne baktılar. 

- Yörük Hoca şehittir! diye haykırdı. Şehit yıkanmaz. Şehidin esvabı 

üzerinden soyulmaz.” (YE2/3/262). 

“Rahmetli Durmuş Ağa hasislik etmeyip bu köpek kadar oğullarına da 

kendini sevdirseydi ne mezarı taşsız kalır, ne de böyle mevlitsiz, 

hayırsız, hasenatsız toprak altında yatardı bugün...” (BH/3/327). 

2.3.5. Miting 

Hürriyet kutlamalarında ya da gayrimüslimler tarafından yapılan mitingler bir çeşit tören 

olarak kutlanmaktadır. Aynı fikirde olan insanların bir araya gelerek savundukları 

ideolojilerin mekânı olan mitingler, Ömer Seyfettin’in hikayelerinde de geçmektedir. 

Hayali kahramanların halka hitap etmesi ve mitinglerde konuşarak halkı galeyana 

getirmeleri sonucunda çıkan olaylar anlatılmıştır. Bu törenlerde yapılan etkinlikler şu 

şekilde yer almıştır: 

“Yahudiler Balat’tan ayrı bir alay yapmış koşuyorlar, hürriyet 

nümâyişine yetişmek istiyorlardı. Belki İstanbul şimdiye kadar böyle 

sevinçli, böyle umumî bir hareket görmemişti. Alay Beyoğlu’na geldi. 

Fakat büyüdü. Büyüdü. Büyüdü. O kadar büyüdü ki Cadde-i Kebir bu 

kalabalığı almadı. Sıkışanın, üzülenin, ezilenin haddi hesabı yoktu. Bu 

anî tuğyandan şaşıran sefarethaneler tuhaf bir şaşkınlıkla bayraklar 

çekmişler, daha ne olduğunu iyice anlayamadıkları bu hâdiseyi 

selâmlıyorlardı.” (HLBK/4/40). 

“-Miting başladı. 

dedi. Müdür geç kaldığımızı söylerken biz hızla ayağa kalktık, dik 

yokuşu biraz şiddetle indik. Sırp mektebinin önünde müdür: 

     "İyi okumak için iki konyak atmalıyım!” diye bizi bıraktı ve Merkez 

Oteli’nin yanından saptı. Biz yavaş yavaş hükümete doğru ilerledik. 
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Küçük ve intizamsız meydan tamamıyla dolmuştu. Köprüden zor 

geçtik. Ahalinin en arkasında duran kazanın tahrirat kâtibi genç bir 

çocuk hükümet kapısının yanındaki sütunun kenarında bir sandalye 

üzerine çıkmış, avazı çıktığı kadar bağırarak elindeki kâğıdı okuyor, 

istibdada lânetler ediyordu.” (İH/1/144). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SON SÖZ 

Türk hikayeciliğinin temsilcisi olan Ömer Seyfettin 36 yıllık yaşamında sadece eserler 

vermekle yetinmemiş, savunduğu fikirlerinin öncülüğünü de yapmıştır. Halkı 

bilinçlendirmek, Türk milliyetçiliğini ve millî tekâmülcü düşünce tarzını aşılamak, 

Türkçülük akımını savunmak ve dilde sadeleşmeyi getirmek onun savunduğu başlıca 

düşünceleridir. Babası gibi uzun süre askerlik yapmış olması İzmir, İstanbul, Selanik ve 

Balkanlara uzanan coğrafyalarda bulunmasına sebep olmuştur. Balkan Savaşı, Sırp ve 

Yunan cephelerinde yaşadıklarını, gözlem ve düşüncelerini hikayelerinde yer vererek 

geniş bir coğrafya ve insanını ele almıştır. Daha sonra askerliği bırakıp tamamen 

edebiyata dönen Ömer Seyfettin, Osmanlı Devleti’nin çöküş ve dağılma dönemlerinde 

Türkçülük akımı etrafında gelişen edebiyatın önde gelen yazarları arasında olmuştur. 

Ömer Seyfettin hikayeleri, savunduğu düşence ve akımların yanında halk kültürü 

unsurları açısında da önemli yere sahiptir. Değişen devlet sistemi ve yaşam şartları 

arasında büyük şehir ve Anadolu’da yaşayan halkın gelenek ve göreneklerini, değer 

yargılarını, düşünce yapılarını inceleyerek hikayelerinde bahsetmiştir. 

Bu çalışmada, Ömer Seyfettin hikayelerinde geçen bayramlar, kutlamalar ve 

törenler incelenerek bunların Türk kültüründeki yeri ve önemi hakkında bilgi verilmiştir. 

Çalışmanın amacı: Türk kültüründe büyük önem taşıyan bayram, kutlama ve törenlerin 

Ömer Seyfettin’in hikayelerinde kullanımını inceleyerek dönemi ve kültürel ögeleri daha 

iyi anlamaya çalışmaktır. Ömer Seyfettin hikayeleri dönemin yapısını ve insanını 

anlamak için en önemli kaynaklardan biridir. 
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Çalışmamızın ilk aşamasını, Hülya Argunşah’ın hazırladığı, Ömer Seyfettin 

Bütün Eserleri Hikâyeler 1-4, eserlerini okuyup inceleyerek ve gerekli yerlere işaret ve 

notlar ekleyerek tamamlamış olduk. İkinci aşamada, gerekli kaynak ve belge tarayarak 

konunun daha iyi anlaşılmasını hedefledik. Üçüncü aşamada, bulduğumuz kaynak ve 

örnekleri bir bütün içerisinde yazmaya çalıştık. Bu dört ciltte toplanan 151 hikâyenin, 

Türk gelenek/göreneklerindeki yeri ve önemi açıklayarak örnekler dahilinde sunduk. 

Hazırlamış olduğumuz bu çalışmada, ilk olarak öz kısmında yapacaklarımızı 

kısaca özetledik, abstract bölümünde sonra ön sözde neyi nasıl yapacağımız hakkında 

bilgi verdik, içindekiler kısmını ve kısaltmalar bölümünü ekleyerek ifadelerin daha kolay 

bulunmasını amaçladık. Giriş bölümünde Ömer Seyfettin’in hayat hikayesinden 

bahsettik. Daha sonra sanatı ve eserleri, dil üzerine görüşleri, bütün eserleri ve 

hikayelerini ciltler halinde belirttik. Konuyla ilgili diğer tez çalışmalarını 

değerlendirdikten sonra ikinci bölüme geçtik. İkinci bölümde Ömer Seyfettin’in 

hikayelerinde bayramalar, kutlamalar ve törenleri, Türk kültürü açısından açıklayarak 

örnekler halinde belirttik. Bunu yaparken bayramları kendi içerisinde dini, milli ve 

mevsimlik olarak üçe ayırdık. Dini bayramlar kendi içinde, kurban ve ramazan olmak 

üzere iki alt başlıkta, milli bayramlar, On Temmuz Hürriyet Bayramı ve kurmaca 

bayramlar olmak üzere iki başlıkta topladık. Mevsimlik bayramları, alt başlık olarak 

Hıdrellez ile verdik. Kutlamaları ise kendi içinde dört bölüme ayırarak inceledik, bunlar: 

Gayrimüslim kutlamaları, dini kutlamalar, eğlence yerleri, eğlence memleketleri, 

gazinolar, kumarhaneler ve meyhaneler. Törenler bölümünü ise beş alt başlık ekleyerek 

anlatmaya çalıştık. Bu alt başlıklar şöyledir: evlilik, nişan, sünnet, ölüm ve miting. Son 

bölümde ise son sözü ve kaynakçayı ekleyerek çalışmamıza son verdik. 
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Son olarak Ömer Seyfettin’in hikayelerini bir kalıba sığdırmak mümkün değildir. 

Fakat biz halk bilimi açısından kültürümüzde önemli yere sahip olan bayram, kutlama ve 

törenleri Ömer Seyfettin’in hikayeleriyle ele alarak incelemiş olduk. İçerisinde daha 

birçok kültürel öge barındıran bu külliyat, nice çalışmalara kaynaklık etmiş, etmeye de 

devam edecektir.  
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