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ri arasındadır. Hamid'in ise zekasma 
hayrandır fakat ahlakını beğenmez. 
Bu isimterin haricinde Siret'in şiire 
ilgi duymasıncia en önemli tesir Re
caizade Ekrem'den gelecektir. Meh
met Akif'le ise yakından görüşme
mesine rağmen, ona karşı her zaman 
muhabbet içerisinde olmuştur. O, 
meşhur "Kargalar" manzumesinde 
saygıyla bahsettiği isimlerdendir. 
Akif hakkında; "Salın-yı 11azıwıı şelı
siivarı o/mı bu kudretli ııiizıuı , tarilı-i 

edebiyyatm11zda miilıiı11 bir şalısiyettir. 
Çmınkkale bediası, Siileymmıiyye Camii 
gibi yıkı/mak şa11mdaıı o/maynıı bir iibi
dedir. 811 fibide-i hamasetili bir eşi dalıa 

viicı/da gelc/Iilir mi, bilmem. İstikiiii 
Marşı, Bii/bii/, Gece ve bı111a miimiisil 
birkaç mmızılmesi, edebiyatımızııı birer 
şelıkiirıdır." demiştir. 

Turan Karataş, Si'ret'in şiirini üç 
tema etrafında toplar: Aşk/ kadın, ta
biat ve gurbet. Bunlardan ilk ikisini 
daha sıklıkla işlediği görülür. Si'
ret'teki aşk ne tenseldir ne de ilahi. 
Kadınlar, şairin dünyasında apayrı 

bir yer tutar. Ona göre kadınlar ol
masaydı erkeklerin dünyaya gelme
leri kadar manasız ve ya van bir hadi
se olamazdı. Hatta şair daha da ileri 
giderek yer yer kadını ilahi'leştirir. 

Yakup Öztiirk* 

Edebiyatımııda Yabancılaşma Olgusuna Yeni Bir Kaynak: 
Abdülhak Şinasi ilisar'ın Romanlarında Özel Yabancılaşma'~* 

c=-

Abdii/lıak Ş,iııasi Hisnı·'111 Romall
/arliitfa Ozcl Yabnııcılaşma adlı 

eser Akçağ Yayınları'ndan çıktı. I-la
kan Sazyek, 252 sayfa olan bu çalış
masında; Abdülhak Şinasi Hisar'ın 
modernist akım etkisinde yazılan 
romanlarındaki başkişiler (protago
nist)in 'özel yabancılaşması'na eğil

mekte ve bu yabancılaşma olgusu
nun sosyolojik, psikolojik ve felsefi 
boyutlarını vermektedir. 

Özellikle son yıllardaki çalışma
larında edebiyatımızdaki modernite, 
modernizm, yabancılaşma üzerine 
eğilen Hakan Sazyek' in bu eseri, ori
jinal bir çalışma niteliği taşımaktadır. 

Sanayi devrimiyle başlayan ve 
dünya çapında büyük bir etki yara-

tan modernizm, bünyesinde taşıdığı 
kimi özelliklerini sosyolojik ve psiko
lojik bağlamda, içinde yaşadığı toplu
ma derin bir şekilde yansıtarak varlı
ğını bugüne kadar sürdüregeimiş ve 
çok boyutlu bir biçimde sanatın bir
çok dalında etkisini göstermiştir. 

Modernizmin, çağın insaniarına 
bir getirisi olan özel yabancılaşmanın, 
roman ve kahramarn ekseninde, ede
biyatımızdaki ilk öıııeklerinin de sahi
bi Fnlıim Bey ve Biz (1941), Çm11lıcn 'dnki 

E11iştemiz (1944), Ali Nizm11i Bcy'i11 A/nf
rnHgnlığı ve Şeylı/iği (1952) adlı eserle
riyle Abdülhak Şinasi Hisar olmuştur. 

İşte Hakan Sazyek bu kapsamlı ça
lışmasında, Abdülhak Şinasi Hisa r'ın 
yukarıdaki romanlannda öne çıkan 

• Fatih Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyalı Bölümü Yüksek Lisans Öğr~ncisi. 
•• Hakan Sazyek, Abdiiiimk Şiıınsi Hisnr 'ııı Rommılnrıııdn Ö:d Ynbnııcılnşmn, Akçağ Yayınları, An

kara, 2008, 252 s. 
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'özel yabanolaşma'yı yaşayan ve bu 
anlamda modernİst romanın başkişisi 
olan 'protagonist'lerin üzerine çok bo
yutlu bir biçimde eğilmektedir. 

Abdiil/ınk Şinasi Hisnr'm Romnn/n
l'llldn Özel Ynbn11cılnşmn; biri "Giriş", 
diğerleri romanların adlarını taşıyan 

toplam dört bölümden oluşmakta

dır. Hakan Sazyek "Giriş" kısmında, 
özel yabancılaşma kavramının da
yandığı modernizmin tarihsel kö
kenleri hakkında ' kapsam'lı bir şekil
de bilgi verir. Giriş kısmı içerisinde 
bir alt başlık olan "Yöntem" ile Saz
yek, çalışmanın kapsayacağı sosyo
lojik boyutları verme bağlamında bir 
yöntem seçme yoluna gitmektedir. 
Ayrıca bu alt başlık içerisinde, Avru
pa ve Amerikan ekallerinin 'özel ya
bancılaşma' ya yönelik bakışına kısa
ca değinip çalışma içerisinde hangi 
ekolleri temel düzleme alacağını be
lirtir. Bunun yanı sıra, "Kavram
lar/Olgular" başlığı altında, ileriki 
bölümlerde anılan romanların başki
şileriyle pekiştireceği üzere; anomi, 
özel yabancılaşma, bireysel anomi, 
roman sanatında yabancılaşmış ano
mik bireyin karşılığı: protagoist kav
ramianna açıklık getirir. Buna ek ola
rak Sazyek, Türk romanının yüzyıl
lık serüvenine, sistem açısından bir 
bakışla eğilip modernİst roman, mo
demist Türk romanı hakkında geniş 
bilgi verdikten sonra Abdiiihak Şina
si Hisar'ın biyografisine, yabancılaş
mış kişiliğine ve roman sanatına iliş
kin görüşlerine değinerek "Giriş" 

bölümünü sonuçlandırır. 

Yazar, girişten sonraki ilk bölüm
de Fnlıim Bey ve Biz romanı üzerine 
eğilmektedir. İlkin biçim-içerik ilişki
si, romanın anekdotlarla örülen kı

sımları ve anlatıcı konumu ele alınır
ken sonraki alt başlıklarda romanda 
yabanalaşma olgusunun boyutlarına 
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Abdülhak Şinasi Hisar'ın 
Romanlannda 

ÖZEl YABANCilAŞMA 

değinir. Bunu yaparken romanın kah
ramanı Fahim Bey'i sosyolojik ve psi
kolojik bağlamda inceler. Fahim 
Bey'in 'toplum' içerisinde ele alınma
sıyla, bir 'entelektüel' olarak tanım
lanmasıyla, evliliğiyle, hayalciliğiyle, 
ruhsal bozukluklarıyla; zamanın, ger
çeğin ve toplum dışındaki bireyselli
ğiyle ilgili olarak derinlemesine yapı
lan bu kişilik tahlillerinin boyutu ve 
kapsamı anılan kısımlarda daha da 
genişler. Hakan Sazyek, Fahim Bey'i; 
arkadaş çevresindeki, aile içerisinde
ki, iş ortamındaki durumuyla tekrar
dan sosyolojik bir incelemeye tabi tu
tup hanımların Fahim Bey'e yaklaşı
mıyla birinci bölümü bitirir. 

İkinci bölümde, Çaııılıcn'dnki Eniş
temiz romanı incelenir. Yine ilk bö
lümdeki duruma uygun bir yöntem 
izleyen Sazyek, anlatıcının konumu
nu ve Hacı Vamık Bey'in anekdotlar
la anlatırnma başvurur. Benzer yönte
mi ikinci bölümde de izleyen yazar, 
"Romanda Yabancılaşmanın Boyutla
rı" başlığı altında, enişte (Hacı Vamık 
Bey)'nin genel görünümünü verip 
"Delilik' ve Oelişmenlik Üzerine" 
başlığı altında, eniştenin bir deli ola
rak portresini sunar ve eniştenin de
lişmenliğinin 'ev' ve 'çocuk' dünya
sındaki algıya göre ana hatlarını orta-
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ya koymaya çalışır. Önemli olan di
ğer bir nokta da, Hacı Vamık Bey'in 
ironik ve yazarın deyişiyle hayabn 
içindeki 'uçan' durumları, sabıkah ve 
kadın düşkünü olması bağlamında 

'ahlaksız' davranışları, yine eserin 
kapsamı ve amacı doğrultusunda 
sosyolojik bir incelemeye tabi bıbılur. 
Sazyek, Hacı Vamık Bey'in psikolojik 
yapısına dair ayrıca bir başlık açarak 
sosyolojik düzlemde verdiği enişte
nin 'nevrotik' bıtumlanna eğilir. Anı
lan nevrotik bıbım 'dışsallaşbrma' ve 
'narsizm' kavramlarıyla ifadesini bu
lur. Yine ilk bölümdeki yönteme ko
şut olarak Çamlıca'daki Eniştemiz adlı 
romanın yabancılaşmış başkişi

si/protagonisti olan Vamık Bey'in 
evlilik kurumu içerisinde 'eş', top
lumsal kurumların özelliği olarak 
'statü', 'rol' eksenincieki durumu ve 
son olarak da 'toplum-birey karşıtlı
ğı' bağlamında topluma dönük olan 
yönü aydıniablmak suretiyle incele
me tamamlanır. 

Abdiiihak Şinasi Hism·'m Rommı/a
rmda Özel Yabmıcılaşnıa adlı çalışma
nın üçüncü ve son bölümünde incele
nen roman, Ali Nizami Bey'in Alafran
galığı ve Şeyhliği'dir. Bu bölümde, yine 
ilk iki bölüme paralel olarak 'anlabo
nm konumu' ve 'anekdotlarla anlab
lan' roman örgüsü verilir. Bu bölü
mün ilk iki bölümden ayrılan yanı 
"Mekanın Simgesel işlevi" şeklindeki 
bir alt başlığa sahip olmasıdır. 

"Romanda Yabancılaşmanın Bo
yutları" başlığı albnda, 'önce'si ve 
'sonra'sı ile toplumun içinde bulunan 
Ali Nizarnİ Bey'in ruhsal bozuklukla
rı ve ironilerle dolu olan dünyası göz
ler önüne serilir. Son olarak da, anne-

si 'Pembehanımefendi'nin ölmesi ve 
onu rüyasında görmesi dolayısıyla 

şeyhliğe soyuna n, bu anlamda yaban
cılaşan Ali Nizami Bey sosyolojik ve 
psikolojik bağlamda incelenir. 

Sosyolojik, psikolojik ve felsefi bo
yutları olan 'özel yabanolaşma' kav
ramını, romanların anılan başkişileri 

(protagonist) çerçevesinde incelerken 
Sazyek; Batılı birçok sosyolog, psiko
log, felsefeci ve edebiyat kurarncısı
mn eserlerinden faydalannuşbr. Ericl1 
Fromm, Laurie Henry, Karen Homey, 
Soren Kierkegaard, Karl Marks, Max 
Weber, Michael Landman, Morton 
Levitt, György Lukacs bunlardan ba
zılarıdır. Bunların yarıında Hilmi Ziya 
Ülken, Yıldız Ecevit, Murat Belge, Ab
dullah Uçman gibi yerli isimlerden de 
Hakan Sazyek'in bu bağlamda yara
Jandığııu görmekteyiz. 

Sonuç olarak denilebilir ki Alıdiil
lıak Şiııasi Hism·'ın Rommı/arında Özel 
Yabmıcılaşıııa adlı bu titiz çalışma, 

Abdülhak Şinasi Hisar ile ilgili gü
nümüze kadar süregelen eliğer de
ğerli çalışmalardan; amacının, kap
sanunın ve romanlan ele alış biçimi
nin farklı ve orijinal olmasından do
layı ayrı bir yerde durmaktadır. Bu 
çalışma Abdülhak Şinasi Hisar'ın ro
manlarının başkişi (protagonist)leri, 
romancılığı ve roman yazmak husu
sundaki görüşleri hakkında çok kap
samlı bilgi vermesinin yanı sıra gü
nümüzde özellikle, modernizm ve 
modernizmin getirdiği yabancılaşma 
üzerine çalışacak araşbrmacılar için, 
son derece önemli bir kaynak eser ni
teliği taşımaktadır. 

Emir Ali Çevirme* 

• Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı llölümü Mezunu. 
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