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K GÖNÜLLÜ VATANSIZ YAZARIN AMER KALI K ML KLER : F.SCOTT F TZGERALD
VE EARNEST HEM NGWAY
AMERICANNESS OF TWO EXPATRIATES: F.SCOTT FITZGERALD VE EARNEST
HEMINGWAY
Bülent C. TANRITANIR •
Özet
Earnest Hemingway ve F. Scott Fitzgerald ‘Büyük Bunalım’ yıllarında halkın ya adı ı acı
deneyimlerden belli ölçüde paylarını alan romancılar olarak kendi sözlerini ve yorumlarını da okuyucularına
aktarmı lardır. Bu makale, her ikisi de 1930’larda yazılmı , keskin bir toplumsal ele tiri niteli i ta ıyan,
öyküleri farklı mekân ve sınıflara oturtulmu olan Fitzgerald’ın Tender is The Night (Sevecendir Gece) ve
Hemingway’in For Whom The Bell Tolls (Çanlar Kimin çin Çalıyor) adlı yapıtları üzerine yo unla arak bu
yazarların Amerikalılıklarını yeniden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu romanlar, aynı toplumsal ele tiri
açılımlarına ve erkek idealizmini vurgulayan niteliklere sahiptir. Ayrıca, her iki yazar da Amerika’nın güven
vermeyen 30’lu yıllarda ya adıkları aynı türden acılı deneyimleri yansıtma e ilimindedirler.
Anahtar Sözcükler: Büyük Bunalım, Earnest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Toplumsal Ele tiri,
Amerikalılık.

Abstract
Earnest Hemingway and F. Scott Fitzgerald report their expressions and comments to their readers as
the novelists sharing the sorrowful experiences of the public to a great extent in the years of ‘Great Depression’.
This article aims at reviewing the Americanness of two prominent American novelists of the twentieth century,
by concentrating on one of their novels: Fitzgerald’s Tender is the Night Hemingway’s For Whom the Bell
Tolls, written in the 1930s, displayed a sharp social criticism, basing their stories on different spheres and
settings, but having the same critical attitude towards To Have and Have Not (1937) (Hemingway’s first big
novel) and same kindness to the men of idealism; they also share the same pessimistic attitude to the poignant
experience of America’s distressful years.
Key Words: Great Depression, Earnest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Social Criticism,
Americanness

Bu makale, her ikisi de 1930’larda yazılmı , keskin bir toplumsal ele tiri niteli i ta ıyan,
öyküleri farklı mekân ve sınıflara oturtulmu olan Fitzgerald’ın Tender is the Night (Sevecendir Gece) ve
Hemingway’in For Whom The Bell Tolls (Çanlar Kimin çin Çalıyor) adlı yapıtları üzerine yo unla arak,
bu yazarların edebi kariyerlerini yeniden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu romanlar, aynı toplumsal ele tiri
açılımlarına ve erkek idealizmini vurgulayan niteliklere sahiptir. Ayrıca, her iki yazar da Amerika’nın
güven vermeyen 30’lu yıllarda ya adıkları aynı türden acılı deneyimleri yansıtma e ilimindedirler.
Tender is the Night’ da Dick Diver’ın Amerikan pragmatizmine kar ıt bir ya am yaratma
arzusunu temsil etti i iddia edilirken (Kenjo, 1987: 302), öte yandan tutarlı, varlı ını koruyabilecek bir
kimli e sahip olmaksızın ne ileri ne geri gidebilen kahramanının Araf’ta kalmasıyla romanın
sonlandırıldı ı ileri sürülür ve Fitzgerald’ın Amerika’yı feminenle ti i ve Amerikan erkeklerinin
Amerikan kültürünün kadınla masından dolayı acı çektikleri iddiasıyla suçlar (Fetterly, 2006: 111).
Merkezinde Amerikan kimli i yaratma ideali olan Fitzgerald, bu idealini sadece politikayla
gerçekle tirmez. Amerika fikrini, “yükseli ”, “ini ” ve “uygarlık” gibi di er terimlere de ba lar (Berman,
2003: 3). Earnest Hemingway’in Amerika’ya ve Amerikalı olmaya dair konumunu Micheal Greenberg
öyle ifade eder: “ Earnest Hemingway Amerikan yüzyılının en önde gelen karakterlerinden biridir ve
•
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kültürel açıdan ana karakter bile olabilir. Kendileri bile kendilerini nasıl görmeleri gerekti inden emin
olmadıkları bir dönemde bile onları görülmeyi arzu ettikleri ekilde sunma dehasına sahipti”(Akt. Patin,
2001: 43)
Ya adı ı döneme damgasını vuran iki dünya sava ını anlattı ı için bazı ça da ele tirmenlerce
döneminin tarihçisi olarak tanımlanan Earnest Hemingway, biraz geç de olsa birçok durumlarda
Amerikan kapitalizmini ele tirmi tir. Benzer biçimde Fitzgerald’da belirli bir tarih dilimi içinde kendi
ya am öyküsünden hareketle dönemin tarihi perspektifini vermi tir. Ele tirmenler kısmen haklıdırlar,
çünkü önceleri sadece kendi deneyimlerine öylesine güvendi ki kendilerini merkeze yerle tirmek için
adeta bir tür söylence yaratma süreci olu turdular. Bu yüzden, kendi söylencesini olu tururken Amerikan
kültür ideolojisi içinde gelenekselle tirilen tarihsel kökleri ve ba vuru kaynaklarını kendi Amerikalı
okuyucularının akıllarına getirdiler.
Ba ka bir deyi le, kahramanları ya da kılık de i tirmi Hemingway bir ya da daha fazla
karakteristik özelli in tamamını sava a örne in kar ı oldu u için askerlik yapmayı reddederek merkezi
otoriteye kar ı çıkanlardan olu an, The American Adam, the Frontiersman, the Hunter, the Child Heros
ve Noble Savages gibi söylenceleri Hemingway kahramanları payla ır. ronik olarak, bunlar aynı
zamanda baskın kültürel kalıbın temsilcileridirler. Sava gazileri, eski avcılar, boksörler ve yazarlar
eklinde kar ımıza çıkan eski efsanevi kahramanların yeniden vücut bulmaları, yerle ik efsanelerle ait
oldukları tarihsel an arasında gidip geliyor gibi görünüyorlar olmasındandır. Sonuç olarak, Hemingway’in
popülerli i ve yaratıcı dü gücünün özgünlü ünün takdir edilmesi, devam etmi tir. Çünkü olaylar, belli
davranı kodlarıyla böylesi eylem kahramanlarının yaratımını kolayla tıran maceracı ya am tarzını
sürdürmesine izin verdi. Bu yüzden, biyografik yakla ımın cazibesine dayanamayan Hemingway
ele tirmenleri, meslek ya amını ekillendiren kültürel ko ullara ve tarihin önemine göre onun hakkında
kesin konu ma e ilimindedirler.
Onlara göre, Hemingway’in roman kahramanları Amerika’nın ulusal bir krizle yüz yüze kaldı ı
1930’lara kadar, dönemin toplumsal ve ideolojik karma ıklıklarıyla ba edebilecek kadar hazırlıklı
de ildi. Aynı ele tiri Fitzgerald’a da yöneltildi i için, bu noktada onların ya am çizgilerine göz atmak
yerinde olacaktır. Farklı co rafyaları anlatsalar bile romanlarının ana karakter ve temalarının bu kalıba
uydu una ili kin gözlemlerimizi biyografik ayrıntılarının ı ı ı altında incelemek yerinde olacaktır.
Seçkin Ergin’in de belirtti i gibi, Fitzgerald’ın biyografisini yazan Arthur Mizener, Andrew
Turnbull, Richard Lehan, Kenneth Eble, Methew Brucolli gibi yazarların tümü, yaratıcı dü gücü ve
sanatsal ba arılarını de erlendirmek için kö e ta ları kabul edilen kariyerindeki yenilgileri, zaferleri,
ya am tarzı ve ki ili inden çok fazla etkilenmi görünürler. Ergin’e göre, aslında sanatçı Fitzgerald ve
yazar Fitzgerald neredeyse aynı zamanda birbirlerinin tamamen zıddı varlıklardır fakat bu ikililik,
Amerikan kültüründe kendisiyle özde le tirilen ‘Amerikalı Adem’• ve ‘Amerikan Ba arı Dü ü’ gibi
geleneksel olarak Amerikan kültürüne katı tırılmı söylenceler ve simgeleri ele alarak tamamlanır (Ergin,
1982: 6). Bu kavramlar romanlardaki tarihin sembolik kullanımında ifadesini bulur. ‘Amerikalı Adem’ ve
onun masumiyet ve sadakat hissi, erdem ve Emerson’un Vedantic♦ gizemcili ini hatırlatan ruhsal bir
yüceltme olarak fedakarlık gibi ilgili özelliklerinin betimlenmesinde Fitzgerald kahramanları rol alırlar.
Yine de, Fitzgerald’ın kendisiyle özde olan ve aynı zamanda maddeci yanını ortaya koyan masumlu un
yok olması, bencillik, hazcılık ve maddecilik gibi özellikleri de elde tutan modern Amerikalı Adem’i de
canlandırır. Büyüyen Amerikan kapitalizmi yılları boyunca bu yeni Amerikalı Adem göze çarpmaya
ba ladı. ‘The Crack Up’ (Tükeni ) adlı ünlü makalesinde karakterleri olan bu yeni Adem tiplemesine
yakınlı ından söz ederken kendisi bizzat “ kitaplarım benim karde lerimdir. Ben ailenin tek çocu uyum.
Gatzby hayali a abeyim, Amory ise erkek karde imdir” der (Hemingway, 1936: 13)
Aynı ekilde Hemingway’in kültürel olarak iyi bilinen Amerikan kahramanlık söylencelerine
modern rengini verdi ini iddia eden Malcolm Cowley, Marx Eastman, ve Edmund Wilson gibi
ele tirmenler sonraları onu tarihsel bilincinden uzakla mı ve 1930’ların sorunlarında olaylara kayıtsız
buldular. 1930’ların toplumsal bilince sahip yazarları popülaritesini desteklediler ve önceleri Key
West’den sonralarıysa Küba’dan bu karga adan uzak kalan Hemingway’in kendi ku a ının yüz yüze
kaldı ı haksızlıkların altını çizmedi i için döneminin tarihçisi olmadı ını gözlemlediler. “The Crack Up”
adlı yukarıda sözü edilen makalede Hemingway ça da larına ve ele tirmenlere seslenerek onların “siyasal
olarak tutarsız olduklarını ve bütün insanlı ı ilgilendiren daha önemli konular yerine geçici sorunlara
*
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yöneldikleri” kar ılı ını verdi. Ona göre, sözüm ona siyasal olarak kayıtlara geçmi yazarlar, “tarihsel
önemin retorik soyutlamasının arkasına gizlenerek” sıklıkla siyasi görü lerini de i tirirler (Hemingway,
1936: 56). Hemingway’in bir eylem adamı oldu una dair tam bir inancı payla an bazı ele tirmenler, onun
anti-entelektüel yanını vurgularken, Carlos Baker gibi di er bazıları onun karma ık ve çok yönlü bir insan
ve sanatçı oldu unu söyleyerek onu savundular (Baker 1963: 25). Söz gelimi, Frederich J. Hoffman,
insanla sanatçının bir oldu u gerçe i kendi yargılarına göre ele tirmenleri yanlı yönlendirmi olmalı der
(Hoffman, 1963: 76). Edmund Wilson gibi bazı ele tirmenler de “Hemingway’in e siz bir duyarlılıkla
ahlaki atmosferin baskılarından uzak olarak tarihi önem konusunu a tı ı sonucunu çıkardı” (Cowley,
1934: 47).
Hemingway, Fitzgerald gibi, kendi kendini sürgüne gönderenlerden biriydi ve ‘Yitik Ku ak’ın
çok sayıda özelli ini payla ıyordu ve yine tıpkı Fitzgerald gibi karakterleri, kendisini örneklerler.. Ancak
defalarca 1920’lerin ve 1930’ları inancını yitirmi ve hayal kırıklı ına u ramı genç kesimin kültürünü
yaratan Fitzgerald’ın aksine, yarattı ı karakterler daha zor fiziksel ko ullarda cesaret ve dayanıklılıklarını
sınarlar. Yanıtlar, Fitzgerald’ın olgunlu a eri irken döneminin de i en e ilimleri takip etti ini kanıtlamak
için yazarın ya amını yakından incelenmesini savunan Fitzgerald ele tirmeni Malcolm Cowley’den geldi.
Cowley, Fitzgerald’ın ya amını, 20’lerin ba larında kariyerinin hemen ba ında yakaladı ı beklenmedik,
ani öhret ve mutlulukla ba layan, özel ve ki isel ya amları açısından dü kırıklıklarıyla devam eden ve
son perde de ise popülaritesi ve mutsuz evlili indeki yıkımla ba a çıkabilmek için alkol ba ımlılı ının
belirledi i 3 perdelik bir tiyatro oyununa benzetir (Cowley, 1934: 47). Cowley’e göre, Fitzgerald
1920’lerde takılıp kalmamı , ya amındaki travmaları yansıtabilmi tir.
St. Paul Minnesota’da nezih, orta sınıf, hali vakti yerinde rlandalı Katolik, Anglo-Sakson
Protestan bir ailenin mensubu olarak do an Francis Key Scott Fitzgerald, do u tan Püriten gelenekle Kelt
romantizminin bir karı ımıdır. Büyük beklentilerle, St. Reis’e, ve Do u’ya, 1917’de orduya katılmak için
ayrıldı ı Princton’a gitti. Montgomery, Alabama’daki e itim dönemi Fitzgerald kahramanlarının sahip
olmak için bir yolunu aradıkları bütün ‘Altın kızlar’ için bir örnek olan Zelda Syre’la tanı ması ve
sonunda evlenmesiyle sona erdi.
St. Regis’ teki ilk gençlik yılları ve Princton’daki yıllarını anlatan ve Amerika’da genç kesimin
sesini duyuran ilk giri im olarak adlandırılabilecek ilk romanı This Side of Paradise, (Cennetin Bu Yanı)
Zelda’yla evlenme dü ünün ilk a amasını olu turması için erken bir öhret ve biraz para kazandırdı.
Ergin, F. Scott Fitzgerald’ın ki Amerikası adlı kitabında, New York’ta ya ayıp, A. Mizener,
H.L.Mencken, ve Ring Lardner gibi dönemin en büyük aydınlarıyla görü alı veri inde bulunurken, This
Side of Paradise’da ba layan dolambaçlı tarzını, ilk romanının kahramanı Amory Blaine’in sinik
tutumunun Anthony Parch karakterinin ortaya çıkı ında plütokrasi züppeli ine ve sorumsuzlu una
dönü tü ü ikinci romanı The Beautiful and The Damned’e (Güzel ve Lanetli) ta ıdı ını belirtir (Ergin,
1982: 10). Fitzgerald, Jay Gatsby’nin acıklı öyküsünde sembolize edilen Amerikan gençli i ve aynı
zamanda Amerikan tarihi ve Amerikan kültürünün kendi kendini inceleyen yakla ımını içeren ba yapıtı
The Great Gatsby’yi (Muhte em Gatzby) bitirdikten sonra, Avrupa’ya gider.
Kaliforniya’ya yaptı ı kısa ziyaretlerin dı ında 1924-1931 yılları arasında, bu deneyimin iki
kültürü kar ıla tırıp aralarındaki farkı gösterebilmesi için daha iyi bir bakı açısı sa layaca ını dü ünerek
Avrupa’da yakla ık 7 yıl geçirdi. Masraflarını kar ılamaya çalı ırken, The Rich Boy, (Zengin Çocuk)
Basil Luke Lee, Babylon Revisited (Babil’in Yeniden Ziyareti) ve Josephine Stories (Josephine Öyküleri)
ile en iyi kısa öykülerinden birkaçını yazdı. Bu arada siyasi olaylara net olarak açık olmaksızın genç bir
adamın öyküsünde ülkesinin kar ıla tı ı ‘Bunalım’ı yorumlayan ve Avrupa’daki kendi edindi i
deneyimle kapsamlıca ilgilenen bir öykü aradı. Bu öykü Tender is the Night’ın kahramanı Dick Divers’ın
öyküsü olacaktı. Bu günler, ekonomik canlılı ın ve Birle ik Devletler’in kaygısız günlerinin bir çökü le
sona erdi i ve Fitzgeraldların Zelda’ya izofreni Scott’a verem tanısının konması suretiyle kendi
felaketleriyle yüz yüze geldikleri 1929’un son günleriydi.
Kendisi de yurt dı ında, Avrupa’da, kendini sürgünde ya amaya yolladı ı için Hemingway’in
biyografisi ve Amerika’nın en iyi yazarlarından biri olma yolunda attı ı adımlar, Fitzgerald’ınkine benzer
geli meler gösterir. Söylencesel kalıpların ve mecaz ifadelerin kullanımında kendisini gösteren kesin
Amerikalı ulusal kimli ine ra men, öykülerine mekân olu turması için di er ülkelere ve kültürlere hala
açıktır. Di er kültürlere duydu u heyecan Paris’te Kansas City’de çalı maya ba laması kadar erken
ba ladı. Önce spanya, sonraları de i ken olarak talya, Fransa ve Küba hayal dünyasına dâhil oldu. Di er
kültürlere olan gerçek ilgisi kapsamında sadece Paris kafe ve barlarında görü alı veri inde bulunarak
kendilerini sınırlayan ça da larının kısır enternasyonalizmini a ar. Yarattı ı özgün, kısa ve net
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söylencesel boyutlarıyla karakterleri yeniden yaratmaya yönelik profesyonel tutkusu onun Fransa’daki
edebi çevrenin dı ına a amalı olarak çıkmasına yol açtı. Onun ilk Âdemi, yalnız kahramanlarından ilki
olan Nick Adams’ın etrafında dönen In Our Time’ın (Bizim Zamanımızda) ilk sürümlerinde yeni
deneyimler, yurtdı ında sava zamanı deneyimleri edindi. Nick’in olgun sürümü, ya am e ilimi ifadesini
“ya amaktan etik ve yararcı bir hedef olarak ho lanmak” ilkesinden alan The Sun Also Rises’in (Güne de
Do ar) Jack Barnes’ı olacaktı. Fiziksel olarak özürlü fakat zihinsel olarak parlak bir insan olan Barnes
için, “Yalnız ba ına yürüdü ün için gerçekten bir eyler ö rendin. Ö rendiklerinin bütünüyle neyle ilgili
oldu unu umursamadım. Bütün bilmek istedi im onun içinde nasıl ya aması gerekti iydi. Belki de nasıl
ya aması gerekti ini bulsaydın, bunların neyle ilgili oldu unu da ö renirdin” ifadesini kullanır
(Hemingway, 1958: 37). Barnes’tan Frederick Henry’ye ve son olarak Robert Jordan’a kadar sabır ve
tahammülle a ılacak olan insancıl bir hedefe adamasında Jordan’ın sahip oldu unu kanıtladı ı mutlak
erdeme götürecek acı deneyimlerle dolu uzun bir yol vardır. Aynı zamanda Barnes’in romanda söz etti i
ey, çok sayıda ele tirmenin Hemingway’i suçladı ı nokta olan etik ve toplumsal bo lukta ya amı
de erlendirmek de ildir. Barnes ba kaldırır ve kendine acımadan erdeme do ru küçük adımlar atar.
Achilles de Patraclos’un ölümünden sonra neredeyse benzer bir süreç ya ar. Philoctates bir ya am boyu
süren ıstırap veren yarasından ve terk edilmeden dolayı hissetti i kırılmadan sonra Barnes’la ayın
adımları atar. Bütün bu adımlarla yaratılan çabalarla, Natty Bumppo’nun Leather-Stocking (Deri Çorap)
serisinin son kitabında ölümü beklerken duydu u metanet hissi paralellik gösterir. Ya amı boyunca
söylence yaratmı ve bunun kariyerindeki yansımalarıyla me gul olmu Hemingway için, ya amın neye
dair oldu unu ö renmek, onu yorumlamak ve sonunda insanın kendini bütün gücüyle bir hedefe adaması,
soyutlamalar ve spekülasyonlardan ziyade, fiziksel çatı ma alanları gerektiren bir görevdir. Aslında
babasının ölümü üzerine Farewell to Arms’ın (Silahlara Veda) yayınlanmasından önce Hemingway
ya amın anlamını sorgulamaya ve ‘dayanıklılık’ ve ‘ahlaki cesaret’ gibi ya amla ilgili ve ya amın
getirdikleriyle nasıl ba a çıkılaca ını gösteren soyutlamalar üzerine yo unla ır. Romanın kahramanı
Frederick Henry, sevgilisi Catherine’in anlamsız ölümünden sonra, “onların”, kendi ifadesiyle “güçler”in
kendisi ve Catherine gibi genç ve masum insanlar üzerine pis bir oyun oynadıkları sava ların
anlamsızlı ında kendisinin ve di er insanların rolünü anlamaya çalı ır. Karamsar fakat hiçbir ekilde
ya ama arzusunu tanrısal bir güce ba lanamayacak ekilde yazgıcı olmayan ölüme dair bir tür varolu çu
sonuca ula ır. Farewell to Arms’a atıfta bulunup onu sembolik bir roman olarak adlandıran Malcolm
Cowley, her ça da geçerli olan, sa lam temelli açıklamalar arayan Hemingway’in ya am e ilimine,
do rudan katılmı tır. Bunu Amerikalı aydınların toplumsal dertlere temelde ideolojik olan ivedi çözümler
bulmaya çalı tı ı bir dönemde ya amın küçük dertlerine elveda diyerek yapmı tır (Cowley, 1934: 112).
Kendisine yönelik tepkileri haklı çıkarır gibi üçüncü evlili inde zengin bir ailenin mensubu- Pfiffer’ların
damadı- oldu ve bu ailenin zenginli inin sa ladı ı lüksün tadını çıkardı: Key West’de konforlu bir ev
satın aldı, Pillar adında bir yat sahibi oldu, Karayipler’deki limanları ve Meksika Körfezi’ni gezdi,
Afrika’da safarilere uzman olarak öncülük etti. Kendi ifadesiyle “Hemingway Baba”, “aktif ya amıyla
ilgili e lenceli öyküler yazan sert bir adam” unvanını bir ölçüde hak edecek ekilde ülkesindeki toplumsal
sorunlara daha az ilgili görünüyordu (Cowley, 1934: 114).
Yine tarihsel önem kazanmak isteyen ça da larının tersine, insanlı ın sorunlarıyla ilgili aceleci
çözümlerden kaçındı. Bir sonraki romanı Winner Take Nothing (Kazanan Hiç Bir ey Almaz) temel
kaygıların ötesinde cinsellik, ölüm ve nevrozu tartı ır. Daha sonraları ço u Amerikalı yazar,
Hemingway’da toplumsal sorunlarla ilgilendi. Sözgelimi, The Gambler, The Nun, ve The Radio
(Kumarbaz, Rahibe ve Radyo), bir e retileme-afyonuyla döneminin rahatsızlıklarını inceler. Dostluk
sloganları kullanmadan ve asla ‘New Masses’ ya da ‘Daily Worker’ gibi solcu dergilerde yazmadan
zenginli in ve zengin insanların, di er insanların ya amlarındaki rolünü kendince ara tırmaya ve
sorgulamaya ba ladı. Hemingway’e göre, kendisinin bu konulara yakla ımı, ya amı boyuca zengin
insanların ya amlarıyla me gul olmanın kendisine, kendini tatminden çok sefalet getirdi i F. Scott
Fitzgerald’ınkinden oldukça farklıdır. Ku kusuz Hemingway’in Fitzgerald’ın romanlarıyla ilgili ifadeleri
yüzeyseldir: Çünkü daha sonra görece imiz gibi, kendisinin sertçe ele tirdi i Amerikan tarihi ve
kapitalizmle ilgili daha fazla bilgi vermek için romanlarında bu sınıftan insanları ele tirmi tir.. Öte
yandan Hemingway, Short Happy Life of Francis Macomber (Francis Macomber’in Kısa Mutlu Ya amı)
ve The Snows of Klimanjaro’da (Klimanjaro’nun Karları)zengin insanlarla ilgili daha derin bir inceleme
ve ele tiri getirme arzusuna yenik dü tü ü görülür.. Ayrıca ilk i çi sınıfı kahramanları, Key West’in
gediklisi olan ve Hemingway’da toplumsal konularda büyük bir merak uyanmasına neden olan Martha
Gellhorn’un görü leriyle desteklenmi olarak kariyerinde dönüm noktasını gösteren To Have Or Have
Not (Sahip Olmak veya Olamamak) adlı romanında ortaya çıkarlar.
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1930’ların son yıllarında siyasal olarak anlamlı olan Küba, Finca Viglia’daki evi, spanyol ç
Sava ı’na kendini adamasının ve deste inin tartı ıldı ı ba yapıtı For Whom the Bell Tolls (Çanlar Kimin
çin Çalıyor)’un yaratılı ında karargâh oldu. Cumhuriyetçi nedenlerle gönüllülere katılmak üzere
spanya’dan ayrıldıktan hemen sonra gayretle kitabı bitirmek için önce Hotel Mundus’a, daha sonraysa
Finca Viglia ve Sun Valley’ e yerle ti. Daha sonra kinci Dünya Sava ı’na yol açan Fa ist ve Nazi yanlısı
hareketin yakla an ayak seslerine kar ı bir direni örgütlenmesine aktif olarak katılacaktı. Fica
Viglia’daki evinde Birle ik Devletler’e kar ı casusluk edenleri ortaya çıkararak ve Cumhuriyetçileri
barındırarak müttefik güçlerine hizmet edece ini dü ündü ve spanya’dan Küba’ya geçti. Ayrıca Alman
hücumbotlarını ara tırmak için yatı Pillar’ı silahlandırmaktan çekinmedi. For Whom the Bell Tolls’ın
yazılması, bütün bu olaylar ve geli melerle aynı döneme rastlar. Romanın kahramanı Robert Jordan,
kendisini ülküsel niyetlerle adadı ı misyonunu yerine getirmek için idealizme ve en saf güdülere sahip bir
kahramandı. Cumhuriyetçilerin ilkesini izleyerek insanlık için çalı ırken, i birli i yapmak zorunda oldu u
insanlara ve bir ilke u runa sava mak üzere onları birbirine ba layan karma ık ili kilere daha az ilgi
duyuyor gibi görünüyordu. spanyollarla toplumsal ili kiler kurma yerine, zihni kralcılar için stratejik
öneme sahip bir köprüyü havaya uçurma eyleminin en ince ayrıntılarıyla me guldür.
Montana Üniversitesi’nden aldı ı diplomayla Jordan, Madrid Gaylord Otel’de kendileriyle
çalı mak zorunda oldu u Ruslarla hiç anla amaz aynı ekilde onlarla koalisyon yapmak durumunda olan
Cumhuriyetçi guruba da ba lanmaz. Her iki sava ı da içine alan öldürme süreciyle ilgili sözleri, o
zamana kadar kulak ardı edilmi olan tüm sava ların feci yönlerinin siviller üzerindeki etkilerine yönelik
Hemingway’in büyüyen ilgisini yansıtır:
Sen ne u runa sava tı ını bilme u ra ındaydın. Tam olarak yaptı ın eye kar ı sava ıyordun ve kazanma ansı
edinmek için yapmaya zorlanıyordun. Tıpkı kendileriyle ilgili hiçbir ey hissetmedi in askerleri sava ta
kullanman gerekti i gibi, imdi o da sevdi i insanları kullanmaya zorlandı. (Hemingway, 1962: 140)

Ve ya amları eninde sonunda tehlikeye atılacak olan insanlarla ilgili endi elerinin yerine,
“emirlere uyaca ını ve bu emirleri uygulaması gereken insanları sevmesinin kötü ans oldu unu”
belirtmeye devam eder ve sinik bir tavırla ekler: “Ne u runa?” Evet, Jordan birlikte çalı aca ı insanları
cidden dü ünür, kendisini köprüyü havaya uçurma görevine yollayan ve “asla dü ünmem, niye
dü ünecekmi im ki? Beni dü ünce tuza ına dü ürmeye çalı ma” diyen General Gollz’un aksine.
Jordan’ın ya amındaki ve ya am felsefesindeki motifler, John Donne’ın No Man’s Island (Hiç Kimsenin
Adası)’ının açılı sözcüklerinde kendisini gösterir” (Hemingway, 1962: 1). Öte yandan. Jordan eylem
sırsında akacak bir damla kana kıyamıyorsa daha çok dü ünmeyi ö renmesi gerekti ini söyler.
Duraksaması, gerçekle tirmekle sorumlu oldu u eylemi tehlikeye atacaktı. Jordan’ın çözüm yolu sarf
etti i laflardan açıkça anla ılır: “O konuda dü ünmeyecekti, bu onun i i de ildi. O Golz’un i iydi.
Yapaca ı bir ey vardı ve dü ünmesi gereken ey buydu. Endi elenmek, korkmak kadar kötüydü”
(Hemingway, 1962: 201). Ba ka bir deyi le spekülatif dü ünce onu engelleyecek ve görevinin
gerektirdi i konsantrasyon ve kararlılık için gereksinim duyulan en son eyler olan stres ve endi eye sevk
edecekti. Ancak Golz’un ya am mizacını da payla maz. Bu yüzden Jordan, ba kaları için endi elenmek
ve bir eylemin sonuçlarının sorumluluklarını almakla, Golz’un sergiledi i içi bo güven duygusu
arasındaki farkın altını çizer. Golz gibi insanlar hakkında konu urken,
Onların arasında katı kalmaya devam eden pek kalmadı. Hayır, sert tavırlı olanlardan da çok kalan olmadı.
Onlardan geri kalanlar birkaç lanetli. Ve o lum böyle dü ünmeye devam edersen, o lum, sen de kalmayacaksın.
imdi dü ünmeyi bırak, ya lı adam, ya lı dostum. Sen imdi bir köprü uçurucusun, dü ünür de il der.
(Hemingway, 1962: 149)

Burada gerçekçi dü ünceden yoksunluk Golz’un gizli e ilimleriyle ortaya konur, hâlbuki Jordan
pratik dü ünceyle, amaca yönelik dü ünceyle me guldür. Yine spekülatif dü ünce Jordan ve Maria’nın
a klarını tüketmeleri için sahip oldukları sınırlı zamana engelleyebilirdi. Maria diyor ki: “Hastalıkta ve
sa lıkta, ölüm bizi ayırana kadar. ki gecede… olası olandan çok daha fazla ve imdi o tür dü ünceyi bir
tarafa koyuyorum. imdi onu durdurabilirsiniz. Bu dü ünce size uymuyor. Size uygun olmayan hiçbir
eyi yapmayın” (Hemingway, 1962: 117).
Jordan umutsuzca a kı Maria’yla a k yapmasında bile, sonunun geldi ini hissederek, kendi
kendine konu urken ba ka bir yo unla ma aracı bulur; “Hiç dü ünmesen daha iyi dedi kendi kendine.
Birazdan Maria’yla birlikte olacaksın ve dü ünmek zorunda kalmayacaksın. u anda i lerin rayında
olmasının en iyi yolu bu. Önüne geçemedi in bir eyin üzerinde bu denli yo unla tı ında beynin üstüne
binen yükle adeta bir uçu çarkı gibi fazla hızlı i ler. Dü ünmesen daha iyi” (Hemingway, 1962: 171).
Hemingway’in spanyol ç Sava ı gibi tarihi bir olayı betimlemesi, kendini bir amaç u runa feda
ederek tarihsel ayrıntılar, geçmi teki eylemler ve gelecekteki sonuçları hissinden mahrum bir dünyada
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kahramanca boyutlara ula an kahramanın kaderi üzerindeki kontrolü kaybeder. Robert Jordan açısından,
ele tirmenlerin gözünde kendi huzursuzlu una ve söylencesine kilitlenmi olan Hemingway, karma ık
insan ili kilerinin karma ık de i keniyle ha ır ne irdir artık. Çünkü inatçı Jordan, kendini dostlarına
adaması ve a k seçimiyle ya amını feda etmi tir.
Benzer ekilde aynı yıllarda Fitzgerald sürdürdü ü da ınık ya am tarzı, ülkesinin toplumsal
sorunlarına görünü teki ilgisiz tutumundan dolayı ele tirmenlerin pek fazla övgüsünü almamı tır. Tender
is the Night 1933’te yayımlandı ı zaman, teknik virtüözlü üne ra men, yurt dı ında ya ayan
Amerikalılarla ilgili yargılarla, Fitzgerald’ın Freudcu psikolojiye hâkimiyetini sergileyen çarpıcı öyküsü
dengelendi. Yine de Hemingway gibi Fitzgerald da döneminin toplumsal sorunlarına kolay çözümler
üretmemi tir. Onların yerine, ele tirmenler, toplumsal bilinçlerinin seslerinin romanlarında açık olarak
yankılatan John Steinbeck, J. T. Farrel ve John Dos Passos gibi ça da larıyla ilgili yazılar yazmayı
ye lediler.
Olayların ve karakterlerin arkasındaki sembolizm incelenirse, Tender is the Night Fitzgerald’ın
dört romanı arasında daha katı bir kapitalizm ele tirisi ve kapitalizmin Amerikan kültüründe yaptı ı
fenalıkları yer verir. Fitzgerald, böylesine önemli saydı ı de erler ve kolektif kapitalizm ve onun
Amerikan ya amının her safhasında ki olumsuz etkileri gibi konularla ilgili toplumsal konulara kayıtsız
kalamazdı. Kızı Scottie’ye yazdı ı bir mektupta, Marx’la ve onun fikirleriyle ilgili takdirlerini ifade eder:
Fikirlere kar ı biraz kibar olmalısınız: Ne bu fikirlerin tamamen yanında olabilirsiniz ne de onlara meydan
okuyabilirsiniz, sizle benim birey olarak tozdan daha az eyler olmamızdan önce dünya üzerinde örgütlü bir
hareket oldu u gerçe ini de yenemezsiniz. Kendini çok cesur hissetti in ve bir özel fakülte gecesine davet
edilmedi in bir ara, “ Günü” üzerine yazılmı Das Capital’i (Kapital) oku ve senin de neredeyse aynı
oldu unu görürsün. (Fitzgerald, 1954: 29)

Tender is the Night, zihnindeki bu dü üncelerle yazılmı tır. Yani bu roman sadece onun ailevi
sorunlarının yansıması de il, Karl Marx’ı, Freud’u, D.H. Lawrence ve C.G. Jung ilgili geni çaplı
okumalarının da yansımasıdır. Muhte em bir mirasın varisçisi olan zihinsel olarak hasta Nicole Divers ile
babası çok zengin ve nüfuslu i adamı Develoux Warren arasındaki bozuk ili ki, e er sürmekte olan vah i
kapitalizmi engelleyici bir eyler olmazsa, Amerikan gençli ini nelerin bekledi ini sembolize etmesi
açısından Freud’dan daha fazlasını bünyesinde barındırır.
Amerikan kapitalizminin mirasçısı Nicole, genç doktorun bütün kalbiyle küçümsedi i lüks
içinde ve sorumsuz bir ya ama teslim olarak önceleri doktoru daha sonraysa kocası olan romanın trajik
kahramanı, tutkulu ve yetenekli doktoru Dr. Dick Divers’ı tuza a dü ürür. Zürih’teki bir klinikte onunla
tanı tıktan sonra, Nicole’un özel doktoru ve kocası olmak için genç doktor gelecek vaat eden tıbbi
kariyerini ve hastalarını tehlikeye atar. Bu yüzden, Avrupa’da kendilerini çevreleyen mültecilerin
de erlerini ma rurca benimserken, a amalı olarak kendi erdemlerine tutunma iradesini yitirir. Fransız
Rivyera’sı kıyıları, güne ı ı ı, eski yazlık kö k kitabın ilk satırlarını olu turur, gelecek mutlu günlerini
müjdeleyen çiftin bazı kısa anlarının çok mutlu ve rahat evresini akla getirir. Çiftin ya amlarına rastlantı
eseri giren ve bakı açısı I. Kitabı olu turan genç aktris Rosemary Hoyt, plaja dolu an mülteci yı ınının
arasında “bir güne gibi parlayan” (Fitzgerald, 1954: 55), pasif kalmak, grubun hazcı zevklerine
bula mamak için mücadele veren Dick’e tanık olur. Dick Divers, dü lerinin pe inde olan di er tüm
Fitzgerald kahramanlarıyla aynı kaderi payla ır: Bütün inançlarına kar ı olan bir dünyada ya amaya ve bu
dünyayı onaylamaya gönülsüzce zorlanırlar. Söz gelimi, Dick, Paris’teki bir sergide birtakım i renç
gösterilere tanıklık etmede hala masum oldu unu dü ündü ü Rosemary’i uzak tutmaya çalı ır; Lady
Sibly-Biers’in kendisinden daha genç erkeklerle delicesine a k ya amasından i rendi ini açıkça ifade
eder. Yeni çevrenin ona dayattı ı bütün bu karma ıklıklarla kar ı kar ıya gelmek için savunma
inisiyatifleriyle donanmamı tır.
Dick, John Hopkins Üniversitesi’nden mezun oldu u ve Zürih’teki Dr. Dohnler’in klini inde
çalı mak üzere görevlendirildi inde, Amerikalı genç ku akların “insanların özünde iyi olduklarına” ve bu
yüzden “kulübenin kapısının e i inde hiç kurt olmadı ını yanlı dü ünce ürünü olarak mırıldayan bilge
anne ku aklarının annelerinin yalanlarıyla yatı tırılarak büyütüldüklerine inanırdı” (132). Romantik
dü ündü ünde de, Avrupa “Noel kartlarından, taç fiyatlarından ve Valance’daki küçük kafelerden ve
Unter der Linden’deki bira bahçelerinden hatırlanmalıydı” (Fitzgerald, 1954: 143). Dick’in “Zürih’in ölü
beyaz ak amlarında”, Dohmner’in zenginler klini inde kar ı kar ıya geldi i ey, kendi sınıflarının
hastalıklarının sosyo-psikolojik belirtilerini sembolle tiren “ölü ruhlar”dır. Fitzgerald’a göre, Nicole,
“ruhlarını 20. yüzyılın maddeci de erlerine satmı olan genç erkeklerin rüyasını gördü ü her eyin
sembolü olan” kızlardan biri oldu u için, bu zengin grubun en çarpıcı örne idir (Fitzgerald, 1954: 50).
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Nicole gibi kızlar emekçilerin akıttı ı terle kar ılı ı ödenen bir zenginli in günahlarını
beraberinde getirdi i için, karamsarlık ve dü kırıklı ı kaçınılmazdır. Çünkü:
Nicole’ün hatırı için, trenler Kaliforniya seferlerine Chicago’da ba ladılar, kızlar A ustos’ta domatesleri konserve haline
getirdiler, yarı-aç Kızılderililer kahve çiftliklerinde çalı ıp didindiler… (Fitzgerald, 1954: 180)

Bize, Nicole’ün Divers’la birle mesinin ilk 7 yılıyla ve onların ait oldukları dünyayla ilgili bilgi
verilir; özgün öykünün ikinci kitabında (romanın iki uyarlaması vardır) kendi ya am tarzlarının yaldızlı
cephesinin çökmek üzere oldu unu sezerken, Rosemary’nin gözlemleri aracılı ıyla ileride olacak
olanlarla ilgili i aretler verilir.
Daha sonra ikinci kitapta okuyucu, kolay incinen Divers’ın olumsuz bir model olu turan bir
takım asalaklarla ku atılmı olarak nasıl ya adı ını ö reniriz. Bu asalaklar, “bir i makinesini donatmak
için gerekli olandan daha küçük bir problem” (Fitzgerald, 1954: 75) olarak Avrupa’ya gelmi olan bir
grup mülteciyle, Nicole’ü eninde sonunda kendisinden çalacak olan lejyoner Tommy Barban, bir alkolik
yazar eskisi Abe North ve zenginlerin kiralık muhabiri McCisco’dur. kinci kitap çiftin Avrupa’daki
amaçsız seyahatleriyle, Dick’in Warren ailesinin maddi deste iyle ba arısızlıkla sonuçlanan bir klinik
açma giri imiyle ilgilidir. E inin bozulan istikrarsız sa lık durumu ve orta ı Fritz’le yaptı ı tıbbi
tartı malar ba a çıkamayaca ı türden bir gerginli e neden olur ve daha sonra alkol ba ımlılı ı onun tek
güvenilir koruna ı haline gelir. Rosemary’nin Dick’e bakı açısı, onun çekti i acılarına tanık oldukça
de i ir. Dick’in dü lerindeki kahramanı olmadı ını dü ünür; Nicole’ün küçük kız karde i Babby
Warren’in, Dick’in sefahati ve hakkında söylenenlerin do ru olabilece ini dü ünür.
Uzun bir süredir her eyden uzak olan Dick artık Warren’lara yararlı de ildir. Nicole’un iyi bir
e olarak Dick’in savunmasını kız karde i kısaca öyle yanıtlar: “O bu yüzden e itildi” (Fitzgerald, 1954:
201). Genç ve yetenekli “Amerikan gençli i” bozulmu zenginlerin hizmetinde! ronik bir ekilde
ili kilerinin ba langıcında Dick’in gözünde Nicole Amerika’yla özde ti: O, yeni kıtanın ruhuydu. Onunla
ilgili böylesi bir bakı a sahip olmak dünyanın bütün heyecanlarını yansıtıyordu (Fitzgerald, 1954: 220).
Daha hala “içinden çıkıp geldi i geceden beri güvenli bir adresi olmayan sadece kaybolmu bir kız
oldu una dair hiçbir geçmi görgü, çevre ve e itime sahip olmamasını arzular” (Fitzgerald, 1954: 205–
211). Ba ka bir deyi le, Nicole’ü koruyup kollama görevi ba ladı ında atalarından, büyükbabasından
kendisine miras kalanın farkında de ildi: Dick onun gözlerinde iyile me belirtileri gördü ünde, Nicole
unu söyler:
Fakat e er gözlerim de i tiyse, bu yeniden iyile tim anlamına gelir. Ve iyile erek gerçek benli ime belki de
geri dönüyorum- Sanırım büyükbabam bir düzenbazdı ve bu düzenbazlık kalıtımla bana geçti. (Fitzgerald, 1954: 207)

Gücünü yeniden kazandıkça, Dick “onunla ili kisinden gittikçe daha az emin olmaya ba lar”
(Fitzgerald, 1954: 205). Kendini kimseye yararı olmayan biri gibi hisseden Dick, bu belirsizli in sürmesi
için Birle ik Devletlere, küçük bir kasaba doktorunun bürosuna geri döner. Bu yüzden Dick, tıpkı yüksek
idealler pe inde olan ruhun tatminiyle, kendini ba kalarına hizmet etmeye adamak arasında bir seçim
yapmaya zorlanan di er Fitzgerald kahramanları gibi, temelde Amerika’nın maddi yüzünü sembolize
eden “altın kızlar” kendini adayanlardandı.
Fitzgerald bu konuyla ilgili e ilimini inceler ve görü lerini öyle ifade eder: “Aklıma gelen
bütün öykülerin içinde bir parça felaket vardı- romanlarımdaki bütün yaratıklar yıkıntıya u radı, kısa
öykülerimin elmas da ları havaya uçtu, milyonerlerim Thomas Hardy’nin köylüleri gibi lanetlendi.
Gerçek ya amda bu tür eyler olmamı tı. Fakat yine de, canlıların, bu insan toplulu unun dü ündü ü
kadar dikkatsiz ve umarsız olmadı ından oldukça emindim” (Fitzgerald, 1954: 207). Görüldü ü gibi,
elmas madenlerindeki i çileri sömürmeleri konusunda kapitalistleri komünist sempatizanı insanlar için
yıkıcı olarak betimledi i kısa öyküsü The Diamond as Big as Ritz’ de, (Ritz Kadar Büyük Bir Elmas)
zihninin sürekli me gul oldu u zengin insanları umarsız ve dikkatsiz sayar.
Sonuç
Earnest Hemingway ve F. Scott Fitzgerald, 20. yüzyıla damgasını vurmu en önemli Amerikalı
yazarlardan ikisi olarak kabul edilirler. Yazar kimliklerinin ötesinde kendilerine yüklenen veya
kendilerinin isteyerek yüklendikleri Amerikan toplumuna yön veren, farklı bakı açıları sergileyen ve
etkili toplumsal ele tiriler ortaya koyan birer yazar olma özelli ini de ta ırlar. Aynı zamanda bu yazarlar,
Amerika’nın zor günlerinde aydınlatıcı birer entelektüel olma ve Amerikan idealizmini anlatma gibi
görev de üstlenmi lerdir.
Farklı co rafyalarda ya amı olmalarına ra men iki gönüllü sürgünden Earnest Hemingway, ilk
kez Küba’da yakla an Fa izme kar ı insani bir kar ı koyu u sembolize ederek ba layan duyguların
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spanyol ç Sava ı’ndaki ya ananlarla ilintilendirdi. Fitzgerald ise Amerikan idealizmi için yıkıcı olan
sorumsuz zenginlerin ya amlarını gözler önüne serdi. Böylece farklı co rafyalardan iki gönüllü vatansız
yazar -Hemingway ve Fitzgerald- ya amlarının sonuna kadar Amerikalı kimliklerine sıkı sıkıya sarıldılar.
Vah i kapitalizmin baskısıyla içi bo altılmı sloganlara dönü türülmelerine ra men, “Özgürlük ruhu,
demokratik idealizm, Amerikan ba arı dü ü, Amerikalı Adem’in masumiyeti” hem Hemingway’in hem
de Fitzgerald’ın dönemin ve ko ulların tuhaflıklarına kar ın ya atmaya çalı tıkları de erlerdi; tıpkı di er
bilinen kahramanları gibi onlar, Jordan ve Divers, Jordan elinde makinalı tüfek insanlık adına son
görevini yerine getirmek üzere sonunu beklerken ve yenilgiye u rayan Amerikan toplumunun onulmaz
hastalı ını-i birlikçi kapitalizm ve onun Nicole gibi yan ürünleri- tedavi etmeye çalı an Divers stoacı bir
tavırla ba arısızlı ını kabul ederken bütün çabalarının bo una oldu unu biliyorlardı. Bu dönemin iki
ustası Hemingway ve Fitzgerald, “Hemingway, söyleyecek ciddi çok az eyi olan eylem adamı” ve
“Fitzgerald, söyleyecek ba ka bir ey yokmu gibi zenginleri tekrar tekrar anlatan zengin hayranı”
yakı tırmalarından daha fazlasını hak ederler. Yaptıkları ey, ço u ça da ları 1930’lara özgü kendine
acıma ve karamsarlık sınırlı görü leri betimlemeyi seçerken, Amerikalıya özgü olan fakat gerçek
Amerikan tarzından yoksun bir dünyaya ve zamana hapsolmak yerine, ısrarla ya amı anlamak ve bir
bütün olarak kabul etmekti.
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