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GİRİŞ 

Yabancılaşma kavramı çok çeşitli bilimler için birbirlerinden farklı pek 

çok anlama gelebilmektedir. Kavram, psikoloji, sosyoloji, teoloji ve edebiyatta 

farklı anlamlara sahip olsa da, temel olarak yabancılaşma David Oken’a göre, 

‘insanın kendini diğer insanlardan, toplumdan ve onun değerlerinden ve hatta 

kendisinden bile soyutlanmış hissetme durumudur.’ (Oken 83) Farklı alanlarda 

aynı terim kullanılıyor olsa da, unutmamak gerekir ki “diğer akademik 

alanlarda ve genel anlamıyla yabancılaşma, klinik rahatsızlıklarla ilgili olsun 

veya olmasın,  geçmişten beri soyutlanmışlık hissinin başta geldiği bir olguyu 

tanımlamaktadır.” (Oken 84) Yabancılaşmanın bir başka tanımı da Türk Dil 

Kurumu Sözlüğü’nde mevcuttur. Sözlüğe göre yabancılaşma “Belli tarihsel 

koşullarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin (emeğin, paranın, toplumsal 

ilişki sonuçlarının, insanın özelliklerinin ve yeteneklerinin) bu etkinliklerden 

bağımsız ve bunlara egemen ya da özlerinde olduklarından değişik biçimde 

kavranması” (http://tdkterim.gov.tr/bts/) anlamındadır. 

Sonuç olarak, edebiyatta yabancılaşmayı ele alma noktasında bazı anlam 

farklılıkları göze çarpsa da, bu kavram temel özelliği olan soyutlanmışlık hissi 

ile kabul görmüştür. Yabancılaşma kavramının önemi Karl Marx, Franz Kafka, 

James Joyce gibi kişilerin yazılarında, ya ezilen bir işçiye, ya bir böceğe veya 

sanatçı olmak için toplumdan, ailesinden, dinden, kültürel ve sosyal 

değerlerden soyutlanan bir gence dönüşmesi sonucu kendinden soyutlanmış 

olan bir insana gönderme yapılarak vurgulanmıştır. Bu açıdan romanlarda 

sosyal yabancılaşma olgusunu karakterler üzerinde incelemeye başlamadan 
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önce, bir kavram olarak yabancılaşmanın çeşitli tanımlarına ve romanların 

yazıldığı dönemdeki sosyal ortama değinmek yararlı olacaktır.  

Yabancılaşma kavramı Hegel, Marx, Durkheim, Simmel, Fromm, 

Seeman gibi birçok düşünür tarafından ele alınmış bir konudur. Kavramın 

tanımı yapılırken başvurulan öncülerden biri olarak Marx bu konuyu sosyo- 

ekonomik açıdan ele alarak, bireyin mal üretiminde, ürettiği metaya 

yabancılaşması üzerinde durmuştur. Durkheim ise yabancılaşmayı toplum 

normlarına karşı gelme olarak tanımlayarak “anomie” kavramını ortaya 

atmıştır. Yabancılaşma kavramını sosyo-psikolojik olarak ele alan Seeman ise 

yabancılaşma kavramını beş temel öğeye ayırarak incelemektedir.  

Seeman’ın ele aldığı ilk öğe, işçinin kapitalist toplumdaki durumuyla 

alakalı Marx’çı görüşte ortaya çıkan hali olan güçsüzlük öğesidir. Seeman’a 

göre yabancılaşmanın bu versiyonu bireyin kendi davranışının istediği 

sonuçları ya da destekleri sağlayamayacağını hissetmesi ya da bunun 

gerçekleşme olasılığı olarak kavranabilir.  

Anlamsızlık öğesi bireyin içinde bulunduğu olayları anlama olgusuna 

gönderme yapmaktadır. Bireyin neye inanması gerektiği konusunda net 

olmadığı, karar aşamasında ise en temel açıklık standartlarının karşılanmadığı 

durumlarda anlamsızlıktan söz edilebilir.  

Normsuzluk öğesinde Seeman, yabancılaşmayı Durkheim’in anomie 

betimlemesine dayandırır. Normsuzluk, beklentilerin birey tarafından 

belirlenen hedeflere ulaşmada toplumsal olarak onaylanmayan davranışları 

getirecek ölçüde yüksek olduğu duruma gönderme yapmaktadır.  
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Sosyal Yalıtılmışlık genellikle entelektüel kişilerin durumları için 

kullanılmakta ve popüler kültür standartlarından kopukluk anlamına 

gelmektedir. Toplumun yüksek değer verdiği inanç veya hedeflere düşük değer 

vermeyle meydana gelen toplumdan yalıtılmışlık olarak tanımlanır.  

Son olarak Kendine Yabancılaşma Seeman tarafından,  Fromm’un The 

Sane Society’deki düşüncelerine dayandırılır. Bireyin kendini kendine yabancı 

görmesi olgusu olarak tanımlanır ve bu öğeyle bireyin sahip olduğu veya 

yaptığı hiçbir şeyin kendisi için değerli olmadığı; başkaları üzerinde 

oluşturacağı etkiler için var oldukları anlatılır.  (Seeman) 

Yabancılaşma aynı zamanda bireyin ailesiyle, etnik gruplarla olan ilişki 

sürecini ve hiyerarşik yapılanmalar, sınırlandırılmış sorumluluklar gibi mevcut 

sosyal durumların sosyo-yapısal anlayışını da içeren bir süreçtir. Bu bağlamda 

yabancılaşma kavramı sosyal yabancılaşma kavramına dayanmaktadır.  Sosyal 

yabancılaşma kavramı bireyin kendini yaşadığı topluma yabancı hissetmesi, 

kendini o toplumdan uzaklaşmış olarak düşünmesidir. Özellikle toplumda 

sosyal düzenin değişmesiyle oluşan yeni düzene ayak uyduramama şeklinde 

ortaya çıkmakta; sosyal, ekonomik, teknolojik değişimler toplum yaşantısı 

üzerinde etkili oldukça bireylerin yaşam tarzlarını değiştirmelerine sebep 

olmaktadır. Dolayısıyla bireyin toplumla olan ilişkisi de değişmiş ve 

yabancılaşma hissini doğurmuştur. Toplum içinde, topluma yabancılaşmanın 

genellikle herhangi bir psikolojik rahatsızlıktan kaynaklandığı 

düşünüldüğünden, arkadaşlıklar, grup aktiviteleri vasıtasıyla topluma dâhil 

olmak, birey için daha makul olarak değerlendirilir. Bireyin toplumla olan 
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ilişkisi karakterlerin sosyal yabancılaşmalarının gözlenebildiği ortamlardır. Bu 

kapsamda savaş olmayan ortamda var olan aitlik duygusu, huzur ve insanlar 

arası iletişim savaşla birlikte yok olur ve bireyler toplumdan uzaklaşarak kendi 

iç dünyalarına itilirler. Bu nedenle savaş olgusu sosyal ve içsel yabancılaşma 

kavramlarının oluşması için uygun bir ortam oluşturmaktadır.  

Bu tezde yabancılaşma kavramının iki farklı boyutu olan içsel 

yabancılaşma ve sosyal yabancılaşma kavramları, biri Amerikan yazar Ernest 

Hemingway’ın For Whom The Bell Tolls romanı ve diğeri de İngiliz yazar 

Graham Greene’in The Quiet American adlı eseri üzerinde, savaşın edebiyatı 

etkilediği dönemler de dikkate alınarak incelenecektir. Edebiyatta çağdaşlık ile 

özdeşleştirilebilen ve yirminci yüzyıl yazarlarından olan Hemingway ve 

Greene’ın bu kitaplarında, yabancılaşma açısından değerlendirilebilecek birçok 

karaktere rastlanır. For Whom The Bell Tolls eserinde, Robert Jordan, Maria, 

Anselmo; The Quiet American’da Thomas Fowler, Phuong ve Alden Pyle 

karakterleri savaşın beraberinde getirdiği yabancılaşma duygusunu yaşayan 

karakterlerden bazılarıdır. Yabancı kelimesinin, yine Türk Dil Kurumu 

Sözlüğü’ne göre anlamının “başka bir milletten olan, aileden veya çevreden 

olmayan” olduğunu düşünürsek, bu karakterlerin ülkelerinden başka bir yerde, 

savaş gerçeğini yaşıyor olmaları onların yabancılaşma başlığı altında 

incelenmelerine olanak sağlamaktadır.    

19. ve 20. Yüzyılda birçok savaşın yaşandığı ve birçok farklı ülkenin 

savaşa dâhil olduğu düşünüldüğünde savaş etkeni, tez kapsamında ele alınan 

romanların yazıldığı dönemde evrensel niteliktedir. For Whom The Bell Tolls 
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ve The Quiet American farklı ülkelerde yazılmış iki eser olmalarına rağmen 

savaş ortamını ve farklı toplumların savaşa gösterdikleri benzer tepkileri 

yansıtmaktadırlar. Bu tezin yazılmasına sebep oluşturan asıl sorun, daha önce 

savaşla ilgili farklı ülkelerde yazılmış olan romanların benzer ve farklı 

yönlerinin beraber ele alınmamış olması ve özellikle For Whom The Bell Tolls 

ve The Quiet American’ın savaş ve yabancılaşma açısından karşılaştırmalı 

olarak incelenmemiş olmasıdır. Tezin amacı, Ernest Hemingway ve Graham 

Greene’in, romanlarında evrensel nitelikte olan savaşın insanlar üzerinde 

oluşturduğu sosyal ve içsel yabancılaşmayı yansıttıklarını ve romanlarını savaş 

ve beraberinde getirdiği yabancılaşma olgusuna bir eleştiri olarak yazdıklarını 

roman karakterleri üzerinden karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Bu 

karşılaştırma yapılırken, romanlarda benzer koşullarda dahi olsa yabancılaşma 

olgusunun farklılıkları karakterler üzerinden ortaya konulacaktır. Özellikle 

erkek ve kadın karakterlerin savaş ortamında yaşadıkları olayların ve 

edindikleri tecrübelerin kendileri üzerindeki etkileri yabancılaşma açısından 

karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.  Savaş ve neden olduğu yabancılaşma 

kavramı ele alınırken, dönemsel süreç ve yazarların kendi yaşantılarının 

kitaplara olan etkilerine değinilecektir.  

Tezin ilk bölümünde sosyal yabancılaşma kavramı romanların 

yazıldıkları döneme gönderme yapılarak, karakterlerde gözlenen toplumdan 

uzaklaşma ve iletişim eksikliği gibi etkiler üzerinden incelenecektir. Bu 

etkilerin temel kaynağına değinmek amacıyla, savaşın başladığı yıllarda 

İngiltere ve Amerika’daki sosyal ve tarihi duruma da değinilecektir. İlk 

bölümde, roman karakterlerinin yaşadıkları uzaklaşma hissi ve iletişim 
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eksikliğinin yanı sıra, özellikle erkeklerle aynı koşullarda savaş ortamına dâhil 

olmuş kadın karakterlerin, yabancılaşma açısından erkek karakterlerden ne 

denli farklılaştıkları örneklerle ortaya konulacaktır. Son olarak, erkek 

karakterlerin uzaklaşma ve iletişim eksikliği gibi sorunlar sonucunda 

yaşadıkları sosyal yabancılaşma hissinden kurtulmak amacıyla buldukları 

çözüm her iki romanda karşılaştırmalı olarak incelenecektir.  

Tezin ikinci bölümünde ise içsel yabancılaşma kavramı karakterlerin 

içsel çelişkiler yaşamaları, kendilerini ve sahip oldukları etik-ahlaki değerleri 

sorgulamaları ile hissettikleri amaç yoksunluğu dikkate alınarak incelenecektir. 

Romanlarda benzerliklerinin yanı sıra farklılıklarının da ortaya konulacağı içsel 

yabancılaşma kavramı, karakterlerin sosyal yabancılaşma sonrası yaşadıkları 

içsel yabancılaşmanın sebeplerine ve hem karakterlerin hem yazarların hayatı 

anlamlandırma çabalarına değinilerek ele alınacaktır.     

İki farklı ülkede yazılan bu iki eser, tam anlamıyla aynı yabancılaşma 

örneklerini barındırmamaktadırlar. Romanlardaki karakterlerin yaşadıkları içsel 

ve sosyal yabancılaşmalar, karakterlerin savaşa karşı olan tutumları ve hayat 

şartları göz önüne alındığında, her karakterin kendisine özgüdür. Buna 

dayanarak toplum üzerinde sosyal bir değişikliğe neden olan savaş olgusunun, 

iki farklı ülkenin yazarı tarafından kimi zaman benzer kimi zaman farklı 

şekillerde ele alındığı ortaya konulacak ve yazarların savaş dönemindeki sosyal 

ortama şahitlik ettikleri gerçeğinin romanlara olan etkisi de incelenecektir.   
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BÖLÜM 1: SOSYAL YABANCILAŞMA 

Bu bölüm, Ernest Hemingway’in For Whom the Bell Tolls ve Graham 

Greene’in The Quiet American adlı eserlerindeki karakterlerin, savaş sonrası 

döneme tanıklık etmiş olan her insanın yaşamış olabileceği kaybolmuşluk ve 

yabancılaşma hissini ele almaktadır. Yabancılaşma olgusu sosyal açıdan ele 

alınacak ve karakterlerin sosyal hayatlarında, sosyal çevrelerinde, sosyal 

ilişkilerinde yaşadıkları yabancılaşma hissi incelenecektir. Sosyal 

yabancılaşma, ilk olarak toplumdan uzaklaşma açısından; ikinci olarak 

toplumdan uzaklaşmış olmanın getirdiği kendi iç dünyasına yönelme, 

hayallerde yaşama ve iletişim kopukluğu açısından; son olarak da 

yabancılaşma hissinden kurtulmak için bulunan çözüm yolları ve romanlarda 

buna önayak olan kadın karakterler açısından benzer ve farklı yönler 

tartışılarak ele alınacaktır. Bunların yanı sıra, her iki romanda kadın 

karakterlerin yaşadıkları yabancılaşma hissi, hem kadın karakterlerin 

birbirleriyle hem de kadın karakterlerin erkek karakterlerle karşılaştırılması 

şeklinde incelenecektir.   

Her ne kadar For Whom The Bell Tollls 1940’lı, The Quiet American 

1950’li yıllarda yayımlanmış olsa da, iki eserde de savaş dönemi ve etkileri ele 

alınmıştır. Romanların yazıldığı yıllar göz önüne alındığında aslında savaşın 

sadece yazarların yaşadığı toplumda değil, neredeyse tüm dünya üzerinde var 

olan bir gerçek olduğu söylenebilir. Bu açıdan savaşın insanlar üzerindeki 

etkisi evrensel niteliktedir. Savaş ortamında bireyin bulunduğu topluma 

kendini yabancı hissetmesi, içsel çelişkiler yaşaması ve yaşam amacını 
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kaybetmesi savaşın ve etkilerinin evrenselliğine örnek niteliğindedir. Bu 

durumdan yola çıkarak, Hemingway’in İspanya iç savaşı ve Greene’in Birinci 

Çinhindi Savaşı hakkında yazmaları, mevcut sosyal durumu başka ülkeler 

üzerinden anlatmalarına olanak sağlamıştır. Başka ülkeleri kullanarak benzer 

toplumsal sorunlara değinmeleri ise Hemingway ve Greene’in savaş ve 

yabancılaşma kavramlarının evrenselliğine dikkat çekmek istemeleri olarak 

yorumlanabilecek niteliktedir.  

Savaş olgusu toplumları ve bireyleri benzer şekillerde etkilemekte ve 

bireylerin hem toplumlara hem kendilerine yabancılaşmalarına sebep 

olmaktadır. Bir yandan savaşın zalimliği dolayısıyla insanların maruz 

kaldıkları çaresizlik hissi; öte yandan ise savaşın gereksizliği gerçeği ile 

yüzleşmeleri onların farklı hisler yaşamalarına sebep olmuştur. Doğrusu savaş, 

katılabilenler için suçluluk, katılamayanlar için ise hem katılanları kıskanma 

hem güçsüzlük olarak kendini göstermiştir. Savaşa katılamayanlar için George 

Orwell bu duyguyu ‘bir erkekten biraz daha az’ olmak olarak tanımlamıştır. 

(Orwell 537-38) Savaş bir erkeğin gerçekten olgunlaşıp olgunlaşmadığını ve 

cesaretini test eden bir olgu olarak algılanmıştır. Dönemin birçok yazarı hem 

dağlarda ölen askerlerin, gecenin karanlığında yapılan çarpışmaların farkında 

olup,  hem savaşın gerekliliğine, hatta hayati önem taşıdığına inanmaktadır ki 

kendi yaşadıkları çelişkiyi eserlerine en yalın haliyle yansıtmışlardır.  

Hemingway savaşa asker olarak katılmamış olsa da, savaşta ambulans 

şoförlüğü yapmış olması nedeniyle savaşın her yönüne tanık olmuştur; 

dolayısıyla savaşın her yönünü ve bunların insan üzerindeki etkilerini çarpıcı 
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bir biçimde romanlarında yansıtmıştır. Hemingway’ın savaş deneyimi Farewell 

to Arms kitabına konu olmuş ve Hemingway, yaralandığı gece olan 8 Haziran 

1918 gecesiyle ilgili olarak - Malcolm Cowley tarafından kaleme alınan yazıda 

- şöyle demiştir:  

Bazen savaşta ön saflarda büyük bir gürültü 

duyarsın, ben de aynı gürültüyü duydum; 

ardından ruhumun sanki bir mendilin cepten 

çekilişi gibi benden çekildiğini hissettim. Son 

olarak ise ruhumun bir bütün halinde tekrar 

bedenime döndüğünü fark ettim ve o andan 

itibaren benim için ölüm yoktu. 

(Hoffman 89) 

Savaş Hemingway’i ruhsal olarak derinden etkilemiştir. Öyle ki vücudunda 

meydana gelen yaradan bahsederken aslında ruhuna aldığı yarayı tarif 

etmektedir. Hoffman bu izlerin Hemingway’in eserlerine nasıl etki ettiğini 

şöyle açıklar: “Yaralanma tecrübesi ve büyük kitleleri etkileyecek şekilde 

meydana gelen olaylar Hemingway’in dünya görüşünü tamamen değiştirmişti. 

Bu nedenle dünyayı algılayıp yargılayabileceği farklı bir bakış açısı bulmak 

zorundaydı.” (Hoffman 89) Hoffman’ın sözlerinden de anlaşılacağı gibi 

edindiği savaş deneyimi Hemingway’in topluma ve olaylara eleştirel 

bakabilmesine ön ayak olmuştur. Nitekim, For Whom The Bell Tolls eserinde 

ele alınan savaş ve savaşın karakterler üzerindeki ruhsal etkisi aslında 

Hemingway’in savaşa karşı sosyal bir eleştirisi olarak düşünülebilir.  

For Whom The Bell Tolls kitabında Hemingway, İspanyol iç savaşı 

sırasında dağlarda kendi deyimiyle faşistlere karşı mücadele veren gerilla 

güçleri arasında bulunan Amerikalı bir İspanyolca profesörü olan Robert 

Jordan’ın gözünden savaşın anlamsızlığını sorgulamaktadır. Hemingway’in 



10 
 

vermek istediği mesaj insanın sosyal bir varlık oluşuyla ilişkilidir. Jordan’ın 

roman boyunca yaşadığı iç muhakeme ile Hemingway, insanın toplumla var 

olabileceğini; fakat savaş gibi yıkıcı bir gücün bireyi yabancılaşmaya ittiğini 

vurgulamıştır. Hemingway’in yabancılaşma kaygısı bu roman için seçtiği 

isimde de kendini göstermektedir. ‘For Whom The Bell Tolls’ aslında John 

Donne’ın beraberlik duygusunu vurguladığı başrahip dönemi vaazlarından 

biridir. Temelde Donne’ın kastettiği, bireylerin eylemlerinin yalnızca diğer 

insanlarla birlikte yapıldığında anlam kazandığıdır.  Vaazdan alınan aşağıdaki 

satırlar Donne’ın bakış açısını ortaya koymaktadır:  

"Ada değildir insan, bütün hiç değildir bir başına; 

anakaranın bir parçasıdır, bir damladır okyanusta; 

bir toprak tanesini alıp götürse deniz, küçülür 

Avrupa, sanki yiten bir burunmuş, dostlarının ya 

da senin bir yurtluğunmuş gibi, ölünce bir insan 

eksilirim ben, çünkü insanoğlunun bir 

parçasıyım; işte bundandır ki sorup durma 

çanların kimin için çaldığını; senin için çalıyor."  

(Donne 108-09) 

Görüldüğü üzere Donne’ın ‘tüm insanların ana karanın birer parçası’ olduğu 

fikri, Hemingway’in For Whom The Bell Tolls’da altını çizdiği konularla 

örtüşmektedir. Nitekim, yazar romanında insanın sosyal bir varlık olduğuna ve 

onu hem topluma hem de kendisine yabancılaştırmanın kendi doğasına aykırı 

bir durum olduğuna dikkat çekmektedir. 

Greene ise kitabında içinde yaşadığı sosyal durumlara göndermeler 

yapmakta ve bunları eleştirmektedir. The Quiet American Amerika’da 

okunmaya başlar başlamaz birçok eleştirmen tarafından, yazarın Amerikan 

toplumu ve değerleri karşıtı olması ve komünizmi desteklemesi yönünde 
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yorumlar alarak eleştirilmiştir. Birçok eleştirmen ve okur, Greene’in Pyle 

karakteri üzerinden Amerika’ya karşıt bir politika yürüttüğünü düşünerek 

kitabı yargılamıştır.  Ralph Freedman ise kitabın sadece Amerika karşıtı değil, 

her şey karşıtı olduğunu söyler: “Eğer The Quiet American Amerika karşıtı ise, 

eşit ölçüde Protestanlık karşıtı, Avrupa karşıtı, komünizm karşıtı ve 

sadakatsizlik karşıtıdır.” (Freedman 72) Freedman, Greene’in romandaki 

amacıyla ilgili olarak başka bir boyuta değinmiş, romanı geniş bir konu 

çeşitliliği içerisinde değerlendirmiştir. Görüldüğü üzere, The Quiet American 

eleştirmenler tarafından yapılacak farklı yorumlara açık bir kitaptır. Greene’in 

Amerikan karşıtı olup olmadığı tartışılabilir bir konu olsa da, kitap Fransa, 

Vietnam veya başka bir ülke ya da ideoloji yanlısı değildir. Kitap yalnızca 

hayatın değişik alanlarında görülen belirsizliği sunmakta olup, kitapta 

saptanabilecek birçok belirsizlik başkarakterin yaşadığı çelişkilerle 

ilişkilendirilebilir. Greene’in karakterlerinde gözlenen çelişkiler savaşın 

insanları sürüklediği belirsizlik ve amaçsızlığa bir gönderme olarak 

düşünülebilir.  Bu noktada, Greene de Hemingway gibi  yaşadığı sosyal 

olayları romanı aracılığıyla eleştirmektedir.  

Yine Hemingway gibi, Greene de Birinci Çinhindi Savaşı’nın olduğu 

yıllarda savaşa katılmamış fakat 1951 kışında ve 1955’e kadar devam eden üç 

kış boyunca ikişer aylığına Londra’nın Sunday Times gazetesi,  için 

Vietnam’da Fransız koloni savaşı rapor etmiştir. (Greene Ways of Escape 167) 

Dolayısıyla, Greene de edindiği savaş deneyimlerini The Quiet American’da 

yansıtmaktadır. Nitekim, romanın başkarakteri olan Thomas Fowler ve 

Greene’in arasında göze çarpan ortak noktalar bulunmaktadır. Bunlardan en 
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belirgini Fowler’ın da Greene gibi gazeteci olması ve yine ikisinin de dini 

nedenlerden dolayı onları boşamayı reddeden eşlerinin olmasıdır. Greene 

Fowler’ın bazı tepkilerinde, kendi tepkilerimi görüyorum. Zannediyorum ki 

yazarın karakterleriyle hemfikir olduğu noktalar, ifadenin sıcaklığına ve 

güçlülüğüne katkıda bulunur,” (Greene Ways of Escape 130) sözleriyle Fowler 

ile kendisi arasındaki tepkisel benzerliği kabul etmiştir. Böylelikle The Quiet 

American eserinin otobiyografik bazı özellikler taşıdığı söylenebilir. 

Hemingway’ın For Whom The Bell Tolls ve Greene’in The Quiet 

American adlı eserlerinde, roman karakterleri savaşın, toplumun geneli 

üzerinde oluşturduğu etkilerden dolayı kendilerini toplumdan soyutlamışlardır. 

Karakterler kendilerini ne sosyal çevrelerine, ne kendi ülkelerine ne de 

bulundukları ülkeye ait hissetmektedirler. Ülkelerinin politik seçimlerinin ve 

kararlarının kurbanı olan karakterler, bireysel olarak yapmadıkları seçimlerin 

sonuçlarına katlanmakta ve bu nedenle kendilerini yabancılaşmış 

hissetmektedirler. Kendini toplumdan soyutlama, karakterlerin sosyal 

çevrelerinden uzaklaşmalarına, gerçek hayatlarında bulamadıkları şeyleri 

hayallerinde düşlemelerine neden olmaktadır. Her iki romanda da 

başkarakterlerin gerçekleştiremedikleri hayaller kurmaları, onların aslında 

isteklerini sonuçlandıramadıklarını ve özgürlük arayışı içinde olduklarını 

göstermektedir.  “Özgürlük arayışı içinde yabancılaşmış kişiyi temsil eden 

prototip edebi figürler; asilik eden, sürgünde olan veya bağımsızlıklarını bazen 

şiddette veya devrimci aktivitelerde, bazen geri çekilmede, bazen de amaçsızca 

dolaşmada arayan başıboş kimselerdir.” (Blanche 297) Blanche’ın da belirttiği 
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gibi roman karakterleri kendi özgürlüklerini elde edebilmek amacıyla içinde 

yaşadıkları toplumdan kendilerini soyutlamaktadırlar.   

 Bu savaş gerçeği içinde Jordan ve Fowler yaşadıkları soyutlanmışlık 

hissinden kurtulmanın yolunu âşık oldukları insanın sevgisinde bulmuşlardır.  

Jordan Maria’ya, Fowler ise Phuong’a karşı, yaşadıkları her şeyi unutturacak 

bir aşk duymaktadırlar ve bulundukları ortamın veya kendi medeni 

durumlarının müsaitliğini düşünmeden aşklarını yaşamışlardır. Savaş ve aşk, 

karakterlerin yaşadığı içsel çelişkilerin de merkezini oluşturmaktadır ki; bu 

çelişkilerin karakterleri sürüklediği sonuçlar da, girişte de belirtildiği üzere 

tezin ikinci bölümünde incelenecektir.  

Sosyal yabancılaşmanın ilk olarak karakterlerin toplumdan uzaklaşmaları 

şeklinde ortaya çıkmasıyla beraber, Jordan ve Fowler içinde bulundukları 

koşulların da etkisiyle, etraflarındaki insanlardan ve toplumun genelinden 

uzaklaşmaya başlamış, onlara karşı kendilerini yabancı hissetmişlerdir. Tez 

kapsamında ele alınacak iki eserde de sosyal yabancılaşma başlığı altında 

incelenecek olan, bireyin toplumdan uzaklaşması olgusu temel olarak baş 

karakterler Jordan ve Fowler, bunun yanı sıra Anselmo, Maria ve Phuong gibi 

bazı yan karakterler üzerinde de açık şekilde görülmektedir. Her iki romanda 

da bu bağlamda karakterler çeşitli nedenlerden dolayı kendilerini toplumdan 

soyutlayarak, toplumun genel olarak takındığı tavrın dışında bir tavır 

takınmaya başlamaktadırlar. Savaş nedeniyle değişen topluma ayak 

uyduramayan bireyler kendilerince başka bir yön seçmeye itilebilir; bu da 

bireyin çoğunlukla yaşadığı toplumdan uzaklaşmasına sebep olmaktadır.  For 
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Whom The Bell Tolls ve The Quiet American eserlerinde de Jordan ve 

Fowler’ın yaşadıkları topluma uzaklaşma sebepleri her ne kadar farklı olsa da, 

temelde ikisi de yaşadıkları toplumun bazı değerlerinin değişmesine neden olan 

savaş olgusu ve bu değişikliklerin getirdiği yeniliklere uyum sağlamakta 

sorunlar yaşamaktadır. Jordan’ın bir Amerikalı olarak İspanya iç savaşı 

nedeniyle gerilla olarak dağlarda yaşamaya başlaması ve Fowler’ın bir İngiliz 

gazeteci olarak Vietnam’a gönderilmesi savaş nedeniyle maruz bırakıldıkları 

veya kendi seçileri sonrası yaşadıkları yeniliklere örnek teşkil etmektedir. Bu 

noktada Jordan ve Fowler’ın yeni yaşamlarına tam olarak uyum 

sağlayamamaları kendini karakterin içsel çelişkileri olarak göstermektedir.  

Taviss’in sosyal yabancılaşma için yaptığı tanıma göre: “Sosyal 

yabancılaşma, bireylerin içinde yaşadıkları toplumun aşırı baskıcı olduğunu 

veya toplumun isteklerinin, kişisel istekleriyle uyuşmadığını düşünerek, 

kendilerini o toplumdan uzaklaşmış hissetmeleridir.” (Taviss 46-47) Bu durum, 

Jordan’ın başlangıçta ait olduğu toplumdan kendini soyutlaması olarak 

görülmektedir. Bir Amerikalı olarak roman boyunca Amerika’dan 

bahsetmemesi bu duruma örnektir. Fowler’da da benzer şekilde ait olduğu 

topluma dönmeme isteği olarak ortaya çıkmaktadır. O da bir İngiliz olarak 

sonradan gittiği Vietnam’ı daha çok benimsemiştir. Ancak her iki karakter de 

sonradan katıldıkları toplumlarda da, Birinci Çinhindi Savaşı ve İspanya İç 

Savaşı nedeniyle kendilerini o topluma yabancı hissetmektedir. İçinde 

bulundukları savaş sırasında veya sonrasında Jordan ve Fowler devamlı olarak 

savaşın gerekliliği gibi konuları sorgulamış ve içinde bulundukları durum ile 

kendi düşünceleri uyuşmamıştır. Jordan kendi isteği ile gerilla olarak savaşa 
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katılsa da, kendisi dışında bir otorite olan Golz’un Jordan’a köprü yıkma görevi 

vermesi sonrasında gelişen savaş ortamına tanıklık etmesi, onu kendi iç 

dünyasına dönmeye itmiştir.  

Fowler ise İngiliz bir gazeteci olarak Birinci Çinhindi Savaşı’nda görev 

yapmak üzere Vietnam’a gönderilmiş; burada kendini içinde bulduğu savaş 

ortamı ve savaşın insanları etkileyiş biçimi onun iç muhakeme yapmasına 

sebebiyet vermiştir. Başlangıçta ait oldukları topluma yabancılaşan Jordan ve 

Fowler, yeni katıldıkları sosyal çevrelerinden uzaklaşmış; böylece başka 

insanlarla konuşmak yerine kendi kendilerine konuşmayı tercih etmişlerdir. 

Hem For Whom The Bell Tolls’un hem de The Quiet American’ın birinci tekil 

kişili anlatıma yer vermiş olması da bunun bir göstergesidir. Bu yöntemle hem 

Hemingway hem de Greene, okuyucunun olayı Jordan ve Fowler’ın gözüyle 

görmesine ve onların aslında ne düşündüklerine tanıklık ederek karakterler 

üzerinde saptamalar yapabilmesine olanak sağlamışlardır.  Birincil tekil kişili 

anlatım kullanılmasının bir diğer amacı ise Hemingway ve Greene’in, savaş 

konusunda toplumun genel düşüncesinin yanı sıra, kişilerin öznel olarak 

gözlemledikleri durumlar olabileceğini ve bu gözlemlerin onların fikirlerinde 

değişikliklere yol açabileceğini göstermek istemeleri olabilir.   

For Whom The Bell Tolls adlı eserde İspanya iç savaşı sırasında 

İspanya’daki monarşi düzeninden memnun olmayan ve Cumhuriyet isteyen bir 

grup gerilla gücü, dağlarda kendi amaçları doğrultusunda bir savaş 

başlatmışlardır. Bireyler bu savaşta üzerlerine düşen görevi benimsemiş olsalar 

dahi, kişisel olarak bu görevin gerektirdiklerini tam anlamıyla 
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içselleştiremedikleri için, kendilerini bu ortama yabancı hissetmektedirler. Bu 

yabancılık hissine rağmen ortak bir amaç doğrultusunda toplanmış olmanın 

verdiği güven onları bu işe daha da bağlamıştır. Romanın başkarakteri, 

Amerikalı olmasına karşın Uluslarası Tugay’daki görevi dolayısıyla İspanya İç 

Savaşı’na destek vermek amacıyla İspanya’ya giden Robert Jordan inandığı 

şey doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmayı kendine vazife edinmiştir. Bazen bir 

treni bazen de bir köprüyü, sonunda ölecek insanları düşünmeden havaya 

uçurabilmektedir. Hatta bu görevi öylesine benimsemiştir ki “ölümden değil 

yapması gereken görevi layığıyla yerine getirememekten korktuğunu” dile 

getirir. (Hemingway 91) Gerillalar toplum düzeninden kaçıp, kendilerine 

toplumunkinden ayrı ve farklı bir düzen kurmuş ve kendilerini ait 

hissetmedikleri topluma karşı bir savaş başlatmışlardır. Bu savaş her ne kadar 

İspanya siyasi otoritesine karşı açılmış olsa da, onu destekleyen insanları, hatta 

olayın politik kısmıyla ilgisi olmayan masum insanları bile hedef 

alabilmektedir. Kendilerine verilen görevi yerine getirme uğruna insan 

öldürmeyi göze alabilen Anselmo ve Jordan gibi karakterler bu durumu 

yadırgamakla beraber, kendileri ile aynı safta olan insanlara karşı bile 

uzaklaşmış hissedebilmektedirler.  

Başlattıkları savaş doğrultusunda, kendilerine dağlarda bir hayat kuran 

karakterler aslında savaşta yerine getirmeleri gereken görevlerden hoşnut 

değillerdir. Karakterlerin içinde bulundukları savaş ortamından memnun 

olmadıklarını For Whom The Bell Tolls adlı eserde Jordan’ın en çok güvendiği 

adam olan yaşlı Anselmo’nun sözlerinden anlayabiliriz. Anselmo kendisi için 
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insan öldürmenin günah olduğunu ve bunu yapmaktan hiç hoşlanmadığını, 

fakat vatani görev olarak gördüğü için bunu yapabileceğini vurgular:  

“Ama yine de öldürdün?”  

“Evet” dedi Anselmo “Birçok kez öldürdüm ve 

muhtemelen daha da öldüreceğim ama bunu 

istemeyerek ve günah olduğunu bilerek 

yapacağım.”  

“İyi ama nöbetçiyi öldürüyormuş gibi yaptın?”  

“Sadece şakaydı. Evet, nöbetçiyi öldürürdüm. 

Hem de hiç vicdan azabı duymadan, bunun bir 

vazife olduğunu düşünerek öldürürdüm, isteyerek 

değil.” 

(Hemingway 42) 

Anselmo’nun bu sözü de karakterlerin aslında kasıtlı olarak değil, mecbur 

olduklarından dolayı orada olduklarını göstermektedir. İstemedikleri şeyleri 

yapmaya mecbur bırakılan karakterler, kendilerine bu mecburiyeti getiren 

topluma ve yine mecburen bu işin içine giren diğer insanlara karşı tepkili hale 

gelmiş ve hem toplum olgusundan hem de diğer insanlardan uzaklaşmışlardır. 

Kısacası karakterler, kendilerini ait hissedebilecekleri muhtemel her türlü 

sosyal ortamdan yabancılaşmışlardır. Anselmo karakterini bir yandan Tanrı’ya 

inanan, bir insanın canını almaktan korkan; öte yandan da savaşta insan 

öldüren bir karakter olarak şekillendirmekle, Hemingway savaşan her insanın 

canavar olmadığını ve karşı koyamadıkları otoritelerin emirlerine uymak 

zorunda olduklarını göstermek istemektedir. 

Bir ülkede savaş ilân edilmesi ve bu savaş için yapılması gerekenlerin 

başında gelen düşman kuvvetlerini yok etme gerekliliği gibi devlet ya da 

benzeri bir otoritenin alacağı kararlar doğrultusunda, bireylerden çok büyük 

sorumluluklar beklenmektedir. Jordan’ın gerilla güçlerinin kendisinden 
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beklediği sorumluluklar sebebiyle Maria ile olan ilişkisinde kendini baskı 

altında hissetmesi bu duruma örnek oluşturacak niteliktedir. Bireyin gerek 

psikolojik gerekse fiziki olarak bu olağanüstü duruma hazır olup olmadığı 

düşünülmeden, bu sorumluluk omuzlarına yüklenmiş ve savaş doğrultusunda 

sorgusuz itaat etmeleri istenmiştir. Bu sorumluluğun altına girmiş olan birey, 

kendi istekleri ve aynı amacı paylaştığı insanların ondan bekledikleri arasında 

sıkışıp kalmıştır. Dr. John P. Clark bu ikilemi şu sözlerle ifade eder: 

“Yabancılaşma belirli bir durumda yapmakta kararlı olduğu şeyi yapacak gücü 

bulamama duygusu olmuştur. Aynı zamanda bu da, bireyin istediği ve elde 

ettiği arasındaki çelişki ile eşdeğer tutulabilir.” (Clark 849) Bu bağlamda 

Hemingway’in Jordan’ı bir yandan Maria ile mutlu bir hayat düşlerken, öte 

yandan maruz kaldığı gerilla hayatı içinde sıkışıp kalmıştır; dolayısıyla 

Hemingway Clark’ın görüşünü Jordan üzerinden yansıtmıştır.  

The Quiet American adlı eserde, karısını İngiltere’de bırakarak 

Vietnam’a gelen Thomas Fowler gazeteci olması dolayısıyla savaşa birebir 

dâhil olmasa bile, savaşın süregeldiği bir ortamda çalıştığı için, ölümlere, 

bombalara tanıklık etmiştir. Vietnam’da tanıştığı Pyle hakkındaki izlenimleri 

de Fowler’a savaş ve getirdikleri hakkında bakış açısı kazandırmaktadır. 

Fowler, bölgeye demokrasi getirmek iddiasıyla müdahale eden Amerika’dan 

gelen bir idealist olan Pyle üzerinde savaşla birlikte oluşan bu sorumluluk ve 

görev duygusunun Pyle’ı değiştirdiğini veya değiştireceğini, hatta Pyle’ın “o 

bölgeye ait bir adam olmadığını” (Greene The Quiet American 20) 

düşünmektedir. Pyle’ın savaş konusunda hissettiği sorumluluk duygusunu 

Fowler şu sözlerle ifade eder:  
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Belki daha on gün önce, elinde kitaplarla, Uzak 

Doğu ve Çin’in sorunları hakkında düşünerek, 

Boston’ın arka sokaklarında yürüyordu. Kafası, 

demokrasi ikilemi ve Batı’nın sorumluluklarıyla 

doluydu. Kısa sürede anladım ki, sadece bireyler 

için değil, bir ülke, bir kıta ve hatta dünya için iyi 

şeyler yapmakla doluydu kafası.  

(Greene The Quiet American 18) 

Pyle’ın dünyaya hizmet etme isteği ve bu yöndeki fikirleri, Fowler’ın içinde 

bulunduğu savaş ortamını değerlendirmesine olanak sağlamıştır. Dolayısıyla 

Pyle’ı savaşın gerektirdiği kurallara uyan ve ortama uyum sağlayabilen bir 

idealist olarak betimleyen Greene, Fowler’ı ise tanık olduğu olayları 

sorgulayabilen bir karakter olarak göstererek, Fowler’ın Pyle hakkında olan 

yorumları aracılığıyla savaşa kendi eleştirisini getirmektedir.  

Pyle Vietnam’a ilk geldiğinde her ne kadar ortama uyum sağlamış olsa da,  

“bir çocuğun okulun bitmesi için kalan günleri sayması gibi, kendisinin de 

tayini için gün sayması” oraya aslında alışamaması olarak yorumlanabilir. 

(Greene The Quiet American 25) Bu noktada Pyle’ın idealistliği başlangıçta 

hissettiği yabancılaşmayı ortadan kaldırıp, katıldığı topluma uyum sağlamasına 

yardımcı olmuştur. Uyum sağlama döneminden sonra Pyle, kendisine verilen 

görevleri sorgulamadan yerine getirmiş ve kendisi ile aynı safta olan insanlarla 

bağını koparmadan ülkesine hizmet etmiştir. Öte yandan Fowler, Vietnam’da 

sonradan dahil olduğu toplumdan da kendisini soyutlamış ve sadece işini yapar 

hale gelmiştir. Pyle için savaş, okuduğu kitaplardan öğrendikleriyle ve 

teorilerle değerlendirilecek bir durumken, Fowler için oldukça insani 

yaklaşılması gereken bir durumdur. Fowler bu savaş gerçeğini kabul etmiştir. 

Hatta bu durumu o kadar kanıksamıştır ki bölgeyle ilgili bilgileri defalarca 
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başkalarına anlatırken, hiçbir duygusal ifade kullanmadan sadece bilgi verir 

hale gelmiştir. Bir yandan masum insanların savaş esnasında mağdur ve kurban 

olduklarına tanıklık ederken, diğer yandan kabullenmişlik içinde görevini 

yapmak durumunda kalması Fowler’ın savaş sebebi ile yaşadığı 

yabancılaşmanın kanıtıdır. Olaylara ve ölümlere kayıtsız kalmış, sadece haber 

ileten bir kişi haline gelmiştir: ‘Ben dâhil olmadım, olmadım,’ diye 

tekrarladım. Bu artık inandığım şey olmuştu, insanlık haliydi bu. Bırakın 

savaşsınlar, bırakın sevsinler, bırakın öldürsünler, ben dâhil olmadım.” (Greene 

The Quiet American 28) Fowler bu satırlardan da anlaşılacağı gibi, birbirlerini 

öldürmekte olan insanlar için duyacağı acıma hissini, görevi yüzünden 

kaybetmiştir. Kendine görevini devamlı hatırlatarak, bu üzüntüden, belki de 

ölen insanların haberlerini yapıyor olmanın verdiği suçluluk hissinden 

kurtulmaya çalışmaktadır. Ne var ki, Pyle’ın ölümünü sorgulayan polisin 

karşısında kendisinin de cevap bulamadığı sorular ya da anlam veremediği 

düşünceleri açığa çıkar. Fowler, Pyle’ın Vietnam’a demokrasiyi savunacağını 

zannederek geldiğini, fakat burada onu, hiç alışkın olmadığı tehlikelerin 

beklediğini ve çok saçma bir sebepten öldüğünü şu sözlerle ifade eder:   

Aniden öfkelendim, bütün o insanların özel Coca-

Cola depolarından, seyyar hastanelerinden, geniş 

arabalarından, çok da yeni olmayan o 

silahlarından usanmıştım. “Evet. Onu öldürdüler 

çünkü o çok yaşayamayacak kadar masumdu. 

Öldü çünkü çok genç, cahil ve aptaldı. Dünyada 

olup bitenlerden sizin hiçbirinizden daha fazla 

bilgisi yoktu ve siz ona para ve York Harding’in 

Doğu saçmalıklarını verdiniz. Ona ‘Git ve 

demokrasi için Doğu’yu al’ dediniz. Bunlar 

üniversite koridorlarında hiç görmediği şeylerdi 

ve okuduğu yazarlar ve gördüğü dersler onu 

aptallaştırdı. Ölü bir beden gördüğünde yaraya 
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bile bakamazdı. Kızıl bir tehdit ve bir demokrasi 

askeri.” 

(Greene The Quiet American 32)     

Pyle’ın çok genç ve masum olduğu için öldüğünü söyleyen Fowler 

karakteri aracılığıyla Greene, insanların özlerinde masum olduklarını fakat 

sistemin onları kölesi haline getirerek kullanmaya başladığını vurgulamaktadır. 

İnsanların ideolojik iktidarlar tarafından verilen emirlere uyarak kendi 

sonlarına doğru yola çıktıklarını söylemektedir. Fowler’a göre Pyle sistemi 

sorgulamamış ve söylenenlere inanarak, söylenenleri yaparak yaşamıştır. 

Kendisi bütün bunları bilmesine rağmen bu sisteme bir noktada hizmet etmek 

zorunda kalmakta ve bu da onu yaşadığı yabancılaşmaya götürmektedir. Bu 

noktada, Graham Greene’in, dünya üzerinde otoriteler tarafından yaratılan 

düzene hizmet etmemenin mümkün olmadığı, herkesin bir şekilde bu sistemin 

bir parçası olduğu mesajını verdiğini düşünebiliriz. Pyle ve Fowler 

karakterlerini bir arada kullanarak Greene, sisteme yabancılaşan ve onu kabul 

eden iki karakteri aynı anda sunup okuyucuya karşılaştırma imkânı sağlamıştır.  

The Quiet American’da olduğu gibi For Whom The Bell Tolls için de, 

gerçeklerdeki karmaşanın bu denli farkında olup, sırf görevleri uğruna insan 

öldürebilen veya duygularına aldırmaksızın görevlerine devam edebilen 

karakterlerin toplumdan uzaklaşmaları normal bir tutum olarak düşünülebilir. 

Kendilerini, bunu yapan topluma ait hissetmemeleri ama buna rağmen sorumlu 

oldukları görevlerden dolayı, bu işe ucundan da olsa alet oluyor olmak onları 

içinden çıkamadıkları bu ikileme sürüklemektedir. For Whom The Bell 

Tolls’da, Anselmo faşistlere karşı savaştıklarını, fakat yarın öldürmek zorunda 

kalacağı o insanların, nöbet tuttukları kulübeye gidip kapıyı çalsa onu içeri 
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alacaklarını söyler. Yine de aynı insanlar herkese kimlik sormakla yükümlü 

oldukları için Anselmo: “Aramıza yalnızca emirler giriyor,” der. (Hemingway 

193) 

Savaş gerçeği ile beraber, erkek çocuklar erken yaşlarda başka ülkelere 

ölmeye gitmiş ve ülkelerinden ayrı bir yerde, ülkelerini savunmak veya 

ülkelerini daha da yüceltmek adına canları pahasına savaşmışlardır. Kendi 

ülkelerinden bu amaçla rahatlıkla uzaklaştırılmaları da onları ülkelerine 

yabancı kılmıştır. Savaşla beraber, sorun tüm dünyanın sorunu olmuştur ve bu 

işe istemeden alet olmak zorunda kalan bireyler için ‘ülke’ veya ‘toplum’ 

kavramı da anlamsızlaşmaya başlamıştır. The Quiet American’da Fowler 

İngiltere’ye dönmek istemediğini, Vietnam’da kurduğu hayattan memnun 

olduğunu ve İngiltere’de “aynı başarıya sahip olup olamayacağından emin 

olmadığını” (Greene The Quiet American 72) söyler. Vietnam’da aşık olduğu 

kızla beraber yaşama hayalleri kurmakta ve İngiltere’deki karısından boşanmak 

istemektedir.  

For Whom the Bell Tolls’da ise Jordan, Fowler’dan farklı olarak savaş 

bittikten sonra ülkesine dönmek istemektedir. Yine de, kendi ülkesinde 

olmayan bir savaş için kendi hayatını tehlikeye atıyor olması, aslında ülkesine 

körü körüne bağlı olmadığını, sempati duyduğu başka bir ülke için de aynı şeyi 

yapabileceğini göstermektedir. Ayrıca Pyle’dan da farklı olarak sonradan dâhil 

olduğu toplumda ortaya çıkan bu savaşa, savaş esnasında yaşanan olayları 

görerek yabancılaşmıştır.  Toplum kavramını, aynı toprak parçası üzerinde bir 

arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların 
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tümü olarak düşünürsek, karakterlerin kendi toplumlarından uzaklaşmalarına 

sebep olarak, ya toplumun benimsediği düşünceden farklı bir düşünce 

benimsiyor olmalarını veya o toplumun kendileri üzerinde yaratacağı baskıdan 

kurtulmak amacıyla toplumdan uzaklaşmayı seçtiklerini söyleyebiliriz. 

Jordan’ın topluma yabancılaşmasına sebep, siyasi olarak toplumun genelinden 

farklı bir tavır takınıp, bir başka ülkenin savaşına dâhil olmasıdır.   Kitabın 

adının, John Donne’ın bir vaazından alındığını ve sosyal yabancılaşma 

bölümünün girişinde de belirtildiği üzere, hiçbir insanın tek başına bir ada 

olmadığına dikkat çektiğini düşünecek olursak, kitap bir karakterin, bir 

topluma nasıl ait olduğunu veya olamadığını konu edinmektedir denilebilir.  

Toplum normlarına karşı gelen Jordan, buna karşı olan diğer insanlarla 

birlikte yeniden bir gruba dâhil olmuş ve yine bir toplulukla beraber hareket 

etmektedir. Yine de, bunu ne için yaptığını, değip değmeyeceğini 

sorgulamaktadır. Göreviyle ilgili şüpheye düştüğü anda, kendini tekrar savaş 

psikolojisine sokmak ve orada bulunma amacını kendine hatırlatmak için,  

kendi kendine bunun gerekliliğini, Golz’un bu güne kadar çalıştığı en iyi 

general olduğunu ve bu yüzden her dediğinin yapılması gerektiğini söyler. 

Sonunda kendini bu görevin gerekliliğine inandırsa bile “Peki insan sonunun 

ne olacağını bile bile imkânsız olan emirleri yerine getirmeli midir?” 

(Hemingway 162) sorusunu kendisine sormadan edemez. Jordan’ın yaşadığı 

çelişki aslında içinde yaşadığı yabancılaşmanın ne denli baskın olduğunu 

göstermektedir. 
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Jordan ve Fowler, sadece savaş esnasında yerine getirmek zorunda 

oldukları görevlerden dolayı içinde yaşadıkları toplumdan uzaklaşmamışlardır. 

Sonradan dahil oldukları toplumlarda gözlemledikleri insan davranışları ve 

insanlık dışı tutumlar, Jordan ve Fowler’ın hayatlarını, hislerini, düşünme 

şekillerini oldukça farklılaştırmıştır ve bu nedenle bir yabancılaşma 

yaşamaktadırlar. Kendi karakterleriyle örtüşmeyen durumlara maruz kaldıkları 

için, istemeden de olsa değişmiş, hatta yabancılaşmış hallerine de alışmışlardır. 

Bu durum Fowler karakterinde çok görülmemekle beraber, savaş aynı zamanda 

düşmanları öldürmek anlamına geldiği için, Jordan bunun kendisini 

değiştirdiğini ifade eder. Jordan’ın savaştan önce ve sonraki hayalleri 

değişmiştir ve kendisindeki bu değişimin farkındadır. Bu farkındalığı Jordan’ın 

yabancılaşmasının bir göstergesidir. Önceden gösterişli bir lokantada yemek 

yiyip savaştan ve diğer insanların ölümlerinden kolayca bahseden insanları 

yadırgarken, sonraları kendisinin de aynı şeyi yapabilecek hale geldiğini 

hisseder:   

Madrid’de, Rusların almış olduğu otel Gaylord’u, 

yemekler işgal altındaki bir şehir için aşırı güzel 

ve mekan fazla lüks olduğu için; ayrıca 

konuşmalar savaşta olan bir ülke için aşırı alaycı 

olduğu için beğenmemişti. Ama çok kolay 

yozlaştım, diye düşündü. İnsan böyle bir işten 

döndükten sonra, niçin olabildiğince güzel bir 

yemek yemesin ki? 

(Hemingway 228) 

Jordan geri dönüşü olmayan bir şekilde, savaşın toplum üzerinde yaptığı 

değişikliklerin kurbanı olmuş, hatta adeta destekçisi haline gelmiştir. 

“Yabancılaşma doğayı insanlaştırmak ile yaşanmaz, yaptığımız şeyin ne 

olduğunu anlayamadığımızda veya hareketlerimiz, bizim üstümüzde ve bize 
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karşı bir güç olarak ortaya çıktığında yaşanır.” (Schmitt ve Moody 218) 

Nitekim Jordan’ın kendi düşünceleriyle çelişmesine neden olan, fakat yerine 

getirmek zorunda olduğu görevi, kendine karşı bir güç olarak durmaktadır. Bu 

görev dolayısıyla, insan öldürmeyi bile haklı çıkaran sebepler öne sürerek 

vicdanını rahatlaması, düzenin destekçisi olduğunun göstergesidir. Fowler için 

ise durum farklıdır. O Jordan’ın yaşadığı bu iç muhakemeye ulaşamadan 

sonradan dâhil olduğu topluma uzaklaşarak daha umursamaz bir tavır 

takınmaktadır.  

Marx’ın yabancılaşmayı sosyo-ekonomik açıdan ele alarak, bireyin kendi 

ürettiği ‘obje’nin kölesi haline gelmesi ve ona yabancılaşması olarak 

tanımlamasından yola çıkılacak olursa, görevleri uğruna her şeyi yapmaya, tüm 

değişiklikleri kabul etmeye hazır karakterler için de aynı şey söylenebilir. 

Ancak göreve olan bağlılık Jordan karakterinde ne kadar gözlense de, Fowler 

için geçerli değildir.   Marx’a göre bir nesnenin üretiminde bireyin tek başına 

bir öneminin olmaması ve o birey olmadan sistemin bir şey kaybetmemesi gibi, 

savaş olan ülkede de bireyin bir öneminden söz edilemez. Bir kişi olmasa, bir 

diğeri onun yerini rahatlıkla doldurabilir. Bir ‘obje’ olarak savaş, insanları 

çoktan kendi kölesi haline getirmiştir ve tek bir bireyin bu savaş için pek bir 

önemi yoktur. Bu değersizlik, Jordan’ın yaptıkları konusunda kendisini 

sorgulamasına neden olmuş ve içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemiştir. 

Aldığı emirleri uygulamaya devam eden ve aslında kendi kişiliğiyle hiç 

uyuşmayan şekilde davranmaya başlayan Jordan, kendisini yaşadığı toplumdan 

soyutlamaya başlamıştır. Öte yandan Fowler, Jordan gibi kendisini görevine 

adamış olmasına ve sürdürdüğü umarsız tavrına rağmen, yaşadığı toplumdan 
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Jordan gibi uzaklaşmıştır. “Bireyin dâhil edilmediği, güvenlikle ilgili olan her 

şeyle bağlantının koptuğu bu toplumla çevrili olmuş olma durumu ve kaçacak 

hiçbir yerin olmayışı hissi”, (Silverstein 28) insanları içinde bulundukları 

durumun daha da kölesi haline getirmiş; mutsuzlaştıkça umutsuzlaşan, 

umutsuzlaştıkça uzaklaşan Jordan ve Fowler gibi bireyler ortaya çıkarmıştır.   

Savaş insanları öyle bir duruma getirmiştir ki, insanlar birbirlerini amaç 

olarak görmeye başlamışlardır. Jordan için amaç bir asker olarak düşmanı 

öldürmek iken, Fowler için ölen insanlar hakkında haber yapmaktır. Oysa 

insanın doğasında diğer insanlarla iletişim kurmak olduğu düşünüldüğünde, 

hem Hemingway hem de Greene savaş ortamında Jordan ve Fowler’ın diğer 

insanları hedefleri için bir araç olarak görmelerine dikkat çekerek, insanın 

kendi doğasına olan yabancılaşmışlığına bir eleştiri getirmektedirler.  

Sosyal yabancılaşmanın bir diğer bölümünü de hayallerde yaşama ve 

iletişimsizlik oluşturmaktadır. Jordan ve Fowler’ın hissettikleri uzaklaşma, 

onları çevrelerindeki insanlarla daha az iletişim kurmaya ve kendi içlerine 

dönmeye itmiştir. Schutz, toplum kavramının, biyografik olarak özgün olan ve 

aynı olay için farklı şeyler hissedebilen bireylerin birbirleriyle ‘biz ilişkisi’ 

kurarak, kendi yaşadıklarını paylaşmaları sonucu oluşan bir bütünlük olduğunu 

söyler. (Schutz 163-67) Dolayısıyla sağlıklı bir birey olmak demek aynı 

zamanda diğer bireylerle sosyal iletişim içinde olmak demektir. Ancak ne 

Jordan ne de Fowler için bu tip sağlıklı bir iletişim söz konusudur. Zira 

yaşadıkları zorlu deneyimler, diğer insanlarla sağlıklı iletişim kuramamalarına 

neden olmuştur. Bunda hem Jordan ve Fowler’ın, hem de savaşın etkisi vardır.  
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Görev bilinciyle her şeyi yapmaya hazır olan Jordan, kendisine kötü olarak 

gösterileni düşmanı olarak görüp, onunla tüm iletişimini düşman ilişkisi 

doğrultusunda kurar. Oysa farklı bir ortamda belki de farklı bir iletişim kurma 

ihtimalleri ortaya çıkabilirdi. Nitekim Jordan’ın başlarda savunduklarına 

sonradan yabancılaşması bu ihtimalin bir kanıtı olarak düşünülebilir: 

Tek başına bir kavram olarak yabancılaşmanın işlendiği 

son kaynakların çoğunda, bu kavram sıklıkla bireysel 

uyumsuzluğa, negatif bir bakış açısına, keder ve 

umutsuzluğa gönderme yapmaktadır. Fakat bu varsayımla 

birlikte yabancılaşma bilimde ve sanatta tarafsız 

kuşkuculuk olarak algılanmaktadır. En azından, 

yabancılaşmanın böyle muhalif kavramsallaştırılması ciddi 

iletişim problemlerine sebep olmaktadır. 

(Neal ve Rettig 63)  

Jordan, öldürdükleri atlılardan birinin cesedinden çıkan bir mektubu okur 

ve ilk kez onu bir düşman olarak değil, bir insan olarak görür. Savaş sırasında 

kuramadıkları iletişimi, askerin gerçek hayatını yansıtan bir mektup aracılığıyla 

kurmuşlardır: 

Onun askeri belgelerini incelerken, ölen askerin 

Navarra’nın Tafalla’sından olduğunu, yirmi bir 

yaşında, bekâr ve bir demircinin oğlu olduğunu 

öğrendi. N. Süvari birliğine bağlıydı ve bu Robert 

Jordan’ı şaşırtmıştı. O birliğin kuzeyde olduğunu 

sanıyordu… Belki de onu Pamplona’da Feria’da, 

sokaklarda boğaların önünde koşarken 

görmüşümdür… Mektup kız kardeşindendi, 

Tafalla’da her şeyin yolunda olduğunu, babasının 

gayet iyi olduğunu, annesinin her zamanki gibi sırt 

ağrılarından şikâyetçi olduğunu yazıyordu. 

Kendisinin iyi olduğunu umduğunu ve İspanya’yı 

Marksist baskısından kurtarmak için Kızılları 

ortadan kaldırdığına sevindiğini yazıyordu. 

(Hemingway 303) 
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Bu alıntı, Hemingway’in savaş döneminde yaşanan insan ilişkilerine bakış 

açısını da yansıtabilecek niteliktedir. Birincil kişili anlatım kullanarak, 

Hemingway’in Jordan aracılığıyla kendi düşüncelerini yansıttığı düşünülebilir. 

Bu noktada Hemingway’in savaş ortamında kimsenin karşısındakini insan 

olarak görmediğini ve ölü bir bedenin ancak bir zamanlar yazdığı gerçek bir 

mektup ile insan olduğunun ayırdına varıldığını vurgulamak istediği 

söylenebilir. Bu da onun, savaş koşullarının bireylerin insani özelliklerini 

kaybettirmesine yönelik bir eleştirisidir. 

Mektubu okuduktan sonra Jordan, ölen askerin bir hayatı ve ailesi 

olduğunun farkına varmıştır. “Bir insanın milliyetinin ve siyasi görüşünün 

ölüyken anlaşılamayacağını” (Hemingway 238) söyleyerek ölüm ile dil, din, 

ırk, vatan, görev, şan, şöhret gibi kavramların geride kaldığını; herkesin eşit 

duruma geldiğini vurgulamıştır. Jordan’ın yaşadığı bu içsel sorgulama, 

sonrasında onu yeni bir farkındalığa iter. Nitekim kendine sorduğu her sorunun 

cevabı, içinde bulunduğu durumun nedeninin kendi görevi olduğuna 

dayanmaktadır. Dolayısıyla insanların birbirlerini öldürmelerine ve 

aralarındaki bu iletişimsizliğe sebep olan başka bir güç vardır. O da sistemin 

bireylere dayattığı görevlerdir.  

Her iki romanda da, Jordan ve Fowler’ın zihinlerinde dolaşmamıza olanak 

sağlayan birincil kişili anlatım kullanılmıştır. Yaşadıkları savaş koşullarının 

Jordan ve Fowler’ın ruhsal dünyalarında oluşturduğu değişimlerden biri olan 

içe dönme eğilimi onları sorunlarını paylaşmaktan çok kendi kendilerine 

düşünmeye ve kimi zaman hayal dünyasında yaşamaya itmiştir. Romanlarda 
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daha yoğun olarak Jordan ve Fowler’ın hayalleri ve kurdukları hayallerin 

yaşamlarına etkileri ele alınacaktır.  

For Whom The Bell Tolls adlı eserde Jordan toplumun genelinden ayrı 

düşünüp, cumhuriyeti destekleyerek gerilla olarak dağlarda savaşmaya gelen 

ve hala savaş olgusunu, onun gerekliliğini kendi içinde sorgulayan bir 

karakterdir. Bu noktada kendisine bu çelişkiyi yaşatan toplumdan uzaklaşmış 

ve kitabın başından itibaren birçok konuyu kendi içinde sorgulamıştır. Jordan 

topluma karşı yaşadığı uzaklaşmanın sonucu olarak, dağda cumhuriyeti 

kurmak adına beraber çalıştığı gruba dâhil olmuş ve orada yalnızca yaşlı 

Anselmo’ya yakın davranmıştır. Kendisine verilmiş olan köprüyü uçurma 

görevinin öneminden dolayı, Jordan kime güvenip kime güvenmeyeceği 

konusunda temkinli davranmaktadır. Kendisine savaş için verilen görev, onu 

insanlar hakkında kuşkucu davranmaya itmiş, insani duygularını yitirmesine 

sebep olmuştur.  

Robert Jordan için güven kavramının ne kadar önemli olduğu kitabın daha 

ilk sayfalarından anlaşılabilir: “Eğer yakalanırsan sana ne olacağı önemliydi 

sadece ve kime güveneceğin. Beraber çalıştığı insanlara ya tamamen 

güvenmesi ya da hiç güvenmemesi gerekiyordu ve güven konusunda bir karar 

vermek zorundaydı.” (Hemingway 4) Alıntıdan yola çıkarak, Jordan beraber 

çalışacağı çetenin lideri olan Pablo ile tanıştıkları ilk andan itibaren ona karşı 

temkinli olması gerektiğini hissetmiştir. Aralarındaki iletişimsizlik, daha ilk 

dakikalardan gün yüzüne çıkmıştır: “Ama yüzündeki bu üzüntüyü sevmedim. 

Bu üzüntü, terk etmeden veya ihanet etmeden hemen önceki üzüntüdür.” 
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(Hemingway 12) Nitekim tam da Jordan’ın söylediği gibi romanın ilerleyen 

bölümlerinde Pablo grubu yarı yolda bırakmıştır. Jordan Pablo’nun gidişini 

Pilar’ın “Pablo gitmiş.” (Hemingway 360) sözleriyle öğrenir. Jordan ve Pablo 

arasındaki iletişimsizliğin asıl sebebi, Pablo’nun dağlarda kurdukları düzenin 

bozulmamasını istemesi ve Jordan’ın onlara emirler verecek olmasıdır.  

Romanın başlarında Pablo “Eğer buraya bir rahatsızlık verecek olursanız bu 

dağlarda sizi öldürürler,” (Hemingway 11) diyerek düzenin bozulmaması 

gerektiğini ifade etmiştir. Pablo da, romanın yabancılaşma yaşayan 

karakterlerinden birisi olduğu için yabancılaşmışlık sonucu gelen iletişimsizlik 

Pablo’da açıkça görülebilir. Dağlara bir cumhuriyet savunucusu olarak 

gelmiştir, fakat burada bir lider haline gelmiş, bir anda birçok atı ve adamı 

olmaya başlamıştır. Anselmo’nun deyimiyle bir  “kapitalist” (Hemingway 15) 

haline gelmiştir.  

Pablo da bir zamanlar kendisine verilen her görevi yerine getirmiş, fakat 

bir süre sonra artık dünyayı değiştiremeyeceğine karar vermiş ve karamsar bir 

tavır takınmaya başlamıştır. Bu da onun uzaklaşma sürecinin başlangıcıdır. 

Sonrasında birçok güzel ata sahip olması aslında savunduğu şeye gerçekten 

yürekten inanmadığını, belki de Jordan gibi içinde yaşadığı çelişkiler sonucu 

savunduğu şeyin manasız olduğuna kanaat getirdiğine bir işarettir. Nitekim 

Pablo’nun Jordan geldiği andan itibaren, var olan düzenlerinin bozulacağını 

düşünmesi onun devrimci kimliğini kaybedip bir düzen arayışı içine girdiğini 

ve bunun sonucu olarak iletişim sorunları yaşadığını gösterir. Bu açıdan grup 

arkadaşlarının Pablo’nun ortadan kaldırılmasını istemeleri Pablo’nun grup 

üyeleri ile arasında olan iletişimsizliğe örnektir. Öte yandan kendisinden 
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Pablo’nun öldürülmesinin beklendiğini öğrenen Jordan’ın düşünceleri kendi 

içinde yaşadığı ikilemi anlamak açısından önemlidir:   

Eğer çingenenin dediği doğruysa ve benden onu 

öldürmemi bekledilerse, bunu yapmalıydım. Fakat 

bunu gerçekten istediklerinden emin olamadım. Bir 

yabancı için sonrasında beraber çalışacağı insanları 

öldürmek çok kötüdür. Belki bu operasyon sırasında 

ve yeterli disiplinle desteklenirse yapılabilir; fakat şu 

an, cezbedici olmasına ve kısa, basit bir yolmuş gibi 

görünmesine rağmen, bence çok kötü olabilir. Yine 

de, bu ülkede hiçbir şeyin kısa ve basit olacağına 

inanmıyorum. Pablo’nun kadınına ne kadar 

güvensem de, şiddetli bir olay karşısında nasıl bir 

tepki vereceğini kestiremiyorum.  

(Hemingway 63) 

Jordan kendisine yüklenen sorumluluğu düşünmekten, karşısındakilere 

insan olarak değil, sadece görevi çerçevesinde bakmaktadır. “İşine karışmadığı 

sürece” (Hemingway 91) hayatla ilgili her şeyi sevmektedir. Bu da onun diğer 

insanlarla olan iletişiminde görülmektedir. Yabancılaşan bireyin, çevresiyle 

olan iletişimi de ister istemez bu yabancılaşmadan etkilenerek devam eder. 

Savaş ortamı ve insanlara kendi istekleri dışı yüklenen sorumluluklar onları bu 

hale getirmiş ve birbirlerinden daha da uzaklaşmalarına neden olmuştur. Pablo 

düzenli bir hayat hayali ile geldiği dağlarda kurduğu düzenin tekrar 

bozulmasını istemediği için köprü işine karşı çıkmaktadır ve fikirlerinin 

uyuşmaması Jordan ve Pablo’yu birbirlerine yabancı kılmaktadır. Pablo aynı 

zamanda orada bulunan birçok insan için de bir ‘öteki’dir; çünkü diğerlerinin 

destek verdiği bir şeyin karşısında durmaktadır. Anselmo’nun romanın 

başlarında Pablo’ya gösterdiği tepki, Pablo’nun sadece Jordan tarafından değil, 

diğer üyeler tarafından da bir yabancı olarak görüldüğünün kanıtıdır. Anselmo 

Pablo’ya önemli bir iş için dağlara geldiklerini ve Pablo’nun kendi yerleşik 
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düzenine zarar verileceği korkusuyla bu köprü işini istememesinin mantıksız 

olduğunu söyler, fakat Pablo “Eğer burada bir rahatsızlık yaratırsanız, bu 

dağlarda avlanırız,” diyerek karşı çıkar. (Hemingway 11)  Pablo’nun bu çıkışı 

onun artık bir kapitaliste dönüştüğünü kanıtlar. Diğer yandan grubun geri 

kalanının tavrı Cumhuriyet ruhunu desteklemektedir. Asıl iletişimsizliğin 

doğduğu nokta burasıdır.   

Benzer bir iletişim zorluğu The Quiet American’da, Fowler ile Pyle 

arasında görülmektedir. Onların arasındaki iletişimsizlik de yine 

yabancılaşmışlıklarına dayanmaktadır. Şöyle ki, Fowler görevi icabı Vietnam’a 

gelmiş bir gazetecidir ve ülkesine geri dönmek gibi bir çabası yoktur. Bu da 

onun kendi ülkesi olan İngiltere’ye bir aidiyet hissetmediği anlamına 

gelmektedir. Kendi ülkesine yabancılaşan Fowler, Vietnam’da kurduğu 

hayatının bozulmasını istememektedir. Tıpkı Pablo gibi, bu düzeni bozacak bir 

girişimde bulunan herkese karşı gizli bir düşmanlık içine girmiştir. Pyle’ın 

gelişi ve Phuong’a âşık olması, Fowler’a göre bu düzeni bozacak bir tehdittir. 

Pyle’ın ölümü onun için kendi ülkesi dışında kurduğu düzene devam etme 

sebebidir.  Her ne kadar Fowler, Pyle ile başlarda iyi anlaşıyormuş gibi 

görünüyor olsa da, aslında Pyle’ın aptallık derecesinde saf olduğunu 

düşünmektedir; onun öldüğünü “çünkü çok genç, cahil ve aptal” (Greene The 

Quiet American 92) olduğunu söyler.  

Fowler, Pyle’ın ölümünü engellemeye çalışmadığı için, Pyle’ın ölümüne 

dâhil olmuştur. Fakat kendini ona kötülük yapmış olarak görmez. “Hiçbir 

zaman bir barışçı olamamışımdır. Bir insanı öldürmek, kesinlikle ona 
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ölçülemez bir iyilik yapmaktır. Evet, insanlar her yerde düşmanlarını 

sevmişlerdir.” (Greene The Quiet American 44) Bu sözlerden Fowler’ın dünya 

görüşü hakkında ipuçları edinilebilir. Ölümün bir insana armağan olduğunu 

düşünen Fowler artık yalnızca insanlardan değil, topyekûn hayattan uzaklaşma 

noktasındadır ve diğer insanlar da onun için bir anlam ifade etmemektedir. 

Fowler için artık ne dostluğun, ne arkadaşlığın ne Tanrı’nın önemi kalmıştır. 

Savaşın olduğu bir dünyada yaşamak zorunda olması, onu her şeyden 

uzaklaştırmış ve yabancılaştırmıştır. Phuong haricinde kimseyi umursamayan 

bir tavır takınmaya başlamıştır. Pyle’ı önemsediğini söylese dahi ona iyilik 

olarak ölümüne sebebiyet verme yolunu seçer. Bu noktada Greene’in Fowler’ı 

bu denli karamsar bir karakter olarak göstermesinin amacının, okuyucu 

üzerinde vicdansız bir adam imajı yaratarak aslında sistemi ve onun insanları 

ne duruma getirdiğini göstermek olduğu söylenebilir. Hemingway de Jordan 

gibi çelişkili bir karakter üzerinden sistemin insanları getirdiği hali 

eleştirmiştir.  

Fowler’ın iletişim kurmaması veya kuramamasının temel sebebi, toplumda 

yaşadığı yabancılaşma sonucu kendi içine dönmesi, sorunlarını kendi içinde 

çözmeye çalışmasıdır. İnsanları anlamayı veya onlar tarafından anlaşılmayı çok 

da önemsememekte, yanıtlarını kendisi bulmaktadır.  Phuong da iletişim 

kuramadığı karakterlerden birisidir. Phuong’u kazanmak istemesine rağmen, 

onunla açık açık konuşamamakta, devamlı kendi kendine durum analizi 

yapmaktadır. Phuong ile ritüel’e dönüşen pipo hazırlama ve içme eylemi 

ikilinin neredeyse tek iletişim yolu haline gelmiştir. Phuong’un kendine görev 

edindiği bu eylem, Phuong olmadığı zamanlarda Fowler’ın özlemini çektiği bir 
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aktivite olmuştur. Bu da Fowler’ın aslında birileriyle sembolik olarak da olsa 

iletişim kurma ihtiyacını göstermektedir.  

 “Yabancılaşma iki durumun aşırı ve abartılı ayrılığıdır” (Thom XI), ki bu 

bireyin yaşadığı toplumdan ayrı düşünmesi veya ayrı hareket etmesidir. Bir 

diğer deyişle “iletişimin ve ilişkinin yokluğudur.” (Thom XI) Jordan ve Fowler 

vatanları için üzerlerine düşen görevleri layığı ile yerine getirmeye çalışırken, 

kendi inandıklarına ters düşmüş ve normal ilişkilerinde yapmayacakları şeyleri, 

savaş koşullarında normal karşılayarak yapmaya başlamışlardır. Örneğin, 

köprü uçurma görevini üstlenen Jordan, çıkarlarına ters düşen Pablo’yu 

öldürmeyi göze almıştır.  Fowler ise savaş koşulları nedeniyle olmasa da kendi 

aşkı için kendince bir anlayış geliştirir; “savaş sırasında tereddüt etmeye yer 

olmadığını ve her insanın değişebileceğini,” (Greene The Quiet American 178-

79) söyleyerek Pyle’ı bile bile ölüme yollar. Buna benzer örnekler onların 

arasındaki ilişkinin insani boyutlardan çıkıp, daha çıkarcı bir yöne doğru 

ilerlediğini göstermektedir. 

Bu çıkar ilişkisi doğrultusunda düşünülecek olursa, Pyle, Fowler ve 

Phuong arasındaki ilişkinin, aslında sembolik olarak dünya ülkelerini ve 

aralarındaki ilişkiyi yansıttığı söylenebilir. Karakterlerin hem topluma, hem 

kendilerine yabancılaşmalarının sebebinin savaş ve savaşın sebebinin de politik 

nedenler olduğu göze alındığında, ülkeler arasındaki iletişim veya iletişimsizlik 

bireyler arasında olanla paralellik göstermektedir. Miller, Understanding 

Graham Greene adlı eserinde The Quiet American için onun hem dış, hem de 

bir iç hikâyeye sahip olduğunu söyler:  
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İç hikâye, Phuong üzerinde egemenlik kurmaya 

çabalama hikâyesi, bir ad aktarımı görevi görmekte 

veya daha büyük bir çatışmanın küçük bir 

minyatürünü oluşturmaktadır. Phuong doğuyu, 

Üçüncü Dünyayı; Fowler eski olanı ve Pyle yeni 

olanı temsil etmektedir. Phoung büyüleyici derecede 

güzel ve gizemlidir. Fakat aynı zamanda, zengin 

kaynaklara sahip ve hayatta kalma içgüdüsüyle 

hareket etmektedir… Aslında Pyle’ın aşkı, politikası 

gibi tehlikelidir. Masumiyeti hem onun hem de 

etrafındakilerin felaketidir.  Onun küçük bir köpek 

yavrusunu andıran Phuong’u koruma isteği, 

Amerika’nın Vietnam’ı komünist güçlerden 

kurtarma isteği kadar tehlikelidir. Birçok yurttaşı 

gibi, Phuong da Pyle’ı ve Amerika’yı, evlenme, 

büyüleyici bir tur için Vietnam’ı terk etme-Büyük 

Kanyon, Özgürlükler Ülkesi Binası ve daha ötesi- 

gibi ihtiyaçlarına efsanevi bir çözüm gibi görür. Her 

ne kadar Fowler ile olan hayatı belirsizliklerle dolu 

olsa da Pyle’ın ölümü Phuong için olduğu kadar, 

Vietnam için de bir kurtuluş olmuştur. 

(Miller 109-10) 

Alıntıdan da anlaşıldığı üzere, karakterler arasındaki iletişimsizlik sorunu 

semboliktir. Bu sembolleri kullanarak Greene dünya ülkeleri arasındaki ilişkiyi 

karakter aracılığıyla yansıtmaktadır. Bir diğer açıdan bakılacak olursa, Greene 

ülkeler arasında var olan ama açıkça ifade edilmeyen bu iletişimsizlik ve 

devamında gelen politik sorunları karakterlerin kendi hayal dünyalarına 

dönüşleri şeklinde yansıtmıştır. Her iki romanda da başkarakterler Jordan ve 

Fowler mevcut durumlarında bulamadıkları mutlulukları, kendi hayal 

dünyalarında bulmuşlardır. Toplumdan uzaklaşarak kendi içlerine dönen 

Jordan ve Fowler, savaşın ve getirdiği tüm kötü anıların olmadığı zamanlarını 

veya ilerde sahip olacakları güzel günleri düşleyerek içinde bulundukları zor 

durumdan uzaklaşmaya çalışmışlardır.  
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Zor koşullar altında yaşamak zorunda kalan karakterlerin sıkıntılarını biraz 

olsun azaltan hayallerinde, genel olarak ya geçmişteki günlere özlem ya da 

geleceğe yönelik umutlar mevcuttur. For Whom The Bell Tolls’da, her ne kadar 

inandıkları bir şey uğruna da olsa, savaşın onları zorla dağlarda yaşamaya 

mahkûm etmesi, Jordan gibi diğer karakterleri de rahatsız etmektedir. Kitapta 

özellikle ‘Pablo’nun kadını’ diye anılan Pilar, Valencia’da hayatının en güzel 

günlerini geçirdiğini, orada âşık olduğu fakat bir boğa güreşi sırasında 

kaybettiği Finito’yu anlatır. O zamanlarda kendini kadın gibi hissettiğini ve 

mutlu olduğunu söyler. Bu onun için zorluklardan kaçış yolu gibidir. Benzer 

şekilde Maria ile evlenebileceğini ve “Sun Valley’ın, Corpus Christi’nin, 

Texas’ın, ya da Butte’nın veya Montana’nın Bay ve Bayan Robert Jordan’ı 

olacaklarını” (Hemingway 164-65) söyleyen Jordan da âşık olduğu Maria ile 

ilgili geleceğe yönelik hayaller kurmaktadır:  

İspanyol kızlarından harika eş olurdu. Daha önce 

olmadı bu nedenle biliyorum. Yeniden 

üniversitedeki görevimi aldığımda Maria’da bir 

öğretim görevlisinin eşi olabilir ve İspanyolca IV 

dersini alan öğrenciler akşam pipo içmeye 

geldiklerinde, ben onlarla Quevedo, Lope de Vega, 

Galdos ve diğer muhteşem ölüler hakkında 

tartışmalara girerken, Maria’da onlara o mavi 

gömlekli haçlıların başına çöküp, kollarını büküp, 

eteğini sıyırıp sonra eteğini ağzına nasıl tıktıklarını 

anlatırdı.  

(Hemingway 164-65) 

Görüldüğü üzere Jordan köprüyü uçuracak olmanın verdiği gerginlikten 

kurtulmak amacıyla kendi kendine düşüncelere dalmış ve sonunda Maria ile 

beraber olacağını düşündüğü geleceği hakkında hayal kurmaya başlamıştır. 

‘Senin için çalıyor çan,’ ifadesinin, yani ölümün, devamlı huzursuz ettiği 
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karakterler, ölümden öte bir gelecek sahibi olacaklarını hayal etmektedirler. 

Jordan gibi, Fowler da Phuong ile İngiltere’ye gitme planları yapmaktadır. Her 

ne kadar Phuong bilmeden Amerika’da bulunan yerleri düşlüyor olsa da, 

birlikte bir gelecek hayali kurmaktadırlar ve Fowler sadece Phuong’la birlikte 

olan bir geleceğin kendisini mutlu edeceğine inanır. Karısının kendisini 

boşamayacağını düşündüğü zamanlarda da, bu ay veya gelecek yıl Phuong’un 

kendisini terk edeceğini ve bunun ölümle aynı anlama geldiğini söyler. (Greene 

The Quiet American 44) Sonuç olarak, iletişim eksikliği yaşayan karakterler 

birbirlerinden alamadıkları cevapları kendi iç dünyalarında bulmakta ve içinde 

bulundukları ortamın yarattığı huzursuzluktan kurdukları hayallerle kurtulmaya 

çalışmaktadırlar. 

Kendi kendilerine hayaller kurmaları, geleceği düşleyerek mutlu olmaları 

Jordan ve Fowler’ın yabancılaşma hissinden kurtulmak amacıyla bulmaya 

çalıştıkları kaçış yollarına örnek oluşturabilir. Yine de, hayaller kurarak 

yaşamak karakterin yaşadığı sosyal yabancılaşmaya tam bir çözüm 

olamamıştır.  Bu tez kapsamında sosyal yabancılaşma ve içsel yabancılaşma 

olarak ele alınan iki farklı yabancılaşmaya bulunabilecek çözümler konusunda, 

Irene Taviss Changes in the Form of Alienation: 1900’s vs. 1950’s adlı 

makalesinde şunları söyler.  

Bu tip bir çözümün olması yabancılaşmanın bir 

belirtisidir. Sosyal yabancılaşma için çözümler 

aşağıdakiler gibidir.  

1. Sosyal soyutlanmanın azalması, insanlara 

yönelik şüphenin/ güvensizliğin ortadan 

kaldırılması veya ciddi boyutta azaltılması  
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2. Topluma ayak uyduramamış insanın, 

uyumun değerini anlaması ve böyle bir uyumu 

manalı bulması  

3. Bireyin bulunduğu çevrede tamamen ‘evinde 

gibi’ hissetmesi, etrafındaki şeyleri ona manalı ve 

hoş gelecek bir şekilde algılamaya başlaması 

(Taviss 47) 

Taviss’in bu maddelerine bakıldığında, karakterler birbirlerine karşı 

hissettikleri kuşkuları ortadan kaldırmakta ve yaşadıkları ortama ayak 

uydurmakta zorlandıkları için yabancılaşma hissinden kolay kolay 

kurtulamamışlardır.  Jordan ve Fowler’ın, yabancılaşma hissinden biraz olsun 

kurtulmalarına ve ölümü yakından hissederken hayatta kalmalarına bir sebep 

oluşturan tek şey âşık oldukları kadınlar ve onlarla birlikteyken ‘ev’lerinde gibi 

hissetmeleridir. Başka bir deyişle kendilerini birine veya bir yere ait 

hissetmeleri onları yaşadıkları yabancılaşma hissinden uzaklaştırmıştır. Jordan 

ve Fowler ihtiyaç duydukları bir yere veya bir şeye ait olma hissini Maria ve 

Phuong’da bulmuşlardır ve dolayısıyla onlarla olan iletişimleri, diğer 

karakterlerle olan iletişimlerinden farklıdır. 

For Whom The Bell Tolls’da, Jordan Maria’ya aşık olur ve Maria ile olan 

iletişimi ve ona karşı hissettikleri diğer karakterlere karşı olan duygularından 

farklıdır. Jordan, Maria’ya karşı ne Pablo’ya karşı olan güvensizliğini, ne de 

yeni tanıştığı insanlara karşı duyduğu şüpheyi hissetmiştir. Taviss’in 

tanımındaki 'insanlara karşı duyulan güvensizlik ve şüphenin azalması’ 

maddesini göz önüne alırsak, Jordan Maria’ya karşı yabancılık 

hissetmemektedir. Maria ile birlikteyken kendini hiçbir yerde olmadığı kadar 

rahat hissetmekte ve Jordan’ın uyku tulumu, ikilinin evleri haline 

dönüşmektedir. Kendilerini birbirlerine öyle ait hissetmektedirler ki, uyku 
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tulumunun içinde beraberken, dünyadaki tüm görevlerini veya sorumluluklarını 

unutarak dünyada değil de, bambaşka ve sonsuz bir yerdeymiş gibi 

hissetmektedirler. Maria’nın hissettiklerini Hemingway “Maria, gözlerine 

vuran güneşten dolayı her şeyi kırmızı, turuncu, altınımsı bir kırmızı gibi 

görmekteydi ve tümü bu renklerdi, sahip olma, sahiplenme, dolu hissetme 

hepsi bu renklerin bu renklerin körlüğündeydi,” (Hemingway 159) sözleriyle 

anlatırken, Jordan için bunun “hiçliğe çıkan bir geçit gibi olduğunu,” 

(Hemingway 159) ifade eder:  

Sonra hiçliğe, sonra yine hiçliğe, bir kez daha 

hiçliğe, daima ve sonsuza kadar hiçliğe, dirseklerini 

toprağa dayamış hiçliğe, karanlık, asla son bulmayan 

hiçliğe, hep zamanda asılı kamış bilinmez hiçliğe, bu 

kez ve tekrar her zaman hiçliğe, bir daha doğmamak 

üzere hiçliğe, hepsinin ötesinde yukarı, yukarı, 

yukarı taşımak ve hiçliğe, aniden, yakıcı, sımsıkı 

tutan hiçliğe ve zaman tamamen durmuştu. Her ikisi 

de oradaydılar ve toprağın altlarından kaydığını 

hissettiler.  

(Hemingway 159)  

Jordan’ın, yaptığı iş ve yerine getirmesi gereken görevler nedeniyle birçok 

şeyden vazgeçtiğini veya birçok şeyi göze aldığını düşünülürse, Maria’nın ona 

göreviyle ilgili veya dünyayla ilgili her şeyi unutturabilmesi, hissettiği 

yabancılaşma olgusundan kurtulmasına da yardımcı olabileceğine işaret 

etmektedir. Toprağın altlarından kaydığı hissi, yaşadıkları üç günlük ilişkinin 

sınırlarından anlık da olsa kurtulabildiklerinin göstergesidir: “Toprak 

altlarından kaydı, çünkü onlar bir anlığına onun üzerinde dalgalanıyor gibi 

hissettiler ve bu, zamanın ve ölümlülüğün bütün sınırlandırmalarının dışında 

oldu, dünyanın dönmesiyle ölçülebilen zaman kavramından ve bunun yanı sıra, 

gerilla grubunun tüm üyelerinden ayrı olarak gerçekleşti.” (Svoboda 164-65) 
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Görüldüğü gibi, Jordan için, Maria’nın hissettirebildiği şeylere eşdeğer bir şey 

yoktur.  

Benzer şekilde, The Quiet American’da, Fowler Vietnam’a geldiğinde, 

Phuong’a âşık olur. Evli olduğu ve karısı boşanmaya razı olmadığı için, 

Phuong’a gelecek vaat edememektedir ki bu onu daha da çıkmaza sürükler. 

Fowler, içinde bulunduğu çelişkilerden ve savaş ortamında bulunuyor olmanın 

verdiği huzursuzluktan kendisini kurtaracak, ona yaşamak için bir neden 

sunacak tek şeyin Phuong olduğunu söyler. Vietnam’a savaş muhabiri olarak 

gelirken “buraya öldürülmek için geldim” (Greene The Quiet American 110) 

diyen Fowler, Phuong hayatına girdikten sonra ‘Phuong her gece yanımda 

uyurken, neden ölmek isteyeyim ki?’ (Greene The Quiet American 44) diye 

düşünmeye başlamıştır. Fowler için Phuong ölümden vazgeçmek anlamına 

gelmektedir. Varoluşçuluk kavramından yola çıkılacak olursa, Fowler’ın bu 

dünyada bulunma amacı Phuong’dur.  Bu da, Jordan gibi Fowler’ın da yaşadığı 

yabancılaşmadan kendisini kurtaracak tek şeyin bir kadın olduğunun 

göstergesidir. Phuong’un bir gün kendisini terk edeceği korkusuyla yaşayan 

Fowler için Phuong vazgeçilmezdir. “Bazen, Phuong’un evde olmadığını ve o 

dönünceye kadar bir işe başlamanın imkânsızlığını hissederdim, çünkü sürekli 

onun bana dönüp dönmeyeceği endişesini yaşıyordum.” (Greene The Quiet 

American 140) Sözlerinden de anlaşıldığı üzere, Phuong’tan vazgeçmek 

istemeyen Fowler, karısından gelen mektubu da ondan saklar ve içinde 

yazanların tam tersini, yani karısının ondan boşanacağını söyler. Jordan’ın 

aksine Fowler, savaş nedeniyle adam öldürmese de, romanın sonunda sırf 

Phuong’u geri kazanmak için Pyle’ın öldürülmesine yardımcı olur. Bundan 
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dolayı vicdan azabı çekse de, Pyle’ın ölümü, Fowler için Phuong ile arasındaki 

en büyük engelin kalktığı anlamına gelir.  

Sosyal yabancılaşma sürecinde olan Jordan ve Fowler için, Maria ve 

Phuong bir kurtuluş gibi görünmüş, kendilerini evlerinde hissetme duygusu 

sağlamışlardır. Savaşın, ölümün ve bunca kötü şeyin olduğu bir dünyada 

yaşamanın anlamsız olduğuna inanan karakterler, âşık oldukları kadınlardan 

sonra yaşamın amacının bu olduğunu ve onlar için yaşamaları gerektiğini 

düşünmektedirler. Jordan, Maria’yı öylesine sevmektedir ve birlikte mutlu 

olacaklarına öylesine inanmıştır ki, romanın son bölümünde ölmek üzere 

olduğunu bildiği halde Maria’yı grubun diğer üyeleriyle gitmeye ikna eder ve 

“Birimiz olduğumuz sürece, ikimiz de var olacağız.” (Hemingway 163) 

diyerek ona, sonsuzlukta birlikte olacaklarının mesajını verir. Earl Rovit bu 

durum için, “Jordan kendi benliğini Maria’da kaybederek, önemsiz 

ölümlülüğünün ötesinde bir sonsuz hayat kazanmıştır.” (Rovit 120) der.    

Jordan ve Fowler’ın kendi yabancılaşmışlıklarının çözümünü Maria ve 

Phuong’da bulmaları romanlarda bazı sembollerle anlatılmıştır. The Quiet 

American’da Fowler’ın sürekli Phuong’un varlığını hissetmek istemesi romana 

pipo hazırlama sembolü ile yansıtılmış ve Phuong pipo hazırlamayı kendine 

görev haline getirmiştir. Fowler eve gelir gelmez Phuong’un piponu 

hazırlayayım mı sorusunu sorması Fowler’ın bağlılığını ve bağımlılığını 

gösteren bir işarettir. Pipo sembolünün Phuong ile eşleştirilmesine kanıt 

oluşturacak şekilde Fowler, Phuong olmadığı zamanlarda pipo da 

içmemektedir. (Greene The Quiet American 121) Kadının kendine pipo 
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hazırlamayı görev edinmesi, bundan zevk alması, hep birlikte olmak 

istediklerinin sözsüz bir ifadesidir. Fowler, Phuong’un Pyle ve kendisi arasında 

yapacağı seçime müdahale etmemek için, bu konu hakkında kendini övecek 

konuşmalar yapmaz. Aksine Pyle’ın, Phuong için ne kadar iyi bir eş olacağını 

söyler. Bu nedenle, aralarındaki iletişim ya Pyle ile ilgili sorulara ya da ikisinin 

de istediği şeylerin sözsüz birer ifadesi olan pipo hazırlama geleneğine 

bağlıdır.  

 Jordan da Fowler gibi yaşadığı yabancılaşmadan kaçmak amacıyla 

Maria’ya sığındığını birçok yerde ona olan bağlılığıyla göstermektedir. 

Fowler’dan farklı olarak, Jordan bağlılığını daha açık şekilde ortaya koyar. 

Nitekim Maria ile gerilla grubu içinde hiç kimseyle olmadığı kadar kibar ve 

umut verici konuşmakta, onu sahiplenmekte ve kendini ona ait hissetmektedir. 

Dağlardaki görevi, cumhuriyet veya Pablo’nun yaptıkları gibi konuları 

düşünmekten sıkılınca, kendini mutlu etmek için Maria’yı düşünmeye yönelir. 

Tüm gün başından geçen olayları bir kenara bırakıp, hiçbirini düşünmeden 

Maria ile birlikte gelecekte neler yapacaklarının hayallerini kurar.  Maria’ya 

gelince, onun Jordan’a olan bağlılığı ise en az Phuong kadar net 

hissedilmektedir. Ayrıca, Maria’nın Jordan’a olan bağlılığı, Fowler’ın Phong’u 

bırakmamak için yaptıklarıyla da benzerlik gösterir. O da tıpkı Fowler gibi en 

çok Jordan’ın onu bırakacağından korkmaktadır. Bu nedenle, geleneksel kadın 

modeline uygun bir tavırla Jordan’ı mutlu edecek ne varsa yapmak 

istemektedir. “Evet seni öpmeliyim, senin için her şeyi yapmalıyım.” 

(Hemingway 70) diyerek Jordan’ın kendisi için önemini dile getirir. Hem 

Jordan hem Maria birbirleriyle buluşmak ve konuşabilmek için akşam olmasını 
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beklerler ve içinde bulundukları durumun yarattığı tüm huzursuzluğu bir 

kenara bırakarak, dağdan ayrıldıktan sonra neler yapacakları ile ilgili 

konuşmaya başlamak isterler. Jordan kendi içinde yaşadığı çelişkilerin hepsini 

bir kenara bırakmış bir şekilde, belki de en emin olduğu konu üzerinde, 

Maria’ya olan aşkı konusunda, tüm gece konuşur. İkisinin iletişimi, ilişkileri üç 

günle sınırlı da olsa zaman ve mekân olgularını aşmış, yalnızca Jordan’ın değil 

Maria’nın da sosyal olarak yabancılaşmışlığının çözümü haline gelmiştir.  

Jordan ve Fowler kendi yabancılaşmışlıklarına bir çare olarak gördükleri 

Maria ve Phuong ile ilgili olarak bazı farklılıklar olsa da benzer şekilde planlar 

yapmakta ve hayaller kurmaktadırlar. Jordan, cumhuriyet uğruna kendisine 

verilen görevi yerine getirmeye kendisini adamış bir karakter olmasına ve  

Maria kendisine “Kadının olabilir miyim?” diye sorduğunda “Yaptığım iş 

yüzünden bir kadına sahip olamam ben.” (Hemingway 73) diye yanıtlamasına 

rağmen, Maria ile birlikte gelecek planları yapmaktadır. Ancak, Jordan’ın 

Maria ile ilgili yaptığı planlar hep savaşın bitişi ve cumhuriyetin kuruluşu 

sonrasına aittir. Onun “Genel olarak, cevabın ne olması gerektiğini biliyoruz: 

daha çok ve daha iyi demokrasi yabancılaşma olgusunu azaltacaktır,” (Schmitt 

ve Moody 223)  sözleri, demokrasiye ve cumhuriyete yönelik verdikleri savaşı 

kazandıktan sonra olacaklara dairdir. Özellikle yabancılaşma hissinin azalacağı 

düşüncesi yerleşik ve düzenli bir yaşam isteği Jordan’ın Maria ile beraber 

İspanyaya gidip yaşayacaklarını düşlemesinde açıkça görülmektedir. Jordan’ın 

Maria ile birlikte ‘Plaza del Callao otelinde kalacaklarını, Jordan görüşmeye 

gittiğinde Maria’yı otelde bırakacağını ve sonra gelip Maria’ya kıyafetler 

alacaklarını, çok güzel yemekler yiyeceklerini, şarap ve viski içeceklerini 
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anlatması’ (Hemingway 343) Maria’yı gelecekte yaşayacağı mutluluğun 

sembolü olarak gördüğünün işaretidir. Jordan ve Maria arasındaki diyalog bu 

şekilde uzunca bir süre devam eder. Geleceklerine yönelik kurdukları bu 

hayaller, onları anlık da olsa yaşadıkları uzaklaşma ve yalnızlık hissinden 

kurtarmaktadır çünkü aslında gelecekteki mutluluğun sembolünü sevdiği 

insanda bulan yalnızca Jordan değildir.   

The Quiet American’da da Fowler ve Phuong gelecek planları 

yapmaktadırlar, fakat Fowler’ın İngiltere’deki karısı boşanmaya razı olmadığı 

için Fowler hiçbir zaman emin konuşamamaktadır. Bunun yanı sıra, Phuong 

sadece Vietnam’dan gitmeye odaklanmaktadır ve İngiltere ile ilgili çok da bilgi 

sahibi değildir. Bu da Fowler ile beraber gidebilecekleri yerlerden bahsederken 

komik durumlar ortaya çıkarmaktadır. Phuong’un görmek istediği veya merak 

ettiği her şeyin Amerika’da veya Amerika ile ilgili olması, romanın politik bazı 

semboller içermesi ile açıklanabilir olsa da, bu aynı zamanda, Fowler’ın 

Phuong ile birlikte olacağı düzenli bir hayat, Phuong’un ise yalnızca düzenli 

bir hayat istediğine işaret etmektedir. Fowler ile Jordan arasındaki en dikkat 

çeken farklılık Fowler’ın Phuong ile ilgili düşüncelerinin veya hayallerinin, 

geleceğe yönelik olmaktan çok geçmişe yönelik olmasıdır. Bunun en önemli 

sebebi Pyle geldikten sonra Phuong’un Fowler’dan uzaklaşması ve Pyle ile 

evlenmeyi düşünmeye başlamasıdır. Bu yüzden Fowler, “Gelecek nefret 

ettiğim şey olmuştu. Yalnızlık yatağımda uzanır ve ben onu kollarıma alırdım. 

O değişmedi, benim için yemek pişirdi, pipolarımı hazırladı ve zevkim için 

vücudunu bana verdi. Ama bunlar bile zevk vermiyordu artık. Beraber 

yaşadığımız o ilk günlerdeki benliğini istiyordum” (Greene The Quiet 
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American 140) diyerek eskiye yönelik bir düzene ve aşka özlem duyduğunu 

belirtmektedir.   

Jordan ve Fowler’ın savaş ve yarattığı ortam dolayısıyla yabancılaşma 

hissine kapılmalarının yanı sıra Maria ve Phuong gibi kadın karakterlerin de 

farklı sebeplerle sosyal yabancılaşma yaşadıkları görülmektedir. The Quiet 

American’da, Fowler ile aynı sebeplerden olmasa bile, Phuong da toplumun 

kadına yaptığı baskı ve kadından bekledikleri doğrultusunda toplumdan 

uzaklaşmıştır. Phuong’un, Fowler ile tanışmadan önce dansçı olduğu ve 

kendisinden beklenenin sadece başkalarına güzel görünecek şekilde dans etmek 

olduğu göz önüne alınacak olursa, toplumda kadına meta olarak bakılan bir 

mesleğe sahip oluşu Phuong için sosyal bir yabacılaşmışlık hissi 

uyandırmaktadır. Ataerkil toplumlarda genel olarak Phuong olan kadınlar için 

bu yabancılaşma hissinden kurtulmanın tek yolu ise evliliktir. Evlilikle beraber, 

toplumun kendilerinden beklediği şeyi yapmış, o topluma adapte olmuş olacak 

ve yabancılaşmışlık hissinden kurtulacaklardır. Phuong da bu nedenle kiminle 

olduğunu önemsemeksizin, sadece evlenmek istemektedir.  

Benzer bir yabancılaşma hissini, For Whom The Bell Tolls’da Maria ve 

Pilar’da da görebiliriz. Savaş dönemi öncesinde kadından beklenen şeyleri 

karşılamaya odaklanmış Maria ve Pilar, erkeklerin dünyasına yani savaş 

ortamına girdiklerinde bambaşka birileri olmuşlardır. Savaş dönemi cinsiyet 

eşitliğinin net olarak görülebildiği bir yerdir ve dolayısıyla kadınlar da erkekler 

kadar ön plandadır. Pilar, yeri geldiğinde Pablo’dan daha sert bir şekilde 

cumhuriyeti savunmakta; Maria da bazen Jordan’dan daha ateşli tartışmalara 
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girmektedir. Jordan’ın “Kadın olmadan burada ne organizasyon ne de disiplin 

var” (Hemingway 63) lafı Pilar’ın ne kadar mühim bir rol üstlendiğini 

göstermektedir. Savaş öncesinde olduklarından çok daha güçlü görünen Maria 

ve Pilar’ın bu değişimi, bir yandan onların erkek egemen toplumda yaşadıkları 

yabancılaşma hissinin azaldığını, öte yandan da İspanya’da oluşan yeni kadın 

modelini yansıtmaktadır. Pilar kadar sert bir yapıya sahip olmadan, hem 

Jordan’ı mutlu etmeye çalışan, hem de kendini ezdirmeyen Maria ile birlikte,  

Hemingway bir değil iki tane ‘Yeni İspanyol 

Kadını’ örneği sunmuştur For Whom The Bell 

Tolls adlı eserde. Heybetli Pilar’ın yanı sıra 

roman, bir kadın kahraman daha sunar ve Maria 

Pilar’ın asabiyetini ve baskın karakterini 

taşımıyor olsa da, Hemingway aynı zamanda 

Maria’yı da, ona ‘Yeni Kadın’ yakıştırmasını 

yaptıracak özelliklerle birlikte sunar. 

(Guill 12)  

Savaş öncesi dönemde, toplumun beklentilerini yerine getirebilmek uğruna 

kendi kişiliklerini geri plana atan kadınlar, savaş esnasında cinsiyet eşitliği 

sağlanması ile beraber kendi kimlikleriyle yaşadıkları topluma dâhil 

olmuşlardır. Bu da onları yalnızlaşma, yabancılaşma hissinden kurtarmıştır. 

Görüldüğü gibi savaş erkek karakterleri yabancılaşmaya iterken kadın 

karakterleri yabancılaşmadan kurtarmıştır. Kitapta özellikle Maria’nın yaşadığı 

değişim, giydiği kıyafetlerle de desteklenmiştir. Pilar onu dağlara getirmeden 

önce daha geleneksel kıyafetler giyen Maria, sonrasında cumhuriyetin sıkı bir 

savunucusu olmuş ve bu ‘Yeni İspanyol Kadını’nın’ bir örneği olmuştur. Bu 

örnekten yola çıkılarak, erkeklerle aynı şartlarda savaşa katılan kadın 

karakterlerin özgürleştikleri yorumu yapılabilir.  
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Sonuç olarak, her iki romanda da kadınlar özellikle yabancılaşma 

bağlamında, erkek karakterlerin savaş ortamında yaşadıkları yabancılaşma 

hissini yenmelerinde onlara yardımcı olmakta ve savaş öncesi hissettikleri 

kendi yabancılaşmışlıklarını yine farklı şekillerde çözmektedirler. Phuong için 

evlenmek, içinde yaşadığı topluma yeniden adapte olmasına sebep oluşturan 

bir durumken, Maria ve Pilar için savaş ortamında geri planda değil ön planda 

olmak, erkeklerle eşit seviyeye gelmiş olmak anlamına gelir. Bu şekilde 

kendilerini yeniden o topluma ait hissetmişlerdir. Savaşın getirdiği 

sorumluluklar sonucu toplumdan uzaklaşan Jordan ve Fowler, etraflarındaki 

insanlara şüpheyle yaklaşırken ve onlarla sınırlı bir iletişim kurarken, aşık 

oldukları kadınlarla birlikte olduklarında, hayatın anlamını çözmüş gibi 

hissetmekte ve yabancılaşma hissinden kurtulmaktadırlar.  

 Tezin birinci bölümü olan ‘Sosyal Yabancılaşma’ başlığı altında sosyal 

yabancılaşmanın tanımına değinilmiş; Jordan, Fowler, Maria, Phuong, Pyle, 

Anselmo ve Pilar’ın sosyal yabancılaşma sürecini nasıl yaşadıkları 

tartışılmıştır. Sosyal yabancılaşmanın ilk aşaması sayılabilecek olan toplumdan 

ve insanlardan uzaklaşma, her iki romanın başkarakterleri üzerinde benzerlikler 

ve farklılıklar ortaya konularak incelenmiştir. Toplumdan uzaklaşan 

karakterlerin doğal olarak kendi içine dönmesi ve insanlarla olan iletişiminde 

daha seçici davranması, onları hayal kurmaya ve kendi hayallerinde mutlu 

olmaya çalışmaya götürmüştür. Hayaller kurmaya ve iletişimsizlik sorunu 

yaşamaya başlayan karakterlerin yabancılaşma hissinden kurtulduğunu 

düşünebileceğimiz tek an, romandaki kadın karakterlerle oldukları zamanlardır. 

İki romanda da aşk ilişkileri alt konu olarak ele alınmış ve bu ilişkiler 
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karakterlerin yaşadıkları yabancılaşma hissine bir çözüm olarak sunulmuştur. 

Aynı zamanda, kadın karakterlerin yaşadıkları yabancılaşma sorunu, 

yabancılaşmışlık hissine bulunan farklı çözümlerden bahsedilerek çeşitli 

boyutlarıyla incelenmiştir. Kadın karakterlerin farklı ortamlarda yaşadıkları 

değişimler incelenmiş ve savaşın kadın karakterler üzerindeki etkisi her iki 

romandaki kadın karakterler üzerinden gösterilmiştir.  
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BÖLÜM 2: İÇSEL YABANCILAŞMA 

İlk bölümde For Whom The Bell Tolls ve The Quiet American’da ele 

alınan sosyal yabancılaşmanın yanı sıra, savaşın bireyler üzerinde yarattığı 

ikinci bir yabancılaşma, içsel yabancılaşma veya kendine yabancılaşmadır. 

Savaşın gerekliliklerini yerine getirmek ve aynı zamanda kendi hayatına devam 

edebilmeye çalışmak, bireyin sadece değişen topluma ve o topluma ait 

insanlara karşı değil, başından beri istemediği şeyleri yapmak zorunda 

bırakılan ve toplumda meydana gelen değişikliğin istemeden bir parçası olan 

kendi özüne de yabancılaşmasına sebep olmuştur. Eleştirmen Frank Johnson 

son zamanlarda yabancılaşmanın, insan grupları içinde meydana gelen ayrılığın 

maddesel olarak gözlenebilen hali olduğunu ifade eder, fakat tarihi olarak 

yabancılaşmanın daha eski kullanımlarının, sübjektif ve bireysel olduğunu 

savunmaktadır. (Johnson "Psychological Alienation: Isolation and Self-

Estrangement" 53) Yani henüz toplum olgusu oluşmadan önceki zamanlarda da 

yabancılaşmadan söz edilebilir. Tıpkı sosyal yabancılaşma gibi, içsel 

yabancılaşma da Johnson gibi birçok eleştirmen tarafından ele alınmış ve farklı 

şekillerde yorumlanmıştır.  

Marx, bireyin bir maddenin kölesi haline gelmesi yönündeki 

düşünceleriyle sosyal yabancılaşmayı tanımlarken, Hegel bireyin sosyal olarak 

yabancılaşmasından ziyade kendi içinde yaşadığı yabancılaşma hissine 

odaklanmıştır. Hegel, yabancılaşmayı ilk olarak, “İnsanın özde farklı olmadığı 

ve geçmişte birleşik olduğu bir şeyden ayrıldığının farkındalığı” olarak, ikinci 

olarak da “Bireyin özde farklı olmadığı ve geçmişte birleşik olduğu bir şeyden 
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ayrı olan benliğinden kast vazgeçişi ya da teslimiyeti; yani yabancılaşma 

durumundaki kendisini, bu ayrılığın zeminini yok etmek üzere kurban edişi” 

olarak tanımlamaktadır. (Demirer ve Özbudun 13) Hegel’in bu tanımının yanı 

sıra, ilk bölümde de ele alınan Seeman’dan ve onun ‘kendine yabancılaşma’ 

üzerine düşüncelerinden bahsetmek oldukça yararlı olacaktır. Seeman ilk 

bölümde de belirtildiği üzere yabancılaşma kavramını güçsüzlük, anlamsızlık, 

normsuzluk, sosyal yalıtılmışlık ve kendine yabancılaşma olarak beş gruba 

ayırmaktadır. Kendine yabancılaşma ile ilgili olarak Seeman’ın da alıntı yaptığı 

Fromm, “Yabancılaşma kavramı ile insanın kendisini bir yabancı gibi 

deneyimlediği durumlar kastedilmektedir. Kendisinden uzaklaşmıştır.” 

(Fromm 110) der. Fromm’un bu tanımından da çıkarılabileceği üzere, birey 

yalnızca çevresine değil, kendi benliğine de yabancılaşmaktadır. Bireyin 

kendine yabancılaşmasının sebepleri, onu sosyal çevresinden uzaklaştıran, 

iletişimsizliğine ve kendi içine dönmesine sebep olan faktörlerle aynıdır; fakat 

içsel yabancılaşma bireyin topluma karşı takındığı tavır veya çevresindeki 

insanlarla olan iletişiminden ziyade, kendi içinde, kendi zihninde meydana 

gelen bir olgudur. Yani Johnson’un da belirttiği üzere içsel yabancılaşma 

psikolojik bir duruma benzerlik gösterir.  

Hegel’in bu konudaki düşüncelerini Demirer ve Özbudun şu şekilde 

alıntılamışlardır: “Psikolojik yabancılaşma, kendine yabancılaşma durumuna 

yakındır. Bu da bir kişinin kendi iç gerçekliğinden ayrılışının bilincinde 

olduğunu gösterir.” (Johnson "Alienation: Concept, Term, and Word" 41) 

Kişinin kendi isteği dışında yaşadığı zor koşullar onu önce yaşadığı topluma, 

sonra kendisine yabancılaştırmıştır. Bu yabancılaşma hissi bireyin psikolojik 
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olarak da ikilemler yaşamasına neden olabilmektedir. Bireyin kendi içinde 

yaşadığı çelişkiler ve devamlı hayal kurarak yabancılaşma hissinden 

uzaklaşmaya çalışması örnek olarak gösterilebilir. Değişmekte olan topluma 

bir şekilde adapte olmak adına, kendilerinde meydana gelen değişikliklere 

alışamayan karakterler, yeni benliklerine karşı bir yabancılaşma duygusu 

yaşamaktadırlar. Bu tip bir kendine yabancılaşma, kimi zaman benzerlik kimi 

zaman farklılıklar gözetilerek, hem For Whom The Bell Tolls’da hem de The 

Quiet American’da ele alınacaktır. 

For Whom The Bell Tolls ve The Quiet American’da özellikle 

başkarakterler Jordan ve Fowler sosyal olarak çevrelerine yabancılaşmalarının 

yanı sıra, içsel olarak da kendilerine yabancılaşmışlardır. İçsel yabancılaşma 

tamamen benzer şekillerde olmasa da her iki karakterde de görülmektedir. İçsel 

yabancılaşma sürecinin başlarında Jordan ve Fowler, görevleri dolayısıyla 

katıldıkları topluma uyum sağlamak için kendi özlerinde bazı değişiklikler 

meydana geldiğini fark etmişlerdir. Jordan kendinde meydana gelen bu 

değişikliği sorgulamaya başlamış ve her iki karakter de kendi içlerinde de 

çözemedikleri bir çıkmaza girmişlerdir. Jordan yapmak zorunda olduğu fakat 

yapmaya istekli olmadığı işlerle ilgili kendisini ikna etmeye çalışmakta fakat 

bu esnada kendi fikirleriyle çelişmektedir. Fowler’ın ise roman boyunca 

tekrarladığı bazı söylemlerinde çelişkiler ve tutarsızlıklar saptanabilir. Her iki 

romanda da bu tip çelişkili ifadelere rastlanmaktadır. Bu çelişkilerle beraber 

karakterler, kendi iç dünyalarına dönmüş ve devamlı olarak kendi hareketlerini 

ve inançlarını sorgulamaya, aynı zamanda tutarsız söylem ve hareketlerde 

bulunmaya başlamışlardır.  
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Kitaplarda, Frank Johnson’un “gerçeklik” dediği dış dünyayı ve onun 

değerlerini sorgular hale gelen karakterlerin, Tanrı algısı da dâhil olmak üzere 

birçok konuda kendi kendilerine sordukları sorulara ve yine kendi kendilerine 

verdikleri cevaplara rastlanabilir. Kendi içinde çelişkiler yaşayan Fowler ve 

devamlı kendini sorgulayan Jordan benzer şekilde hayatın ve içinde 

bulundukları ortamın anlamsızlığında karar kılmış, varoluşçuluğa benzer bir 

şekilde anlam arar hale gelmişlerdir. Kendini çok boş ve anlamsız bir hayat 

sürüyor olarak düşünen karakterler, ölümün en iyi çare olduğunu düşünmekte 

ve bir yerde onu beklemektedirler. Romanlarda Jordan ve Fowler’ın hayatın 

anlamını arama çabalarının yanı sıra, yazarların da hayatın anlamının ne 

olduğunu düşündürmeye yönelik çabalarından bahsedilebilir.  

Her ne kadar adı “içsel yabancılaşma” olsa da, Jordan ve Fowler’ın 

yaşadığı uzaklaşmanın temel sebeplerinden birisi yine bireyin sosyal olarak 

yabancılaşmış olmasıdır. Bireyin yabancılaşması aynı zamanda toplumun 

yabancılaşmasından soyutlanamaz niteliktedir:   

Bir kişi kendi kanaatine göre, toplum içinde yapması 

gerekenleri doğru bir şekilde yerine getirmediğine 

inandığında veya öyle hissettiğinde, toplumdan 

yabancılaşır. Bir insan toplum ona yabancılaştığı 

için topluma yabancılaşır. Kişisel yabancılaşma 

toplumun yabancılaşmasının bir etkisi veya 

neticesidir. 

(Rotenstreich 78)  

Kendi dışındaki sosyal dünyaya yabancılaşan karakter, kendi içinde ayrı bir 

dünya yaratır; fakat bu ayrı iki dünya birbirleriyle çelişebilmektedir. Jordan ve 

Fowler’ın kendi dünyaları ve dışlarındaki dünya gerçekleri arasındaki gidiş 
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gelişlerine rastlamak mümkündür.  Frank Johnson bu iki ayrı dünya hakkında 

şunları söyler:  

Varoluşçulukta ve Doğuya ait mistiklikteki mevcut 

karşıt kültür ve savaş sonrası dönemle ilgilenme 

eğilimlerine rağmen, batı kültürlerindeki mesaj açık 

bir şekilde ortadadır : “gerçeklik”  bireyin tam 

dışındadır. Kabul edilmiş yönelim dünyayı direkt 

olarak veya dışa ait bir çevre olarak algılama 

yönündedir. ……. Bir önceki bölümde de anlatıldığı 

gibi, insanın öz bilinci ve varlığı, onun farklı 

doğasına ve diğer şeylerden ve mahlûklardan kesin 

olarak ayrılışına vurgu yapılarak, nesneciksel olarak 

görülür. Dış dünya nesnel, düzenli ve 

öngörülebilirdir. Öznellik ise bunun anti-tezi olarak 

görülebilir: kaidesiz, mantık dışı ve tuhaf. Sıra dışı 

olarak merak uyandıran dini ve estetik motiflerin 

haricinde, içsel bir olayın odak noktası sosyal olarak 

aykırıdır. Sosyal amaçtan ve ortak olarak kabul 

edilen anlamdan uzak olağandışı öz kaygı, 

kendinden geçme veya dalgınlıklar en eğlendirici 

ama daha yaygın olarak açıkça tehlikeli olarak 

görülen örnekler arasındadır. Tehlikelerden bir 

tanesi, doğal olarak, hayal eden kimsenin, şairin, 

düşünceye dalmış kişinin tekrar “gerçekliğe” 

dönemeyebileceğidir.  

(Johnson "Psychological Alienation: 

Isolation and Self-Estrangement" 59) 

Jordan ve Fowler’ın dış dünyadaki gerçekliğe ayak uydurma çabaları ve 

dış dünya ile kendi iç dünyaları arasındaki uyuşmazlık açıkça görülmektedir ve 

hem Hemingway hem de Greene romanlarında bu iki ayrı dünyayı 

kullanmışlardır. Her iki yazar da, gözlemlediğimiz dış dünyanın dışında her 

insan için farklı bir dünya daha olabileceğini ve bu farklı iç dünyanın, dış 

dünya ile uyumlu olamayabileceğini anlatmak istemişlerdir. Romanlarda 

birbirine tamamen zıt olduğu anlaşılan bu iki dünya Jordan ve Fowler’ın hem 

sosyal çevrelerine hem kendi özlerine yabancılaşmalarına neden olmaktadır. 

Graham Greene’in bu iki dünyayı kullanış biçimine dair Understanding 
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Graham Greene’ de R.H. Miller, Graham Greene’i anlamak için öncelikle 

onun eserlerini, “hikâyenin akışı sırasında iki dünyanın devamlı olarak ya 

birbirleriyle yankılandığı ya da birbirleriyle birçok noktada zıt düştüğü 

romanlar olarak görmeliyiz. Dünyalardan birincisi coğrafi konum olarak dış 

dünyadır. Diğeri ise insanın kalbi olarak iç dünyadır,” der. (Miller 1) Miller’ın 

“coğrafi dış dünyası” Johnson’ın “gerçekliği” ile aynıdır. Miller, Greene’in bir 

romanda iki farklı konuyu ele aldığını söyler ve bu iki dünyayı şöyle açıklar:  

Eğer her Greene romanında, yerlisi ve dolayısıyla 

yabancısı olduğu kültür tarafından yakalanmış bir 

İngiliz adamın büyük evrensel dünyası varsa,  

aynı zamanda bir de, genellikle erkek olan 

karakterin kedisiyle savaş halinde olduğu küçük 

evrensel bir dünya vardır. Greene’in Sir Thomas 

Browne’dan, ilk kitabı için seçtiği alıntıda  

“İçimde bana kızgın başka bir adam var.” 

denilmektedir. Greene’in bütün başkarakterleri 

kendileriyle yaptıkları bu savaştan 

muzdariplerdir- Brighton Rock’ta Pinkie,  The 

Power of the Glory’de papaz,  The Heart of the 

Matter’da Scobie, A Burnt-out Case’de Querry, 

The human Factor’de Castle. Bundan kaçış 

yoktur.  

(Miller 11) 

Miller’ın da belirttiği gibi bundan kaçış yoktur ve The Quiet American’da 

da Fowler bu çelişkileri yaşamaktadır. Özellikle dış dünya ve iç dünya olarak 

tanımlayabileceğimiz iki farklı dünyanın karakter üzerindeki etkisi onu içsel 

çelişkilere götürmektedir. Savaş gerçeği, ülkelerin politik pozisyonları, kişiye 

verilen görev gibi dış dünyaya ait durumların, kişinin iç dünyasıyla ve 

düşünceleriyle çelişmesi üzerine karakterler bu tutarsızlıkları yaşamaktadırlar. 

Kendi özleriyle, karakterleriyle uyuşmayan işleri yapmak veya bu tür 

durumlara göz yummak zorunda kalan karakterler, eski günlerdeki hallerini ve 
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şimdiki hallerini karşılaştırmakta ve ne kadar değiştiklerini, mevcut durumun 

kendi benlikleriyle nasıl çeliştiğini ifade etmektedirler. Fowler kendinde 

meydana gelen değişikliği şöyle açıklar:  

İnsan gençliğini ne çabuk unutuyor. Bir zamanlar 

ben, haber olabilecek önüme ne çıkarsa ilgilenirdim, 

fakat el bombaları benim için bayatlamış şeylerdi; 

onlar yerel gazetelerin arka sayfalarında kullanılan 

tarzda şeylerdi. Dün gece birçoğu Saigon’da, 

birçoğu Cholon’da patlayan.  Bu tür haberlere 

Avrupa baskılarında yer verilmiyordu. 

 (Greene The Quiet American 18) 

Fowler’ın bu sözlerinden onun ne kadar değiştiği, dış dünya diyebileceğimiz, 

politika ve savaş gerçeğini barındıran dünyanın onu kendi benliğine bile 

yabancı hale getirdiği anlaşılabilir. Fowler’ın, Vietnam’a geldikten sonra 

eskiden yapmayacağı şeyleri yapmaya başlamış olması, onun kendi kendine ne 

kadar yabancılaşmış olduğunun göstergesidir. Zira kendine yabancılaşma, 

insanın kendi içinde bilerek veya bilmeyerek oluşturduğu bir diğer öze (self) 

yenik düşmesidir. Fowler da yaşadığı değişimde, Vietnam’a geldikten sonra 

kendi içinde oluşan yeni öz’üne alışmış ve eski Fowler’a yabancılaşmıştır. 

Dolayısıyla, eski Fowler ve olmaya çalıştığı yeni Fowler arasında çelişkiler 

yaşamaktadır.  

Miller‘ın, Greene’in romanlarında iki farklı dünyayı (dış dünya veya 

gerçek dünya ile karakterin iç dünyası) iç içe geçirerek kullanmasıyla ilgili 

olarak yaptığı açıklamanın bir benzerini, Sheridan, Hemingway için yapar. 

Jordan’ın kendi iç dünyasında yaşadığı çelişkiyi Sheridan Baker, 

Hemingway’in genel olarak tüm karakterlerine gönderme yaparak şu şekilde 

açıklamaktadır.  
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Ama çelişkinin her bir tarafı, çelişkinin ikiye 

ayrılması ve kişisel tarafının da tekrar ikiye 

ayrılmasıyla çoğalmaktadır. Kişisel hayatın zevkleri 

hikâyenin sonunda, neredeyse tamamen yeni bir 

mesele haline dönüşerek, ölümün hayaline boyun 

eğmek zorunda kalmaktadır. Öte yandan, hizmet 

anlamında çoğalma ise romanın ilerlemesini sağlar. 

Hizmet etme problemi yozlaşmış bir toplum, 

umutsuz bir ikilem ve faydasız bir savaş tarafından 

içinden çıkılmaz bir hal almıştır. 

(Baker 109) 

Fowler’ınkine benzer çelişkileri For Whom The Bell Tolls’da Jordan’ın 

da yaşadığı söylenebilir. Fowler ile benzer şekilde, Jordan karakteri de, 

birbirleriyle çelişen iki farklı dünya oluşturmuş ve bu iki dünya ile ilgili kendi 

içinde çıkmaza girmiştir. Jordan’ın kendi içinde yaşadığı çelişki, toplumun 

beklentilerine uymaya çalışan Jordan ile bundaki mantıksızlığı bilen ve 

yapmak istemeyen Jordan arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır. Bir 

tarafta kendisinden savaşmasını ve adam öldürmesini bekleyen toplum veya 

üyesi olduğu çete üyeleri, öte yanda yaptıkları şeyin yanlış ve acımasız 

olduğunu düşünen bir insani yan vardır. Jordan bu ikisi arasında kalmış ve 

çelişkiler yaşamaya başlamıştır.   

 Jordan ve Fowler’ın içinde yaşamak zorunda oldukları toplum normları, 

savaş döneminde olmanın getirdiği sorumluluklar, gerçek bir Hıristiyan gibi 

yaşamanın verdiği yükümlülükler ve bunlar gibi topluma ve dış dünyaya ait her 

şey karakterlerin kendi dışlarındaki gerçeklikleridir. Hem Hemingway hem 

Greene karakterlerini bu gerçeklik üzerine oturtmuşlardır; fakat aynı zamanda 

romanlarını karakterlerin düşüncelerini direkt olarak öğrenebileceğimiz öznel 

bir anlatım yöntemiyle süsleyerek, okuyucuya, dış gerçeklik üzerine kurulan 

bir birey hayatını keşfetme olanağı sağlamışlardır. Karakterlerin diğer 
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karakterlerle paylaşmadıkları, sadece kendi zihinlerinde yaptıkları yorumlara, 

kurdukları hayallere direkt olarak ulaşarak onların iç dünyaları ve dış dünyaları 

arasındaki farkı açıkça görebiliriz. Jordan’ın iç konuşmalarından birinde 

“İspanya işin ve mesleğindi, öyleyse İspanya’da olmak da doğaldı.” diye 

başlaması ve iki paragraf sonra “Ama Maria iyiydi. Belki de hayattan alacağım 

budur; yetmiş yıl yerine kırk sekiz saat veya belki de yetmiş saattir,” 

(Hemingway 165-66) diyerek devam etmesi romanlarda rastlanan iki farklı 

dünya görüşüne kanıt oluşturmaktadır.  

Sosyal yabancılaşma bölümünde de ele alınan Jordan ve Fowler’ın 

sürekli olarak hayaller kurmaları aslında bir nevi dış gerçeklikten kaçış olarak 

yorumlanabilir. Karakterlerin kendi iç dünyalarına dönmelerine sebep olan 

sosyal yabancılaşmadan sonra, gerçeklik ve iç dünya çelişkisini keşfetmeleri 

onları kendilerine de yabancılaştırmıştır.  Kendi özüne yabancılaşma 

konusunda birey üzerinde gözlenebilen en belirgin etkiler, yaşadığı içsel 

çelişkilerdir. İki dünya arasındaki farkı anlayan fakat bunu dile getiremeyen, 

bununla yaşamaya mecbur olan birey kendi benliğine de yabancı hale 

gelmiştir. İki dünyaya ait olan da kendi benliğidir, ancak Hegel’in tanımıyla 

kendisinden ikinci bir öz meydana getirmiştir. Kendi benliğini 

gerçekleştirebilmesi için bu iki dünyadan ve bu iki benlikten birisini seçmek, 

bir diğerini ise öldürmek zorunda kalan birey, bu çelişki içinde en çok 

kendinden uzaklaşmıştır.  

For Whom The Bell Tolls’da Jordan köprü uçurma işini öylesine 

benimsemiş bu işe o kadar odaklanmıştır ki başka herhangi bir şey düşünmeye 
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lüksü olmadığını savunmaktadır. Sorgulamak ya da istenileni yapmak arasında 

bir seçim yapması gerekmektedir ve Jordan seçimini hikâyenin başlarında şu 

düşünceleriyle ifade eder: 

En iyiler, düşününce, hep mutlu olanlardı. Mutlu 

olmak daha iyiydi ve bir şeylerin işareti gibiydi. 

Daha hayattayken ölümsüzlüğe sahip olmak gibiydi. 

bu karışık bir şeydi ve böyle olanlardan çok azı 

kaldı. Hayır, mutlu olanlardan geriye çok kalan 

olmamıştı. Ve eğer sen böyle düşünmeye devam 

edersen, sen de sağ kalamayacaksın oğlum. Böyle 

düşünmeyi kes artık yaşlı komutan. Sen bir köprü 

uçurucusun, bir düşünür değil. 

(Hemingway 17)    

 Jordan’ın cümlelerinden anlaşılacağı üzere, karakter bir noktada 

sorgulama veya düşünme eylemine son vermek, sadece dış dünyadaki 

“gerçeklikle” ilgili sorumluluklarını yerine getirmek istemektedir. Fakat 

romanın ilerleyen bölümlerinde Jordan, dış dünya uğruna, kendi hayatına 

anlam katan bazı şeyleri ertelediğini fark eder ve Maria ile birlikte yaşama 

hayalleri kurmaya, savaş ortamından bir an evvel kurtulup Madrid’e yerleşme 

düşüncelerine sığınmaya başlar. Artık mutlu olan insanları bırakıp savaşı 

düşünmek değil, savaşı düşünmeyi bir tarafa bırakıp, Maria’yı düşünmek 

istemektedir:  

Kahraman olmaktan ya da şehit düşmekten 

memnuniyetle vazgeçebilirdi. Ne bir Thermopylae 

yaratmak, ne bir köprünün Horatius’u olmak, ne de bu 

siperde Hollandalı çocuk olmak istiyordu. Hayır. O 

Maria ile birlikte olmak istiyordu. En basit açıklaması 

buydu. Uzun, çok uzun bir süre Maria ile olmak 

istiyordu.  

(Hemingway 164)  
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Bu düşünceler onu mutlu etmeye başlamış ve onun için bir kaçış noktası halini 

almıştır. Bu noktada Jordan iki farklı dünya arasında bocalamaya ve kendine 

yabancılaşmaya başlar. Sık sık yukarıdaki düşüncelere benzer birbiriyle çelişen 

ifadelerde bulunur. Neden orada olduğu hakkında kendini sorgulamaya başlar.  

Kendi içinde meydana gelen bu ikilik onu kimseye söyleyemediği, fakat 

özünde farkında olduğu uzaklaşmaya götürür. Jordan’ın düşüncelerindeki bu 

çelişkili sözleri bu uzaklaşmanın en güzel örneklerinden biridir:  

Bu savaşta çarpışıyordu, çünkü savaş sevdiği ve 

cumhuriyete inandığı bir ülkede çıkmıştı ve 

Cumhuriyet yıkılırsa, ona inanan tüm insanlar için 

hayat çekilmez bir hal alacaktı. Savaş boyunca 

komünist disiplini altındaydı.  İspanya’da en sağlam 

disiplini komünistler sağlıyordu. Onların disiplinini 

benimsemişti, çünkü savaşın idaresinde 

programlarına ve disiplinlerine saygı duyulabilecek 

tek grup onlardı.  

Peki ya kendi siyasi görüşü neydi? Şu anda hiçbir 

görüşüm yok dedi kendi kendine. Fakat bunu 

kimseye söyleme diye düşündü. Bunu sakın kabul 

etme. Peki, daha sonra ne yapacaksın? Geri 

döneceğim ve eskisi gibi İspanyolca öğreterek 

hayatımı kazanacağım ve gerçek bir kitap yazacağım 

diye düşündü. Bahse girerim ki çok kolay olacak.  

(Hemingway 163)  

Bu sözlerinden anlaşılabileceği üzere, Jordan çok inanarak katıldığı İspanya iç 

savaşına olan inancını dahi kaybetmeye başlamıştır ve bu da onun yaşadığı iç 

çelişkiye kanıt oluşturmaktadır.  

Jordan’ın çelişkili ifadeleri düşmanlarını öldürme konusunda da ortaya 

çıkmaktadır. Savaşın bir gereği olarak düşünülen adam öldürmenin bir taraftan 

çok normal bir şey olduğunu savunurken, aradan çok zaman geçmeden 
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kendisini, nasıl böyle düşünürsün diyerek suçlamaktadır. Jordan’ın 

düşüncelerini şu sözlerinden anlayabiliriz:  

Berberiler ve eski İberyalılar hakkında şüpheli 

edebiyat parçalamayı bırak ve itiraf etseler de 

etmeseler de asker olmayı seçen tüm diğerlerinin 

olduğu gibi, adam öldürmenin senin de hoşuna 

gittiğini kabul et. Anselmo adam öldürmeyi 

sevmiyor çünkü o bir asker değil, bir avcı. Onu da 

gözünde büyütme. Avcılar hayvan, askerler adam 

öldürür. Kendini kandırma, diye düşündü. 

(Hemingway 287)    

Adam öldürmekten zevk aldığına kendini inandırmaya çalışan Jordan 

aradan çok zaman geçmeden Agustin ile olan konuşmasından sonra kendini 

nasıl böyle düşünebildiği konusunda suçlamaya başlar. Robert Jordan’ın, 

kendisinden önce onlarla beraber çalışan dinamitçiden çok farklı olduğunu 

söyleyen Agustin’e bu farkı şöyle açıklar: “‘Ben yaşıyorum o ise ölü’ dedi 

Robert Jordan. Sonra: senin neyin var diye düşündü. Konuşma şeklin bu mu? 

Karnını doyurmak seni bu kadar mı mutlu etti? Nesin sen soğandan sarhoş mu 

oldun? Sana ifade ettiği şey bu kadar mı?” (Hemingway 289) Bu şekilde iki 

çelişkili ifade ile Jordan arada kalmışlığın ve yabancılaşmışlığın örneği haline 

gelmiştir. Kendi benliğinde ne istediğini, ne düşündüğünü, ne için yaşadığını 

bilemez durumda olması onun kendine dahi yabancılaşmış olduğunun bir 

göstergesi olmuştur.  

For Whom The Bell Tolls’da olduğu gibi, The Quiet American’da da 

karakterin kendine yabancılaşması kendi düşüncelerinde ortaya çıkmaktadır.  

Birincil kişili anlatıma yer verilmiş olması, her iki romandaki karakterlerin 

yaşadıkları içsel çelişkiyi daha iyi gözlemlemek adına yararlı olmuştur. The 
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Quiet American’da Fowler’ın kendi içinde yaşadığı içsel çelişkileri ve kendine 

yabancılaşmasını, roman boyunca süre gelen çelişkili ifadelerinden 

anlayabiliriz.  

Fowler’ın yaşadığı içsel çelişkiler Jordan’ınkilerden daha farklıdır. 

Jordan’ın iç diyaloglarında rastlanan kendini sorgulama örneklerine Fowler 

karakterinde rastlanmamasına rağmen, Jordan’a benzer şekilde Fowler 

karakterinde de birbiriyle çelişen ifadelere ulaşmak mümkündür. Fowler evlidir 

ve karısının dini gereği boşanmaları yasaklanmıştır. Vietnam’a göreve 

gittiğinde Phuong’a âşık olan Fowler’ın çelişkileri ifadelerinin birçoğu Phuong 

konusundadır. Bir yandan Phuong olmadan yaşamayacağına, o olmazsa 

çıldırabileceğine dair düşüncelere kapılırken, öte yandan onu sadece gönül 

eğlendirmek için kullandığını, ona bir nesne gibi davrandığını ima eden 

ifadelerde bulunur. Fowler için Phuong kendi iç dünyasının, Pyle ise dış 

dünyadaki gerçekliğin sembolüdür. Önceleri Phuong’a olan aşkı yönünde 

sözler sarf eden Fowler, Pyle ile konuşmaları sırasında Phuong hakkında şöyle 

der : “Aniden onun çocuksuluğuna daha fazla katlanamadım ve  ‘Onun ilgisi 

beni ilgilendirmiyor, sen istersen onun ilgisini çekebilirsin. Ben sadece onun 

vücudunu istiyorum,’dedim.” (Greene The Quiet American 59) Bu örnekten de 

anlaşılacağı gibi Fowler ‘gerçeklik’ diyebileceğimiz dış dünyanın, onun 

Phuong ile olan ilişkisini tehdit etmeye başlaması üzerine bu tip çelişkili 

düşüncelere kapılmıştır.  

Benzer şekilde Fowler’ın çelişkili ifadelerine karısından bahsederken sarf 

ettiği sözlerde de rastlanabilir. Fowler, bir yandan karısından boşanmak 
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istediğini, karısıyla problemleri olduğu için İngiltere’ye dönmek istemediğini 

ifade etse de, öte yandan karısından gelen mektup üzerine karısına bağlı 

olduğunu fakat yine de onu kırdığını söyler. Fowler’ın iki farklı şekilde 

düşünmesine sebep olan bir başka durum da Pyle ve onun ölümü ile ilgilidir. 

Fowler ülkesinin savaş bölgesine gönderdiği bir muhabirdir ve o savaş 

ortamında herkes o kadar acımasızdır ki, bu durum Fowler’ı da öyle olmaya 

zorlar. Phuong’u kazanmak için Pyle ile bir savaşa girmiştir ve eğer kazanmak 

istiyorsa acımasız olması ve kimseye güvenmemesi gerektiğini düşünmektedir. 

Fowler’ın “Eğer mesele bir kadınsa, hiç kimseye güvenmemelisin,” (Greene 

The Quiet American 131) lafı buna kanıt olarak gösterilebilir.   Bu durumda 

Fowler insani değerlerinden uzaklaşıp düşmanını öldürme yolunu seçer ve 

bunu yapar. Ne var ki, romanın en sonunda Fowler’ın şu sözleri aslında bunu 

isteyerek değil mecburiyetten yaptığını kanıtlamaktadır: “Pyle’ın 

Continental’da yanıma oturduğu günü hatırladım. O öldüğünden beri her şey 

yoluna girmişti; fakat üzgün olduğumu söyleyebileceğim birisinin olmasını 

öyle çok isterdim ki.” (Greene The Quiet American 189) Bu tarz çelişkili 

ifadeler Fowler’ın sadece içinde yaşadığı topluma değil kendi benliğine dahi 

yabancılaşmış olduğunu göstermektedir. Bir yandan aynı sosyal çevrede 

bulunmak, ilişkisini normal bir şekilde sürdürmek, öte yandan onu öldürmek 

zorunda kalmak ve tüm bunlar olurken vicdani olarak da bir savaş vermek 

Fowler’ı yaşadığı içsel çelişkilere sürüklemiştir. 

 Bu noktada Greene’in ve Hemingway’ın, karakterlerin 

yabancılaşmalarına içinde yaşadıkları koşulların değişimini sebep olarak 

gösterdikleri söylenebilir.  Karakterleri bu şekilde çelişkili ifadelerle ve 
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kendilerine dahi yabancılaşmış bir halde göstermeleri, hem Greene’in hem de 

Hemingway’in savaşa ve siyasete verdikleri tepki olarak düşünülebilir. Greene, 

Fowler’ı böyle çelişkili ifadeler veriyor halde göstererek, insanın özünde 

istediği bir şeyi elde edemediğinde veya özünde istediği ile elde ettiği farklı 

olduğunda ne kadar tutarsız davranabileceğini göstermek istemiştir. Bu durum 

karakteri içsel olarak kendine yabancılaşma noktasına götürdüğü için, 

Greene’in karakterin içsel yabancılaşmasını gözler önüne sermeyi amaçladığı 

düşünülebilir. 

Yazarlar dünyanın statik bir yer olmadığını ve değişimin yanı sıra insan 

faktörünün varlığını göstermek istemişlerdir. İnsanın olduğu yerde duyguların 

ve hislerin de olacağı düşünüldüğünde, koşulların siyasetin öngördüğünden 

biraz daha farklı olacağı söylenebilir. Eğer Fowler’ın Avrupa’yı, Pyle’ın 

Amerika’yı ve Phuong’un Doğu’yu sembolize ettiği varsayılırsa, romanda 

ülkelerin başka bir ülkeyi ele geçirmek için verdikleri savaşa gönderme yapan 

alt bir anlam olduğu düşünülebilir. Nasıl savaşta etik - ahlâki değerlere yer 

verilmiyorsa, Fowler da Pyle ile olan savaşında bunu göz ardı ederek Phuong’u 

kazanmak için yalan söylemek, cinayet işlemek gibi ahlâk dışı hareketlerde 

bulunmayı göze almıştır. Nasıl ki savaşta ülkeler düşman oldukları ülkelerle 

diplomatik ilişkilerini sürdürmek durumunda iseler, Fowler da Pyle ile olan 

ilişkisini devam ettirir ve kitaptaki en büyük çelişkilerden birisi budur. Fowler, 

Pyle’ın ölmesini istemektedir fakat onunla olan ilişkisi devam eder. Bu niyetini 

şöyle dile getirir: “Uyumadan önce bir patlama olmasını ve onun ölmesini ne 

kadar istediğimi düşündüğümü hatırlıyorum.” (Greene The Quiet American 75) 

Ülkeler ve insanlar arasındaki tek fark ise insan olarak Fowler’ın vicdanı ve 
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romanın sonunda dile getirdiği pişmanlığıdır. Onu bir insanın ölümüne 

sebebiyet vermeye iten şey, aynı zamanda kendisini de yabancılaşmaya 

götürmüştür ve Fowler roman boyunca yaşadığı çelişkileri gözler önüne serer.   

Romanlarda karakterlerin içsel yabancılaşmalarına örnek oluşturabilecek 

bir diğer nokta ise karakterlerin düşündükleri ve yaptıkları şeylerin farklılık 

göstermesidir. Bleuler kitabında düşünce ve eylem arasında birçok kopukluk 

olduğunu ve bu durumun şizofreniye sebep olabilecek durumlar ortaya 

çıkarabileceğini söyler. (Bleuler) Jordan ve Fowler’ın inandıkları ve yaptıkları 

şeylerin farklı olması yaşadıkları çelişkileri arttırmaktadır. Kendi düşünceleri 

doğrultusunda hareket edemeyecek kadar sistemin baskısı altında kalan 

karakterler, kendilerinden beklenen doğrultusunda hareket ederler ve bu da 

kendileriyle çelişmelerine ve kendilerine yabancılaşmalarına neden olur.      

For Whom The Bell Tolls’da özellikle başkarakter Robert Jordan böyle bir 

çelişki içindedir. Bir taraftan insan öldürmenin gereksizliğine inanmak, öte 

yandan düşmanlarını öldürmek zorunda olmak Jordan’ın yaşadığı düşünce ve 

eylem farkına bir örnektir. Jordan savaşa giderken kendisini verilen tüm 

emirlere uymaya şartlamış, gereken ne ise yerine getireceğine yemin etmiş bir 

gerilladır. Başkaları tarafından verilen emirlere böylesine bağlılık göstermek de 

içsel yabancılaşmanın nedenlerinden birini oluşturmaktadır:  

Bu süreç içinde bireyin, egemen sosyal modellerle 

uyumlu olmayan herhangi bir istek ve eğilimle 

bağını koparabileceği kendine yabancılaşma, bireyi 

mevcut sosyal isteklerle uyumlu biçimde 

yönetmektedir ve kendi hareketlerini kontrol 

edememe hissini uyandırmaktadır.  

(Mizruchi 117) 
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Anlatılan durum bir süre sonra Jordan üzerinde kendi hayatını 

yaşayamama duygusu uyandırmış ve içsel sorgulamaları başlamıştır. Düşünce 

ve eylem arasında yaşanan çelişkinin bir başka örneği ise The Quiet 

American’da Fowler’ın zor durumda kaldığı ve çözüm üretemediği bir sırada, 

“Tanrıya inanmam için hiçbir sebebim yok,” (Greene The Quiet American 94) 

söylemine karşı gelerek tanrıya dua etmeye başlamasıdır. “Nefesimi tuttum ve 

inanmadığım Tanrı’ya dua ettim. ‘Bırak öleyim ya da bayılayım; bırak öleyim 

ya da bayılayım’ ve sonra sanırım bayıldım.” (Greene The Quiet American 

114) Düşünce ve davranış arasındaki tutarsızlık, karakterlerin inandıkları şeye 

değil, kendilerine dayatılan şeylere göre hareket etmelerine sebep olmaktadır. 

Jordan’ın adam öldürmesi ve Fowler’ın istemeyerek dua etmesi bunun 

göstergesidir ve bu tutum onları kendilerinden uzaklaşmaya dolayısıyla içsel 

yabancılaşmaya götürür. 

Sosyal dünya ve kendi dünyaları arasındaki çelişkiler sonucu tutarsız 

davranışlarda bulunan karakterler kendi kendilerini sorgulamakta ve kendi 

vicdan muhasebelerini yapmaktadırlar.  Bunun en bariz örneklerinden birisini 

de For Whom The Bell Tolls’da Anselmo karakterinde görebiliriz. “Hayır ben 

bütün insanların öldürülmesine karşıyım,” diyen Anselmo Jordan’ın ona 

öldürdüğü insanlar olduğunu hatırlatması üzerine “Evet öldürdüm ve buna 

devam de edeceğim. Fakat yaşamaya devam edersem, daha sonra hiç kimseye 

zarar vermeden, bu zamana kadar yaptıklarımı bağışlatacak bir şekilde 

yaşayacağım” (Hemingway 49) diyerek kendi vicdani rahatsızlığını 

vurgulamaktadır. Anselmo vicdanı sorgulamasını Jordan ile olan 

konuşmalarında açıkça ifade ederken, Jordan ve Fowler, her iki yazarın da 
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birincil kişili anlatım yöntemini kullanması dolayısıyla, kendi öz 

sorgulamalarını diğer insanlara karşı değil kendi içlerinde yapmaktadırlar. For 

Whom The Bell Tolls’da Jordan, kitap boyunca kendini çeşitli düşüncelere 

inandırmak için ‘böyle düşünmeyi kes’ gibi söylemlerle düşüncelerine engel 

olmaya çalışmış ve kendi içinde tutarsızlıklar yaşamıştır. Yaptığı ile 

düşündüğünün farklı olduğunun farkında olarak, düşüncelerini kendi içinde 

sürdürmektedir. Fakat aynı zamanda bunları düşünmesinin yanlış olduğu 

konusunda kendi kendine sürekli uyarılarda bulunur. Kısacası kendi içinde 

çözüm bulamadığı bir çelişki yaşamaktadır: 

Bu şekilde düşünmemeliydi fakat düşüncelerine 

kim sansür uygulayabilirdi ki? Kendisinden başka 

hiç kimse. Kendini herhangi bir yenilgi içinde 

düşünmemeliydi. İlk şey savaşı kazanmaktı. Eğer 

savaş kazanılmazsa, her şey yitirilirdi. Ama her 

şeyi fark etmiş, dinlemiş ve hatırlamıştı. Bir savaşa 

hizmet ediyordu ve hizmet ettiği esnada tam 

sadakat ve gösterebildiği performansın en iyisini 

göstermişti. Fakat hiç kimse aklına hâkim değildi, 

ne de gördüklerine ve duyduklarına. Eğer bunları 

yargılayacaksa daha sonra yargılayacaktı. 

Yargılamak için elinde bir sürü malzeme olacaktı. 

Hatta bazen fazlasıyla oluyordu. 

(Hemingway 136)    

Jordan bir gün kendini görevinden başka bir şey düşünmeyen bir asker 

addederken, bir sonraki gün tek isteğinin Maria ile beraber yaşamak olduğunu 

söyler. Onun asıl düşüncelerini ancak kendi kendini sorgular nitelikte olan 

düşünce akışlarından çıkartabiliriz. Bu düşüncelerden de anlayabiliriz ki Jordan 

kendi içinde vicdanını sorgulamakta ve istemeyerek yaptığı şeyler için 

pişmanlık duymaktadır. Şimdiye kadar kaç kişi öldürdüğü konusunda kendini 

sorgulayan Jordan, öldürdüğü insanların gerçekten kaçının faşist olduğundan 
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emin olmadığını dile getirir. Öldürdüğü insanlar nedeniyle vicdan azabı duyan 

Jordan aynı zamanda kendini yapmak zorunda olduğu işi için motive etmek ve 

vicdanını rahatlatmak durumundadır.  Tüm bu karmaşa Jordan’ın yaşadığı 

tutarsızlıklara işarettir:  

Çünkü onları Usera’da esir aldığımızda onları 

öldürmek zorundaydım. Ve bunu umursamadın mı? 

Hayır. Ama sevmedin de? Hayır. Bunu bir daha asla 

yapmamaya karar verdim. Bundan kaçındım. 

Silahsız insanları öldürmekten kaçındım.  

Dinle, dedi kendi kendine. Bunu kessen iyi edersin. 

Bu senin için de işin için de çok kötü. Tekrar kendi 

kendine: Dinliyor musun? Çünkü çok ciddi bir iş 

yapıyorsun ve her şeyi anladığından tamamen emin 

olmalıyım. Kafanın karışmasına müsaade 

etmemeliyim. Çünkü eğer aklındakilerde sabit 

olmazsan, hepsi birer suç olduğu için, yaptığın 

şeyleri yapmaya hakkın olmaz ve eğer başkasının 

başına gelecek daha kötü bir şeyi engellemek için 

değilse,  kimsenin başkasının canını almaya hakkı 

yoktur. Öyleyse kafanı karıştırma ve kendine yalan 

söyleme. 

(Hemingway 304)  

Jordan’ın kendini sorgular nitelikteki düşünce akışında, kendi içinde 

yaşadığı kararsızlık açıkça görülmektedir. Kendine vazife edindiği köprüyü 

uçurma, savaşı kazanma gibi konuları eksiksiz yapabilmek için düşünce tarzını 

kesinlikle değiştirmemesi gerektiğini düşünür. Çünkü eğer değiştirirse bu 

davadan vazgeçebileceğini bilir. Yukarıda alıntılanan bölümde, Jordan’ın ‘üst 

benliği’ diyebileceğimiz vazife, sorumluluk, vatan gibi değerleri savunan özü, 

kendi benliğine üstün gelmekte ve bir nevi karakterine çeki düzen vermektedir. 

Buradan da anlaşılabileceği gibi Jordan kendi benliği ve üst benliği arasında 

bocalamakta ve kararsızlıklar yaşamaktadır. Bu da karakterin kendine 

yabancılaşmasının somut örneklerinden birisidir.  
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Jordan’ın yaşadığı üst benlik ve öz benlik arasındaki bocalamanın bir 

benzerini Fowler da yaşamaktadır. Fowler’ın karısının Katolik olması, din 

olgusunun Fowler üzerinde bir baskı oluşturmasına ve Fowler’ın kendi 

kararlarında özgür davranamamasına sebep olmaktadır. Fowler bir taraftan âşık 

olduğu Phuong ile evlenebilmek için karısından boşanmak istemekte öte 

yandan ise karısına haksızlık ettiğini düşünmektedir. Fowler’a sürekli nasıl 

davranması gerektiğini hatırlatan (boşanmaması gerektiği, adam öldürmemesi 

gerektiği vs.) ‘din’ kuralları onu kendi düşünceleriyle çelişkiye düşürmekte ve 

kendi özünden uzaklaştırmaktadır. İkilemde kalan Fowler, Tanrıya inanma, 

ibadet etme gibi dini değerleri reddetmeye, bu konuda sürekli kendi içinde 

çelişkiler yaşamaya başlar. Tıpkı Jordan gibi, Fowler da kendi vicdanı ile 

yüzleşmektedir.  

Karakterlerin devamlı olarak kendi vicdanlarıyla yüzleşmelerinin ve 

yerine getirmek zorunda oldukları görevlerini sorgulamalarının sebebi, 

hayatlarını geçmiş ve mevcut zaman olarak ikiye ayırmış olmalarıdır. Savaş 

ortamında istemeyerek can almak zorunda kalan Jordan ve dini baskılar sonucu 

karısı ve sevgilisi arasında kalıp, din ve Tanrı kavramlarını sorgulayan Fowler, 

geçmişleri ve şimdileri arasında kalmış ve bu durum onları kendilerine 

yabancılaşma noktasına ulaştırmıştır. Geçmiş, karakterlerin iç dünyasını, 

şimdiki zaman ise dış dünyadaki gerçekliği temsil etmektedir. Dolayısıyla 

karakterlerin en büyük içsel yabancılaşma sebepleri iç dünyaları ve dış dünya 

gerçekliği arasında, yani geçmiş yaşantıları ve mevcut durumları arasında 

sıkışıp kalmalarıdır. İki farklı hayatı aynı anda yaşamaya çalışmak, onların 

kararsızlığının ve eylemleri ile düşünceleri arasındaki farklılığın sebebini 
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oluşturmaktadır. Ne dış dünyadaki hayatı ne de kendi iç dünyalarındaki hayatı 

tam anlamıyla benimseyebilmişlerdir: 

Yabancılaşma iki ruhsal olayı ifade etmektedir. a) 

kişisel kimliğin kaybolması veya kişilikte meydana 

gelen büyük değişim ve b) yalnızlık, diğer 

insanlardan veya toplumdan ayrılma ya da onlarla 

iletişimini kaybetme ve bunun yanı sıra,  duygusal 

tepkilerin ve ilişkilerin hissizlik ve mekanik tavır ile 

yer değiştirmesi. Bireysel çerçevede, bir insan kendi 

hayatına yön verecek içsel güce sahip olmadığında, 

kendi yaşam öyküsünün parçaları kendisine yabancı 

geldiğinde; yani, kendi öz kimliği içindeki 

bilinçliliğinde bu parçalara bir yer bulamadığında 

yabancılaşmış olarak düşünülür.  

(Rotenstreich 78) 

For Whom The Bell Tolls’da Jordan kendisini bu iki hayattan birisine 

odaklamak için zorlamaktadır. Yaşadığı çelişkiler onu daha da çözülmez hale 

gelen bir soruna doğru ittiğinden ve daha da önemlisi inandığı gerçeklerden 

uzaklaştırmaya başladığından dolayı, karar verdiği yolda ilerlemek adına 

sürekli kendisini amacına kilitleyecek cümleler kurmaktadır. Robert Jordan’ı 

hedefinden vazgeçirecek her şeyin kendisine zarar vereceğini Hemingway şu 

sözlerle açıklar:  

Bölük gece yapılacak saldırı için oraya ilerleyecekti. 

Bunları düşünmemesi lazımdı. Bunlar onun görevi 

değildi. Bunlar Golz’un göreviydi. Yapması gereken 

tek bir şey vardı; o da ne düşünmesi gerektiği ve 

bunu nasıl açık bir şekilde düşünmesi gerektiğiydi. 

Her şey nasıl gelişirse ona göre davranmalı ve 

endişelenmemeliydi. Endişelenmek korkmak kadar 

kötüydü. Kısacası her şeyi daha da zorlaştırırdı.  

(Hemingway 8-9)  

Topluma ve kendine yabancılaşan karakter, hem iki farklı hayat arasında 

sıkışıp kalmışlığından, hem de devamlı kendi kendini sorgular nitelikteki 
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düşüncelerinden ötürü, yaşadığı hayata dair insani, etik-ahlaki ve dini birçok 

değer hakkında düşünmeye ve zaman zaman bu değerlerden de uzaklaşmaya 

başlamıştır. İnsanı birey yapanın sahip olduğu değerler olduğu 

düşünüldüğünde, Jordan ve Fowler bu değerlere eskisi gibi önem vermemeye 

başladıklarında veya aslında o değerlere abartılmış bir anlam yüklediklerini 

düşünmeye başladıklarında kendi benliklerine yabancılaşmayı tam anlamıyla 

yaşamış olmaktadırlar. Bu, onların yaşadıkları toplumdan, alıştıkları düzenden, 

kültürlerinden ve kendilerinden kopuşları anlamına gelmektedir.  

Yabancılaşma olgusunun bir süreç olduğu düşünülürse karakterlerin içsel 

yabancılaşmalarının ikinci aşaması önceden sahip oldukları değerleri 

kaybetmeleri veya bu değerlere gereğinden fazla önem verdiklerini 

anlamalarıyla alakalıdır. Bu değerler gerek toplum, gerek din, gerekse aile 

tarafından karakterlerin hayatlarında ve düşüncelerinde yer etmiş, onlara sahip 

oldukları kişiliği kazandırmış değerlerdir. Bu değerlerin kaybolması veya 

sorgulanması ile karakter kendi benliğine uzaklaşmış ve içsel yabancılaşmayı 

tam anlamıyla yaşamış olur. Bahsedilen değerler, toplum, aile veya siyasi 

otoriteler tarafından Jordan ve Fowler’a benimsetilen ve değerli olarak 

atfedilen olgulardır. Bireyin çeşitli nedenlerden dolayı topluma yabancılaşması 

ona dair her şeyden kendini soyutlamasına da sebep olmaktadır. Sosyal 

yabancılaşma ve içsel yabancılaşma arasındaki fark bu noktada daha açık bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Topluma kendi isteği dışında yabancılaşan birey, 

içsel yabancılaşma sürecini kendi isteği ile gerçekleştirmektedir. Sosyal olarak 

kendini toplumdan soyutlaması, artık kendini ait hissetmediği o toplumun 

değer yargılarını sorgulamaya başlamasına neden olmaktadır. Kendi içinde ayrı 
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bir dünya kuran birey, yine kendi içinde ayrı değerler geliştirmektedir. 

Dolayısıyla birey, kendi isteği ile eski benliğine uzak bir tutum sergileme ve 

yeni bir benlik oluşturma arayışına girmiştir. Ne var ki, yeni oluşturduğu benlik 

ait olduğu topluma zıt nitelikte olduğu ve birey o toplumda yaşamaya devam 

etmek zorunda olduğu için yaşanılan içsel çelişkiler ve sorgulamalar 

kaçınılmaz olmaktadır. Kısacası Jordan ve Fowler’ın içsel yabancılaşmaları 

yine sosyal yabancılaşmanın bir sonucu halini almaktadır. Sosyal 

yabancılaşmanın sebebinin, mevcut sistem ve sistemin oluşturduğu toplum 

yapısı olduğu düşünülürse, içsel yabancılaşmanın sebebi de politik sistemde ve 

ideolojilerde yatmaktadır: “Yabancılaşmış insan, herhangi bir dönemde, açık 

bir şekilde ideolojilerin ve kişinin uzaklaşmasını tanımlayabilecek 

sınıflandırma yöntemi kullanılan sistemlerin yarattığı bir varlıktır.” (Johnson 

"Psychological Alienation: Isolation and Self-Estrangement" 60) Sosyal, 

politik ve kültürel kurumlar da insan tarafından oluşturulmuş kurumlardır. Yani 

bu bilgiden yola çıkılarak denilebilir ki insan kendi oluşturduğu değerlere veya 

sisteme yabancılaşmaktadır. Aile, devlet, din gibi kavramlar insanın yarattığı 

kavramlardır ve bunlara karşı çıkan, sonucunda da hem bu değerlere hem de 

değerleri sahiplenen benliğine yabancılaşan yine aynı insandır.  

     Hem For Whom The Bell Tolls’da hem de The Quiet American’da 

Jordan ve Fowler’ın değer yargılarıyla ilgili yaşadıkları çelişkileri 

gözlemlemek mümkündür. İki farklı başkarakter, farklı değer yargılarını 

sorguluyor olsalar da, kendi benliklerinden uzaklaşma aşamalarını benzer 

şekilde yaşamaktadırlar. For Whom The Bell Tolls’da Jordan savaşmak için 

dağlara çıkmadan önce bir insanı öldürmek onun için insani değerlere aykırı bir 
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şeydir. Fakat savaş içinde olmanın veya politik olarak benimsediği ideolojilerin 

bu durumu haklı gösteren gerekçelerine sığınarak, düşmanlarını öldürmüş ve 

aslında değer olarak benimsediği bir şeyin aksini yapmaya başlamıştır. Buna 

rağmen Pablo’yu öldürme konusunda, öldürmenin bir suikast olacağını 

belirtmesi onun hala barbarlaşmadığının ve bazı değerlere sahip olduğunun bir 

göstergesidir. (Hemingway 61) Jordan Pablo’yu öldürmesinin beklenmesi 

konusunda şöyle düşünmektedir: 

 Eğer çingenenin dediği gibi Pablo’yu öldürmemin 

beklendiği doğruysa, onu öldürmeliydim. Ama 

gerçekten bekleyip beklemediklerini hiç 

anlayamadım. Bir yabancının daha sonra çalışmak 

zorunda kalacağı bir insanı öldürmesi çok kötüdür. 

İş sırasında belki olabilirdi ve yeteri kadar disiplinle 

desteklenirse olabilir ama bu durumda bence çok 

kötü olurdu, her ne kadar kısa ve basit bir şeymiş 

gibi görünse de. (Hemingway 63) 

Yukarıdaki alıntı ile Jordan’ın diğer zamanlarda yaptığı konuşmalar 

dikkate alındığında anlaşılmaktadır ki, Jordan için ‘adam öldürmek’ kötü bir 

şeydir, fakat işinin kuralları göz önüne alındığında gerçekleşmesi olağan bir 

durumdur. Bu da demektir ki karakterlerin değer yargıları mevcut koşullara ve 

hizmet ettikleri şeye göre değişiklik göstermektedir. İyi veya kötü olarak değer 

biçilen yargıların duruma göre değiştiğinin çok açık bir örneğini Pilar’ın 

devrim gününü anlatırken kullandığı ifadeden açıkça anlayabiliriz:  

‘Ben, Pablo’nun Guardio Civi’lleri vuruşundan 

çok fazla duygu hissetmiştim,’ dedi Pilar. ‘Çok 

büyük bir çirkinlikti, ama olması gereken şey 

olduğunu düşünmüştüm, yapılması gereken 

buydu ve en azından vahşet yoktu. Sadece bir 

hayatın kaybolması, son yıllarda hepimizin 

öğrenmiş olduğu gibi, kötü bir şeydi ama aynı 

zamanda da Cumhuriyeti korumak ve kazanmak 

için de gerekliydi.’  
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(Hemingway 118) 

Eskiden erdem olarak gördükleri şeylerin yere ve duruma göre değişmesi, 

karakterlerin kendilerini alışmaya zorlamalarına ve vicdanlarını rahatlatmak adına 

bu durumun gerekliliğine inandırıcı sebepler bulmalarına neden olmaktadır. 

Kitapta çoğu zaman, karakterin kendini durumun gerekliliğine inandırma 

çabalarına rastlanır. For Whom The Bell Tolls’da Jordan doğru olduğuna inandığı 

şey ile yapmak zorunda olduğu şey arasında kalmış ve kendi içinde bu durumun 

vicdan azabını çekmektedir. Bu çelişkili durum onun devamlı olarak kendini ve 

insani değerlerini sorgulamasına neden olmaktadır. İçsel sorgulamalarının 

sonucunda, doğruluğuna inanmadığı bir şeyi gerçekleştirmek hatta savunmak 

zorunda kaldığını kabul etmektedir.  Bir taraftan savaşın ne kadar kötü bir şey 

olduğunu düşünüp, öte yandan bunu yapmak zorunda olduğunu bilmek Jordan’ı 

çıkmaza sürüklemektedir ve bu da onu kendi kendine yabancılaştırmaktadır. 

Jordan’ın bu şekilde kendini sorgular nitelikteki düşünüşlerinde, sanki içinde iki 

farklı karakter barındırıyor ve ikisini karşılıklı konuşturuyor gibi bir diyaloga 

rastlamak mümkündür. Bu da onun içindeki ikiliğin ve kendi benliğine 

yabancılaşmışlığının göstergesi olabilir:  

Kaç kişi öldürdün diye sordu kendine? 

Bilmiyorum. Birini öldürmeye hakkın olduğunu 

düşünüyor musun? Hayır, ama yapmak 

zorundayım. Öldürdüklerinden kaç tanesi 

gerçekten faşistti? Pek azı. … Öldürmenin yanlış 

bir şey olduğunu bilmiyor musun? Evet. Ama 

öldürüyorsun? Evet. Ve hala bu savunduğun 

meselenin doğru olduğuna inanıyorsun? Evet. 

Doğru, dedi kendi kendine gururla. Halka ve 

onların kendilerini istedikleri şekilde yönetme 

hakları olduğuna inanıyorum. Ama öldürmeye 

inanmamalısın, dedi kendi kendine. Zorunda 

olduğun için öldürmelisin fakat bunun doğru 
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olduğuna inanmalısın. Eğer buna inanırsan her 

şey yanlış olur.  

(Hemingway 304) 

Jordan’ın, ‘can almama’ değer yargısının değişmesine sebep olan aslında 

onun başka bir kavrama verdiği değerdir. Bu kavram görev bilinci veya vatana 

bağlılık olarak adlandırılabilir. Görevine olan bağlılığı, onun sahip olduğu bazı 

değerleri değiştirmesine sebebiyet vermektedir. Hamid, Hemingway’in 

karakterinin iki değer arasında yaşadığı bocalamayı şu sözlerle ifade etmektedir:  

‘Burada, Hemingway’ın başkarakteri görev çağrısında bulunmakta ve özgürlük 

anlayışına sıkı sıkıya bağlılık göstermektedir; fakat karakterin içindeki sanatkâr 

sürekli olarak savaşta çekilen acılardan ve korkulardan dolayı geri adım 

atmaktadır.’ (Hamid 15) Jordan bu ikiliği yaşamasına rağmen adam öldürmeyi 

kabul ederek, önceden değer verdiği bir şeyden vazgeçmektedir. Artık onun için 

adam öldürmek, bazen doğru bir davranış sayılabilir ve bu zamanları yaratan 

onun bir başka değeri olan vatanıdır. Vatanına olan bağlılığı çerçevesinde bir 

insanı öldürmek bile haklı bir davranış sayılabilmektedir. “Milliyetçilik 

kavramının gelişmesi savaş kavramının yüceltilmesine sebep olmuştur. Birisinin 

ülkesi için savaşması onurlu ve kutsal bir şey olarak görülmeye başlanmıştır.”  

(Hamid 23) Kutsal olarak gördüğü vatan ve görev kavramları, Jordan’ı eskiden 

sahip olduğu, ‘bir insanı öldürmenin yanlışlığı’ olgusuna öylesine uzak kılmıştır 

ki, çoğu zaman öldürdüğü insanları bir birey olarak bile düşünmemektedir: 

“Savaşa maruz kalma insanları öylesine duygusuzlaştırmıştır ki, ölü bir beden 

gördüklerinde ilk düşündükleri şey ceplerinde para olup olmadığını kontrol 

etmek olur.” (Hamid 31) 
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Eskiden sahip olduğu değer yargılarına, koşulların değişmesinden dolayı 

artık sahip olmamak The Quiet American’da Fowler için de geçerlidir. Koşullar 

değiştikçe karakterlerin olaylara bakış açıları da değişmektedir.  Fowler 

Vietnam’a gelmeden önce tereddütler yaşamış, alışıp alışmayacağından emin 

olamamıştır. Bu hissi şu sözlerle dile getirir:  

Bu kadar yabancı bir ortamda gözlemleyeceği şey 

konusundaki garip seçiminin altında ne kadar bir 

ev hasretinin olduğunu merak ediyordum. Fakat 

ben de Catinat Caddesinde ilk yürüdüğümde, 

Guerlain parfüm dükkanı dikkatimi çekmemiş 

miydi ve Avrupa’dan yalnızca 30 saat uzaklıkta 

olduğumu düşünerek kendimi rahatlatmamış 

mıydım?  

(Greene The Quiet American 23) 

Fakat burada bir süre yaşadıktan sonra savaş koşulları dâhil olmak üzere 

her şeye alışmıştır. Hatta öylesine alışmıştır ki “o yerleri terk ettiğinde dahi 

özleyeceğini” (Greene The Quiet American 18) ifade eder. Bir gazeteci olarak 

daha önce hiç tecrübe etmediği bir savaş ortamına gelen Fowler, ilk başlarda 

duyduğu her sesi, gördüğü her şeyi haber değeri yüksek olarak düşündüğünü, 

fakat daha sonraları bunların bu koşullarda ne kadar normal şeyler olduğunu 

anladığını söyler. (Greene The Quiet American 16) Bu savaş koşullarına alışmış 

olmak Fowler’ı, tıpkı Jordan’ın da yaşadığı ölüme karşı hissizleşme noktasına 

vardırmış ve onun da değer yargılarında veya bakış açısında değişikliğe yol 

açmıştır. Thomas Fowler’ın “Pyle’ın ölümünün ertesi sabahı uyandığımızda, 

ikimiz de ondan bahsetmiyorduk.” (Greene The Quiet American 26) sözleri, 

karakterlerin bu duruma ne kadar kolay alıştıklarına bir örnektir. Her ne kadar 

ölüm fikrine alışmış olsa da, Fowler savaşa daha çok insani açıdan 

yaklaşmaktadır ve savaş esnasında askerlerin ölmesini gereksiz bulmaktadır. 
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Fowler için herhangi bir ideolojinin, politikanın bir değeri yoktur. Vietnam’da 

içinde yaşadığı ortam onun değer yargılarını değiştirmiş veya daha da 

güçlendirmiştir.  

İlk olarak savaş esnasında ölen askerlerle ilgili olan düşüncelerinden yola 

çıkılabilir. Fowler savaşı bir onur, savaşı kazanmak için ölmeyi de kutsal olarak 

görmemektedir: “İnsan onların inançlarını paylaşmasa bile, bu insanların neye 

inandıklarını biliyor. Onlar sadece gri renkli solgun kadavralar değil aynı 

zamanda insanoğluydular.” (Greene The Quiet American 53) Bu sözlerin sahibi 

olan Fowler, savaş uğruna ölen insanları düşman asker olarak görmemekte, 

onların savaşmaya zorlanan, masum insanlar olduklarını düşünmektedir. Bu 

nedenledir ki Pyle öldüğünde evine gönderilen yazıdaki ‘demokrasi uğruna bir 

asker gibi ölen’ ifadesine karşı çıkarak Ekonomi Yardım Görevinde olmanın 

askerlik olmadığını savunmuştur. Bu da Fowler’ın askerliğe ve vatanları uğruna 

ölen askerlere verdiği değerin göstergesidir. Fowler savaş muhabiri olarak görev 

yapmasına rağmen hiçbir ideolojiyi benimsemediğini açıkça dile getirmektedir:  

“Ben taraf tutmam. Kim kazanırsa kazansın, ben rapor veriyor olacağım.” 

(Greene The Quiet American 96) Buradan da anlaşılacağı gibi Fowler savaşa 

veya politikaya yalnızca insani boyutlardan yaklaşmaktadır. Politik liderlerin 

insanları neye inanmaları gerektiği konusunda yönlendirdiğini ve kendi amaçları 

uğruna masum insanları kullandıklarını söyler: 

Bizimkiler de tehdit edilmedi hayır. Çeltik tarlasında 

çalışan bir adamın bireyselliği kimi ilgilendirirdi 

ki?- ya da şimdi kimin umurunda? Onu adamdan 

sayan tek komiser, kulübesine gelip ismini soracak, 

şikâyetlerini dinleyecek olan, her gün bir saatini onu 

eğitmekle geçirecek olan yine o. Ne konuda olursa 

olsun ona önemli biriymiş gibi muamele edecek kişi 
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de o. Sen bu kafayla Doğuya gitme. Ummadığın bir 

belayla karşılaşırsın. Bu insanlar sadece 

bireyselliklerini korumaya çalışıyorlar. Biz ise 

23987 sayılı harp idare emrini temsil etmek için 

buradayız.   

(Greene The Quiet American 97) 

Görüldüğü gibi Fowler’ın yaşadığı değer çelişkileri ile Jordan’ın 

yaşadıkları birbirinden farklıdır. Jordan birebir savaşın içine dâhil olduğu için, 

diğer askerleri düşmanı olarak görmektedir ve başka bir insanı öldürmek onun 

için kolay hale gelmiştir. Vatanı veya inandığı ideoloji uğruna bir insanın 

canını alabilecek konumdadır. Öte taraftan Fowler için hiçbir ideoloji bireysel 

özgürlüğünün peşinde olan bir insanı öldürmek için yeterli bir sebep değildir 

ve Fowler bu olaya siyasi değil insani olarak yaklaşır. Vatanları uğruna can 

veren insanların, aslında başka insanların rahata ermesini sağlayacak maşalar 

olduğunu ve ölmeyi hak etmediklerini ima eden konuşmalar yapar. Bu durum 

da insanları yabancılaşmaya sürüklemektedir:  

Eğer yabancılaşma belli kişilerin tikelci amaçlarına 

hizmet etmekten kaynaklanıyorsa, o zaman, bir 

şeytandır ki o kişiler kendi amaçlarına ulaşmak 

adına diğer bireyleri ekonomik olarak, politik olarak 

veya her iki şekilde boyundurukları altına alırlar. 

Yabancılaşma, belirli bireylerin emelleri diğer 

bireylere karşı kasti olarak yöneldiğinde şeytani bir 

hal alır.  

(Rotenstreich 81) 

Başkalarının hedeflerini kendi hedefleri olarak gören insanlar kendi içsel 

yabancılaşmalarını yaşamış olurlar ki Jordan’ın yaşadığı durum da buna bir 

örnektir. Jordan vatan konusunda Fowler gibi düşünmemektedir. Jordan için 

vatan ve görevler oldukça önemlidir. Öyle ki savaşın başlarında kendini 

“dünyadaki tüm fakirler için, tüm tiranlıklara karşı, inandığın her şey için ve 
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eğitimini aldığın yenidünya için” (Hemingway 236) savaşıyor olarak 

hissetmektedir. Fakat romanın sonlarına doğru bu dünyaya hizmet duygusu 

Jordan’ın içinde bile zayıflamıştır. Hiçbir zaman bu hizmet duygusundan 

vazgeçmiş olmasa da yaşadığı, gördüğü ve sorguladığı durumlar onu savaş 

olgusunun gereksizliğine doğru götürmüştür. Fakat bir taraftan da bu 

koşullarda üzerine düşen görevi yerine getirmek zorunda hissetmesi Jordan’ın 

yaşadığı içsel yabancılaşmadır. Bu içsel yabancılaşma Jordan’ın kendi kendine 

yaptığı sorgulamalardan anlaşılabilir: “Sonuç olarak Hemingway, savaşın 

gerektirdikleri ve insan hayatının değerleri arasındaki temel aykırılıklar 

arasında bocalayan bir karakteri betimleyebilmek için Robert Jordan’ın 

monologlarını oluşturmuştur.” (Lester 117)  

Jordan’ın vatanına ve görevine verdiği değerin romanın sonlarına doğru 

kaybolmaya başladığı anlaşılmaktadır. Romanın başındaki, sadece görevine 

odaklanmış ve hayattaki her türlü başka şeyden uzaklaşmış bir Jordan değildir 

artık. Bu da göstermektedir ki koşullar, karakterlerin değer verdikleri şeyleri 

veya değerin miktarını değiştirmektedir. Değerlerin değişmesi karakterlerin 

kendi içlerinde yaşadıkları gelgitlere sebep olmaktadır. Bu duruma örnek 

olarak Jordan’ın şu sözleri gösterilebilir: 

Büyükbabama da, bu Allahın cezası hain ülkeye 

ve her yerindeki İspanyollara da lanet olsun, 

cehenneme kadar yolları var. Hepsinin 

cehenneme kadar yolu var; Largo, Prieto, 

Asensio, Miaja, Rojo ve diğerlerinin de. Bu lanet 

ülkenin canı cehenneme. Bencilliklerine ve 

kendileriyle övünmelerine, gururlarına, 

hainliklerine lanet olsun. Biz onlar için ölmeden 

hepsinin canı cehenneme.   

(Hemingway 369) 
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Jordan’ın monologlarından anlaşıldığı gibi, onun için artık vatan ve 

görev kavramları eski kutsallıklarını kaybetmiştir. Maria ile olan aşkı ve 

onunla birlikte yaşamak istediği hayat Jordan için ikinci bir hayatı 

simgelemektedir. İki farklı hayat arasında bocalayan Jordan, eskiden her 

şeyden üstün tuttuğu görevi hakkındaki tutumunu biraz değiştirmiştir. Bu 

tutumun değişmesine sebep olan şey ise içinde yaşadığı koşullar, eskiden fark 

edemediği gerçeklerdir. Savaşın birebir içine girip, gerçeğin ne olduğunu 

anladığında değer yargıları da bu doğrultuda değişiklik göstermiştir.  

Savaş ve savaşın kötülüğü konusunda, The Quiet American’da Fowler, 

Jordan ile benzeştirilemez; çünkü Fowler savaşa birebir dâhil olmayan bir 

gazeteci olarak, Vietnam’a gittiği ilk andan beri durumun gereksizliğinin ve 

saçmalığının farkındadır. Onun için bir insanın ölmesi hiçbir şekilde bir 

gereklilik sayılmamaktadır. Fakat Fowler’ın durumunda dikkat çeken başka bir 

çelişki vardır. Askerlerin öldürülmelerini haksızlık, masum canların yitirilmesi 

olarak değerlendiren Fowler, ölümüne az da olsa sebebiyet verdiği Pyle için 

üzülmemiş; hatta bu ölümü, Phuong ile olan ilişkisinde olumlu bir etki olarak 

değerlendirmiştir. Bu da yine karakterlerin değer yargılarının duruma göre 

değiştiğine bir örnektir. Bir durumda ölümün haksızlık olduğunu düşünen 

Fowler, başka bir durumda bundan kendine pay çıkarabilmektedir. Fowler 

Pyle’ın ölümü ile ilgili düşündüklerini şöyle açıklar: “‘Suçlu değilim,’ dedim. 

Kendime bunun doğru olduğunu söyledim. O her zaman kendi bildiğini 

okumaz mıydı? İçimde herhangi bir duygu bulmaya çalıştım, fakat hiçbir şey 

hissetmiyordum. Ölümünden Pyle’dan başka hiç kimse sorumlu değildi. 

Hepimiz ölünce daha iyi değil miydik?” (Greene The Quiet American 18)  
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Jordan ve Fowler’ın değer yargılarının içinde bulundukları koşullara göre 

değişmesi, onların yaşadıkları içsel çelişkilerin bir sebebini oluşturmaktadır. 

Koşulların gerektirdiği değer yargıları ile kendi oluşturduğu değer yargıları 

arasında kalan karakter, tıpkı düşünceleri ve hareketleri arasında yaşadığı 

tutarsızlık gibi, kendi içsel konuşmalarında, değer yargıları ile ilgili tutarsızlık 

yaşar. Bu da onu yabancılaşmaya sürükler.  

Karakterlerin içsel yabancılaşmaları konusunda bir diğer etken de din ve 

tanrı faktörüdür. Jordan ve Fowler’ın içsel diyaloglarından anlaşılacağı üzere, 

din olgusu karakterler için bir çelişki unsuru ve yabancılaşma sebebidir. İki 

romanda da karakterlerin tanrı algıları, beklentileri ve inançları ile ilgili 

çelişkili durumlara rastlamak mümkündür.  Birçok konuda olduğu gibi, din 

konusunda da karakterlerin düşünce değişimine ve buna bağlı olarak içsel 

sorgulamalarına rastlamak mümkündür. İnsanın tanıdık olan ve bilineni iyi, 

‘öteki’ gördüğünü kötü olarak değerlendirdiği düşünüldüğünde, iyi dediği 

şeyin aslında koşullar değişince iyi olmadığını anlaması onu yabancılaşmaya 

götürmektedir. Din konusundaki yabancılaşma temel olarak bireyin Tanrıdan 

ayrılışı ve Tanrı’yı artık iyi olarak nitelendirmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Blanche, bu ayrılığın Romantizm akımı ile beraber başladığını söyler: 

Öz ve dünya arasındaki ayrılma, Algren’de delilik 

ve hapsedilme olarak tasvir edilir, Romantik 

gelenekte de bulunur. Romantizm dünya ile tabiatı 

gereği içgüdüleri, dürtüleri ve duyguları iyi olan ve 

özgür bir şekilde ifade edilmesi gereken insan 

arasında bir çelişki keşfetmiştir. Doğal insanın doğal 

iyiliğini görmek için masum çocuğa, ilkel olana 

veya gösterişsiz olana bakmak yeterlidir. Yozlaşma, 

öze sınırlamalar getiren, özün isteklerini engelleyen 

ve onun dürtülerini çarpıtan toplumcu dünyadan 

kaynaklanmaktadır. İngiliz Romantik şairler, 

bilhassa Blake ve Wordsworth yozlaşan dünyayı 
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endüstriyel şehirle tanımlamaktadırlar. Doğa ve 

insanın uyumlu olduğuna ve her ikisi de aynı kutsal 

ruh ile dolu oldukları için hala yakın bir birlik içinde 

olduklarına inanmışlardır. Tüm bu yapaylığı ve 

sahteliği sembolize eden şehir, insanoğlunu 

doğadan, Tanrıdan ve son olarak özün en derin 

kaynaklarından ayırmıştır.  

(Blanche 296) 

Alıntıdan da anlaşıldığı üzere Tanrı ve insan yabancılaşması aynı zamanda 

insanın doğaya yabancılaşması anlamına gelmektedir. Doğa üzerine kurulan 

şehirler, şehirlerden oluşan ülkeler, ülkeler üzerinde yürütülen ideolojiler ve bu 

ülkeler adına yapılan savaşların, özellikle bu savaşlara katılan insanlar üzerinde 

içsel yabancılaşmaya neden olması da olayın doğal bir sürecidir.   

For Whom The Bell Tolls’da savaşı birebir yaşayan Jordan’ın Tanrı ve 

din kavramlarına yabancılaşması temel olarak savaş esnasında gördüğü ölüm 

manzaralarından kaynaklanmaktadır. Hamid’in de dediği gibi, “Hemingway, 

Tanrı’nın yitirilmesini savaş meydanındaki dehşet sahneleriyle karşılaştığında 

anlatır.” (Hamid 28) Jordan için en önemli şey yaptığı iştir. Aslında savaş 

ortamında bulunan diğer karakterler için de durum aynıdır. Onlar artık 

yaptıkları işe inanmaya başlamış ve eskiden sahip oldukları değerlerden biri 

olan din kavramından uzaklaşmışlardır. Anselmo’nun Robert Jordan ile yaptığı 

şu konuşma, aslında inanç konusunda yaşadıkları çelişkiyi özetlemektedir:     

‘Evet. Ve yine öldüreceğim. Ama daha yaşarsam 

eğer, öyle bir şekilde yaşamaya çalışacağım ki, 

kimseye zarar vermeden, kendimi bağışlatacak 

şekilde.’ 

‘Kim bağışlayacak?’ 

‘Kim bilir. Burada artık Tanrı’ya sahip 

olmadığımıza göre, ne oğul ne de kutsal ruha, kim 

bağışlar? Bilmiyorum.’ 

‘Artık senin için Tanrı yok mu?’ 
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‘Hayır. Kesinlikle yok. Eğer Tanrı olsaydı 

gözlerimle gördüklerimin olmasına izin vermezdi. 

Tanrıları onların olsun!’ 

‘Tanrı’ya onlar sahip çıkıyorlar.’ 

‘Ben din ile büyütüldüğüm için, açıkçası onu 

özlüyorum. Ama şu an bir insan kendinden sorumlu 

olmalı.’  

(Hemingway 41) 

Bunlar Anselmo’nun düşünceleri olsa da, Jordan da benzer şekilde 

düşünmektedir. Savaş koşulları ve savaşın acımasızlığı karakterlerin Tanrı ile 

olan bağlarını koparmış ve karakterler kendilerini Tanrıdan ayırmaya 

başlamışlardır. Bunun iki sebebi olabilir. İlki karakterlerin Tanrı’nın dünya 

üzerinde yaşanan savaşlara nasıl izin veriyor olduğunu anlayamamaları ve bu 

nedenle ona inanmaktan vazgeçmeleri durumu; ikinci olarak da Tanrı’nın 

günah atfettiği bir eylemi yapmak zorunda kalan karakterlerin günah 

işlediklerini ve affedilmeyeceklerini düşünerek Tanrıdan uzaklaşmaları durumu 

olabilir. Bir şekilde Tanrı’dan uzaklaşan karakter o zamana kadar öğretilenlerle 

ters düşmüş olduğu için kendini suçlu hissetmekte ve içsel yabancılaşma 

yaşamaktadır. For Whom The Bell Tolls’da Tanrı’ya yabancılaşma olgusu 

büyük oranda Anselmo üzerinde gözlenmektedir. Anselmo savaş ortamına 

girdiğinden beri acımasızlaştığını ve artık dua etmez olduğunu söyleyerek bunu 

şöyle açıklar: 

Eski günlerde yalnızlığını dua ederek giderirdi ve 

avlanmaktan dönerken kendini rahatlatmak için bir 

duayı birçok kez tekrar ederdi. Harekete 

başladığından beri bir kere bile dua etmemişti. Dua 

etmeyi özlemişti fakat dua etmenin haksızlık ve 

ikiyüzlülük olacağını düşünüyor, kendisi için bir 

iyilik veya herhangi bir iltimas gösterilmesini 

dilemek istemiyordu. 

(Hemingway 197)   
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Anselmo’nun sözlerinden anlaşılacağı gibi savaş ortamında insanların 

yapmaya mecbur bırakıldıkları adam öldürme gibi eylemlerden dolayı 

karakterler inançlarından uzaklaşmaya ve kendilerini kirlenmiş, günahkâr 

olarak görmeye başlamışlardır. Bu da karakterlerin içsel yabancılaşmalarına 

sebep olmakta onları kendi özlerinden uzaklaştırmaktadır. Hamid savaşın 

yarattığı bu duygular için şunları söyler: “Savaş, ruhsal bir boşlukla 

sonuçlanan, oluşturulmuş değerlerin kaybına ve bütüncül bir ayrılmaya sebep 

olmaktadır.  Savaş meydanında ürkütücü görüntülere şahitlik yaptıktan sonra 

insan artık Tanrı’nın merhametine ve onun sonsuz mükemmelliğine inanamaz 

olur.” (Hamid 45) Savaşın yarattığı bu huzursuzluktan kurtulmak isteyen 

karakter kendi iç dünyasında Tanrı’yı yok sayan bir huzur yaratır ve bu da 

onun Tanrı olgusuna yabancılaşmasına sebep olur.  

The Quiet American’da ise Fowler’ın dinden uzaklaşması da, kendini 

suçlu ve günahkâr hissetmesi açısından içsel yabancılaşma kapsamında 

düşünülebilir. Fowler Katolik bir kadınla evlidir ve inançlarına göre boşanma 

günah ve yasaktır. Her ne kadar birçok kez inanmadığını söylese de, Fowler’ın 

karısından boşanma isteğinin kendisi üzerinde bir baskı oluşturduğu 

yadsınamaz. Boşanmayı istemesi ve hatta yeni birisiyle birlikte olması, 

kendisini suç işliyor gibi hissettirmektedir ve bu yüzden devamlı olarak 

karısından boşanma ve kendisini affetmesi talebinde bulunmaktadır. 

İngiltere’yi terk etmesi onu, dinin kendisine yaptığı evli kalma baskısından 

biraz olsun kurtarmış ve yeni bir içsel inanç oluşturmuştur. Evliliği Fowler’a 

dini ve Tanrı’yı hatırlattığı için, yeni oluşturduğu iç huzurunu rahatsız etmekte 

ve bu yüzden Fowler içsel yabancılaşma yaşar hale gelmektedir. Karısına 
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yazdığı mektup da ne kadar huzursuz ve çelişkilerle dolu olduğunu 

göstermektedir:  

Sevgili Helen, bir sonraki Nisan ayında Dışişleri 

Editörlük görevi için İngiltere’ye geri dönüyorum. 

Bundan çok da memnun olmadığımı tahmin edersin. 

İngiltere benim için başarısızlık demektir. Senin dini 

inançları paylaştığım kadarıyla evliliğimizi devam 

ettirmeye çalıştım. Bugün ise neyin ters gittiğinden 

emin değilim (ikimiz de denedik biliyorum.), ama 

sanırım benim yaradılışımdan kaynaklanıyor. Bazen 

ne kadar zalim ve kötü huylu olduğumu biliyorum; 

şimdi biraz daha iyiyim- Doğu bunu benim için 

yaptı.- daha nazik değil ama daha sakin. Belki de 

yalnızca beş yıl daha yaşlandığım içindir. Sen her 

zaman bana karşı cömerttin ve ayrıldığımızdan beri 

hiç şikayet etmedin. Daha da anlayışlı olabilir 

misin? Evlenmeden önce boşanma olmayacağına 

dair beni uyardığını biliyorum. Risk almıştım ve 

hiçbir şey için şikâyet edemem. Aynı zamanda şimdi 

bunu senden istiyorum. 

(Greene The Quiet American 80)   

Fowler’ın evliliğini karısının bir Katolik olması dolayısıyla ‘Tanrıya olan 

aşk’ ve Phuong’o olan sevgisini de ‘insana olan aşk’ olarak değerlendirirsek, 

romanda sembolik olarak da olsa savaş ortamındaki insan sevgisinin, Tanrı 

sevgisine baskın geldiği söylenebilir. Nitekim Fowler da dini baskılardan 

rahatsızlık duyarak, kendi özünü bulduğunu söylediği Phuong ile birlikte 

olmayı seçmektedir. Bir değer yargısı olarak değerlendirilebilecek olan dinin 

zorladığı evliliği ve kendi hayatıyla eş değer tuttuğu aşkı, Phuong, arasında 

kalan Fowler kendi içsel yabancılaşmasını bu nokta da yaşamaktadır. Evli 

olmasına rağmen dini baskılar yüzünden hem Tanrı’dan hem evlilik fikrinden 

uzaklaşmıştır. Yeni hayatında yarattığı değerlerle mutlu olmaya çalışmakta, 

fakat İngiltere’de onu bekleyen ‘gerçeklikten’ de kaçamamakta ve 

bocalamaktadır.  
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Her iki romanda da görüleceği gibi Jordan ve Fowler bulundukları 

ortama göre ya eskiden değer verdikleri şeylere artık değer vermemekte veya 

bu değerleri bulundukları ortamın koşullarına göre şekillendirmektedirler. 

Savaşın karakterlerin yaşamını geçmiş ve mevcut durum olarak ikiye böldüğü 

düşünüldüğünde, karakterlerin Tanrı’ya ve dine yabancılaşmaları da, 

bulundukları ortama veya yaşadıkları hayata göre değişiklik göstermektedir. 

Savaş esnasında adam öldürmek zorunda kalan karakter günah işlediğinin 

farkındadır ve bu noktadan sonra kendisini suçlu olarak görmeye başlar ve 

affedilmeyeceğini düşünür. Bu nedenle Tanrı ile olan bağları yavaş yavaş 

kopmaya başlar. Bir diğer durumda ise evliliğini Tanrı’ya olan bağlılıkla 

eşleştiren karakter, evliliğini bitirmek istemekle aynı zamanda üzerinde 

hissettiği Tanrı veya günah işliyor olma baskısından da kurtulmayı 

düşünmektedir. Thomas Fowler için boşanmak aynı zamanda karısını aldatıyor 

olmamak yani günah işlemeye bir son vermek anlamına gelmektedir. 

Karakterlerin hem değer yargılarına hem de Tanrı’ya yabancılaşmaları, 

kendilerine yeni değerler oluşturmalarına sebep olmuştur ve bu da karakterlerin 

kendi içlerinde çelişkili ifadelerde bulunmalarına ve içsel yabancılaşma 

yaşamalarına yol açmıştır.    

Kendini suçlu ve günahkâr hissederek Tanrı’dan uzaklaşan roman 

karakterleri için ölme isteği bir kurtuluş gibidir. Hem topluma, hem de kendine 

yabancılaşan karakterler artık ölümü bir kaçış olarak görmektedirler. Her iki 

romanda da ölüm olgusu birçok kez işlenmektedir. Greene’in diğer 

romanlarında da benzerlerinin bulunabileceği ölüm kavramı için Robert A. 

Wichert Graham Greene’in bir başka kitabına gönderme yaparak şöyle der:      
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“‘Tanrı’yı sevmek O’nu kendinden korumak istemektir.’ der şehit rahip. 

Scobie de Tanrı’yı öyle sevdi ki, bu uğurda günbegün günah işleyerek O’nu 

kızdırmaya devam etmektense,  kendini öldürdü.” (Wichert 103) Jordan savaş 

ortamında adam öldürmeye, Fowler da Phuong ile olan evlilik dışı ilişkisini 

yaşamaya devam ettiği için kendilerini günahkâr hissetmekte ve belki de 

bilinçaltlarındaki bu günahkârlık hissinden kurtulmak amacıyla, devamlı olarak 

ölümden bahsetmektedirler. The Quiet American’da Fowler ölüm ile ilgili 

olarak şunları söyler:  

Bir ölüm olasılığı? Phuong her gece yanımda 

uyurken neden ölmek isteyeyim ki? Ama bu sorunun 

cevabını biliyordum. Çocukluğumdan beri kalıcılığa 

inanmadım, ama çok istedim. Her zaman mutluluğu 

kaybetmekten korktum. Bu ay, veya gelecek yıl 

Phuong beni terk edecekti. Gelecek yıl olmasa bile, 

üç yıl içinde. Ölüm dünyamdaki tek mutlak değer 

olmuştu. Yitirilmiş hayat ve sonsuza dek 

kaybedecek bir şeyinin olmaması. Tanrı’ya 

inanabilen insanları kıskanıyordum ve onlara 

güveniyordum. Onların kendi inançlarını, kalıcılık 

ve kararlılık yalanıyla koruduklarını hissettim. 

Ölüm, Tanrı’dan daha kesindi ve ölümle birlikte 

artık her gün onun aşkıyla yanıp tutuşmayacaktım. 

(Greene The Quiet American 44) 

Fowler için hayat Phuong demektir ve bu tamamen Tanrı’ya olan inancın 

karşısında bir olgudur. İçinde yaşadığı gerçeklik ona hiçbir anlam ifade 

etmemektedir. Fowler’ın Tanrı’ya ve mevcut hayattaki gerçekliğe 

yabancılaşmış bir karakter olduğu düşünüldüğünde, Phuong onun için, kendi 

içinde yarattığı yeni düzenin gerçekliği ve amacıdır. Bu amaç elinden 

alındığında zaten hem topluma hem de kendine yabancılaşan karakter için 

hayat anlamsızlaşmakta ve ölüm çıkar yol haline gelmektedir. Evliliğini 

bitirmek istemekle günah işlediğini düşünüp, bu günaha rağmen boşanmaya 
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istekli olan Fowler, Phuong’u kaybetmeyi göze alamamaktadır.  Roman 

boyunca Fowler devamlı olarak ölümle ilgili söylemlerde bulunur. Bir kanalda 

üst üste yığılmış cesetler gördüğünde, ölümün ne kadar yakın olduğunu ve 

kendi “ölümünün kendini belli ederek gelmesini” istediğini söyler. (Greene The 

Quiet American 52) Fakat ölüm isteği ile ilgili en belirgin ifadeyi Pyle onu 

ölümden kurtardığında kullanır. “Senden hayatımı kurtarmanı isteyen kimdi? 

Doğuya öldürülmek için geldim.” (Greene The Quiet American 110) Fowler’ın 

yabancılaşma sonucu ölümü tek çare olarak görmesi bu sözlerinden net bir 

şekilde anlaşılmaktadır. Karakterlerin yabancılaşması sonucu ölümü 

düşünmeye başlamaları Blanche tarafından şu şekilde anlatılmaktadır:  

Belli romanlarda, kalabalığın içinde olmayı ve 

onların dilini kullanmayı reddeden yabancılaşmış 

başkarakter toplumun problemi değildir, ama aksine 

onun muhalifidir. Bu nedenle yabancılaşma, dünyayı 

ve onun kendi özünü kurtaracak tüm sözlerini 

reddeden kahraman için ego gücü anlamına 

gelmektedir; buna rağmen, yabancılaşma aynı 

zamanda özün kaybı, ego-çözülmesi ve ölümü temsil 

etmektedir. 

(Blanche 299)  

Fowler gibi Jordan da ölümle ilgili ifadeler kullanmakta ve o da ölümü 

kurtuluş olarak görmektedir. Her ne kadar Jordan, Fowler gibi bu isteğini direk 

olarak dile getirmese de romanın sonunda sessiz sakin bir şekilde ölümü 

beklemesi ve kurtulmak için herhangi bir çaba sarf etmemesi buna kanıt 

oluşturabilecek niteliktedir. Anselmo’nun ölümüne şahit olduğundaki sakinliği 

de ölüm olgusunu doğal karşıladığı ve buna hazır olduğunu göstermektedir:  

Ölüyken çok küçük görünüyor, diye düşündü Robert 

Jordan. Kır saçlı, küçük bir adam diye düşündü. 

Acaba bu kadar küçükse gerçekten, ağır çantaları 

nasıl taşıyordu? Sonra gri dar çoban pantolonundan 
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görünen bacaklarını gördü, ayakkabılarının aşınmış 

tabanlarına baktı. Anselmo’nun hemen hemen boş 

olan çantalarını aldı ve Fernando’nun yanına giderek 

yerde duran tüfeği aldı. Yolun üzerindeki sivri bir 

çeliğe tekme attı. Sonra iki tüfeği namlularından 

tutup omzuna attı ve yamaçtan yukarıya ormana 

doğru yürümeye başladı. Arkasına dönüp bakmadı, 

köprüye yola bile bakmadı. Aşağıdaki dönemeçten 

hala ateş sesleri geliyordu fakat artık umurunda bile 

değildi. 

(Hemingway 446)      

Jordan ve Fowler arasında ölümü ve hayatı algılama açısından bir fark 

dikkat çekmektedir. Her iki başkarakter de ölümü kurtuluş olarak görseler de 

Fowler hayata karşı daha olumsuz, Jordan ise tam aksine umut vadeden bir 

bakış açısına sahiptir. Jordan ölüm aklına geldiği zamanlarda, bu fikri aklından 

uzaklaştırmaya çalıştırmakta ve hayata daha olumlu bakmaya çalışmaktadır:  

Bir düşünsen en iyi insanlar hep neşeli olanlardı. 

Neşeli olmak çok daha iyiydi ve bir şeylerin 

göstergesiydi. Hala hayattayken ölümsüzleşmek gibi 

bir şeydi. Karışık bir şeydi. Böyle olanlardan çok 

kalan yoktu. Hayır, mutlu olanlardan çok azı geriye 

kalmıştı. Eğer böyle düşünmeye devam edersen sen 

de kalmazsın oğlum. Bu düşünceyi bırak!  

(Hemingway 17) 

Bu alıntıdan da anlaşılacağı gibi Fowler ve Jordan’ın hayat ve ölüme bakışları 

biraz farklılık göstermektedir. Fakat her iki karakter de ölümü gerek toplumun, 

gerek dinin üzerlerindeki baskısından kurtulma yolu olarak görmektedirler. 

Kendi değerlerini yaratmış olan karakterler dış dünyadaki gerçeklik ve kendi 

gerçeklikleri arasında bocalamakta ve hem hayata hem kendilerine 

yabancılaşmaktadırlar.  
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Ernest Hemingway’in kitaplarında ölüm olgusunu kullanışını Nair şu 

sözlele ifade etmektedir: “Hemingway’ın bütün olarak çalışmalarının en 

vurucu özelliklerinden birisi zihninin ölümle meşgul olması konusudur.” (Nair 

79) Hemingway’in savaş ve aşkı konu alan birçok romanında ölüm teması 

işlenmektedir. Hemingway’in savaş gibi olumsuz bir koşulun üzerine aşk gibi 

olumlu bir temayı yerleştirmesindeki asıl amaç okuyucuya “hayatımızı nasıl 

yaşamaya değer kılabiliriz”
 

(Nair 81) sorusunu sordurtmaktır. Gerek 

Hemingway gerekse Greene romanlarında karakterlerinin anlamlı bir hayata 

olan özlemlerini, bir başka deyişle hayatı anlamlandırma çabalarını ele 

almışlardır. Savaş ortamında insanların birer makineye dönüştükleri ve sadece 

verilen emirleri yerine getirmekle yükümlü oldukları düşünüldüğünde, 

romanların başkarakterlerinin savaş esnasında yaşadıkları hayat ve yaşamak 

istedikleri hayat olarak ikiye bölünmüşlükleri onları, varlıklarını ve ne için 

yaşadıklarını sorgulamaya itmiştir: “Ne zamandan beri böyle anlayışların var, 

diye sordu kendine. Hiçbir zaman olmadı ve olamazdı da. Gerçek bir Marksist 

olmadığını biliyorsun. Sen özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe inanıyorsun. Sen 

hayata, özgürlüğe ve mutluluk arayışına inanıyorsun.” (Hemingway 305) 

Jordan bu ifadesi sonrasında Maria ile yaşadığı aşkın en önemli şey olduğunu 

ifade eder. Bu durum Jordan için çelişkili ve onun yabancılaşmasına zemin 

hazırlayan bir durumdur, çünkü hem savaşmak hem de hayatı anlamlandırmak 

durumundadır. Yaşamak zorunda kaldığı hayatı anlamlandıramama duygusu 

Fowler’da da gözlenebilir: “Bir bedene sahip olma düşüncesi anlamsız 

geliyordu, bu gece- belki de o gün hiç kimseye hatta kendilerine bile ait 

olmayan bedenler gördüğüm içindi.” (Greene The Quiet American 55)  



90 
 

Her iki romanda da karakterlerin, kendilerine dayatılmaya çalışan vatan, 

görev, vazife gibi kavramları, şahit oldukları insanlık dışı manzaralar sonucu 

reddetmelerine ve yaşadıkları çelişkiler sonucu ölümü düşünmeye 

başladıklarına rastlanır. Romanların yazıldığı dönemler göz önüne alındığında 

da, savaşın insanlar üzerinde yarattığı bu olumsuz düşüncenin, genç kuşak 

üzerinde devam eden bir etkisinin olduğu söylenebilir ve Jordan ile Fowler bu 

sosyal değişimin nedenleri hakkında ipuçları veren karakterler olarak 

düşünülebilir.  Hoffman’ın dediği gibi, “Savaş sonrası düşünce, gelenekçiliğe 

karşı bir baş kaldırmadan ve insanın doğasına, inançlarına veya kurtuluşuna 

dair her türlü yeni fikri deneme isteğinden ibarettir.” (Hoffman 33) Dolayısıyla, 

kendilerine özgü olan ve sayesinde yaşadıkları zamanı anlamlandırdıkları 

inançları yüzünden, başkalarından hatta kendilerinden uzaklaştırılmış bir 

‘kayıp nesil’ olmuşlardır.  Kayıp nesil olmakla ilgili Malcolm Cowley Exiles 

Return’de şöyle der:  

İlk olarak yerlerinden edildiklerinde ve herhangi 

bir bölgeye veya geleneğe bağlılıklarının 

olmamasından dolayı kayıplardı. Savaş 

sonrasında oluşacak olan dünyadan tamamen 

başka bir dünya için eğitildiklerinden dolayı 

kayıplardı. ( ve savaş o nesli yalnızca yolculuk ve 

heyecan için hazırlamıştı.)  Sürgünde yaşamayı 

denedikleri için kayıplardı. Takip edecekleri daha 

eski bir yol göstericiyi kabul etmedikleri için, 

toplumun ve onun içindeki sanatçıyı yanlış 

tahayyül ettikleri için kayıplardı.  Bu nesil; hali 

hazırda oluşturulmuş değerlerden, yaratılmak 

zorunda kalınan değerlere doğru bir geçiş 

dönemine aitti. 

(Cowley 9)  

Bu savaş döneminden geriye her şeyden soyutlanmış, her seferinde yeni 

bir başlangıç yapmayı bekleyen insan kalmıştır. Ona ölümden bahsetmek veya 
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ne yapacağını söylemek mantıksızdır. Kendi derin sessizliğine ve şüpheci 

memnuniyetsizliğine gömülmüştür. 

Seeman’ın yabancılaşma için oluşturduğu beş maddeden biri olan 

anlamsızlık maddesi bu noktada romanlarda da ortaya çıkmaktadır. “Bireyin 

neye inanması gerektiği konusunda net olmadığı, bireyin karar almada asgari 

açıklık ve standartlarının karşılanmadığı durumlarda anlamsızlık anlamında 

yabancılaşmadan söz edilebilir.” (Demirer ve Özbudun 40) Karakterler gerek 

kendi hayatlarına gerekse içinde bulundukları duruma bir anlam 

yükleyememekte ve anlamsızlıktan dolayı yabancılaşma yaşamaktadırlar. For 

Whom The Bell Tolls’da Jordan hem ne için yaşadığını hem de savaş, görev 

gibi olguları sorgulamaktadır: “Savaş olgusunu doğal bir çerçevede sunarak, 

Hemingway nötr olma sorusalını ortaya koyuyor. Metin boyunca, savaşın 

gerekliliğini sorgulayan bir teknik olarak savaş makinelerinin betimlemelerini 

sıralamıştır.” (Lester 115) Lester, Hemingway’in “savaşın gerekliliği ve insan 

hayatının değeri arasındaki kaçınılmaz çelişkiyle boğuşan bir karakteri 

betimlemek için Robert Jordan’ın içsel konuşmalarını oluşturduğunu” 

savunmaktadır. (Lester 119) Tıpkı Jordan gibi Fowler için de hayat 

anlamsızdır. Mesleğine uzaklaşmış, evliliğini bitirme noktasına gelmiş ve 

hiçbir siyasi fikirle ilgilenmeyen bir insan olmuştur. Anlamlandıramadığı 

hayattan tek kurtuluş yolunu da ölüm olarak görmekte ve bu da onun 

yabancılaşmışlığına kanıt oluşturmaktadır.    

Her iki romanda da karakterler yaşamın amacını sevgide bulurlar. Bu 

noktada romanlarda savaş ve sevgi kavramları bir arada verilerek okuyucunun 

oldukça zıt olan savaş ve sevgi kavramlarını sorgulaması hedeflenmiştir. Hangi 
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kavramın yaşamın anlamını daha iyi yansıttığını göstermeye çalışan yazarlar 

bunu göstermek için karakterlerin içsel monologlarını kullanmış ve 

başkarakterler yoluyla okuyucuya bunu aktarmışlardır. For Whom The Bell 

Tolls’da, Jordan bir yandan savaş, öte yandan Maria’ya olan aşkıyla karşı 

karşıyadır ve sonunda kendini feda ederek ölümü kabul eder. Bu durumda ne 

aşkın ne savaşın kazandığı söylenebilir, fakat Hemingway ‘savaşın gerekliliği’ 

konusunda akıllarda soru işaretleri yaratmıştır. Benzer şekilde Greene, hayatı 

ve siyaseti oldukça ciddiye alan Pyle ile sadece kendi hayatına odaklanan 

Fowler’ı aynı kadına olan aşkları üzerinden bir araya getirmiş ve Pyle’ın 

ölmesi sonucu Fowler’ın pişmanlığını göstererek yine bir anlamda ‘savaşın 

gerekliliği’ konusu işlemiştir.  

Karakterlerin içsel yabancılaşmalarının temel olarak üç ana bölümden 

oluştuğu söylenebilir. İlk olarak karakterlerin düşünceleri ve yapmak 

durumunda bırakıldıkları eylemler birbiriyle çeliştiği için karakterler içsel 

çelişkiler yaşamakta ve bu durum Jordan ve Fowler’ın iç monologlarının 

oluşturulmasıyla okuyucuya aktarılmaktadır. Savaşın gerekli olup olmadığı, 

savaş esnasında insanların yapmak istemedikleri eylemlere zorlanması, o 

ortamda gördükleri birçok olay nedeniyle eskiden sahip oldukları bazı değerleri 

kaybetmeleri karakterlerin kendileri ile çelişmelerine ve kendi özlerine 

uzaklaşmalarına sebep olmuştur.  Hem Jordan hem de Fowler’ın kendilerini 

sorgular nitelikteki düşünceleri ve yaşadıkları çelişkiler onları yabancılaşmaya 

götüren birer faktördür. Kendi içlerinde yaşadıkları sorgulamalar sonrası 

eskiden sahip oldukları değerlere artık sahip olmadıklarını fark eden ve bu 

değerlerden uzaklaşmaya karakterler, Tanrı’ya ve vatani görevlerine olan 
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inançlarını kaybetmiş, inanmadıkları bir şeye devam etmek zorunda bırakılmış 

ve yine yabancılaşmışlardır.  

Karakterlerin değerlerine ve dine yabancılaşmaları içsel yabancılaşmanın 

ikinci aşaması olarak düşünülebilir. Karakterler savaş ortamına girmeden önce 

değer verdikleri, önemsedikleri bazı kavramlara karşı daha duyarsız hale 

gelmeye başlamışlardır. Özellikle din konusunda bu değişimi yaşayan 

karakterler, artık bir Tanrı’nın olmadığına inanmaya başlamış ve Tanrı’ya da 

yabancılaşmışlardır. Fowler için din bir baskı unsuru, mutluluğunun önünde bir 

engeldir. Dolayısıyla hayatın amacını mutlu olmak olarak düşündüğümüzde, o 

da Tanrı’ya inancını yitirmektedir.   

Son olarak da karakterler, kendilerini sorgulayıp artık eskisi gibi 

olmadıklarını fark ettikten ve inançlarını yitirdikten sonra, hayatın anlamını 

sorgulamaya başlamışlardır. Seeman’ın yabancılaşmada anlamsızlık ilkesi de 

bu noktada görülebilir. Karakterler ne için yaşadıklarını, ne için savaştıklarını 

sorgulamaktadırlar. Buna buldukları cevapları yerine getiremedikleri 

durumlarda da ölümü bir çare bir kaçış yolu olarak görmektedirler. 

Karakterlerin değerlerinden ve Tanrı’ya olan inançlarından uzaklaşmaları 

onların kendilerini yalnız hissetmelerine ve ölüm fikrine yaklaşmalarına neden 

olmaktadır. Yaşamanın bir amacı olmadığı hissi Fowler’ı devamlı olarak 

ölümü istemeye yöneltmiştir. Jordan için ise yaşamın amacı, savaş bittikten 

sonra Maria ile birlikte mutlu bir hayat sürmektir. Fakat, bir noktadan sonra 

görevine, vatanına, Tanrı’ya yabancılaşan Jordan için de ölüm tek çare 

olmuştur. Ölüm düşüncesi karakterleri hayatı sorgulamaya ve hayatın amacının 

ne olduğunu düşünmeye itmiştir. Bu sorgulama da, bazı otoritelerin çıkarları 
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için ölen masum insanların olduğu savaş gerçeğinin gerekliliğini sorgulamayı 

beraberinde getirmiştir. Sonuç olarak değerlerine yabancılaşan, yalnızlaşan, 

Tanrı’ya inancını kaybeden ve ölümü düşünmeye başlayan karakter çoktan 

kendi özüne yabancılaşmıştır.  

For Whom The Bell Tolls’da Jordan başından beri vatanını, Maria’yı ve 

kendisini düşünmüştür. Fakat kitabın sonunda ölümü sakin bir şekilde kabul 

etmiş görünmektedir. Birbirine geçen iki hayat- vatanı uğruna verdiği 

mücadele hayatı ve Maria ile hayalini kurduğu hayat- Robert Jordan’ı ikiye 

bölmüş ve sonunda kendi yaşamını yitirmesine sebep olmuştur. Anlamsızlık 

ilkesi karakterleri ölüm olgusuna yaklaştırmış ve bu da kendilerine 

yabancılaşmalarının son aşaması olmuştur. Sonuç olarak, savaş ortamı ve 

savaşın toplum üzerinde meydana getirdiği değişiklikler karakterlerin sadece 

sosyal olarak değil içsel olarak da yabancılaşmalarına sebep olmuştur.  
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SONUÇ 

 

Savaş döneminde Amerikan ve İngiliz birer yazar tarafından yazılan iki 

eser üzerinden savaşın neden olduğu sosyal ve içsel yabancılaşmanın 

incelendiği İngiliz ve Amerikan Savaş Romanında Yabancılaşma: Ernest 

Hemingway ve Graham Greene başlıklı bu tezde, savaşın cinsiyet, meslek veya 

ulus gözetmeden farklı toplumları ve bireyleri çeşitli yönlerden etkilediği 

gözlenmiştir. Hemingway’in bir Amerikan yazar olarak For Whom the Bell 

Tolls’da İspanya İç Savaşını ve Greene’in bir İngiliz olarak The Quiet 

American’da Birinci Çinhindi Savaşı’nı konu ediyor olması savaşın ve 

etkilerinin evrenselliğini vurgulamaktadır. Her iki yazar da kurgularını kendi 

ülkelerinden farklı ülkeler üzerinden yapmış fakat evrensel bir sorunu dile 

getirmişlerdir. Gerek Hemingway gerekse Greene romanlarında savaşın 

evrenselliğine ve hem toplumlar hem de bireyler üzerinde yarattığı etkilere 

dikkat çekmek istemektedir. Bu kapsamda yazarların romanlarını yazdıkları 

dönemin koşullarından etkilendikleri de göz önünde bulundurulduğunda, her 

iki romanın da mevcut sosyal duruma ve savaşa bir eleştiri olduğu sonucuna 

varılabilir. Romanlardaki karakterlerin roman süresince gözlemledikleri olaylar 

ve geçirdikleri değişim göz önünde bulundurulursa, Hemingway ve Greene 

savaşın manasızlığına ve neden yaşıyoruz sorusuna dikkat çekmek amacıyla, 

savaşın bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yaparak topluma 

bir eleştiri getirmişlerdir denilebilir. Her iki yazar da bu eleştirilerini güçlü 

kılmak amacıyla, okuyucuya gerçekten savaşın içindeymiş gibi hissettirecek 

betimlemeleriyle oldukça gerçekçi bir savaş ortamı oluşturmuşlardır.  
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Savaşın toplumda meydana getirdiği değişiklikler nedeniyle bireyin 

topluma ve sonrasında kendi öz benliğine yabancılaşması her iki romanda da 

gözlenebilen ortak bir özelliktir. Her iki romanda da, benzerlikleri ve 

farklılıklarıyla beraber savaşın özellikle erkek karakterlerin hayatlarında 

yarattığı olumsuz etkiler ele alınmıştır. Erkek karakterler hem içinde 

yaşadıkları topluma hem de kendi benliklerine yabancılaşmışlardır.  

Öte yandan, savaş bazı karakterler için olumlu yönde değişikliklere de 

sebep olmuştur. Hemingway ve Greene’in kadın karakterleri yaşadıkları 

yabancılaşma hissi açısından farklılık göstermektedir. İlk bölümde de 

bahsedildiği üzere savaş ortamında erkek karakterlerle benzer koşullarda 

savaşan kadın karakterler kendi özgürlüklerini savaş aracılığıyla elde 

etmişlerdir. Hemingway kadın karakterlerini bu şekilde özgürlüğe ve yeniliğe 

doğru bir değişim içinde gösterirken, Greene Phuong’u evlilik gibi daha 

geleneksel bir hayal ile sınırlamış ve ona yabancılaşmışlığından bir erkeğin 

himayesine girerek kurtulmaktan öte bir yol bırakmamıştır. Halbuki 

Hemingway, kadın karakterlerindeki değişimi roman boyunca aşamalı olarak 

göstermektedir. Maria’nın romanın başındaki ve sonundaki giyim tarzında 

yaşadığı değişim bunu örneklendirecek niteliktedir. Pillar’ın Pablo ile olan 

ilişkisi ve Pablo olmadan dahi Pillar’ın oldukça saygın bir karakter olma 

özelliği, kadın karakterlerin savaş ortamında elde ettikleri özgürlüğü açıkça 

göstermektedir.  Erkek karakterlerin savaş ortamında yaşadıkları yabancılaşma 

hissi her iki romanda birbirine yakın özellikler gösterirken, kadın karakterler 

konusunda Hemingway’in daha modern, Greene’in ise daha geleneksel bir 

tutum sergilediği söylenebilir.  
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Dönemin birçok yazarı gibi romanlarında savaş temasını ele alan 

Hemingway ve Greene, bunun yabancılaşma üzerinden incelenmesine fırsat 

verecek yapıtlar ortaya koymuşlardır. Romanlarında bir yandan karakterlerin 

topluma yabancılaşma sürecinde neler yaşadıklarını gösterirken, öte yandan her 

iki yazar da yabancılaşmış karakterlerini onları bu yabancılaşmadan kurtaracak 

bir aşk hikayesinin içine yerleştirmektedirler.  İki boyutlu olarak ilerleyen 

romanlarda erkek karakterlerin hayata tutunabildikleri tek nokta, her iki 

romanda da başkarakterlerin sevgilileri konumundaki kadınlar olmuştur.  

Hemingway ve Greene’in başkarakterleri özellikle romanların sonlarına 

doğru tutarsızlık içeren ifadeler kullanmaktadır. Bu doğrultuda karakterlerin 

kendilerine dahi yabancılaşmalarına sebebiyet veren savaş, bir noktadan sonra 

karakterlerin varlık amaçlarını sorgular hale gelmelerine neden olmuştur. Hem 

Jordan’ın hem de Fowler’ın ölümden sıkça söz etmeleri, hatta ölümü kurtuluş 

olarak görmeye başlamaları yazarların topluma yönelttikleri bir başka 

eleştiridir. Bireylerin yaşama isteklerinin yok olmasına sebep olanın savaş ve 

gerektirdiği acımasız koşullar olduğu düşünüldüğünde, her iki yazarın da bunu 

roman karakterleri üzerinden eleştirel bir bakış açısıyla sundukları söylenebilir.  

Hemingway ve Greene’in kendi yaşantılarının da romanlara olan etkisi göz 

önüne alındığında, For Whom The Bell Tolls ve The Quiet American’ın, toplum 

ve savaş eleştirisi barındıran kitaplar oldukları söylenebilir.   

Hem Hemingway’in hem de Greene’in karakterlerine, içinde yaşamaları 

gereken bir gerçek dünya ve yaşamak istedikleri bir ideal dünya olmak üzere 

iki farklı dünya yaratarak, onların yaşadıkları içsel çelişkileri net olarak 
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göstermeleri, savaş döneminde yaşanan çelişki ve tutarsızlıkların en iyi şekilde 

yansıtılmasına sebep olmuştur. Savaş romanı olarak For Whom the Bell Tolls 

ve The Quiet American, Hemingway ve Greene’in savaş ortamı betimlemedeki 

başarılarını göstermektedir.  Benzerlikleri ve farklılıklarıyla her iki roman da, 

savaş dönemi ve hem kadın hem erkek karakterlerin farklı şekillerde 

yaşadıkları yabancılaşmışlık hissini oldukça başarılı bir şekilde ortaya 

koymaktadır. 
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ÖZET 

İngiliz ve Amerikan Savaş Romanında Yabancılaşma: Ernest Hemingway 

ve Graham Greene başlıklı bu çalışmanın başlıca amacı, Ernest Hemingway ve 

Graham Greene’in, 19. ve 20. yüzyılda evrensel bir hal alan savaşın bireyleri 

ve toplumları yabancılaşma açısından etkileyişini For Whom The Bell Tolls ve 

The Quiet American eserlerinde nasıl yansıttıklarını incelemektir. Tezde her iki 

yazarın da savaşın evrenselliğini vurgulayış şekilleri ve savaşın toplumlar ve 

bireyler üzerindeki olumsuz etkisine getirdikleri eleştiriler yer almaktadır. 

For Whom The Bell Tolls ve The Quiet American iki farklı ülkede 

yazılmış savaş romanları olmalarına rağmen karakterlerin yaşadığı 

yabancılaşma açısından birçok benzerlik barındırmaktadırlar. Bu tezde, her iki 

romanın karakterlerinin yaşadıkları yabancılaşma hissi karşılaştırmalı olarak 

ele alınmıştır.  Hem İngiliz ve Amerikan romanında savaşın yansımaları 

arasındaki farklar, hem de savaşın kadın ve erkekler karakterler üzerindeki 

etkileri tez kapsamında karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.  

Tez iki bölümden oluşmaktadır. Sosyal Yabancılaşma başlıklı ilk 

bölümde, savaşın bireyler üzerinde sebep olduğu toplumdan uzaklaşma, 

iletişim eksikliği ve sosyal yabancılaşmaya çözüm olarak aşk kavramı 

romanların başkarakterleri üzerinden incelenmiştir. Bunun yanı sıra, özellikle 

kadın karakterlerin çok farklı şekillerde yaşadıkları yabancılaşma hissi, 

Hemingway ve Greene’in kadın karakterleri kullanış şekilleri vurgulanarak ele 

alınmıştır.  
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İçsel yabancılaşma başlıklı ikinci bölümde ise, karakterlerin kendi 

özlerine yabancılaşmaları, kendi içsel monologları, çelişkili ifadeleri ve hayatın 

amacını sorgular nitelikteki düşünceleri üzerinden ele alınmıştır. Karakterlerin 

sorgulamalarının, aynı zamanda yazarların savaşa karşı eleştirileri olabileceği 

noktası üzerinde durularak, Hemingway ve Green’in romanları üzerinden 

sosyal eleştiri yapıyor olabilecekleri noktasına değinilmiştir.  
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ABSTRACT 

The main objective of the thesis entitled “Alienation in American and 

English War Novel: Ernest Hemingway and Graham Greene” is to reflect the 

war’s effect on individuals and societies in two novels, For Whom the Bell Tolls 

and The Quiet American. Although Ernest Hemingway and Graham Greene are 

from different countries, their works include some similarities. The protagonists 

of those two books are analyzed comparatively with respect to alienation concept. 

It has been understood that there are also some differences in addition to 

similarities between the characters. Both the comparison of the protagonists and 

the comparison of the women characters in those two novels play an important 

role in the thesis. The universality of war and the idea that For Whom the Bell 

Tolls and The Quiet American could be a criticism made by the authors against 

war and its effects on both societies and individuals are the key points of the 

thesis.  

This thesis is composed of two chapters. Social and inner alienation 

concepts indicate some variances on the characters of the novels. In the first 

chapter called Social Alienation, the isolation of the individuals from the society, 

lack of communication and social alienation caused by the wars have been 

discussed. In addition, love concept as a solution to these problems has been 

analyzed. 

In the second chapter called Inner Alienation, the characters’ alienation 

from their own ‘self’, their inner monologues, contrasting expressions and 

interrogation of the meaning of their lives have been scrutinized. For Whom the 
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Bell Tolls and The Quiet American and their characters have been included in this 

discussion.  


