Roman1n1n Kahraman1 Fahim Bey
Siiha Oguzertem

Biraz hulyah da olabilir, fazla hayalperest
de. Te~ebbusi ~ahsi aleminde 6mur boyu pe~inde ko~tugu du~ bir turlu gen;:ekle~memi~
olabilir, ama kimin du~u gen;:ekle~ir ki? Deli
oldugu soylenmi~se de, olsa olsa az1c1k kac;:1kttr hepimiz gibi. Onu hep bir ko~u~turma
ic;:inde g6renler, aktl!t bulanlar da vardtr, beceriksiz ve ptsmk oldugunu soyleyenler de.
Ahlaks1z bulanlara da rastlamr, kibar ve yuksek taraflanm 6nemseyenlere de. Hem c;:ok
bonkordur, hem de a~m tutumlu. Kulrurludur ama galiba epey de safur. Belki kadmlarla gonul eglendirmekten ho~lamr, belki de
haremine du~kundur. Mutekit degilse de ruyaya inamr. Her eski istanbullu gibi onda da
derin bir tarih ve tabiat duygusu vardtr muh-

roman sayrnayi surdurmu~, "roman" ve "karakteri" hakkmda lehte ve aleyhte yazm1~lard1r. T arihsel ve bic;:imsel baktmdan roman
turunun ay1rt edici 6zellikleri konusunda
belli bir akademik birikime sahip olan ele~tirmenlerde bile bu yorum kan~1khgma rastlamr. Ornegin, 1968' de yay1mlanan ve kitapla aym ba~hg1 ta~1yan yaztsmda Murat
Beige, "Eserleri arasmda da yalmz romanlarma deger verebilirim" diyecek, "Fahim Bey
ve Biz' e benzer bir roman okudugumu hat1rlam1yorum" (315) sozlerinden sonra yap1t1
bir roman olarak okumay1 surdurecektir.
Turk Romanma Ele~tirel Bir Baki~ adh kapsamh c;:ah~mas1yla bilinen Berna Moran da,
kendisiyle 1984'te yap1lan bir soyle~ide, c;:a-

temelen. Dunyanm bu en ciddi adammm
seruvenleri nedense insanlan guldurup durur. "Bizim yabanc1 bir hayattan sanki bildigimiz nedir?" (124); "Hakikatin binbir cep-

h~masmda ele almad1g1 "romanc1"lar arasmda Hisar'1 da sayar (172).

hesi, c;:ehresi, manas1 ve ba~ka ba~ka goru-

"Romana Dair Bazt Hakikatler" ba~hkl1 6n-

nu~leri yok mudur?" (128).
Bu malzeme, yap, ve usluptan "butun-

s6zden, Sermet Sarni Uysal' m bugun h a.la
6nem ta~1yan kitabmm giri~indeki "sohbet"

luklu bir roman karakteri" c;:1kmas1 beklen-

ktsmmda soylediklerinden (1 3-14), Cevdet

Oysa, Kleber Haedens'in Turkc;:eye Roman Sanatz ad1yla c;:evrilen kitabma yazd1g1

memelidir; c;:1kmam1~t1r da. Zaten Abdulhak

Kudret'in Turk Romanmda Hikaye ve Roman

$inasi Hisar'm, "butunluk", "roman" ve

adh yap1nnm ilgili bolumunde (II, 467-76)

"karakter" konulannda bir iddias1 ve 1sran
olmam1~ttr. Bu konularda 1srarct olanlar,

farkh kaynaklardan almnlanan goru~lerin·
den de anla~ild1gi uzere Hisar, aslmda ne ro-

1941 'de yay1mlam~mdan bu yana Fahim

man yazmaya niyet etrni~, ne de yazm1~t1r.

Bey ve Biz'i roman, Fahim Bey'i roman karakteri, Hisar'1 ise romanc1 sayan ele~tirmenlerdir. Anla~1lan, Ahmet Hamdi Tanp1·
nar'm kitap yay1mland1gi y1l c;:1kan "Fahim
Bey ve Biz" ba~hkl1 makalesindeki ~u gozlem pek i~e yaramam1~t1r: "O na ~uphesiz ki,
bir roman diyemezdik" (408). Tersine, ku-

Tersine, c;:e~itli yaz1 ve konu~malannda "ro-

~aklar boyu ele~tirmenler, Fahim Bey ve Biz'i

ki gudulmesini ve uslupsuzlugu ele~tirirken ,
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manm hic;:bir kaltba girmeyecegi" kahb, alt1nda romanda edebiyat yap1lmamas1, ~airane olunmamas,, yazann ki~isel duygu ve du~uncelerin i dile getirmemesi yolundaki 6nerilere 1srarla kar~t c;:1karken, romanda vaka
kaygismm birincil sayilmasm1, macera mera-

edebiyaon belli bir yer ve zamandaki tekil insam degil, ebedi insam ele almasm1 savunurken aslmda "romanm anayasas1"na cephe
alm1~or. Yazar, roman konusundaki bu
"ozel" gorii~lerini belli bir tutarhhk, sureklilik ve cesaretle dile getirmi~ olmasayd1 bile,
Fahim Bey ve Biz gibi yap1tlannm epistemo-

makla sonu<;:lanm1~or. Yakup Kadri Karaosmanoglu'nun goriinu~te (ve herhalde aslmda) multefit olan degerlendirmesinde ge<;:en
"ho~ bir gevezelik", "tatl1 bir sayiklama",
"basit dedikodu edas1" ifadeleri (almolayan
Uysal, 49), Tanpmar'm "Turk Edebiyaonda

Kitapta en az Fahim Bey kadar, belki da-

Cereyanlar" ba~hkl1 yaz1smdaki kisa Hisar
degerlendirmesinde ge<;:en "daima haoralannda kalm,~or" (122) sozu, diger baz1 d1~lay1C1 yorumlann yanmda fazla gaze batmayabilir. Cevdet Kudret de " 'hikaye' diye nitele-

ha da <;:ok, okura bizzat seslenen yazan buluruz. Hisar, yazarhk gorevini hayali bir anlao-

digi romanlan dahi <;:ogu zaman [aynen] birer am gibi goriinmektedir" (467-68), "ro-

c1ya devretmeyi reddeder. Romanm "yetkiy-

manlanm am bi<;:iminde yazd1g1 i<;:in, ister is-

le" yapogmm tersine, mahrem alana girmek-

temez hikayeye kendini de katm1~, roman ki~ileri kar~1smda ac1ma, sevme, yerme, vb gibi duygulanm a<;:1klam1~or" (469) ya da "s1rasm1 du~iirdiik<;:e, ikide bir vaka d,~ma <;:1k-

lojik evreni ve anlaobilimsel parametrelerine
biraz yakmdan bakan bir <;:ah~ma bunlarm
roman sayilamayacagm1 ortaya koyabilirdi.

ten ka<;:m1r. Anlaom, olgusal olmaktan <;:ok
duygusald1r. Anlaoya, romandan beklenen
-di'li ge<;:mi~ degil, -mi~'li ge<;:mi~ ve geni~
zaman hakimdir. Birinci ve u<;:uncu ki~ilerde
sesleni~ donu~umlu olarak kullamhr ve bunlar, hepsini kapsayacak bir "biz" soyleminde
sentezlenir. Kurmaca anlaoc1(s1)nm simdi ve
oradaki varhgm1 devreye sokan, betimleme
ve diyalogla heslenen sahneleme teknigine
·yap1tta genelde yer verilmez. Bu nedenlerle,
yazann esinsiz, modelsiz ve kaynaks1z yaraoc1hk nosyonuna inanmas1, yani karakterini
"uydurmas1" da beklenmez. "Yaraoc1 yazar"
olmayan Hisar, bu yuzden, "etkilenme endi~esi" ne de kapilmaz. (Hisar' m yap1tlannm
neden roman sayilamayacag1 daha once taro~ilm1~ [bkz. Oguzerteml, yazann romanla ilgili gorii~leri ve ele~tirel yargilann baz1 sorunlan Alena Rami<;:' in yuksek lisans tezinde
aynnoyla irdelenmi~tir [bkz. Rami<;:].)
Hisar'm yap1tlanm konu alan elqtiri, ti-

m1~, birtakim yer tasvirleri, dii~iince ve duygu <;:6ziimlemeleri yapm1~or" (470) gibi ciimlelerinde ortuk ele~tirilerini mesafeli bir dille ifade etmi~tir. Hisar'm edebiyat anlay1~m1
"manevi romatizma" baglammda degerlendiren Vedat Giinyol'un edebiyatla pek de ilgili olmayan yaz1lanm ise bu mesafeli ele~tiriler arasmda sayam1yoruz (bkz. Gunyol).
Buna kaq1hk, Muzaffer Buyruk<;:u, bulundugu edebiyat <;:evrelerindeki gozlemlerini kaydettigi gunluk dizisinin par<;:as1 olan S1cak

ili~kiler' de, Hisar hakkmda, tipikligiyle dikkat <;:eken yarg1larda bulunmu~tur. Gunliigiiniin ilgili kismmda Buyruk<;:u, Murat Belge'ye soylediklerini ~oyle aktanr:
Abdulhak ~inasi Hisar hakkmda yazd1gt yaz1yi okuyup okumad1gim1 sordu. Oku-

dugumu s6yledim ve Abdulhak ~inasi Hi-

pik olarak, yazann roman yazmad1gm1 fark
edememi~, alg1daki bu zaaf, yazarm edebiyat-

sar i<;:in du~unduklerimi belirttim. Yap1tla-

<;:il1gmm teslim edilmesinde de tereddutler

dagimkhk, smtr, kural tammayan bir co~-

dogurmu~tur. Yap1tlannm turii konusunda-

kunluk onun 6zelligiydi. c;ok parlak, insam

ki hatah alg1, baz1 omeklerde, yazan ortuk

~a~1rtan pasajlara yer yer rastlamak mum-

olarak ele~tirmekle, baz1lannda ise karala-

nnda saglam bir 6rgl1, bir denge yoktu. Bir

kundu. Bu guzellikler yapmm burunune yakitap-hk 83 I 107

gec;:mi9 zaman malzemesi ustune kurulmus
edebiyannm etkisi[n]deydi. Boyle bir anlayi'.
�1 olan yazann, Balzac'm romanlannda ku
sur sayilan bir yam dogru olarak yap1tlanna
yerle9tirmemesi gerekirdi. [....] A. $inasi Hi
sar da boyle "kusurlu" bir roman anlayi�1.
nm temsilcisiydi. (163-64)

Abdulhak $inasi Hisar
Fotoj;traf: Ara Guler

yilm1� olsayd1 ku�kusuz buyuk bir yazar sayi
lacakn. Arna araya, anlatng1 olaylann c;:ok al
nna du�en, c;:oguna kanlamayacag1m1z yo
rumlar sokunca, du�unur yanmm ille de be
lirmesini isteyince, yap1tta bir bozulma ba�
hyor, yazann pek de lehinde olmayan ya da
lehinde olan her 9eye golge du�uren bir du
rum c;:1ktyordu ortaya. Bir yazann kendini
frenleyememesi, ki�isel du�uncelerini ve yar
gilanm, daha ba�ka yabanc1 ogeleri yap1ta
karma yolunu sec;:mesi, belki onu manen ra
hatlanyor, yapngmdan buyuk bir tat ahyor
du ama bu kuc;:uk oyun yap1n zay1flanyordu.
Eger edebiyat usrune, ki9inin sosyal, si·
yasal tutumu, dunya gon19unun nas1l olma
s1 ustune s6yleyecegi birtaktm sozler varsa
toplar, ayn bir kitap halinde yay1mlayabilir
di. Aynca A.$. Hisar'm du�uncelerinin bir
6zelligi yoktu, herhangi bir du�unce sistemi
ne de bagh degildi. Bu boluk porc;:uk, zaman
zaman birbirleriyle c;:an�an du9unceleri han
gi amac;:la hikaye 6rgusunun ic;:ine sokuyor
du? Yoksa klasik edebiyat gelenegini surdur
mek miydi istegi? Arna modem romanc1la
nn sozgelimi, Marcel-Proust'un [aynen]
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Buyrukc;:u'nun yargilan, roman ve ro
manc1dan beklenenler konusunda kritik be
lirlemeler ic;:erir. Ba�anyla temsil ettigi ac;:1ya
gore, Hisar'm edebiyao ti.irle�memi�tir, yani
"ha.la" kan�1knr. Yazar kendini sm1rlayama
makta, maalesef kendi goru�lerini dile getir
mektedir. Oyleyse, galiba, klasik edebiyat ge
lenegini siirdiirmektedir. Romansal soylemi
"yabanc1 ogeler"den an�d1rmayi hedefleyen
bu tarz ele�tiri, Hisar'm "sanath soz"den bes
lenen, soyleyenin orada bulunmasm1 gerek
tiren hikayelerini, romanm bic;:imsel soylemi
ugruna, o soyleme s1gmarak oksiiz birakir.
Halbuki, daha once oldugu gibi bugiin
de okur, yer verdigimiz ele�tirel itirazlann
pek de farkinda olmadan, Hisar'm edebiyat
c;:1hgm1 6nemseyebilmekte, Fahim Bey'i de,
yazanrn da benimseyebilmektedir. Ortada
bir roman ve roman karakteri bulunmasa
da, hakkmda soylenenler ve bunlarm sunu
lu� tam, Fahim Bey'in etkili bir edebi kim
lik olarak ya�amasm1 saglamakta, hatta buna
yetmektedir. Bu edebi kimligi yaratan yap1t
da, biitiin ele�tirilere ve "beklenen" roman
sal bic;:imin aradan gec;:en zamanda Tiirki
ye'de ald1g1 yola kar�m ayaktad1r. Peki, ro
man ol(a)mamasmdan kaynaklanan biitiin
"kusur"Ianna kar�m, yap1nn bu kiic;:iimsenmeyecek ba�ansmda Fahim Bey tipinin hie;:
mi payi olmam1�nr? Yoksa roman olamayan
bir yap1ttan psikolojik bir derinle�me zaten
beklenemez mi? Hisar "birey" olabilmis mi
dir ki bireyin psikolojisini geregince ya�s1ta
bilsin? Modem ve roman sayilmayan yap1t
lann, s1k s1k, bu iki soruda dile gelen onyar-

g1larla degerlendirildigini ammsarsak Hi-

gil, ba~kalanna ili~kin farktndahg1mm yuk-

sar' m yap1tmm da benzer bir (bilinc;:d1~1) yar-

selterek kendimiz olmaya 6zendirmesini de
bekleyebiliriz. Dolay1s1yla, Hisar' m Fahim
Bey'i anlanrken ona benzedigimizin ve /

g1yla kar~1la~m1~ olabilecegi.ni, dolayts1yla
da, yazann, roman turune yakt~mayan uslubuna odaklanan ele~tirinin psikolojik bir
varhk olarak Fahim Bey' i tam da bu neden-

ama o olmad1g1mmn alttm c;:izen "mudahaleleri", tam da bu yuzden, ya~am1m1zdaki

le ihmal ettigini du~unebiliriz. Gerc;:i ele~tirinin Fahim Bey'in psikolojisine tepkisiz kah~mdaki sorun, Turkiye'nin psikoloji 6zurlu,

anlamhhgm surmesine katk.tda bulunur.
(Yeri gelmi~ken belirtelim: Hisar'm yap1tlanndaki yazar sozleri birc;:ok ele~tirmene de-

yani psikoloji okuyamayan ele~tirisinin ge-

neme turunu hanrlatsa da bu sozleri o bag-

ne! zaafmm masum bir uzant1s1 da olabilir.

lamda degerlendirmek de dogru olmaz; c;:un-

Turk edebiyanyla ilgili metinlerde s1kc;:a kar-

ku modem bir tur olan denemede du~unce-

~1m1za c;:1kan, "yazar karakterin psikolojisine
inmi~tir", "ilk psikolojik romamm1zd1r" gibi

ler okur 6nunde "denenir". Hisar ise du~uncelerini alenen denemez. Zaman ic;:inde

ifadelerdeki tuhafhg1 ve bu saptamalan tipik

imbiginden gec;:irdigi, zamansizla~nrmaya c;:a-

olarak izley~n du~unce bo~lugunu bu bag-

h~irken bir usluba kavu~turup vecizele~tirdi-

lamda ammsayabiliriz. Ancak, Fahim Bey' in
psikolojisinin Fahim Bey ve Biz'in hala zevk-

gi du~uncelerini yeri geldiginde sunar.)
Buyrukc;:u' nun "klasik", bizimse "gele-

le okunabilmesindeki tart1~1lmaz paytm g6z

neksel" sayd1g1m1z bu Hisar metninde psi-

6nune ahrsak burada masum bir bilgisizlik-

koloji, yap1t1 kendi ba~ma ta~1yacak olc;:ude,

ten c;:ok, beklentisini, psikolojinin yalmzca

hem de hie; yabana anlmayacak bir sistema-

romanda sunulabilecegine ayarlam1~ yorum-

tikle mevcuttur. Psikoloji, insanla birlikte

cunun doyumsuzluguyla yuzle~tigimiz du~u-

degil de sanki burjuva c;:agmda dogmu~ gibi

nulebilir. Galiba, "kusursuz roman"1 kolla-

insana yakla~mak, yazan yeterince burjuva
olmamakla ele~tirmeyi tahayyul edebilen

yan ele~tirinin Fahim Bey ve Biz' e g6sterdigi
tepkinin alnnda Fahim Bey'in psikolojisi-

acayip bir rur "ilerici" ele~tiriyle olanakl1dir.

nin yap1tta "bu tarzda" sunulmasma kar~1

Yap1tlanna ba~ka itirazlanm1z olabilirse de,
Fahim Bey ve Biz' de psikoloji, bu dayanaks1z

bilinc;:d1~1 bir direni~ vardtr.
Fahim Bey bir roman karakteri olsa, tam~ma olas1hg1 bulunmayan bu uydurma

anlay1~s1zhk sistemini gec;:ersizle~tirir.
Anlat1m1 ag1rhkl1 olarak geleneksel, s6-

varhkla imgesel duzlemde ozde~le~ebilecek,

zel c;:erc;:evede gerc;:ekle~se de, Fahim Bey'in

onda "kendimizi bulabilecek", onu "ya~ayan", "evrensel" bir karakter ilan edebilecek-

hie; de yabana anlamayacak olc;:ude derinlikli, butunluklu, kendi ic;:inde tutarlthk barm-

tik. Oysa, Murat Belge'nin dedigi gibi, "Fa-

d1ran bir "ic;:selligi" vardir. Yazmm ilk parag-

him beyi hep uzaktan ya anlattcmm, ya da

rafmdaki saptamalarda one c;:1kard1gim1z be-

ba~ka ki~ilerin sozleriyle tammam1z, onunla

lirsizlikler, daha dogrusu, bunlarm Fahim

ozde~ligimizi (identification) onluyor" (319-

Bey ve Biz' deki kar~1ltklan, c;:ogunlukla gorunu~tedir. Fahim Bey "deli" degildir. Hayali
~irketinde kendi kendine yaz1~irken du~lerine biraz fazla kapnnrsa da, gerc;:eklikle ili~kisi butunuyle kopmam1~t1r. 0, toplumda c;:ok
daha s1k rastlanan bir psikolojik profil sergi-

20). Burada "imgesel" ozde~le~menin kastedildigini varsay1yor, Bertolt Brecht'i izleyerek, edebiyat yap1t1nm aktld1~1 ozde~le~meler
kurmay1 saglamamasm1 ele~tirmiyoruz. Edebiyattan, bizi, ba~kasmm yerini almaya de-
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ler. T akmnh, kuruntulu, kuralc1, aynnnc1,
biriktirmeci, ar 9ivci, malumatfuru 9tur. Asli
olan ile tali olam kan 9nrabilir; niceligi nitelik yerine koyabilir; i9in ozune degil 9ekline
onem verebilir. Yazann belirtttigi gibi, i9e
verdigi onem "lafii'', ilgisi "sathi'' olabilir
(73). Bu du~iince ve davram 9 ozelliklerinin
alnnda, ya~amm1 yaranc1 9ekilde surdurmesini engelleyen gerilemeci (regresit) hayallerin onemli bir payi vard1r. Omru boyunca
babasm1 memnun etmeye yah 9Irken izledigimiz Fahim Bey, ya 9amdan zevk alma kapasitesini de buyuk olyiide yitirmi 9tir.
Hisar' m bu tipik nevrotik ki 9ilik hakkmdaki gozlemleri, oyle bir ki 9inin bugun
de varhgm1 surduren ortamlarda nasil ahmlanabilecegi konusunda du 9undurucu, eglendirici, okurun duygusal kanhmm1 davet
eden incelikli yakla 91mlar sergiler. Fahim
Bey'i belli bir modele dayandird1gi bilinen
yazar, geryekyi romanm biyimsel kaygilanna
kap1lmayarak, iistelik bu anlan tarzm1 1srarla ele9tirerek, inandmo ve du~undurucii bir
edebi varhk yaratabilmi9tir. Roman yazmad1g1 iyin, ula 9ilamayacak bir kimlige hayranla 9ma gereksinimini geyici olarak doyuracak,
yani imgesel duzlemde 6zde9le~ilebilecek
ama duygusal bakimdan ili 9kisiz kalmacak
bir "yild1z" yaratma gayreti iyinde olmam1 9nr. Tersine, Hisar, "aram1zda" rastlad1g1 Fahim Bey'i bir yandan kahramanla~nnrken
diger yandan da yald1zlanm sokerek yild1zla9masm1 onler ve onu "biz"e iade eder. Yazann, kendini ve ki 9isini ula 91lmaz kilmayan, dolayis1yla yap1n "kapatmayan" bu yakla91m1, anlansmm, modernist edebiyat urunlerinde oldugundan farkl1, ama yok daha
geryek bir anlamda "ay1k yap1t" ozelligi sergiledigini du 9undurur. Fahim Bey hakkmdaki degi 9ik baki 9 ay1lanm devreye sokmakla yetinmeyip "Butun bunlar kendi kendimde kalan faraziyeler ve tahminlerimin karan110 I kitap-lik 83

hk sahasm1 geymemi 9ti" (7 5) diyebilen, anlatngi ki 9iye "kendi ruhi hali[n]in tesiri alnnda kalan bir mana ver[diginil" (79) kabul
eden yazar, boylelikle "yetkesini" payla~maktad1r. Hisar, kokenini geryekyi romanda bulan bireyci-gayri~ahsilik ideolojisine kapilmadan, anlanc1 kihgma burunerek herkes olmaya yah~madan, y1ginsalhgin psikolojik basmcma direnme cesareti gos.termi~, o kadar
da farkl1 olmayan bir ki~iyi ozelle~tirebilmi~,
okurda otekine ili~kin bir farkindahk, yani
ili~kidelik yaratabilmi~tir. Edebiyattan beklenebileceklerden biri de budur.
Fahim Bey ise bir yeti~kin olarak oyununu surdurur. Gundu 9leriyle ya 9ayan Fahim
Bey, Hisar' m degilse de kendi romanmm
kahramamd1r.
Kay,iaklar
Belge, Murat. "Fahim Bey ve Biz". Edebiyat Ostune Yazilar.
istanbul: Yap, Kredi Yaymlan, 1994. 315-22.
Buyruk,u, Muzaffer. Sicak ili~kiler. istanbul: Adam Yaymlan, 1982. 163-64.
Gunyol, Vedat. "Abdulhak $. Hisar ya da Manevi Romatiz·
ma". Dile Gelseler. istanbul: <;:an Yaymlan, 1966. 11019.
- . "Ge,mi~e Konan Bellek". Dile Gelseler. istanbul: <;:an
Yaymlan, 1966. 122-31.
Hisar, Abdulhak $inasi. Fahim Bey ve Biz. istanbul: Baglam
Yaymlan, 1996.
- . "Romana Dair Baz, Hakikatler" . Kleber Haedens. Roman Sanau. <;:ev. Ya~ar Nabi. istanbul: Varhk Yaymevi, 1953. 3-15.
Kudret, Cevdet. Turk Edebiyatmda Hikdye ve Roman. Cilt 2.
istanbul: inlalap Kitabevi, 1987.
Moran, Berna. "Roman, Kesin Kurallan Reddeden, Farkh
Orneklerle Dolu Bir Tur". Soyle~iyi yapan: Seyyit Nezir. Edebiyat Ozerine. Haz. Seval $ahin Gumu~. istanbul: ileti~im Yaymlan, 2004. 171-77.
Oguzertem, Suha. "Modern Edebiyat ve Abdulhak $inasi
Hisar'm Sozlu Yazi Seriiveni". Defter 18 (Ocak-Haziran
1992): 114-27.
Rami,, Alena. "Abdulhak $inasi Hisar'm Soyleminde Gelenek". Yay1mlanmam1~ yiiksek lisans tezi. Ankara: Bilkent Oniversitesi, 2002. http://www.thesis.bilkent.edu .rr/0002020.pdf
Tanpmar, Ahmet Hamdi. "Fahim Bey ve Biz". Edebiyat Ozerine Makaleler. Haz. Zeynep Kerman. istanbul: Dergah
Yaymlan, 1995. 408-09.
- . 'Turk Edebiyannda Cereyanlar". Edebiyat Ozerine Makaleler. Haz. Zeynep Kerman. istanbul: Dergah Yaymlan,
1995. 101-27.
Uysal, Sermet Sarni. Abdulhak Sinasi Hisar. istanbul: Varhk,
1961.

