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           ÖNSÖZ 

 

Her çalışmada araştırmacının merak ettiği bir konu incelenir. Benim 

merakımı ise hep toplumsal konular çekmiştir. Ama itiraf etmeliyim ki tez 

danışmanım Şebnem Atakan Ramón J. Sender’in “Mıknatıs” adlı kitabını tavsiye 

edene kadar bu kitabı incelemeyi düşünmemiştim. Ama okuduğumda aradığım kitabı 

bulduğumu anladım. Toplumsal dokusunun yanında tarihi dokusunun da olması beni 

iyice kendine çekti. Alt tabakadan olan kişilere karşı, kitabın başkahramanı Viance 

de bunlardan biridir, toplumun acımasız davranışları beni “adalet” kavramını 

düşünmeye itti. Kitabın sonunda Viance’nin dört yıl askerlik yaptıktan sonra köyüne 

dönüp kimseyi bulamaması karşısındaki çaresizliği bu tezin konusunu belirlememi 

sağladı. Böylece kitabı incelemeye başladım. Ayrıca romanın geçtiği dönem olan 

İspanyol -Fas Savaşı ile ilgili yapılan çalışmaların istenilen seviyeye ulaşamaması ve 

romanın yazarı Ramón J. Sender’in bu savaşa katılmasından dolayı Mıknatıs “Imán” 

adlı kitabın bu dönemle ilgili önemli kaynaklardan birisi olması nedeniyle bu yapıtı 

inceleme gereği duydum.  

 

Bu çalışmada 1900 – 1930 yılları arasında İspanya’nın genel durumunu, 

romanın Fas’ta geçmesi dolayısıyla bu dönemdeki İspanya-Fas ilişkilerini, ülkede 

XX. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen toplumsal değişimi, yazarın yaşamını ve 

romanı “sosyal adalet” yönüyle ele almayı amaçladım.  

 

Bu tezi hazırlamam esnasında konuyla ilgili daha önce yapılmış 

araştırmalardan, İspanyol üniversitelerinin elektronik kütüphanelerinde yayımlanan 



ii 
 

kitaplardan, Bilkent ve Galatasaray Üniversiteleri’nin ve Cervantes Enstitüsü’nün 

kütüphanelerinden ve İspanyol – Fas Savaşı’na ait olan haritalardan yararlandım. 

 

Tezin temelini oluşturan “Mıknatıs” adlı romanın henüz dilimize 

kazandırılmamış olması nedeniyle çalışmada kullandığım alıntılar tarafımdan 

çevrilmiştir. 

 

Bu çalışmanın hazırlanmasında benim her zaman yanımda olan ve benden 

yardımlarını esirgemeyen tez yöneticim Doç. Dr. Şebnem Atakan’a, beni hep 

destekleyen aileme, arkadaşlarıma ve ihtiyaç duyduğum kitapları İspanya’dan bana 

gönderen canım arkadaşım Emine’ye teşekkür ederim. 

 

       Ankara, Mayıs 2011 
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I.  GİRİŞ 

   

XIX. yüzyılın sonunda İspanya tarihine göz atıldığında İspanya’nın 

ekonomik, bilimsel ve sosyal alandaki gelişmeleri diğer Avrupalı devletlerin 

gerisinden takip ettiği görülür. Bu dönemde İspanya Krallığı, Fransa ve İngiltere 

gibi gelişmiş ülkelerin aksine papazların ve asilzadelerin devlet hayatına egemen 

olduğu, adil olmayan vergi dağılımının yapıldığı ve sınıflar arasındaki ayrımların 

bulunduğu bir ülke olarak göze çarpmaktadır.  

 

İspanya sınır komşusu olan Fransa’da 1789 yılında meydana gelen ihtilalin 

yaydığı eşitlik, özgürlük ve adalet gibi yeni kavramları tam olarak 

özümseyememiştir. Bunun sonucunda ülkede derebeylik yönetimi ve sınıflar 

arasındaki ayrımlar ortadan kalkmamış ve bu durum XX. yüzyılın başında da 

devam etmiştir. Bununla birlikte İspanya bu dönemde sanayide meydana gelen 

gelişmeleri yakından takip edememiş ve sömürgelerini kaybetmesiyle birlikte 

ticarette genişleme olanağı bulamamıştır. 

 

XX. yüzyılın ilk yarısında ise İspanya kendini sosyal ve ekonomik alanların 

dışında da birçok krizin içinde bulmuştur. Bu krizler üç ana başlıkta toplanılabilir1. 

Bunların en önemlisi bu dönemde İspanya’nın bilimsel, ekonomik ve sosyal 

hayatına daha fazla katılan, kendilerini ülkeyi yöneten ve ülkenin çoğunluğunu 

oluşturan İspanyollardan farklı milliyetler olarak tanımlayan Katalan ve Basklar 

                                                 
1 Juan Reglá, Historia de España Ilustrada, Barcelona, Editorial Ramón Sopena, 1978, s. 944. 
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arasında bağımsızlık isteminin artmış olmasının getirdiği sorunlardır. Bu ise 

beraberinde Katalanların ve Baskların özerklik istemesini getirmiştir. İkinci kriz ise 

din ile ilgilidir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Katolik İspanya’da din 

kavramının sorgulanmaya başlanması ile birlikte, özellikle demokratikleşmenin 

daha fazla görüldüğü sanayileşmiş bölgelerde din karşıtlığı ortaya çıkmış ve bu 

durum hem politikada hem de toplumda bölünmeye neden olmuştur2. Diğer bir kriz 

ise sanayileşmenin ilerlediği Barselona şehrinde işçi hareketleri ile “Sarı 

Sendikacılık”3  görülmüş ve anarşist hareketler ortaya çıkmıştır.  

 

Ülke içindeki krizlerle uğraşan İspanyol hükümeti dış politikada kendine yön 

verememiş, sömürgesi olan Fas’ın geleceğinde etkin rol oynayamamış, İngiltere ve 

Fransa gibi güçlü devletlerle İspanya’nın çıkarlarına ters düşmesine rağmen sınırını 

korumak için anlaşma yapmış ve Akdeniz’de söz sahibi olamamıştır. Bu durum ise  

I. Dünya Savaşı’nda, eski gücünü kaybetmiş olan İspanya’nın tarafsız kalmasına 

neden olmuştur.  

 

Bu dönemde kral olan XIII. Alfonso, 1875 yılında Fransa’da ilan edilen 

“Cumhuriyet” rejiminin İspanya’ya da sıçramasından korktuğu için ülkede yaşanan 

krizleri bastırmada askere güvenmiştir. Kralın askere karşı olan bu güvenine karşın, 

                                                 
2 J.  Vicens Vives, Approaches to the history of Spain, London, 1970, University of California 

Press, s. 144. 

3 “Sarı Sendikacılık” terimi Fransa’da ortaya çıkmıştır. Fransa’da işçiler grevdeyken çalıştıkları 

şirketlerin camlarına sarı kâğıtlar yapıştırmıştır. Böylece bu terim grevde olan şirketleri temsil eder. 

Bu kelime İspanya’da da aynı anlamda kullanılmıştır.  a.g.e, s. 141. 
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Fas Savaşı’nda yaşanan yenilginin sonuçlarından kaçmak isteyen General Primo de 

Rivera4 darbe yapmış ve yedi yıl sürecek olan diktatörlük dönemi başlamıştır.  

 

XX. yüzyılın ilk yarısında ülkedeki bu karamsar tabloya rağmen ülkedeki 

modernleşme hareketleri hız kazanmış ve İspanya, Fransa ve Almanya gibi 

sanayileşmiş ülkelere biraz daha yakınlaşmaya başlamıştır. Bir taraftan İspanya’nın 

gelişmiş ülkelerden geri kalmasının nedeni olarak görülen “din” kavramının 

tartışılması sonucunda laikleşme hareketleri görülmüş ve kilise kontrol altına 

alınmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan ise yavaş bir şekilde de olsa başlayan 

sanayileşmenin sonucunda işçi örgütleri oluşmuştur. Ülkede sanayinin artması 

makine kullanımını yaygınlaştırmış, iş gücüne olan talep azaltmıştır ve bunun 

sonucunda ise işsizlik artmıştır. Geçinebilmek için işçiler düşük ücretlerle ve kötü 

şartlarda çalışmak zorunda kalmıştır. Sanayi merkezleri etrafında gittikçe 

kalabalıklaşan işçiler zamanla örgütlenerek kötü çalışma koşullarının değişmesi için 

çaba göstermiştir. Böylece daha sonraki yıllarda sosyal adalet anlayışı gelişmiş ve 

işverenin işçiyi sömürme ve işçilerin üzerinden büyük kazançlar elde etmesinin 

önüne geçilmiştir. 

 

 

 

 
                                                 

4 General Primo de Rivera 1923 yılında askeri darbe yaparak anayasayı iptal etmiş ve başa geçmiştir. 

Diktatörlüğü 1930 yılına kadar devam etmiştir. Tarihçiler tarafından bu yedi yıllık dönem ikiye 

ayrılmıştır: Ülkeyi demir yumrukla yönettiği “Askeri Dönem” (1923-1925) ve diktatörlüğü 

sivilleştirmeye çalıştığı  “ Sivil Dönem” (1925-1930).  a.g.e, s. 149. 
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1.1  XX. Yüzyılın İlk Yarısında İspanya – Fas İlişkisine Genel Bir Bakış 

 

İspanya ve Fas, tarihsel bağları iç içe geçmiş iki devlettir. Bu durumun 

nedeni olarak hem yüzyıllar boyunca iki ülkenin izlediği dış politikalar hem de 

İspanya’nın ve Fas’ın coğrafi konumları gösterilebilir. İspanya’nın Fas yoluyla 

gelen Emeviler tarafından 711 yılında ele geçirilmesi, ülkeye giren Müslümanların 

1492 yılına kadar yaklaşık yedi yüzyıl kalmaları ve daha sonra İspanya’nın XVI. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren bugünkü Fas topraklarını işgal etmeye başlaması 

iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin ne kadar sıkı olduğunu göstermektedir. Bu 

duruma gösterilebilecek diğer bir kanıt ise, İspanya’nın ve Fas’ın coğrafi olarak 

birbirine yakın iki devlet olmasından dolayı, ülkesini terketmek zorunda kalan 

birçok İspanyol’un, 1492 yılında İspanya’dan kovulan Yahudi vatandaşların yaptığı 

gibi, Fas’a gitmek zorunda kalması veya Müslümanların İspanya’yı fethetmesi 

sırasında birçok Faslının İspanya’da yaşamaya başlaması gösterilebilir. 

 

 XVI. yüzyılda Fas topraklarında başlayan İspanyol istilası sonraki 

yüzyıllarda istikrarlı bir şekilde devam etmemiş XVII. yüzyılda olduğu gibi Fas 

toprakları bazen Portekizlerin eline geçmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra, 

1830 yılından itibaren, başka bir Avrupalı ülke, Fransa Afrika topraklarında 

sahneye çıkmıştır. Bu tarihten itibaren bazı Fas şehirleri bölgede sömürge kurmak 

isteyen Fransızlar tarafından ele geçirilmiştir.  

 

Fransa’nın Afrika’da güç kazanmaya başlamasının aksine İspanya XIX. 

yüzyılın ikinci yarısından sonra birçok sömürgesini kaybetmiştir. İspanya’nın 10 
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Aralık 1898 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Paris Antlaşması5 yapması ve 

Almanya’ya Pasifik Okyanusu’nda bulunan küçük adalarını satması devletin 

topraklarının küçülmesine neden olmuştur.  

 

XX. yüzyıla girerken İspanya’nın elinde olan topraklar üç grupta 

toplanılabilir6: Akdeniz kıyısında Endülüs Bölgesi’nin karşısında, Fas’ın sınırları 

içinde bulunan topraklar (Chafarinas Adaları, Melilla, Alhucemas Körfezi, Peñón 

de Vélez de la Gomera); Atlantik Okyanusu kıyısında Kanarya Adaları’nın 

karşısında yer alan topraklar (Santa Cruz de Mar Pequeña, Río de Oro); Gine 

Körfezi’nde yer alan topraklar (Fernando Poo Adası, Annobón, Corisco, Elobey 

Grande Adası , Elobey Chico Adası, Río Muní). Özetlemek gerekirse İspanya’nın 

bu dönemde elinde sadece Afrika Kıtası’nda yer alan toprakları kalmıştır.  

 

Aynı zamanda  bu dönemde İspanya’da Afrikanizm7 akımı ortaya çıkmış ve 

bu akım İspanya’nın dış politikasına da etkili olmuştur8. 

 

                                                 
5 Paris Antlaşması sonucunda İspanya Latin Amerika’da bulunan Küba, Porto Riko ve Filipin’leri 

Amerika Birleşik Devletlerine bırakmıştır. İspanya bu antlaşmadan kısa süre sonra, 29 Haziran 1899 

yılında Carolinas, Marianas ve Palaos Adalarını ise Almanya’ya satmıştır.  a.g.e, s. 135. 

6 A. Ubieto, C. Seco, J. M. Jover, J. Reglá, Introducción a la Historia de España, Barcelona, 1969, 

Editorial Teide, s. 900. 

7Afrikanizm, özellikle Restorasyon döneminde (1880 – 1930) baskın olan İspanya’nın geleceğinin 

Afrika Kıtası’nda olduğunu savunan düşünce akımı. Vives, a.g.e, s. 144. 

8 F. M. Pastor  Garrigues, Emigrantes y Protegidos Españoles en el Sultanato de Marruecos a 

comienzos del siglo XX (1900-1906), Migraciones y Exilios, 2008, S. 9, s. 116. 
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Fas İmparatorluğu9 ise 1894 yılında Sultan Hasan’ın ölmesiyle politik bir 

krizin içine girmiştir. Yeni Sultan Abdülaziz iç isyanlarla baş edememiş, bu durum 

ise başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupalı devletlerin ülkenin iç işlerine 

karışmalarını kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Avrupalı güçlerin Fas ile 

ilgilenmelerinin üç temel nedeni vardır10: Bunlardan birincisi güçlü devletlerin 

stratejik çıkarları, ikincisi ekonomik ve finansal çıkarlar, üçüncüsü ise başta 

İngiltere olmak üzere Fransa ve Almanya gibi Avrupa’daki güçlü devletlerin daha 

fazla sömürge elde etmek için yaptıkları Avrupa’da denge oyunudur.  

 

Fransa, egemenliği altında bulunan Cezayir’in güvenliğini sağlamak ve 

egemenliğini doğuya doğru kaydırmak amacıyla; İngiltere, Cebelitarık Boğazı’nı 

elinde tutmak için; İspanya ise XIV. yüzyıldan beri egemenliği altında olan Fas’ın 

Kuzeyi’ni kendi güney sınırının, Endülüs Bölgesi’nin, güvenliğini korumak 

amacıyla stratejik çıkarlarını ön planda tutmuşlardır. Ülkede maden yataklarının 

olması ve henüz tam olarak gelişmemiş bir ülke olarak Avrupalı devletlerin 

ekonomik ve finansal anlamda önemli bir hedef oluşturmuş ve bu ülkelerin Fas 

İmparatorluğu ile ilgilenmesinde önemli rol oynamıştır. Diğer bir neden ise 

İngiltere’den ve Fransa’dan daha sonra sanayileşmeye başlayan Almanya kendi 

ekonomik çıkarlarını düşünerek bu bölgede toprak sahibi olmak istemiş ve Fas 

                                                 
9 XX. yüzyılın ilk yarısında Fas, imparatorluk olarak kimi tarih kitaplarında nitelendirilmesine karşın 

burada güçlü bir devletten söz etmek mümkün değildir. Fas İmparatorluğu’nun sahip olduğu toprak 

parçası büyük olmasına rağmen İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Avrupalı devletlerin işgali 

altındadır. Ülkenin bu durumu aynı dönemdeki Osmanlı İmparatorluğu’na benzetilebilir. Ubieto, 

Seco, Reglá, a.g.e, s. 905. 

10a.g.e, s. 907-908.  
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topraklarının bir kısmını almak istemiştir. Fakat İngiltere’nin ve Fransa’nın buna 

izin vermemesi üzerine Almanya, İngiltere ve Fransa arasında politik anlamda 

Afrika Kıtası’nda toprak sahibi olmaya dayanan denge oyununun başlamıştır. 

 

XX. yüzyılın başından itibaren İspanya, Fas İmparatorluğu’nun toprak 

bütünlüğünü savunmuştur. Bunun en temel nedeni Fas’ın toprakları bölünürse 

İngiltere’nin ve Fransa’nın kendisine pay vermeyeceğini görmesidir. 1902 yılında 

Fransa, İspanya ile bir anlaşma yapmak istemiştir. Bu anlaşmada Fransa, Fas’ın 

güney topraklarını kendisinin egemenliğine, kuzeyini ise İspanya’ya vermeyi 

taahhüt etmiştir. Fakat İspanya bu anlaşmadan hem kendisine verilen toprağı az 

bulmuş, hem de anlaşmadan haberi olmayan İngiltere’nin bu anlaşmayı 

öğrendiğinde tepkisinden korktuğu için anlaşmaya imza atmamıştır11. 1904 yılında 

Fransa ile İngiltere Fas konusunda anlaşmaya varmış ve İngiltere Fransa’nın daha 

önce İspanya ile yapmak istediği anlaşmayı onaylamıştır.  

 

1906 yılında Algeciras Konferansı’nda12 Almanya da Fas’ın topraklarından 

pay istemiş fakat bu isteği İngiltere ve Fransa’nın kabul etmemesi sonucunda 

reddedilmiştir. Bu konferanstan mennun kalmayan Almanya 1911 yılında yeni bir 

krize neden olmuş, Fransa’nın Almanya’nın ekonomik çıkarlarını Fas’ta gözetmeyi 

ve Fransız Kongo’sunun önemli bir bölümünü kendisine vermeyi kabul etmesi 

üzerine Almanya Fas’taki toprak talebinden vazgeçmiştir.  
                                                 

11 R. De La Torre, Entre Amenazas e Incentivos. España en la Política Internacional, 1895-1914, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, S. 24, s. 242. 

12 Algeciras Konferansı 16 Ocak – 7 Nisan 1906 tarihleri arasında Cádiz’de yapılmış ve Fas 

İmparatorluğu’nun toprak paylaşımı görüşülmüştür. a.g.m, s. 245. 
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1912 yılında İspanya ve Fransa arasında yapılan anlaşma ile Fas’ın Güneyi 

Fransa’ya, kuzey bölümü ise İspanya’ya verilmiştir. İspanya kendisine verilen 

bölümün çoğunun çöl olması ve Fransa’ya verilenden daha küçük olması nedeniyle 

bu anlaşmadan memnun kalmamış ama İngiltere’nin Fransa’yı desteklemesi 

nedeniyle anlaşmaya imza atmak zorunda kalmıştır. İspanya 1912 yılında yapılan 

anlaşma sonrasında sistematik olarak bölgeyi işgal etmiştir13. Bu işgaller bir süre 

sorunsuz gitmiş, 1921 yılında başta Abdülkerim olmak üzere bazı kabile liderlerinin 

İspanyol kuvvetlerine saldırmaları sonucunda Annual Felaketi14 yaşanmış, İspanyol 

kuvvetleri hızlı bir şekilde geri çekilmiş ve İspanya işgal ettiği toprakları 

kaybetmiştir. Bu savaş incelenecek olan “Mıknatıs” romanında bahsedilen olaydır. 

 

XX. yüzyılın başında Fas’da meydana gelen savaşların hepsi Kral XIII. 

Alfonso döneminde meydana gelmiştir. Bu savaşları onaylamayan halk Trajik 

Hafta’da15 olduğu gibi birçok isyan başlatmış ve seçimlerde Fas’tan İspanyol 

                                                 
13 Ubieto, Seco, Reglá, a.g.e, s. 910. 

14 Annual Felaketi: 1921 yılında Fas’ta bulunan Annual adı verilen yerleşim yerinde meydana gelen 

savaştır. Bu savaşta 8.000’den fazla İspanyol ölmüş 10.000’den fazla İspanyol yaralanmıştır. Ayrıca 

bkz. Ek-1. 

15 Trajik Hafta 26 Temmuz – 2 Ağustos 1909’da halkın Fas’a giden gemileri protesto etmek için 

Barselona’da meydana gelen olaylardır. Bu olaylar İspanyol Hükümeti tarafından aşırı şiddet 

kullanılarak bastırılmıştır. Olaylar sırasında 121 kişi yaralanmış, 8 kişi ölmüş, 1700 kişi tutuklanmış 

ve 5 kişi idam edilmiştir. Bu nedenle olayların yaşandığı bu haftaya “Trajik Hafta” denilmiştir.  

Semana Trágica, Wikipedia, (27 Mart 2011),  27 Mart 2011 tarihinde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Tr%C3%A1gica_(Espa%C3%B1a) adresinden erişildi. 



9 
 

kuvvetlerinin çekilmesini isteyen cumhuriyetçiler ve sosyalistler en yüksek oyu 

almıştır. Bunun sonuncunda İspanya’da II. Cumhuriyet rejimi16 başlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Birinci Cumhuriyet 11 Şubat 1873 tarihinde ilan edilmiş ve sadece bir yıl sürmüştür. 29 Aralık 

1874 tarihinde General Arsenio Martínez-Campos Antón’un Krallık ilan etmesiyle sona ermiştir. 

İkinci Cumhuriyet ise 14 Nisan 1931 tarihinde ilan edilmiş ve 1 Nisan 1939 tarihinde General 

Franco tarafından diktatörlüğün ilan edilmesine kadar sürmüştür. Segunda República Española, 

Wikipedia, (22 Mart 2011), 27 Mart 2011 tarihinde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola adresinden erişildi.  
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1.2.  XIII. Alfonso Dönemi 

 

1898 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan savaşın yenilgisi henüz 

unutulmamışken 1902 yılında tahta çıkan XIII. Alfonso’nun saltanatı ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik ve politik durumdan dolayı çeşitli sıkıntılar içinde başlamıştır.  

 

XIII. Alfonso’nun hükümdarlığının ilk yıllarında İspanya sanayileşmenin ve 

bankacılığın yeni başladığı bir tarım ülkesidir. Bu durum Birinci Dünya Savaşı’nın 

başlamasından sonra değişmiştir. Savaşta tarafsız kalan İspanya’da ekonomide 

büyük bir sıçrama olmuştur. Bu ani ekonomik ‘sıçrama’ ile aşırı zenginleşen 

burjuva sınıfıyla birlikte ülke sosyal bir yozlaşmanın içine girmiştir.  

 

XIII. Alfonso 1876 yılında kabul edilen anayasaya bağlılık yemini ederek 

tahta çıkmasına rağmen ülkeyi meclisle birlikte değil, tek başına yönetmek istemiş 

ve hükümet yerine orduya destek vermiştir. 1876 Anayasası ile “dokunulmazlık” 

elde eden kral, bakanları istediği şekilde atama yetkisi almıştır. Bunun sonucunda 

elindeki gücün aşırı derecede kuvvetlenmesi Kralı XX. yüzyılın ilk yarısında, 

ülkede meclis olmasına rağmen, karar merkezi haline getirmiştir. Bunun sonucunda 

hükümet değişikliklerinde bakan atamalarını parti liderlerine danışması gereken 

kral bunu yapmamıştır. Bununla birlikte bu duruma   “halkın iradesi” denilmiştir17.  

                                                 
17 Morgan C. Hall, Alfonso XIII y la Monarquía Constitucional Española, 1902-1923, Historia y 

Política, 1999, S.2, s. 170. 
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XIII. Alfonso dönemi siyasi olarak üç bölüme ayrılabilir18: Birçok partide 

liderlik mücadelelerinin yaşandığı ve kralın da bu politik kaostan dolayı suçlandığı 

1902-1906 yılları arasındaki birinci dönem19, politik istikrarın sağlandığı 1907-

1912 yılları arasındaki ikinci dönem20 ve 1917-1923 yılları21 arasındaki kriz 

dönemidir.  

 

17 yaşında tahta çıkan XIII. Alfonso’nun hem askeri hem de siyasi olarak 

ülkeyi yönetmekte tecrübesiz olması, özellikle ordunun genç kralı politik kararlarda 

etkilemesine neden olmuştur. Bu dönemde yapılan bakan atamalarında ordunun 

etkisinin çok olması nedeniyle halk için asker ve kraliyet kurumu aynı konuma 

gelmiştir. Ancak 1907-1912 yılları arasında politik istikrar sağlanınca daha önceleri 

hissedilen ordunun etkisi azalmış ve sivil irade üstün gelmiştir. 

 

Ülkedeki bu siyasi, ekonomik ve sosyal çalkantılara rağmen İspanya XX. 

yüzyılın ilk yarısında bilimsel ve sanatsal alanlarda ilerlemelerin olduğu ve felsefi 

alanda yeni ufukların doğduğu bir döneme girmiştir.   

                                                 
18 a.g.m, s. 168. 

19 1902-1906 yılları arasında İspanya’da 11 hükümet değişikliği olmuş ve Segismundo Moret 

hükümeti gibi 3 gün süren hükümetler yer almıştır. Reglá, a.g.e, s. 946. 

20 Bu dönemde iki istikrarlı hükümet kurulmuştur: Antonio Maura (1907-1909) ve José Canalejas 

(1910-1912) hükümetleridir. a.g.e, s. 952.  

21 1920-1923 yılları arasında Fas ile yapılan savaşlar İspanya’da siyaseti hareketlendirmiş ve 

İspanya’nın Fas karşısındaki yenilgisi asker ile hükümeti birbirine düşürmüştür. Ubieto, Seco, Reglá, 

a.g.e, s. 911.  
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Bu dönemde ünlü ressam Pablo Picasso, dilbilimci Ramón Menéndez 

Pidal22, yazar Antonio Machado23, ünlü besteci Isaac Albéniz24 ve şair Federico 

García Lorca25 dikkat çekenler arasındadır.  

 

Annual Felaketi olduktan sonra ülkenin başında bulunan kralı eleştirmek ile 

hükümet sistemini eleştirmek bir tutulmuştur. Sosyalistler ve aydınlar basın yoluyla 

krala karşı eleştiriler yapmaya başlamıştır. 1931 yılında İspanyol Hanedan’ın 

yıkılması Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın diğer ülkelerinde hanedanların 

yıkılması ile aynı zamana denk gelmiştir26. Kral XIII. Alfonso 13 Nisan 1931 

                                                 
22 Ramón Menéndez Pilar, İspanya’nın La Coruña şehrinde 13 Mart 1869 tarihinde doğmuş 14 

Kasım 1968 tarihinde Madrid şehrinde ölmüştür. Ünlü bir dilbilimci olmasının yanı sıra Ramón 

Menéndez Pilar yazar ve tarihçidir. Aynı zamanda İspanya’da dilbilim okulunun kurucusudur. 

Ramón Menéndez Pilar, Wikipedia, (11 Mart 2011),  27 Mart 2011 tarihinde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Men%C3%A9ndez_Pidal adresinden erişildi.  

23 Antonio Machado, 16 Temmuz 1875 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuş 22 Şubat 1939 tarihinde 

Fransa’da ölmüştür. Yazar olmasının yanı sıra şairdir. Antonio Machado, Wikipedia, (8 Mart 2011), 

1 Nisan 2011 tarihinde http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado adresinden erişildi.  

24 Isaac Albéniz, 29 Mayıs 1860 tarihinde Camprodon şehrinde doğmuş 18 Mayıs 1909 tarihinde 

Fransa’da ölmüştür. Besteci olmasının yanında ünlü bir piyanisttir. Isaac Albéniz, Wikipedia, (8 

Ocak 2011), 1 Nisan 2011 tarihinde http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Alb%C3%A9niz adresinden 

erişildi.   

25 Federico García Lorca 5 Haziran 1899 tarihinde Granada şehrinde doğmuş 19 Ağustos 1936 

tarihinde milliyetçiler tarafından öldürülmüştür.  Lorca İspanya’nın  en ünlü şair ve oyun 

yazarlarından bir tanesidir. Federico García Lorca, Wikipedia, (4 Şubat 2011), 1 Nisan 2011 

tarihinde  http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca adresinden erişildi.  

26 a.g.m, s. 185. 
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yılında yapılan yerel seçimde sosyalistlerin ve cumhuriyetçilerin kazanması üzerine 

Cumhuriyeti ilan ederek İspanya’dan ayrılmıştır. 

 

XIII. Alfonso dönemi İspanya’da sanayileşmenin başladığı, işçiler 

arasında örgütlenmenin ortaya çıktığı ve güçlendiği, sosyal sınıflar arasında 

çatışmaların yaşandığı, ideolojik bölünmelerin görüldüğü, edebi ve sanatsal 

olarak ilerlemenin kaydedildiği bir dönemdir. 
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1.3.  XX. Yüzyılın İlk Yarısında İspanya’da Toplumsal Yapı 

 

Sanayileşme ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeni sosyal sınıflarla birlikte 

XX. yüzyılın ilk yarısında özellikle ilk otuz yılında İspanya’da toplum yapısı 

değişime uğramıştır. Bir taraftan Barselona, Madrid ve Bilbao gibi sanayileşmenin 

geliştiği büyük şehirlerde “küçük burjuva” ve “işçi sınıfı” ortaya çıkmış diğer 

taraftan şehirlerde kadınlar yavaş bir şekilde de olsa iş hayatına atılmış ve 

fabrikalarda kendilerini göstermeye başlamıştır. Soylu sınıfında yer alan kadınların 

yanında işçi sınıfındaki kadınların da eğitim görmeleriyle birlikte kadınların birçok 

sektörde yer almaları kolaylaşmıştır.  

 

Bu dönemde İspanyol toplumunda var olan sorunlar şehirlerde ve kırsal 

alanda farklılık göstermektedir. Şehirlerde en büyük sorun yönetici sınıf ve çalışan 

sınıf arasındaki kâr oranını paylaşma mücadelesidir. Öte yandan özellikle geniş 

tarımsal alanların yer aldığı Endülüs, Ekstramadura ve Kastilya Bölgeleri’ndeki 

köylerde ağalık sisteminden dolayı çok büyük arazilerin sadece birkaç aileye ait 

olması sonucu adaletsiz toprak dağılımı ise kırsal alanlarda karşılaşılan en önemli 

sorunu teşkil eder. Bu nedenle genel olarak işçi sınıfı ve köylü sınıfının oluşturduğu 

alt tabaka çok kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakılmıştır. Kazandığı az parayla 

yaşam mücadelesi veren ve günde ortalama on üç veya on dört saat çalışan köylü 

sınıf, toplumsal olarak hiçbir değişimin içinde yer almamış ve bu sınıfa mensup 

çoğu kişi hiçbir ideolojik görüşü savunmamıştır. Bu durumun aynısı şehirlerde yer 

alan “küçük burjuva” sınıfı için söylenilebilir. Aldıkları eğitimden dolayı toplumda 

belli bir mevkide bulunan bu sınıfın insanları, hükümet için çalışan memurlar gibi, 
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istemelerine rağmen toplumda elde ettikleri yerlerini kaybetmemek için toplumsal 

değişimlere sessiz kalmışlardır. Öte yandan şehirlerde komünizmin etkisiyle işçiler 

entelektüellerle birlikte sadece uzun zamandan beri süregelen zor yaşam biçimine 

karşı çıkmakla kalmamış, “Cumhuriyet” rejimini de savunmuşlardır. Bundan dolayı 

işçi sınıfı gibi toplumda sosyal “değişim” isteyen alt tabaka ve bu değişikliklere 

karşı “direnen” üst sınıf arasındaki mücadele bu dönemde sıklıkla görülür.   

 

Ülkede üst tabakayı aristokratlar ve büyük burjuva sınıfı temsil etmektedir. 

Kral ve kralın yakınları aristokrat sınıfın temelini oluşturmaktadır. Bu kesim 

geleneklere sıkı sıkıya bağlıdır. Büyük burjuva ise başta tekstil ve metalurji olmak 

üzere ülkenin büyük şirketlerine sahip olan bölümü temsil etmektedir. Aristokrat 

sınıf için soylu olmak önemlidir. Buna karşın büyük burjuva sınıf katı bir kast 

yapısına sahip değildir. Bunlar ekonomide ilerici görüşü savunurken, politik ve 

sosyal olarak muhafazakâr bir görüşe sahiptirler. Mecliste bulunan 

milletvekillerinin yüzde doksanına yakını bu üst tabakadan oluşmasından dolayı bu 

dönemde çıkan yasaların çoğu ülkeyi çağdaşlaştırmaktan uzaktır27. Bu sürede 

yapılan küçük değişiklikler ise aslında eski düzeni korumak içindir28.  

 

Fransa’da meydana gelen özgürlük yanlısı fikirlerin ülkede yayılmasını 

engellemek için anayasada küçük değişikliklere gidilmiş ve askeri kurumlar gibi 

bazı kurumlarda yüzeysel yenilikler yapılmıştır. Fakat yapılan bu küçük 
                                                 

27 Pedro Carrasa Soto, Historia de España. Alfonso XIII y La República (1898 – 1936), Madrid, 

Editorial Gredos, 1991, s. 135.  

28 Carlos Seco Cerrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Madrid, Ediciones Rialp, 1979, 

s. 16. 
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değişiklikler kimseyi memnun etmemiş ve cumhuriyet yanlısı sesler giderek 

yükselmiş ve 1931 yılında yapılan seçimlerde cumhuriyet rejimini destekleyenlerin 

en yüksek oyu almasıyla Cumhuriyet ilan edilmiştir. 

 

Bu dönemde toplumsal sınıf içinde ordu da yer almaktadır. 1898 yılında 

Amerika ile yapılan savaşın kaybedilmesinden sonra toplumun orduya olan güveni 

sarsılmış ve her kesimden insan orduyu eleştirmeye başlamıştır. Bu eleştirilere 

rağmen orduda önemli bir yenilik yapılmamış; aksine, 1905 yılında29 olduğu gibi 

bazen orduyu eleştirmek bile engellenmiştir. İspanya’nın güçlü bir orduya ihtiyaç 

duymasına ve ordunun bu dönemde meydana gelen savaşlarda ülkenin dış 

politikada teminatı olmasına rağmen, bu dönemdeki hükümetler tarafından ordu 

gereken ilgiyi görmemiştir. Hükümetlerle birlikte ordunun yaptığı hatalar “Trajik 

Hafta”da olduğu gibi kötü sonuçlara neden olmuştur.  

 

Orduda yer alan problemler sadece askeri değil, aynı zamanda toplumsal bir 

sorun olmuştur. Asker toplama sisteminin kötü olması nedeniyle paralı askerlik 

ortaya çıkmış, parası olan kişi ya askerlik yapmamış ya da askerlik yapmak istediği 

yere atanan başka bir kişiye para vererek bu yeri satın almıştır. Bu kişiler orduda 

çoğunlukla er olarak değil, memur veya üst düzey asker olarak görev yapmışlardır. 

Bu nedenle savaşlarda ölenler çoğunlukla alt sınıfı temsil eden erlerdir. Bunun 

                                                 
291905 yılında “Cu – cut” ismindeki katalan aylık mizah dergisi ordu ile alay etmiş ve bundan dolayı 

“Orduyu Koruma Yasası” çıkmış ve orduyu eleştirenler askeri mahkemelerde yargılanmıştır.  a.g.e, 

s. 27. 
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sonucunda ise yoksul kesimin orduya olan güveni sarsılmış ve orduda görev alan 

memur kesim toplumun üst tabakası olarak görülmüştür.  

 

XX. yüzyılın ilk yarısında, toplumsal olarak ayrı bir sınıf oluşturan diğer bir 

kesim ise din adamları, yani kilisedir. Kilisenin insanlara karşı hoşgörüsüz 

davranması ve yeniliklere kapalı olması sonucunda bu dönemde kilise karşıtlığı 

toplumun her kesiminde görülmektedir. Bu durumu tersine çevirmek isteyen bazı 

din adamları sendikalar kurmuştur. Papaz Sisinio Nevares tarafından 1917 yılında 

Kastilya Bölgesi’nde “Ulusal Katolik Tarım Konfederasyonu” kurulmuştur. Bu 

konfederasyon hem ideolojik olarak tarım işçilerini etkilemeyi amaçlamış hem de 

köylü sınıfına karşı burjuva sınıfının yanında yer almıştır. Bu durum İspanyol İç 

Savaşı’nın başladığı 1936 yılına kadar sürmüş ve bu konfederasyonlarda hep 

kiliseye yakın olan partiler desteklenmiştir. Böylece bu konfederasyon, kilisenin 

kontrolü altında yer almıştır. Daha sonra bu konfederasyonun Navarra gibi değişik 

bölgelerde şubeleri açılmıştır.  

 

Aynı zamanda bu dönemde sosyalizm ve komünizm gibi politik hareketlerin 

etkisiyle insanlar dini konuları irdelemeye başlamış ve cumhuriyetçi ya da sosyalist 

partiler gibi bazı partiler yasalarla kiliseyi denetim altına tutmaya çalışmıştır. Buna 

karşı kraliyet yanlısı ve tutucu olan geleneksel partiler katolik dinini, yani kiliseyi 

savunmuştur. Bundan dolayı bu dönem “liberal” kesim ile geleneksel değerleri 

savunan “muhafazakâr” kesim arasındaki mücadeleye sık sık sahne olmuştur. Bu 

dönemde 1906 yılında Romanones tarafından kurulan veya 1910 yılında Canalejas 

tarafından kurulan liberal hükümetlerin bazıları devleti kilise baskısından kurtarmak 
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için birtakım teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bu teşebbüslerin bazıları hukuksal 

alanda bazıları ise eğitim alanında olmuştur. İspanya’da 27 Ağustos 1906 tarihinde 

çıkarılan yasayla sivil evliliğin önü açılmış, Mart 1910 yılında ise yapılan anayasal 

değişiklikle Adalet Bakanlığı’nın izni olmadan yeni dinsel kuruluşların kurulması 

engellenmiştir. Bu yasal düzenlemeler sonucunda Vatikan 27 Ağustos 1910 

tarihinde İspanya ile olan ilişkilerini askıya almıştır. Bu duruma rağmen İspanya’da 

eğitim alanında yapılan yenilikler devam etmiştir. 25 Nisan 1913 tarihinde 

okullarda annesi ve babası Katolik dininin mensubu olmayan çocukların din dersi 

almaları kaldırılmış ve din dersi zorunlu olmaktan çıkmıştır.  

 

Toplumda yer alan yaşlılar, kimsesizler va çingeneler ise marjinal sınıf 

olarak görülmüş ve fakir olduklarından dolayı yaşamak zorunda kaldıkları kötü 

koşullar toplumun diğer kesimleri tarafından doğal olarak algılanmıştır30. 

 

Özetlemek gerekirse XX. yüzyılın ilk yarısında İspanya’da toplumsal alanda 

değişimler meydana gelmiş ve işçi sınıfı gibi bazı yeni sosyal sınıflar ortaya 

çıkmıştır. Bu yeni sınıflar toplumda değişiklikler yapmak istemiştir. Ama 

geleneksel yapıyı savunan üst tabaka tarafından kendilerine düşman gözüyle 

bakılmıştır. 

 

 

 

 

                                                 
30 a.g.e. s. 143. 
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2. RAMÓN JOSÉ SENDER 

 

2. 1. Yaşamı 

 

Ramón José Sender 3 Şubat 1901 tarihinde Chalamera’da31 doğmuştur. 

Babası José Sender Chavanel memur, annesi Andrea Garcés Laspalas ise 

öğretmendir. Ailenin sekiz çocuğundan ikincisidir. Çocukluğu doğduğu köy olan 

Chalamera ve köyün yakınında bulunan Alcolea de Cinca’da ve Tauste’de32 

geçmiştir. Bu dönem ile ilgili Ramón José Sender’in en çok aklında kalan kişi 

küçükken kendisine yürümeyi öğreten Adela Valero adındaki genç kızdır33. Sender 

bu kızın ismini başkahramanın adı da Adela olan “Adela y yo” (Adela ve Ben) 

isimli kitabına vermiştir. 1903 yılında yazarın ailesi Alcolea de Cinca’ya taşınır. 

Babası zabıt kâtibi olarak göreve başlarken annesi öğretmenliği bırakır.  

 

                                                 
31 Chalamera, İspanya’nın Aragón Bölgesi’nde bulunan Huesca ilinin bir köyüdür. Chalamera, 

Wikipedia, (11 Mart 2011), 7 Nisan 2011 tarihinde http://es.wikipedia.org/wiki/Chalamera 

adresinden erişildi.  

32 Alcolea de Cinca, Cinca Nehri’nin kıyısında yer elan Huesca’nın bir köyüdür. Tauste ise Aragón 

Özerk Bölgesi’nin başkenti olan Zaragoza şehrinin bir köyüdür. Alcolea de Cinca, Wikipedia, (7 

Nisan 2011) 7 Nisan 2011 tarihinde http://es.wikipedia.org/wiki/Alcolea_de_Cinca adresinden 

erişildi.  

33 Jesús Vived Mairal, La Vida De Ramón J. Sender. Al Hilo De Su Obra, Alazet, 1992, S. 4, s. 231. 
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1911 yılının sonbahar ayında yazarın ailesi Tauste’ye taşınır. Aynı yıl 

Sender liseye34 başlar. 1913 yılında Sender lisenin üçüncü sınıfını okumak için 

Reus’a35 gider. Bu sırada yazarın ailesi Zaragoza’ya taşınır. Lise dördüncü sınıfta 

Senderin “El Escolar” dergisinde yazdığı Kropotkin36 hakkında bir makalesi 

yayımlanır. Lise beşinci sınıfa geçmek isteyen yazar, dergide yazdığı makalesi o 

sırada okulda yapılan öğrenci grevini desteklediği gerekçesiyle okuldan atılır. Buna 

karşın yazarın edebiyata olan ilgisi artar ve sık sık belediye kütüphanesine gider. Bu 

dönemde Zaragoza birçok greve ve polis ile işçiler arasındaki çatışmalara sahne 

olur. Bütün bunlar Sender’in düşüncelerini etkiler.  

 

1915 yılında on dört yaşında olan yazar “Saga de los suburbios” (Varoşların 

Destanı) isimli kitabını yazar. 1916 yılında Sender “La Crónica de Aragón” 

(Aragón Bölgesi’nin Haberi) isimli günlük gazetede işe başlar. 1917 yılında 

yayınlanan “Una hoguera en la noche” (Gece Yarısı Bir Şenlik Ateşi) isimli romanı 

ile yazar ilk ödülünü alır. Teruel Enstitüsü’ne yazılmak için Alcañiz’e gider. Burada 

çeşitli gazetelerde yazı yazar.  
                                                 

34 XX. yüzyılın ilk yarısında İspanya’da lise iki kısma ayrılır: Birincisi 10-14 yaşları arasındaki 

çocukların gittiği Türkiye’de Orta Öğrenime denk gelen kısım; ikincisi ise 15-16 yaşlarındaki 

çocukların gittiği iki yıllık olan üniversite öncesi meslek eğitiminin verildiği kısım. a.g.m, s. 235. 

35 Reus, İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nde yer alan Tarragona iline bağlı Baix Camp 

ilçesinin merkezi. Reus, Wikipedia, (22 Mart 2011) 7 Nisan 2011 tarihinde  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reus adresinden erişildi. 

36 Pyotr Alekseyeviç Kropotkin, 1842-1921 yılları arasında yaşamış Rus coğrafyacı ve doğa bilimci. 

Aynı zamanda anarşist hareketin temel ilkeleri hakkında kuramları bulunan politikacı ve düşünce 

adamı. Pyotr Alekseyeviç Kropotkin, Wikipedia, (17 Mart 2011), 7 Nisan 2011 tarihinde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Kropotkin  adresinden erişildi. 
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1918 yılında bütün derslerini verir ve liseden mezun olur. Aynı yıl Madrid’e 

gelir. Bu dönemde başkentte işçiler ve entelektüeller arasında Rus Devrimi’nin 

etkileri görülmekte ve insanlar dergilerde, mitinglerde ve tartışmalarda politik 

sisteme karşı seslerini daha fazla çıkarmaktadır. Bu sırada Sender “El Ateneo”37ya 

sık sık katılır. “España Nueva” “El País” “La Tribuna” gibi gazetetelerde yazı 

yazar. Aynı zamanda yazar Madrid’de eczane çıraklığı yaparak geçimini kazanır. 

1919 yılında babası Sender’i yeni taşındıkları Huesca’ya götürür. Yazarın babası 

Huesca’da “Asociación de Labradores y Ganadores del Alto Aragón” (Yukarı 

Aragón Bölgesi Tarım İşçileri Derneği) başkanı olur. Yazar bu derneğin yayın 

organı olan “La Tierra”38 dergisinde yazı işleri müdürü olarak çalışır. Bu dergide 

“Capricho” (Kapris), “Gesta de los Pirineos” (Pirena Dağları’nın Yiğitliği) gibi bazı 

şiirleri yayınlanır.  

 

Yazar 1 Ağustos 1922 yılında askere gider. 1923 yılında Fas’a, Melilla’a, 

74. Piyade Alayı’nda görev yapmak için katılır. Yazar 1921 yılında meydana gelen 

Annual Felaketi’nden hemen sonra Melilla şehrindedir. Burada yaşadıkları 

“Mıknatıs” adlı romanına konu olmuştur. Melilla’da olduğu sürece “El Telegrama 

de Rif” (Rif Bölgesi’nin Telgrafı)39 adlı yerel gazetede yayınlar yapar. 31 Ocak 

1924 tarihinde askerliği biter ve ailesinin bulunduğu Huesca şehrine yerleşir. Daha 

                                                 
37 El Ateneo, Madrid’de yer alan 1835 yılında kurulan kültür, sanat, edebiyat ve politikanın 

tartışıldığı enstitüdür. Ateneo de Madrid, Wikipedia, (9 Eylül 2010), 7 Nisan 2011 tarihinde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo_de_Madrid adresinden erişildi. 

38 “La Tierra” Türkçe’de “toprak, yer, kara” anlamına gelir. 

39 Rif Bölgesi, Fas’ın Kuzeyi’nde kalan dağlık yerdir. Rif, Wikipedia, (7 Nisan 2011), 7 Nisan 2011 

tarihinde http://es.wikipedia.org/wiki/Rif adresinden erişildi.   
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sonra Madrid’e gider ve burada “El Sol” (Güneş) adlı gazetede çalışmaya başlar ve 

1930 yılına kadar bu gazetede çalışır. Bu gazetede çeşitli makaleleri, söyleşileri ve 

Latin Amerika yazarlarının kitapları hakkında eleştirileri yayınlanır. 1927 yılında 

Diktatör General Primo de Rivera’ya karşı yazdığı yazılardan dolayı Sender 

tutuklanır. Gazeteciler, Primo de Rivera ile yapılan bir basın toplantısı sonrasında 

yazarın şartlı tahliyesini isterler. Bir buçuk ay hapishanede kalan yazar çalıştığı 

gazete için yazılarını yazmaya devam eder.  

 

1930’lu yıllarda Sender “Nueva España” (Yeni İspanya) gibi solcu 

dergilerde de yazılar yazmaya başlar. 1929 yılında C.N.T.40 ile ilişki kurar. “La 

Libertad”41 (Özgürlük) adlı gazetede politik yazılar yazmaya başlar. 1930 yılında 

yazar “Mıknatıs” adlı kitabını yayınlar. Bir yıl sonra yazar, Amparo Barayón ile 

evlenir. 1933 yılının Mayıs ayında “Unión Internacional de Escritores 

Revolucionarios” (Uluslararası Devrimci Yazarlar Birliği) tarafından Devrimci 

Sanat Olimpiyatı’na katılması için Moskova’ya davet edilir. Moskova’da kaldığı 

sürece edindiği izlenimleri çalıştığı gazeteye gönderir. 1934 yılının ilk günlerinde 

“La Lucha” (Mücadele) isimli gazete piyasaya çıkar ve gazeteyi ilk ay Sender 

yönetir. Aynı yıl oğlu Ramón dünyaya gelir. Yönettiği diğer bir dergi ise sadece üç 

                                                 
40 Tam ismi “Confederación Nacional del Trabajo” (Ulusal Emek Konfederasyonu) olan 

konfederasyon 1910 yılında Barselona’da kurulmuştur. Confederación Nacional del Trabajo, 

Wikipedia, (4 Nisan 2011), 8 Nisan 2011 tarihinde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Nacional_del_Trabajo adresinden erişildi.  

41 “ La Libertad” gazetesi 1930’lu yılların cumhuriyetçi ve sosyalist gazetesidir.   Vives, a.g.e, s. 

146. 
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sayısı piyasaya çıkan “Tensor”42 dergisidir. 1935 yılında “Mıknatıs” kitabı çeşitli 

dillere çevrilir. Aynı yıl “Mr. Witt en el Cantón”43 isimli romanıyla Ulusal Edebiyat 

Ödülü’nü kazanır. Bir yıl sonra da kızı Andrea dünyaya gelir.  

 

13 Ağustos 193644 tarihinde Huesca şehrinde belediye başkanı olan kardeşi 

Manuel, Ekim 1936 tarihinde ise karısı devrimci bir yazarın yakını olmalarından 

ötürü faşistler tarafından öldürülür. Bu olayı öğrendikten sonra yazar çocuklarını 

“Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi” yardımıyla Fransa’ya götürür. Yazar 

Madrid, Córdoba gibi bazı şehirlerde Cumhuriyeti yazdığı yazılarla destekler. Bu 

dönemde kurulan Antifaşist Yazarlar İttifakı’na katılır, tiyatro ve sinama 

salonlarında cumhuriyet lehine propaganda çalışmaları yapar. Bu propaganda 

çalışmaları için hükümet tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Fransa’ya 

gönderilir. Barselona’nın 26 Ocak 1939 tarihinde faşistlerin eline düşmesinden 

sonra ilk önce New York’a gider. Çocuklarını burada bulunan arkadaşı Julia 

Davis’e bırakır. Daha sonra çocuklarıyla birlikte Meksika’ya geçer ve buraya 

yerleşir. Meksika’da Sender, Edebiyat çalışmalarına devam ettiği “Quetzal” adlı 

dergiyi kurar. 1942 yılında New Mexico Highlands Üniversitesi’nde görev almak 

                                                 
42 “Tensor” Türkçe’de “Ortamı Geren Kişi” anlamına gelmektedir. 

43  Yazar bu romanıyla 1873-1874 yılında Cartagena şehrinde meydana gelen üniter devlet yapısına 

karşı federasyon yapısının savunulduğu olayları anlatır. Seco Cerrano, a.g.e, s. 17. 

44  1936-1939 tarihleri arasında İspanya’da faşistler ve cumhuriyet yanlıları arasında İç Savaş 

olmuştur. Bu savaştan önce, 1931 yılında kral XIII. Alfonso ülkeden ayrılmış ve Cumhuriyet ilan 

edilmiştir. 1939 yılında faşistlerin savaşı kazanmasıyla birlikte ülkede 1975 yılına kadar süren 

diktatörlük hakim olmuştur. Guerra Civil Española, (8 Nisan 2011), 8 Nisan 2011 tarihinde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola adresinden erişildi.   
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üzere Las Vegas’a yerleşir. Burada tanıştığı Florence Hall ile evlenir ve bir çocuğu 

olur. Amerika Birleşik Devletleri uyruğunu alır. Aynı zamanda İngilizce filmlerin 

İspanyolca dublaj yapılmasında görev yapar. 1947 yılında Nuevo Méjico 

Üniversitesinde İspanyol Edebiyatı üzerine dersler verir. 1963 yılında California’ya 

gider ve eşinden boşanır.  

 

1968 yılında Sender Salamanca ve Santander Üniversiteleri’nin yaz 

okullarındaki kurslara katılması için İspanya’ya davet edilir. Ama İspanyol 

Hükümeti tarafından kendisinin İspanya’ya girmesine izin verilmez. 29 Mayıs 1974 

tarihinde bir konferansa katılmak için Barselona’ya gelir. Daha sonra Madrid, 

Zaragoza ve Huesca şehirlerinde bazı seminerlere katılır. 1976 yılında doğduğu 

köye, Chalamera’ya, gider. 1980 yılında İspanyol uyruğunu geri almak için 

başvurur. 16 Ocak 1982 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde ölür. 

 

Yazarın yapıtlarından bazıları sinemaya uyarlanır. Yazarın “Las gallinas de 

Cervantes” (Cervantes’in korkakları) Berlin Film Festivali’nde 1988 Avrupa 

Ödülü’nü alır. Ne yazık ki yazar bu filmi ölümünden sonra çekildiği için göremez.  

 

Sender’in yazı yazmak dışındaki diğer büyük tutkusu resimdir. Yaptığı 

resimler 1975 yılında Madrid’de, bir yıl sonra ise Zaragoza’da sergilenir.  
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2. 2. Yapıtları45 

 

 A. Romanları ve Hikâye Kitapları 

 

- Imán (Mıknatıs) (1930) 

- El verbo se hizo sexo: Teresa de Jesús (Konuşma seksi büyütür: Teresa de      

Jesús) (1931) 

- O.P. (Orden Público) (Kamu Düzeni) (1931) 

- Siete Domingos Rojos (Yedi Kızıl Pazar Günü) (1932) 

- Casas Viejas (Episodios de la lucha de clases) (Eski Evler) (Sınıf          

Mücadeleleri Hakkında Bölümler) (1933) 

- Comedia del diantre y otras dos (1933) 

- Viaje a la aldea del crimen (Cinayet Köyüne Yolculuk) (1934) 

- La noche de las cien cabezas (Yüz Başlı Gece) (1934) 

- La Esfera (Küre) (1934) 

- Mr. Witt en el cantón (Sayın Witt Kantonda) (1935) 

- Contraataque (Karşı Saldırı) (1938) 

- El lugar de un hombre (Bir Adamın Mekânı) (1940) 

- El viento de la Moncloa (Moncloa Sarayı’nın Rüzgârı)(1940) 

                                                 
45 Bu bölümde yer alan yazarın kitaplarının listesi Elizabeth Espadas, Ramón J. Sender 

Bibliografía de Ediciones y Traducciones, Boletín Senderiano, 1995, S. 5, s. 181-205 makalede 

yer alan sıraya göre ve Ramón J. Sender, Wikipedia, (10 Mart 2011), 9 Nisan 2011 tarihinde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_J._Sender adresinden derlenmişir. 
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- Crónica del alba (Şafak Vakti Raporu) (1942 – 1966 yılları arasında yazılan 

kitap üçlemeden oluşmaktadır.) 

- Epitalamio del prieto Trinidad (Karanlık Kutsal Ruh’un Düğünü) (1942) 

- El rey y la reina (Kral ve Kraliçe) (1947) 

- El gato negro (Siyah Kedi) (1949) 

- El verdugo afable (Arkadaş Canlısı Cellât) (1952) 

- Mosén Millan (Mosén Millan) (1953) (1960 yılında kitabın ismi Réquiem 

por un campesino español “İspanyol Çiftçisi İçin Ağıt” olarak değiştirilmiştir.) 

- Los cinco libros de Ariadna (Ariadne’nin Beş Kitabı) (1957) 

- Los laureles de Anselmo (Anselmo’nun Defne Yaprakları) (1958) 

- Bizancio (Bizans) (1958) 

- La llave (Anahtar) (1960) 

- Novelas Ejemplares de Cíbola (Mistik Cíbola Şehri’nin Kısa Romanları) 

(1961) 

- La luna de los perros (Köpeklerin Ayı) (1962) 

- Carolus Rex (1963) 

- Los tontos de la Concepción (1963) 

- Jubileo en el Zócalo (Zócalo Şehrinde Jübile) (1964) 

- El bandido adolescente (Yeniyetme Eşkıya) (1965) 

- Cabrerizas Altas (Asil Çobanlar) (1966) 

- Las gallinas de Cervantes y otras narraciones parabólicas (Cervantes’in 

Korkakları ve Diğer Alegorik Hikâyeler) (1967) 

- Tres novelas teresinas  (1967) 

- Las criaturas saturninas (1967) 
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- La llave y otras narraciones (Anahtar ve Diğer Hikâyeler) (1967) 

- El extraño señor Photynos y otras narraciones americanas (Tuhaf Beyefendi 

Photynos ve Diğer Amerika Hikâyeleri) (1968) 

- La aventura equinoccial de Lope de Aguirre (Lope de Aguirre’nin Ekinoks 

Hikâyeleri) (1968) 

- Novelas de otros jueves (Diğer Perşembe Günü Romanları) (1969) 

- La tesis de Nancy (Nancy’nin İddiası) (1969-1979 yılları arasında yazılan 

eser dört kitaptan oluşur.) 

- Nocturno de los catorce (1969) 

- En la vida de Ignacio Morell (Ignacio Morell’in Yaşamında) (1969) 

- Relatos Fronterizos (Sınır Hikâyeleri) (1970) 

- La Antesala (Giriş) (1971) 

- Páginas Escogidas (Seçilen Yapraklar) (1971) 

- Túpac Amaru (1973) 

- Las tres Sorores (Üç Kızkardeş) (1974) 

- La mesa de tres moiras (Üç Yazgının Masası) (1974) 

- Nancy, doctora en gitanería (Nancy, Çingeneler Toplantısında Doktor) 

(1974) 

- Cronus y la señara con rabo (Kronos ve Kuyruklu Kadın) (1974) 

- La Efemérides (Yıldönümleri) (1976) 

- La pez de oro (Altın Balık) (1976)  

- El fugitivo (Kaçak) (1976) 

- Arlene y la gaya ciencia  (Arlene ve Şairlik) (1976) 

- El Mechudo y la llorona (Düzensiz ve Mızmız) (1977) 
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- El alarido de Yaurí (Yauri”nin Feryadı) (1977) 

- Gloria y vejamen de Nancy (Nancy’nin Şöhreti ve Hicvi) (1977) 

- Solanar y lucernario aragoneses (Aragón’un Sıcak Rüzgârı ve Gökyüzü Işığı) 

(1978) 

- Adela y yo (Adela ve Ben) (1978) 

- La mirada inmóvil (Durgun Bakış) (1979) 

- Epílogo a Nancy: Bajo el signo de Taurus (Nancy’e Son Söz: Boğa Burcu 

Etkisi Altında) (1979) 

- Ramú y los animales propicios (Ramú ve Cömert Hayvanlar) (1980) 

- Luz zodiacal en el parque: Bajo el signo de Acuario (Parkta Burç Işığı: Kova 

Burcu Etkisi Altında) (1980) 

- La muñeca en la vitrina: Bajo el signo de Virgo (Vitrindeki Oyuncak Bebek: 

Başak Burcunun Etkisi Altında) (1980) 

- Tanit (Tanit Tanrıçası) (1981) 

- Monte Odina (Monte Odina Çölü) (1981) 

- La Cisterna de Chichen Itzá (Chichen Itzá’nın Sarnıcı) (1981) 

- Memorias bisiestas: bajo el signo de Sagitario (Artık Hafızalar: Yay Burcu 

Etkisi Altında) (1981) 

- Orestiada de los pingüinos: Bajo el signo de Piscis (Penguenlerin Dramı: 

Balık Burcu Etkisi Altında) (1981) 

- El oso malayo: Bajo el signo de Leo (Malezyalı Ayı: Arslan Burcu Etkisi 

Altında) (1981) 

- Chandrío en la Plaza de Cortes (Chandrío Parlamento Meydanı’nda) (1981) 
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- El jinete y la yegua nocturna: Bajo el signo de Capricornio (At Binicisi ve 

Gece Kısrağı: Oğlak Burcu Etkisi Altında) (1982) 

- La Kermesse de los aguaciles: Bajo el signo de Géminis (Kermes ve Şerifler: 

İkizler Burcu Etkisi Altında) (1982) 

 

 

B. Yazarın Öldükten Sonra Yayınlanan Romanları 

 

- Álbum de radiografias secretas (Gizli Röntgenlerin Albümü) (1982) 

- Hughes y el once negro (1984) 

- Toque de queda  (Sessiz Zil) (1985) 

 

C. Denemeler 

 

- El problema religioso en México; católicos y cristianos (Meksika’da Dinsel 

Sorunlar; Katolikler ve Hristiyanlar) (1928) 

- América antes de Colón (Kristof Kolomb’dan Önce Amerika) (1930) 

- Teatro de masas (Çoğunluğun Tiyatrosu) (1932) 

- Proclamación de la sonrisa (Gülümsemenin Bildirisi) (1934) 

- Madrid – Moscú, narraciones de viaje (Madrid – Moskova, Gezi Hikâyeleri) 

(1934) 

- Carta de Moscú sobre el amor: a una muchacha española (Aşk Hakkında 

Moskova Mektupları: Bir İspanyol Genç Kıza)(1934) 

- Unamuno, Valle Inclán, Baroja y Santayana (1955) 
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- Examen de ingenios. Los noventayochos  (Dürüstlerin Sınavı. 98’ler) (1961) 

- Valle Inclán y la dificultad de la tragedia (Valle Inclán ve Dramın Zorluğu) 

(1965) 

- Ensayos sobre el infringimiento cristiano (Hristiyanlık Normlarının İhlali 

Üzerine Denemeler) (1967) 

- Tres ejemplos de amor y una teoría (Üç Aşk Örneği ve Bir Teori) (1969) 

 

D. Tiyatro Eserleri 

 

- La llave (Anahtar) (Savaş Oyunu)  

- El secreto (Sır) (Savaş Oyunu)  

- La fotografía (Fotoğraf) (Savaş Oyunu)  

- La casa de Lot (Lot’un Evi) (Savaş Oyunu)  

- Hernán Cortés (1940) 

- El Diante, tragicomedia para el cine según un cuento de Andreiev (Şeytan, 

Andreiev’in Öyküsüne Göre Sinema İçin Trajikomedi) (1958) 

- Los antofogastas, Donde crece la marihuana (Antofagasta Şehri. Haşişin 

Yetiştiği Şehir) (1967) 

- Don Juan en la mancebía, drama litúrgio en cuatro actos (Don Juan 

Genelevde, Dört Perdelik Ayinsel Dram) (1968) 

- Los laurales de Anselmo (Anselmo’nun Defne Yaprakları) (1958 yılında aynı 

adı taşıyan romandan tiyatroya uyarlanmıştır.) 

- Jubileo en el Zócalo (Zócalo Şehrinde Jübile) (1966 yılında aynı adı taşıyan 

romandan tiyatroya uyarlanmıştır.) 
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E. Şiir Kitapları 

 

- Las imágenes migratorias (Göç Görüntüleri) (1960) 

- Libro armilar de poesía y memorias bisiestas (Şiirin Çember Kitabı ve Artık 

Hikâyeler) (1973) 
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2. 3. Yazarın Politik ve Sosyal Görüşünün Eserlerindeki Etkisi 

  

Ramón José Sender’in eserlerinin en büyük özelliklerinden birisi inandığı 

politik görüşleri eserlerine yansıtmasıdır. Bu görüşlerin doğrultusunda yapıtlarında 

sosyal sınıf çatışmalarına yer vermesi, haksızlıkları ele alması ve sıradan kişileri 

devrimci olarak sunması bunun en büyük kanıtıdır46. Bu konuda dikkat çeken başka 

bir nokta ise yazarın romanlarının başlıklarıdır. Sender’in yapıtlarından “Réquiem 

por un campesino español” (İspanyol Çiftçisi İçin Ağıt), “Cabrerizas Altas” (Asil 

Çobanlar), “El Bandido Adolescente” (Yeniyetme Eşkıya) bunlardan sadece 

bazılarıdır. 

 

Yazarın politik ve sosyal görüşünün şekillenmesinde küçük yaşta başladığı 

gazeteciliğin etkileri büyüktür. Sender’in “El Sol”, “La Libertad” gibi solcu 

gazetelerde çalışması hem siyasi görüşünü etkilemiş hem de yazarın eserlerinde 

toplumsal konulara yer vermesini sağlamıştır. Gazetecilikle beraber yazar İspanyol 

halkı, köylü ve işçi sınıfı ile yakın temasa girmiş ve bu nedenle eserlerinde estetik 

kaygılardan uzaklaşmıştır47. Eserlerinde gerçek hayatta gördüğü insanların 

ekonomik durumlarını, çektiği açlıkları ve nefretlerini anlatmıştır. Bu durum 

Sender’in iyi bir gözlemci olduğunu kanıtlamıştır.  

 

                                                 
46 José Luis Castillo Puche, Ramón José Sender: el distanciamiento del exilio, Barcelona, 

Ediciones Destino, 1985, s. 17. 

47 Michiko Nonoyama, El anarquismo en las obras de Ramón José Sender, Madrid, Editorial 

Playor, 1979, s. 10. 
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Yazarın en iyi yapıtları arasında gösterilen “Réquiem por un campesino 

español” adlı eserinde İspanyol İç Savaşı’nın başladığı aylarda, 1936 yılında, bir 

köyde meydana gelen suçları anlatır. Sender bu suçları önce çalıştığı gazetelerde 

makale olarak yazmıştır. Daha sonra ise romanlarında ve hikâyelerinde bu 

yazılardan yararlanmıştır. Başka bir deyişle yazarın gazeteci olarak kullandığı 

haberler daha sonra eserlerinin konusunu oluşturmuştur. Yazar bulduğu konulara 

kendi siyasi görüşlerini de ekleyerek eserlerini meydana getirmiştir. Çalıştığı 

gazetelerde her zaman politik yazılar yazan Sender, eserlerinde de bu çizgisini 

devam ettirerek edebiyata sosyal yönüyle yaklaşmıştır.   

 

Sender’in yazıları analiz edildiğinde yazarın ideolojik gelişimi iki döneme 

ayrılabilir48. 1931-1932 yılları kapsayan birinci dönem, 1934-1936 tarihlerini içine 

alan komünizme doğru kayan ikinci dönem. Birinci döneme bakıldığında yazarın 

ideolojik yapısının anarşizme kaydığı görülür. Bu dönemde Ulusal Emek 

Konfederasyonu’nun yayın organı olan “Solidaridad Obrera” (Emek Dayanışması) 

adlı gazetede politik köşe yazarı olarak çalışan yazar yazılarıyla Katolik Kilisesi’ne 

karşı yazdığı yazılarla dikkat çeker. 1931 yılında yayınlanan eseri “El verbo se hizo 

sexo: Teresa de Jesús” (Konuşma Seksi Büyütür: Teresa de Jesús) Azize Teresa’yı 

eleştirir ve azize hakkında oldukça kaba olan yorumlar yapar. Daha sonraki 

yıllarda, sürgündeyken, kendisinden yapıtlarının listesini yapması istendiğinde 

yazar bu eseri listeden çıkarır. Sender’in yazdığı bu eserden dolayı pişmanlık 

duyduğu görülür. Bunun nedenlerinden birisi olarak kızı Benedicta’nın New 

York’taki bir manastırda rahibe olması gösterilebilir.  

                                                 
48 a.g.e, s. 14. 
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Yazarın komünizme yaklaştığı ikinci dönem 1933 yılında Rusya’ya yaptığı 

ziyarete denk gelir. 1934 yılında yayınladığı “Madrid-Moskova, Gezi Hikâyeleri” 

adlı kitabında Rusya’dan komünist sisteme karşı tam bir inançla döndüğünü yazar 

ve komünizmi yüceltir. 1938 yılında yazdığı “Contraataque” (Karşı Saldırı) adlı 

kitabında ise komünizmin propagandasını yapar.  

 

Sürgünde bulunduğu zamanda ise yazarın siyasetle çok fazla ilgilenmediği, 

İspanya’da bulunduğu yıllara göre “antipolitik” dönem olarak nitelendirilebilir. 

Sürgün döneminde yazar eskisi gibi etkin bir şekilde politik çalışmaların içinde 

olmamış kitaplarında, kurduğu dergilerde ve yayınladığı makalelerinde daha çok 

toplumsal görüşlerini yansıtmaya devam etmiştir. Unutulmaması gereken Sender’in 

bu dönemde yayınladığı eserlerinde de içinde yaşadığı topluma dokunmuş olduğu 

ve edebiyatın toplumsal yönüne ağırlık vermesidir.  

 

Yaşamı boyunca, ideolojik fikirleri değişmesine karşın yazarın asıl kaygısını 

toplum oluşturmuş ve sürekli olarak yapıtlarında toplumsal mesajlar vermiştir. 

Yazarın böyle bir tutum sergilemesinin nedeni amacının adaletli, eşit ve özgür bir 

toplum yaratmak olmasıdır49.  

 

 

 

 

                                                 
49 María Lourdes Núñez Molina,  La Concepción Antropológico-Social en la Obra Narrativa de 

Ramón J. Sender (1939-1953), Universidad Autónoma de Madrid, 2008, S. 7, s. 5.  
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3. MIKNATIS “IMÁN” 

 

3. 1. Kitabın Özeti 

 

“Mıknatıs” adlı romanda orduda er olarak görev yapan Viance’nin hikâyesi 

anlatılır. Anlatıcı başlangıçta Viance gibi er olan Antonio’dur. Bir süre sonra 

Antonio, eğitim görmüş bir kişi olduğundan ötürü, gazeteci olduğundan dolayı 

çavuşluğa terfi eder. Orduda Viance Antonio’nun dikkatini çeker. Viance’nin çok 

soğuk davranışlar sergilediğini gözlemleyen anlatıcı Antonio, onun hakkında 

öğrendiklerini anlatmaya başlar. 

 

Viance ve ailesi XX. yüzyılın başlarında İspanya’da yaşayan milyonlarca 

fakir çiftçi ailesinden birisidir. Viance annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte 

İspanya’nın çorak bölgelerinden Aragón’da bulunan bir köyde yaşamaktadır. Erkek 

kardeşi zihinsel özürlüdür.  

 

On iki yaşına gelince Viance babasıyla birlikte tarlada çalışmaya başlar. 

Çalışma şartları çok kötüdür. Aile hiç bir zaman tam geçinememekte ve hep açlık 

çekmektedir. Viance bu duruma daha fazla tahammül edemez. On dört yaşında 

köylerinin yakınında bulunan Barbastro Köyü’ne çalışmak için, bulundukları zor 

durumdan ailesini kurtarmak amacıyla, gider. Bir hafta içinde bir demircide, 

kendisine yemek vermeleri karşılığında, çalışmaya başlar. Fakat demirci 

dükkânında çalışma şartları çok kötüdür. Her gün on iki veya on dört saat 

çalışmasına rağmen açlık çekmektedir. Viance’nin vücudunda bulunan izlerin 
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çoğunluğu ustası tarafından yapıldığından bu döneme aittir. Barbastro Köyü’nde 

çalışmaya başladıktan iki yıl sonra annesi açlıktan ve doğru düzgün bir giysisi 

olmadığından kışın ölür.  

 

Viance annesi öldükten sonra köye döner ve artık dört kişi kalan ailesiyle 

yaşamaya başlar. Babası hastalandığından dolayı artık tarlada çalışamaz. Onun 

yerine Viance tarlada çalışmaya başlar ama aileyi geçindirmek için yeterli para 

kazanamaz. Üç ay içinde kız kardeşi de hastalanır ve annesi gibi ölür. Bundan sonra 

her şey daha kötüye gider. Ailedeki fert sayısı artık üçtür. Babası hastalığından 

ötürü çalışamaz. Bundan dolayı ailenin borçları birikir. Bunun üzerine Viance 

borçları ödemek için tekrar demircinin yanında çalışmaya başlar. Az para almasına 

rağmen kazandığı parayı ailesine gönderir. Ama bu para ailesi için yeterli olmaz ve 

borçları ödemeye yetmez. 

 

Viance altı sene boyunca ustasından yediği dayaklarla ve çektiği onca 

açlıkla demirci dükkânında çalışır. Çok fazla saat çalışmasına rağmen emeğinin 

karşılığı alamaz. Bu zamanda ustasının ve demircide çalışan insanların dikkatini bir 

şey çeker: Viance demirden yapılan bütün aletleri kendisine çekmektedir. Bu 

durumdan ötürü kendisine “mıknatıs” lakabı takılır. Demircide kemiklerine 

çarpmayan hiçbir alet ve aynı zamanda kendisine çekmediği hiçbir şanssızlık 

yoktur. Bütün talihsizlikler onun başına gelmektedir. Yazarın anlatmak istediği 

Viance’nin o dönemde yaşayan bütün fakir insanlar gibi şanssız olduğudur. 

Demircide çalıştığı bu dönemde bir kız arkadaşı olur. Viance’nin hayatında olan her 

şey gibi bu olayda şanssızlıkla biter. Kız arkadaşının başka birisiyle, Subay Díaz 
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Ureña ile, ilgilenmesi sonucu ilişkisi biter. Bundan dolayı her zaman, aradan yıllar 

geçmesine rağmen askerdeyken bile, Díaz Ureña’dan nefret eder. Bu nefret artık 

ailesi ve hayattan beklentisi olmayan bir kişi olan Viance’yi hayata bağlayan tek 

noktadır.  

 

Bir süre sonra Viance asker olur. Artık kendisi için başka bir dönem başlar 

ve bu süre dört yıl boyunca devam eder. Demircideki tutsaklık asker tutsaklığına 

dönüşür. Sivil hayat geride kalır. Ama her zaman hatırladığı başlıca anı tarlada 

geçen çocukluğudur. Asker olduktan sonra babasına ve erkek kardeşine para 

gönderemez. Önceleri babası evdeki her şeyi satarak geçinir. Ama bu paralar 

bitince babası yiyecek hiçbir şey bulamaz. Bir yıl sonra babası da annesi ve kız 

kardeşi gibi açlıktan ölür. Özürlü olan erkek kardeşine ise ne olduğunu hiçbir 

zaman öğrenemez.   

 

Bu arada bulundukları karargâhta savaş hazırlıkları göze çarpar. 

Karargâhtan giden askerlerin bazıları dönmektedir. Daha sonra ölmüş olan askerler 

mevziye getirilir. Bunların arasında Viance’nin nefret ettiği subay da vardır. 

Bundan sonra Viance kendini hayata bağlayan tek şey olan nefret duygusundan da 

uzaklaşır. 

 

Bir süre sonra askerler Annual’da bulunan mevziye katılmak için Tizzi Asa 

dağı yakınında yer alan mevziye giderler. Bulundukları yerin yakınında olan 

Annual’da savaş başlar. Ayaklananlar arasında İspanyol kuvvetlerinde yer alan 

Müslüman askerler çoğunluktadır. Bu askerler Annual’e giderken yolda 
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İspanyollara ihanet eder ve saf değiştirirler. Bu nedenle orduda Müslüman askerlere 

olan güven gittikçe azaltmaktadır. Mevzideki askerlerin bazıları yardımcı kuvvet 

olarak Annual’e gönderilmektedir. Ölen askerler arasında Viance’nin de çok yakın 

arkadaşları vardır. Yaralı olarak dönenler için artık yapacak çok fazla şey yoktur. 

Çünkü tıbbi malzeme tükenmiştir. Mevzide su tükenmiş olduğundan askerler 

yorgundur. Askerlerin motivasyonu kötüdür. İspanya’dan yardımcı kuvvet geleceği 

söylenir. Fakat bu yardım bir türlü İspanya’dan gelmez.  İspanya’dan yeteri kadar 

yardım görmeyen ordu yenilir. Ama diğer mevzilerde bulunan askerlerin bundan 

haberi yoktur.  

 

Annual’den sonra Faslı kuvvetler Viance’nin de bulunduğu karargâha 

saldırır. Karargâhta bulunan Müslüman askerler de onlara katılınca karargâhta iki 

farklı siper oluşur. Biri dışarıdaki Faslılara karşı diğeri ise kendi ordularında yer 

alan Faslılara karşı verilen mücadeledir. Savaşta İspanyol komutan ölür. Viance 

elinden yaralanır. Mevziden çıkar. Arkasına baktığında çoğu kişinin öldüğünü 

görür. Annual’deki yenilgiden haberi olmadığından oraya doğru yola çıkar. Yavaş 

yavaş yürüyerek yol alır. Yolda hep cesetlerle karşılaşır. Ve çoğu cesedin İspanyol 

askeri olduğunu görür. Çok sonra ölü sayısının on iki bin İspanyol olduğunu 

öğrenir. Yolda gördüğü yaralı İspanyol askeri Annual’de herkesin öldüğünü 

söyleyince yönünü değiştirir ve Annual’e gitmekten vazgeçer. Dríus’a doğru yola 

çıkar. Dríus’a vardığında her şeyin Annual’daki gibi kötü olduğunu görür. Mevzi 

neredeyse terkedilmiştir. Sadece otuz tane İspanyol askeri kalmıştır. Bunun üzerine 

Viance Dríus’dan Tistutin’e doğru yola çıkmaya karar verir. Ve San Juan 

Madenleri’ne gelir. Burada işçilerle birikte sivilleşmiş bir toplumla karşılaşır. 
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Kendini ilk defa uzun süre sonra özgür hisseder. Daha sonra oradan ayrılır. Daha 

sonra gittiği Arruit Dağı’nda da her şeyin aynı olduğunu görünce Nador’a gider. O 

kadar yorgundur ki kendisi bile nasıl gittiğini bilmemektedir. Bir tane un fabrikası 

görür ve onun yakınında yatar. Ve bazı Faslıların buraya kadar geldiğini öğrenir. 

Daha sonra iki ateş arasında kalır ve fabrikaya sığınır. Fabrika terkedilmiştir. Orada 

İspanyol askerlerini görür ve kendisine ekmek verirler. Ve sonunda bir hastaneye 

ulaşır. Yastık ve yorgan getirmediğinden ve yarası da çok ağır olmadığından 

hastanede yatmasına izin vermezler. Bunun üzerine Viance önce nerede yatacağına 

karar veremez daha sonra ise sokakta yatmaya karar verir. Sabah tekrar hastaneye 

gider ve doktordan rapor ister. Doktorun yanına gider. Yaralı ve halsiz olmasına 

rağmen doktor ona sağlıklı olduğunu söyler. Bunun üzerine Viance çok sinirlenir ve 

doktora saldırır. 

 

Bir süre sonra artık her şey eskisi gibidir. Olaylar durulur. Doktora yaptığı 

davranıştan dolayı Viance’nin askerliği iki sene daha uzar. Tekrar Antonio ile 

askerlik yapmaya başlar. Yeniden başka bir savaşta mücadele ederler. Bu savaşta 

Viance yaralı komutanını hastaneye taşıdığından dolayı terhis olur.  

 

Fakat terhis olunca nereye gideceğini bilmez. Artık bir evi yoktur. Terhisten 

dört gün sonra artık İspanya’ya, Málaga’ya varır. Daha sonra köyüne gider. Baraj 

yapıldığından dolayı herkes köyden göç etmiş Barcelona’ya çalışmaya gitmiştir. 

Her yer çamur altındadır. Viance, babasının ve annesinin mezarlarına bakar. Vatanı 

için yaptığı fedakârlıkları düşünür. Geride kalan sadece bir hiçtir. 
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3. 2. Sosyal Adalet Kavramı 

 

Adalet kavramının geçmişi çok eskiye dayanır. Kavram hakkında felsefi 

olarak ilk sistematik değerlendirme Antik Yunan Dünyası’nda ele alınmıştır. Genel 

olarak Yunan düşüncesinde adalet, ahlâk ve hukuk kavramları birbirinden ayırt 

edilmemiştir. Fakat Aristoteles adaletin toplum ve devlet için önemini belirtmiştir. 

Aristoteles’in bu düşüncesi Roma Dünyası’nda da vurgulanmış ahlâk, adalet ve 

hukuk kavramları birbirinden ayrı olarak ele alınmıştır. Ortaçağ’da, Hristiyan 

düşüncesinde, ise bu kavram kamu yararı olarak algılanmış ve toplumun yararını 

koruduğu savunulmuştur.50. XVI. ve XVII. yüzyıllarda da Ortaçağ’da var olan bu 

anlayış devam etmiştir. Yakınçağ’da ise kavram radikal değişikliğe uğramış, insan 

hayatı ve özgürlüğü adaletin temeli olarak görülmüştür. Böylece adalet toplumsal 

bir içerik kazanmaya başlamıştır. 

 

Adalet kavramının aksine sosyal adalet kavramının gelişimi Antikçağ’a 

dayanmamakta XIX. yüzyıla kadar gitmektedir.  Kavram sanayileşme ile birlikte 

ortaya çıkan işçi sınıfının hayat mücadelesi, fakirliği gibi acı tecrübelerin 

sonucunda doğmuştur51. Sanayi Devrimi sonucunda ortaya çıkan ekonomik 

adaletsizlik beraberinde işçi sınıfının kendisini koruma altına alması ihtiyacını 

doğurmuş işçilerin çalışma koşullarında iyileştirmeye gidilmiştir. Böylece sosyal 

adalet kavramının ortaya çıkması mümkün olmuştur. 
                                                 

50 Pedro Francisco Gago Guerrero, Los Principios de la Justicia Social, Cuadernos de Trabajo 

Social, 1994, S. 7, s. 91. 
51 Arslan Toprakkaya, Sosyal Adalet Kavramı Sadece Bir İdeal midir?, Politika Dergisi,  2010, S. 3, 

s. 3. 
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Başlangıçta sosyal adalet kavramı sadece felsefi bir düşünce olarak ele 

alınmıştır. Bu kavramının hukuk felsefesi açısından önem kazanması Karl Marx ve 

arkadaşları tarafından geliştirilen devrimci toplum felsefesi sayesinde olmuştur. 

“Komünist Manifestosu52”nda sadece adalet kavramının felsefi boyutundan değil, 

toplumsal boyutundan da söz edilmektedir.  

 

Sosyal adalet kavramı politik anlamını ise aynı zaman zarfında XIX. 

yüzyılın ortalarında kazanmıştır. Adalet kavramına politik anlam, kapitalist 

toplumun verdiği zararların devlet yardımı ve işçi sendikalarıyla giderebileceği 

görüşüne sahip olan Louis Blanc53 sayesinde yüklenmiştir. Bu görüşü güçlendiren 

diğer bir düşünür de anarşizm kurucusu Pierre J. Proundhon54’dur. Başka bir 

                                                 
52 Komünist Parti Manifestosu, Karl Marx ve Frederich Engels tarafından ilk olarak 21 Şubat 1848 

tarihinde yayınlanan yazıdır. Komunizmin ilk bildirgesidir. “Komunist Manifesto”  işçi sınıfının 

burjuva düzenini ve özel mülkiyeti bir devrimle ortadan kaldırarak sınıfsız bir toplum düzenini 

gerçekleştirmesi gerektiğini anlatır. Komünist Manifesto, Wikipedia, (9 Nisan 2011), 9 Nisan 2011 

tarihinde  http://tr.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%BCnist_Manifesto adresinden erişildi.  

53 Louis Blanc veya Louis Jean Joseph Charles Blanc, 29 Ekim 1811 tarihinde Madrid’de doğan 

Fransız sosyalist politikacı, gazeteci ve tarihçidir. Fransa’da sosyalizm hakkında bir çok olayda yer 

almıştır. 6 Aralık 1882 tarihinde Fransa’da ölmüştür.  Louis Blanc, Wikipedia, (9 Nisan 2011), 9 

Nisan 2011 tarihinde http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Blanc adresinden erişildi.  

54 Pierre-Joseph Proudhon, 15 Ocak 1809 tarihinde Basençon’da doğmuştur.  Fransız ekonomist ve 

düşünür. Kendini anarşist olarak olarak adlandıran ilk kişidir. İlk anarşist düşünür olarak nitelenir.  

19 Ocak 1865 tarihinde Passy’de ölmüştür. Pierre-Joseph Proudhon, Wikipedia, (3 Nisan 2011), 9 

Nisan 2011 tarihinde http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon adresinden erişildi.  
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düşünür J. Stuart Mill55 üretim sürecinde açığa çıkan verim ve kârlılığın sadece 

sermaye sahiplerine değil, onlar için çalışan işçi sınıfına da dağıtılması gerektiğini 

savunmuştur. Bismarck56 zamanında ilk defa işçilerin sosyal durumlarını 

iyileştirmek için emeklilik, hastalık (1883), iş kazası sigortası (1884), yaşlılık ve iş 

görememezlik (1891) sigortaları için kanunlar çıkarılmıştır.  

 

1929 yılında Amerika’da başlayan ve bütün dünyaya yayılan dünya 

ekonomik kriz sonucunda büyük bir işsizlik oluşmuş ve bu kriz katolik kilisesinin 

yeni bir toplum felsefesi geliştirmesine neden olmuştur. Böylece sosyal adalet 

kavramı katolik kilisenin yıllık resmi yayın organında liberalizm ve sosyalizme 

karşı yerini almıştır. Fakat sosyal adalet kavramının gelişmesinde en büyük etken 

II. Dünya Savaşı’dır. Savaştan sonra büyük çaplı sosyal, ekonomik ve siyasi 

gelişmeler meydana gelmiş ve birçok Avrupa devletinin anayasasına ve bu arada 

Almanya Anayasası’na “sosyal” kavramı eklenmiştir. 1949 yılında kurulan 

anayasada Alman Devleti “sosyal hukuk devleti” olarak tanımlanmıştır. Bu durum 

birçok devlet açısından ilktir. Bu durumun oluşmasında en büyük etken II. Dünya 

Savaşı sırasında yaşanan çöküntünün, fakirliğin, mal ve sermayenin eşitsiz 

dağıtımının birinci nedeni olarak devletin bu problemlere yeterince el atmaması 

gösterilmiştir. Böylece fakirliğin ortadan kaldırılması modern devletin en önemli 

                                                 
55 John Stuart Mill (20 Mayıs 1806-8 Mayıs 1873) İngiliz filozof ve iktisatçıdır. XIX. yüzyılın 

önemli liberal düşünürlerinden birisidir. John Stuart Mill, Wikipedia, (6 Nisan 2011) 9 Nisan 

tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill adresinden erişildi.  

56 Otto Von Bismarck (1815-1898) Alman Devlet adamıdır. İzlediği politikalarla Almanya’nın güçlü 

bir imparatorluğa dönüşmesinde önemli rolü vardır. Otto Von Bismarck, Wikipedia, (9 Nisan 2011), 

9 Nisan 2011 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck adresinden erişildi.   
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amacı haline gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda fakir ve muhtaç insanlara yardım, 

ekonomik eşitsizliğin en alt düzeye indirgenmesi, asgari refahın sağlanması ve bunu 

bütün topluma olabildiğince eşit olarak dağıtılması sosyal devletin amaçları olarak 

kabul edilmiştir. Aynı zamanda bunlar “sosyal adaletin” amaçladığı şeydir.  

 

Buna göre sosyal adalet kavramı için iki farklı tanımdan bahsedilebilir. 

Pozitif hukuk açısından sosyal adalet kavramı, kanunlar açısından herkesin eşitliği 

olan demokratik bir ülkenin olmazsa olmaz ilkesidir. Sosyolojik açıdan bu kavram, 

üretim sürecinde ve üretim sonrasında paylaşımın mümkün olduğu kadar eşit 

dağıtılması ve sosyal tabakalar arasında aşırı farklılaşmanın önüne geçmek için 

gerekli önlemlerin alınmasıdır57. Bu bakımdan sosyal adalet kavramı ekonomi ve 

politika ile yakından ilgilidir. 

 

Yukarıda bahsedilenlerden yola çıkarak sosyal adalet kavramının temel 

ilkelerini dağıtım, eşitlik, refah, bütünleşme ve sendikal hakların oluşturduğu 

söylenebilir.  

 

Dağıtım, sosyal adalet kavramının başlangıcı olarak kabul edilir. Dağıtanın 

olmadığı yerde sosyal adalet de olmaz58. Bu ilke, malların paylaşımı olarak ele 

alınabilir. Eşitlik ilkesi ise sadece sosyal eşitlik olarak değil fırsat ve ekonomik 

eşitlik olarak da ele alınır. Refah, sosyal adaletin bir devlette var olabilmesi için 

                                                 
57 a.g.m, s. 5. 

58 Friedrich August Von Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History 

of Ideas, Chicago, The University of Chicago Press, 1978, s. 57.  
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gerekli olan ilkelerin başında gelir. Bütünleşme kişilerin politik ve sosyal olarak 

adalete katılımını gösterir. Sendikal haklar devletin sosyal devlet olarak koruma 

gücünü, devlet güvencesini yansıtmaktadır59.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 a.g.e, s. 59. 
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3. 2. 1. Eserde Ekonomik Yönüyle Sosyal Adalet Kavramı 

 

İspanya XX. yüzyılın ilk yarısında monarşi ile yönetilen bir devlettir. 

Önceki yüzyıllarda çok güçlü bir imparatorluk olan ülke gittikçe küçülerek XX. 

yüzyılın başında sadece İber Yarımadası’nda ve Afrika Kıtası’nda birkaç küçük 

yerle sınırlı kalmıştır. Bu dönemde ülkenin ekonomisi de sahip olunan topraklar 

gibi küçülmüştür. Toplumun alt tabakasını oluşturan köylü sınıfı ekonomik olarak 

çökmesinden dolayı bu dönemde doğan Viance çiftçi bir ailenin çocuğu olarak pek 

de şanslı değildir.  

 

Eserde köylü sınıfını temsil eden romanın başkahramanı Viance’nin ve 

ailesinin hikâyesi anlatılır ve alt tabakadaki insanların ekonomik sıkıntılarına yer 

verilir. Bu nedenle Sender XX. yüzyılın ilk yarısında geçen eserde temel olarak 

ekonomik yönüyle sosyal adalet kavramına vurgu yapmıştır.  

 

Yazar romanda olayların geçtiği XX. yüzyılın ilk yarısında toplumdaki üst 

sınıf ve alt sınıf arasındaki ekonomik eşitsizliği olduğu gibi, gerçeklere sadık 

kalarak anlatmaktadır. Bu durum ilk olarak kitabın başkahramanı Viance’nin kendi 

geçmişini anlatmasıyla birlikte başlar. İspanya’nın Aragón Bölgesi’ndeki bir köyde 

doğan Viance geçimini çiftçilik yaparak kazanan bir ailenin çocuğudur. Aile 

Aragónlu bir dükün tarlasını sürmekte ve buradan kazandıkları parayla hem düke 

hasattan pay verip hem de yaşadıkları evin kirasını ödemektedir. Ailesine yardım 

etmek için çocuk yaşta çalışan Viance anılarını anlatırken aslında köylü sınıfına 

mensup çocukların yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çekmektedir:  
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“Ben on iki yaşındayken sabah güneş doğar doğmaz saban sürmeye başlar 

ve güneş batana kadar devam ederdim. Sabanı omuzumda taşırdım.  Bazen saban 

ayağıma takılır ve çamurlu araziye yuvarlanırdım. Bütün gün için bana sadece 

yarım ekmek ve bir diş sarmısak verirlerdi... Annemle babam otuzlu yaşlarında 

olmalarına rağmen ellili yaşlarda gibi gözüküyorlardı. Annem devamlı ağlardı ve 

babam bize annemizi ağlatmamamız gerektiğini, böyle giderse onun bir gün kör 

olacağını söylerdi. Sana yalanmış gibi gelecek ama ben hiç annemi ve babamı 

gülerken görmedim... On dört yaşındayken babama neden demiryolu ve papazı olan 

Barbastro Köyü’ne gitmediğimizi sordum. Orada daha çok kazanabilir ve altı ay 

içinde kendisine yeni bir pantolon alabilirdi. O zamanlar elbise konusuna takıntım 

vardı. Çünkü babam otuz yaşındaydı ve onu hiçbir zaman başka bir giysi içinde 

görmemiştim.”60 

 

Viance babasının gitmek istemediği Barbastro Köyü’ne kendisi  gider. 

Burada bir demircinin yanında çırak olarak işe başlar ve iki yıl bu işte çalışır.  İlk 

yıl ustası tarafından kendisine herhangi bir maaş verilmez. İkinci yıl çok küçük bir 

ücret alır. Kazandığı parayı da ailesine gönderir. Bir süre sonra kendisine annesinin 

sağlık durumunun kötü olduğunu yazarlar. Viance’nin annesinin açlıktan ölmesinin 

anlatıldığı bölüm ekonomik olarak alt tabakaya mensup kişilerin XX. yüzyılın ilk 

yarısında mahkûm olduğu hayatı gözler önüne sermekte ve İspanyol Devleti’nin 

sosyal devlet anlayışından uzak olduğunu göstermektedir: 

 

                                                 
60 Ramón José Sender, Imán, Barcelona. Destino, 2008, s. 68. 
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“Bir gün bana annemin durumunun kötü olduğunu yazdılar. Villerán 

Köyü’ne kadar trenle gittim ve orada bir at arabası veya bir katır kiralamak 

istedim. O kadar çok kar vardı ki at arabaları gitmiyordu. Katırı ise bana 

kiralamak istemediler. Normalde köyüme altı saatte yürüyerek varabilirdim ama bu 

havada on saatten fazla yürüdüm. Gece yarısına doğru eve vardım. Bütün komşular 

bizim evdeydi. Ev buz gibiydi. Sanırım beş veya altı gündür evde ateş yanmamıştı. 

Babam mutfakta oturmuş gözlerini pabuçlarına dikmişti. O görüntüsü hâlâ 

gözlerimin önüne gelir. Annem ölmüştü. Doktor annemin hep soğuk su içmekten ve 

yalın ayak gezmekten öldüğünü söyledi. Babam annemi çok iyi tanıdığından 

doktorun dediğine inanıyordu... Daha sonradan bana annemin hastalandığında 

ilaçlara para vermek istemediğini, biriktirdiği az parayla ise kız kardeşime ucuz bir 

giysi aldığını söylediler.”61 

 

Toplumda alt tabakayı temsil eden Viance için hayatta en önemli şey para 

kazanmak ve ailesini ekonomik olarak refaha ulaştırmaktır. Bunu yapabilmesi için 

bir işi olmalıdır. Daha çocuk yaşındayken çiftçilik yaparak ailesine yardım 

edemeyeceğini anlamıştır. Bu nedenle bir demircinin yanında çırak olarak işe 

başladığında çalışma şartları kötü olmasına ve ustasının kendisine iyi 

davranmamasına rağmen bu durumdan şikâyet etmez. Her zaman kendisine bir iş 

öğrettiği için ustasına minnettardır ve ona hep saygı duymaktadır. Yazar bize bu 

durumu Çavuş Antonio’nun Viance hakkında bilgi verdiği bölümde anlatır. 

Antonio’nun dikkatini Viance’nin soğuk kişiliği çeker. Antonio bunun sebebini 

Viance’nin orduda yaşadıklarına bağlamaktadır. Viance’ye devamlı sorular 

                                                 
61 a.g.e, s. 69. 



48 
 

sormaktadır. Ama Viance her zaman demircide çırak olarak çalıştığı, bir iş 

öğrenmeye başladığı dönemi anlatır: 

 

“Bana söyleyebileceği bazı şeyleri anlatmasını istiyordum. Kendisinden 

kendini bu kadar çok uzaklaştıran o soğuk ve zayıf kişiliğini  araştırmak  

istiyordum... Aynı zamanda benim istediğim şey bana askeri maceralarını 

anlatmasıydı, ama o demircide çalıştığı zamanı anlatmakta takıntılıydı. Bana sessiz 

bir gururla en azından altı tane yara izi gösterdi. Bunlar mermi izleri miydi? Hayır. 

Ateş izinin kızgın işaretleri. Bunlardan ikisini patronu yapmış, fakat Viance ondan 

kin duymadan bahsederdi. Ona çalışmayı öğreten, ekmek parasını kazandıran kişi 

olarak.”62 

 

Demirci çırağı olduğu zamanda Viance’nin bir kız arkadaşı olur. Ekonomik 

olarak alt sınıfı temsil eden romanın başkahramanı gerçek yaşamında olduğu gibi 

aşk hayatında da aradığını bulamaz. Bir süre sonra kız arkadaşı kendisinden daha 

iyi durumda olan bir subayla Viance’yi aldatır. Viance subayı öldürmek ister ama 

hapishaneye girdiğinde ailesine para gönderemeyeceğinden ve bundan dolayı 

ailesinin durumu ekonomik olarak daha kötü olacağından bu düşüncesinden 

vazgeçer. Sonunda subayı döver ama bu nedenle işini kaybeder: 

 

“O zaman Viance bir üzüm tanesi gibi tatlı olan sarışın bir kıza tutulur. Kız, 

arkadaşı olur ve gecenin karanlığında ilk cinsel zevklerini hissetmeye başlar. Fakat 

bu çok kısa sürer. Kız arkadaşını Subay Díaz Ureña ile görmüşlerdir... Kız 

                                                 
62 a.g.e, s. 66. 
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arkadaşına kendisini hâlâ isteyip istemediğini sorar. Bir ölü gibi görünmesine 

rağmen kız arkadaşının cevabı evet olur. O zaman tam anlamıyla aşkı tanıdığını 

sanır.... Ama bir gün kız arkadaşını kendi gözleriyle subay ile görür... Eğer 

ailesinin onun gönderdiği paraya ihtiyaçları olmasaydı Subayı öldürürdü... Onu 

öldürmedi, ama dövdü. Demircideki işini ise kaybetti.”63 

 

XX. yüzyılın başlarında en kötü beslenen sınıf işçi sınıfı ve köylü sınıfıdır.64 

Bu sınıflara mensup kişilerin çoğu yetersiz beslenmekten dolayı genç yaşta 

ölmektedir. Köylü sınıfı üreten kesim olmasına rağmen özellikle Aragón 

Bölgesi’nde tarım alanlarının verimsiz ve az olan hasattan alınan paranın yetersiz 

olmasından dolayı bu sınıfın durumu diğer bölgelerde yaşayan çiftçilerden daha 

kötüdür. Bu konu romanda da ele alınır ve Viance’nin annesinden sonra kız kardeşi 

ve babası da aynı şekilde, ekonomik zorluklardan dolayı açlıktan, ölür. Yazar 

özellikle Viance’nin babasının ölümünü anlattığı bölümde bu duruma dikkat 

çekmektedir. Viance orduda er olarak görev yapmakta ve ailesine gereken para 

yardımını yapamamaktadır. Babası ise zihinsel özürlü erkek kardeşiyle geçim 

derdine düşmüştür. Bunun için elinden geleni yapmakta ve devamlı çalışmaktadır: 

 

“Ben asker olduğumda babamlara para göndermeyi bıraktım. Babam onları 

evden kovmasınlar diye ilk yıl evdeki şeyleri satarak kirayı ödemiş. Sonraki yıl 

tarladan doğru düzgün hasat almak için gece gündüz çalışmış. Ama o yıl hasat iyi 

                                                 
63 a.g.e, s. 74-75.  

64 P. Collard, Ramón José Sender en los Años 1930-1936. Sus Ideas Sobre la Relación Entre la 

Literatura y Sociedad, Madrid, Gent, 1980, s. 114. 
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olmamış... Babam yemek yemiyormuş. Çünkü evde yemek pişmiyormuş. Erkek 

kardeşim evde ekmek olmadığından kaçmak istemiş, ama komşular onu 

durdurmuşlar. Bir gün öğle vakti babamı tarlanın ortasında ölü bulmuşlar. Bana 

kalpten dolayı öldüğünü yazdılar, ama ben babamın açlıktan öldüğünü anladım. 

Bana gerçek durumu yazmadılar, çünkü bir köy için bir komşunun açlıktan 

ölmesine göz yummaktan daha kötü bir utanç yoktu.”65 

 

XX. yüzyılın ilk yarısında İspanyol ordusu bedelli askerlerden oluşmaktadır. 

Askerlik yapmak istemeyen kişiler ise bedelini ödeyip askerlik yapmamaktadır. Bu 

nedenle ordudaki hayat sivil yaşamdan farklı değildir. Burada da insanlar alt 

tabakaya ve üst tabakaya ayrılmaktadır. Askerlerin ekonomik durumları rütbelerine 

yansımaktadır. Orduda çoğu er Viance gibi ekonomik durumu kötü olan ve 

askerliği açlıktan kurtulma yolu olarak gören kişilerdir. Bu kişiler orduda öldükten 

sonra bile er olduklarından diğer rütbeli askerlerden farklı yere gömülürler. Savaşta 

ölen memurları gören Viance onların mezarlarını düşünmeden edemez: 

 

“Cesetlerin hemen hemen hepsi memur. Aileleri bu cesetleri görsünler diye 

bunları meydandaki mezarlığa bir defne dalıyla gömerler... Memur olmayan bizleri 

genellikle karargâhın kenarındaki açık bir alana üzerindeki tek süsü mermi olan 

dikdörtgen bir taşla gömerler.”66  

 

                                                 
65 Sender, a.g.e., s. 77. 

66 a.g.e, s. 55.  
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Eserde Viance’nin bazen adalet hakkında yorum yaptığı göze çarpar. 

Ekonomik durumu iyi olmayan romanın başkahramanının adalet duygusunu da 

yitirdiği gözlemlenir. Bu bölümlerde Viance orduda üst tabakadan olan kişilerle alt 

tabakadan olan kendisini karşılaştırır. Umutsuzluğa kapılır. Adaleti ölümle eş tutar, 

delilik olarak nitelendirir ve ölümün herkese adaletli davranacağını düşünür: 

 

“Bizler istemeye istemeye bu dağlarda bize verilen birkaç parça askeri 

giysiyi paylaşırken, sizler kaliteli soğuk biranızı içer, tavla oynar ve mektup 

yazarsınız... Pantolonlarım geçen sene süresini doldurmuş ve hep bit dolu, 

deliklerinden ise soğuk giriyor... Hastahaneye gitmek mi? Hastaneler hanım 

evlatları için... Gece yarısı karargâhın adalet ruhunun üzerini örter.  Adalet bu 

topraklarda deliliktir. Bir atış ve her şey biter, sonra diğerleri biraz daha yukarı, 

biraz daha aşağı.”67 

 

XX. yüzyılın ilk yarısında İspanya, sömürgesi olan Fas’ı bırakmak 

istememektedir. Annual’de savaş çıkacağı söylentisi yayılmaktadır. Viance’nin 

bulunduğu karargâhtaki askerler Annual mevzisine yakın olan Tizzi Asa’ya 

gönderilirler. Ama devlet ekonomik olarak bir savaşa hazır değildir. Bu nedenle 

ordudaki erlerin durumu çok kötüdür. Hem aç hem de susuzdurlar. Yazar erlerin 

savaştaki durumunu anlattığı bölümde bunu toplumda alt tabakayı oluşturan kişiler 

için bir haksızlık olarak görmektedir: 

 

                                                 
67 a.g.e, s. 81. 
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“Öğlen bal rengine büründü şimdi. Her şeyin unutulduğu bu zamanda - bu 

unutma gökyüzünün ve havanın ahenginde o kadar tatlı, o kadar kolay ki – İspanyol 

kırlarındaki ineklerin çan seslerini duymayı arzu ediyor insan. Belki bir asker 

yorgunluğun bu dramatik kayıtsızlığında bu çan seslerini işitiyordur, ama bu 

yorgunluk sadece uykusuz geçen üç gün veya üç ay geçen susuzluğun değil, geçen 

iki bin yılın haksızlığı.”68 

 

Savaştan kurtulmayı başaran bir er Viance’nin bulunduğu Tizzi Asa 

karargâhına gelir. Karargâhın komutanı askerden bilgi alır ve savaştaki durumu 

öğrenir. Fakat er yaralıdır. Komutan kendisinin hiç bir rütbesi olmayan basit bir er 

olarak artık orduya yararlı olmayacağını düşünür. Yaralı er komutanının ne 

düşündüğünü anlar ve onu öldürmemesi için kendisine yalvarır. Ama komutan 

sonunda eri öldürür. İkinci bölümde yazar askerlerin ekonomik durumu ile sosyal 

sınıf arasında ilişki kurar ve yapılan sosyal adaletsizliğe vurgu yapar. 

Öldürüleceğini anlayan asker ile komutanın arasında geçen konuşma bu durumu  

anlatmaktadır: 

 

-    “ .... 

- Komutanım! Üç ay içinde askerliğim bitiyor. 

- Bununla ne alâkası var. 

- Eğer beni tedavi ederlerse kurtulabilirim. 

Yaralı biraz sessizlikten sonra kelimeleri uzatarak konuşmaya devam eder: 

- Bir köpek gibi ölmeyi hak etmiyorum, komutanım. 

                                                 
68a.g.e. s. 103.  
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- Sana konuşmayı yasaklıyorum! 

Yaralı ses tonunu değiştirir. 

- Emrinize amadeyim komutanım! 

Alanın üzerine kalay rengi gibi çöken ay yavaş yavaş görünmeye başlamıştır. Yere 

uzanan yaralı kırık bacağını bir paçavra gibi sürüklemektedir... Ay ışığının 

kendisini daha da ortaya çıkarttığını hisseden yaralı umutsuz bir şekilde panik 

içinde ısrar etmek ister: 

- Komut...! 

Ve arka arkaya ateş sesi. Asker susar ve yere yapışır. Bir sessizlik olur.”69 

 

  XX. yüzyılın ilk yarısında Fas’ta karışıklık olduğundan ve zengin bir 

ailenin çocuğu olmadığından orduya yazılan alt tabakadan ailelerin çoğunluğu 

Fas’ta görev yapmaktadır. Ama İspanyol Devleti’nin bu dönemde ekonomisi iyi 

değildir. Savaş çıkınca askerlere gereken su ve yiyecek yardımını yapamaz. 

Askerler bazen üç gün boyunca aç kalmak durumunda kalmışlardır. Fas Savaşı’nın 

anlatıldığı bölümde Viance’nin çektiği açlık ve onun çocukken çektiği açlığı nasıl 

özlediği anlatılır. Viance tekrar adalet kavramını sorgulamaya başlar. Ama duyduğu 

açlıktan ötürü adalet kavramı hep karanlığı çağrıştırmaktadır: 

 

  “Viance uyuyamıyordu. Mevzideki küçük mırıltılar ona suyun sesini 

çağrıştırıyordu. Köydeki evini düşününce o zaman çektiği açlığı ve testiden sızan 

suyu kıskandı... Gecede o zamanı çağrıştıran ve insana tatlı bir umut veren bir şey 

vardı. Köydeki günlerde Viance’nin adalete karşı inancı vardı... Aynı zamanda bu 

                                                 
69 a.g.e, s. 114 – 115. 
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gece ifade etmediği ve düşüncesinde olmayan adalete olan inancı tekrar yüreklendi, 

ama açıkça gölgelerin diğer tarafında tehdit edici, hoşgörüsüz, uçsuz bucaksız 

arazinin içinden gelen siyah bir adalet.”70 

 

  Viance savaşta yaralanır ve oradan kaçar. Annual’e gitmeye karar verir. 

Fakat orada da savaş olmuş ve birçok kişi ölmüştür. Bunu yolda bir askerden 

öğrenen Viance, Melilla şehrindeki hastahaneye doğru yola çıkar. Yaralı ve aç bir 

şekilde günlerce yürür. Yolda ölü ve yaralı askerlerle karşılaşır. Bunların çoğu 

İspanyol askerleridir. Tistutin71’e vardığında sivil insanların çokluğu kendisini 

özgür hissetmesini sağlar. Buradaki sivil insanların çokluğu ekonomik nedenlerden 

ötürüdür. Maden yataklarının fazlalığı sivil yerleşim yerlerini de arttırmıştır. Bu 

durumu gören Viance vatanı için yaptığı özveriyi düşünür: 

 

  “Batı medeniyeti, maden trenleri, Hristiyan dininin toplum algısı ve 

arkada olan bir ordu, genç bir yaşam ve dudaklarda kararsız bir şekilde söylenen 

üç kelime: vatan, kahramanlık ve özveri. Maden tepesinin aşağısında toplanmış 

beyaz kayalar: dağın ayıklanmış yüzü...”72 

 

 

                                                 
70 a.g.e, s. 123.  

71 Fas’ta Melilla şehrine yakın olan Nador ilinde bulunan köylerden birisidir. Özellikle bu köyde 

XX. yüzyılın başlarında İspanyollara ait olan çok sayıda maden şirketi olduğundan burada İspanyol 

nüfusu fazladır. Melilla, Wikipedia, (30 Mart 2011), 11 Nisan 2011 tarihinde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Melilla adresinden erişildi.  

72 a.g.e, s. 193. 
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         3. 2. 2. Eserde Sosyal Adalet Kavramının Dinsel Boyutu 

 

XX. yüzyılın ilk yarısında İspanya sömürgesi olan Fas’ın kuzeyini elinden 

çıkarmak istememektedir. Bunun nedenlerinden birisi ülkede maden yataklarının 

olmasıdır. Diğer bir nedeni ise ülkedeki politikacıların İspanya’yı eski ve güçlü 

imparatorluk günlerine döndürmeyi düşlemesi ve bunu halka Fas Savaşı kazanılırsa 

gerçekleşecekmiş gibi sunmalarıdır. Ama İspanyol halkı bu büyük düşe rağmen, 

1898 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı yapılan savaştaki yenilgiden 

sonra yeni bir savaş istememektedir. 

 

Eserde anlatılan savaşlar 1920 ile 1923 yılları arasında geçmektedir. Yazar 

esas olarak 1921 yılında Annual şehrinde meydana gelen savaşı ve İspanyolların bu 

savaşta uğradığı büyük yenilgiyi anlatır.  

 

Fas Savaşı’nda Katolik İspanya Krallığı, Müslüman Fas İmparatorluğu’na 

karşı mücadele etmiştir. Fas’a gelen İspanyol askerlerin ilk aklına gelen 

Müslümanlara karşı İspanya’yı savundukları düşüncesidir. Dinsel olarak iki gruba 

ayrılan insanlar arasında hem politik hem de sosyolojik olarak bir eşitliğin olması 

mümkün değildir. Bu nedenle yazar romanda anlatılan Fas Savaşı’nda din 

faktörünü özellikle vurgulamıştır. 

 

  Fas’a gelen erlerin çoğunda vatanı savunma olgusu ile din kavramı 

birbirine karışmıştır. İspanyol askerler Fas’ta Müslümanlara karşı Hristiyan dinini 

savunduklarını düşünürler. Aslında onlar da gerçekte ne için orada olduklarını ve 
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kime hizmet ettiklerini bilmemektedirler. Yazar bu konuyu eserin üçüncü 

bölümünde ele almıştır. Tizzi Asa mevzisinde Müslümanlar tarafından bir İspanyol 

asker yaralanır. Askerin yarası ağırdır ve Hristiyan geleneklerine göre Papaz yaralı 

asker için dua okumaya gelir. Asker papaza din ve savaş hakkında sorular 

sormaktadır. Papaz askere verdiği cevaplarda Hristiyanlık dininin öğretilerinin 

aksine Tanrı ile savaşın olduğu dönemde İspanya’nın kralı olan XIII. Alfonso’yu 

bir tutmaktadır. Fas topraklarının ise orada yaşayan Müslüman ailelere ait olduğunu 

itiraf etmektedir: 

 

  “Papaz yardımcısıyla birlikte geri döndü. Yardımcısı içinde kutsal yağ73 

bulunan beyaz bir çanta taşıyordu. Hristiyanlık ayininin karanlık bir yakarması 

olan bu kutsal yağ kaderciliğin batıl inanç yönünü büyütüyordu. Konuşuyorlardı ve 

onların bu konuşma sesleri sivil yankılar yaratıyordu. Konuşulanlar bu yerlerde 

pek söz edilmeyen yeni bir konuydu: 

- O zaman bunlar... 

- Tabi ki ruhlarını kurtardılar. 

- Şey, ben diyorum ki bir Müslümanı öldürmüş olacaklar. 

- Önemli değil; bu vatanın kurtuluşu içindi. 

- Ya bu topraklar, bizlere mi ait yoksa onlara mı? 

- Gerçekte onlara ait, fakat Hristiyanlık ruhunun attığı her yer Tanrı’nın 

toprağıdır ve onu Hristiyan olmayanlara karşı savunmamız gerekir. 

Kısa bir ara olur ve asker devam eder: 

                                                 
73 Kutsal yağ, Hristiyan dininde ölmeden önce kişinin alnına papaz tarafından sürülmektedir. 

Böylece kişi ölmeden önce kutsal yağ ile kutsanmış ve günahlarından arınmış olur. 
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- Ah! O zaman bu savaşı Papa yönetiyor? 

- Hayır, kral. 

- Ve krala itaat eden herkes cennete mi gider? 

- Evet, çünkü kralın kutsal bir yanı vardır. 

- Nasıl? 

- Topraklarımızda Tanrı’nın gücünü temsil etmektedir. 

- Öyle mi? Ben hep Tanrı’yı bir çeşit kral olarak düşünmüşümdür. 

- Tamamen sana katılıyorum. 

- O zaman size bir soru sormak isterim. 

- Ne? 

- Eğer bir kişi savaşta ölürse, cennete mi gider? 

- Evet. 

- Çünkü çoğu kişinin ölürken dua ettiğini işittim. 

- Bu kötü bir alışkanlık olmasına rağmen önemli değil. Tanrı bunu 

önemsemez. 

- O zaman savaşta Tanrı’ya karşı konuştuğumda krala karşı mı konuşmuş 

oluyorum. Beni kurşuna dizerler mi? 

- Belki.  

- Ve cennete gider miyim? 

- Tabi ki eğer ölmeden önce pişman olduğunu samimi bir şekilde ifade 

edersen. 

- Ama bunu anlamıyorum. O zaman krala karşı gelmek Tanrı’ya karşı 

gelmekten daha günah. 
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Papaz bir süre sustu, durakladı.”74  

 

Eserde din kavramının üzerinde durulduğu diğer bir bölüm başkahramanın 

kız kardeşinin ölümünün anlatıldığı bölümdür. Viance’nin kız kardeşi annesinden 

kısa bir süre sonra ölür. Bu duruma babası çok üzülür. Her zaman kiliseye giden ve 

Tanrı’ya inanan babası kızının ölümünü ve Tanrı’nın neden böyle bir şeyi kendisine 

lâyık gördüğünü sorgular:  

 

“O gün babam deli gibiydi. Kendisi her zaman kiliseye karşı olan görevini 

yerine getiren bir kişiydi. Fakat o gün... Hâlâ onu iki sapsarı duvar arasında gidip 

gelirken hatırlıyorum. Ve Papaz babamı teselli ederek: 

- Tanrı bizi bin farklı yolla dener. 

  Bunu duyan babam bağırmaya başladı: 

- Tanrı mı? Bunu yapan Tanrı mı? Sayın papaz Tanrı nerede? Nerede? O’nun 

kafasını dağıtacağım.”75 

 

Fas’ta bulunan İspanyol ordusunda sadece İspanyol askerler değil aynı 

zamanda Müslüman olan Faslı erler de görev yapmaktadır. İspanyol ordusunda 

bulunan bu Faslı erlerden bazıları bazen İspanyollara karşı savaşan Müslümanlarla 

işbirliği yapıp karargâhta onlara saldırmaktadırlar. Bu nedenle İspanyol askerler 

Müslüman erlere güvenmemektedir ve bunlar İspanyol erlerden farklı bir yerde 

                                                 
74 a.g.e, s. 60 – 61. 

75 a.g.e, s. 168.  
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görevlerini yapmaktadır. İspanyol komutanlar devamlı onları tehdit etmektedir. 

Komutanlar İspanyol askerlere saldırdıklarında onları öldüreceklerini belirtirler: 

 

“Müslüman askerler kendi yerlerinde, küçük bir sığınaktalar. Komutan bu 

öğlen onlara bir nutuk çekti. Her kim silahlı veya silahsız olarak mevziyi terkederse 

delik deşik edilene kadar öldürülecek. Tam tersine her kim burada kalır ve mevziyi 

savunursa ödülünü alacak. Ama her hâlükârda isyancıları sert bir şekilde 

cezalandıracağız.”76 

 

  Annual şehrinde Müslümanlar ile İspanyollar arasında savaş çıkmıştır. 

Bunu fırsat bilen İspanyol ordusunda görev yapan Faslı askerler Tizzi Asa 

mevzisinde İspanyollara saldırır.  Bu çatışma bütün bir akşam sürmüştür. Sabah 

olunca Viance öldürülmüş olan Müslüman askerlere bakar ve onlara küfreder: 

 

  “Viance anlamsız sesler çıkarırken gözlerini onlardan ayırmıyordu. 

Başları aşağı ve karınlarından tellere asılmış olan ölüler ara sıra kımıldıyordu. 

Başları yukarı doğru boyunları çarpuk çurpuk şekilde yere atılmış olan diğerleri ise 

kendi ölü göğüslerine bakıyordu. Viance onlara bakmaktan kendini alamıyordu: 

- Hadi, dua edin! Güneş doğmak üzere. 

Karargâhtaki sessizlik Viance’nin sesini yeniyordu... 

- Aptallar! Aptallar! Hadi şimdi dua edin diyorum size! Daha sonra tekrar bize ateş 

etmeye gelirsiniz. Ve bizler günden güne...”77 

                                                 
76 a.g.e, s. 120.  

77 a.g.e, s. 146. 
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  Viance Tizzi Asa mevzisinde elinden yaralandığında oradan kaçar ve 

Annual şehrine gitmek için yola çıkar. Ama orada İspanyollar ve Faslılar arasında 

savaş çıkmıştır. Bu durumu yolda bir İspanyoldan öğrenen Viance bir kurtuluş 

olarak gördüğü Melilla şehrine doğru yola çıkar. Melilla yakınlarındaki Monte 

Arruit mevzisine vardığında buranın da geçtiği diğer yerlerden farklı olmadığını 

görür. Kitabın yazarı Sender bu bölümde başkahramana dini sorgulatır. Viance’nin 

aracılığıyla farklı dinlerin adalet konusunda görüşlerini belirtir: 

 

  “Müslümanlar ve Yahudiler domuz eti yemezler; ama şimdi askerleri 

veya taburları yenmek için insan etiyle besleniyorlar.”78 

 

  Eserde din öğesi o kadar çok vurgulanmaktadır ki onuncu bölümde 

Viance Tanrı ile konuşmaktadır. Monte Arruit yakınlarında Melilla şehrine 

yürürken Viance yolda çok yorulur ve uyuya kalır. Uykusunda Tanrı ile konuşur. 

Müslüman kılığına girmiş olan Tanrı Müslümanların hacca giderken giydiği beyaz 

örtü olan ihram giymiştir. Tanrı kendisine Müslümanların tarafına geçtiğini söyler: 

 

 “- Kimsin sen? 

 Başının üzerinden birisi kendisine üç veya dört kere: 

- Kimsin sen? Artık kim olduğunu biliyor musun? 

Birkaç dakika geçer: 

- Senin kırk ikinci ve üçüncü alayın ikinci bölüğünden Viance olduğunu ben mi 

sana söylemeliyim.  

                                                 
78 a.g.e, s. 218.  
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Viance gözlerini açmak ister. Daha sonra köy bayramlarında havai fişeğe dönüşen 

bir kuyruklu yıldız geçer. 

- (Özür dilemek ister gibi) Evet, adım Viance; fakat ben hiçbir şey yapmadım. 

Ben...  

- Merak etme.  Cesetleri yiyenler domuzlar; onları gördüm. 

- Ya sen,  kimsin? 

- Tanrı. Ben Tanrı’yım. Yeni ihramımı görmüyor musun? 

- Tanrı İspanyol’dur. 

- Müslümanların tarafına geçtim. Tanrı her zaman daha fazlasını 

yapabilenlerin yanındadır. 

- Yalan söylüyorsun! Bu doğru değil. 

- Benimle kimse bu tarzda konuşamaz.  Sana Müslümanların tarafına geçtim 

diyorum. Anlaşma yapmak ister misin? 

- Nasıl? Ben mi? Demirlerin efendisi mi? 

- Elbette. Memur olarak orduda görev yapmadığından önemli değil. Ben her 

şeyi getiririm. 

- Hangi koşullarla? 

- Sen muhakkak ölmelisin. İspanya Krallığı sana sadık kalacak. Görevini 

tamamlamış birisi olarak seni Müslüman askerlerin yanına gömecekler.  

- Allah kahretsin! 

Tanrı türbanının üzerinden gözden kaybolur ve homurdanır: 

- Senin için! 
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Viance uyanır ve kısa bir süre sonra rüyasının akıp gittiğini hisseder... Vatanına 

olan aşkı kendisine rüyasındaki gibi yeni sezgiler vermiştir.”79 

 

Savaş biter. İspanyollar büyük bir yenilgiye uğrar. Bir süre sonra karargâhta 

her şey gene eski sıradanlığına döner. Her yer sessizdir. Ama İspanyol askerlerin 

Müslümanlara karşı olan düşmanlığı devam etmektedir. Bu duruma on üçüncü 

bölümde yer verilmektedir. Yeni erler kamyonlarla karargâha gelmektedir. Ama 

erleri taşıyan kamyonlardan ilki önündeki çıkıntıdan dolayı zorlukla ilerler. 

Sonradan bu çıkıntının önceden ölmüş bir Müslüman askerin cesedi olduğu 

anlaşılır. Bunun üzerine İspanyol askerler sevinç çığlıkları atar. Kamyonlar ise 

cesedin üzerinden geçmeye devam eder: 

 

“Yoldaki eğimden dolayı konvoy aniden ortaya çıkmış gibi gözüktü.  İki 

bölük üç kamyona doluşmuş geliyorlardı ve karargâhı gören askerler bağrışmaya 

başladılar. Kamyonlar durdu ve fren sesleri arttı.  Yoldaki şey ne? Şoför sıradan 

bir şeymiş gibi konuşuyordu. Bu günler öncesi gömülen Müslüman bir kişinin 

cesediydi ve cesedin üstünden geçmeye çalışıyorlardı. Sonunda yavaş da olsa 

ilerlediler. Birinci kamyon biraz eğildi; tabi ki cesedin bacaklarını aldı götürdü ve 

ceset önce yukarıya doğru çıktı sonra aşağı doğru indi. Bağrışmalar kadınlarınkini 

taklit edercesine giderek arttı. Ve her kamyon geçişinde ceset biraz daha yukarı 

çıktı. Duyguları donuklaşan Viance diğer askerler gibi siperden gülüyordu. Fakat 

bazıları bu durumu protesto ediyordu: 

                                                 
79 a.g.e, s. 221-222. 
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- Sonra Müslümanları bize yaptıklarından dolayı şikâyet ediyoruz ve onları 

barbar olarak nitelendiriyoruz.  

- (Bir başkası) Düş kırıklığına uğra o zaman. En kötü barbarlık ölmektir. 

Öldükten sonra ister seni tabutun içine koysunlar istersen üzerinden kamyonla 

geçsinler.”80 

 

  Sender eserde sadece din düşmanlığına yer vermemiştir. Viance, orduda 

biri Hristiyan diğeri Müslüman iki  kişi arasındaki konuşmaya tanık olur. Yapılan 

konuşmanın konusu Hazreti Muhammed ile Hazreti İsa’nın karşılaştırılmasıdır: 

 

“Yeni bir İspanyol er geliyor. Boyundan çene kısmına kadar tıraş olmuş 

araplarınkisine benzer bir sakal bırakmış. O da aynı zamanda dans ediyor ve bir 

Müslüman asker onu uyarıyor: 

- Bir Müslüman gibi olmak. 

- (Yeni gelmiş olan Blacksen) Benim dedelerim Kurtuba’lı İspanyollardan. 

- (Bir İspanyol) Dedelerin mi? Sen kaç yaşındasın? 

- Yirmi veya otuz. 

Göründüğü yaştaydı... Blacksen dua etmek için içeri girdi ve İspanyol onun 

duasıyla dalga geçmek amacıyla bir şaka yaptı. Çavuş omuzlarını iki yana silker. 

- Aynı şey. Sen İsa’ya sen ise Muhammed için dua ediyorsun. İsa çok iyi bir 

peygamberdi ama, alnını göstererek,  en iyisi Muhammed’tir. Tanrı ise aynıdır, 

seninki de benimki de.”81 

                                                 
80 a.g.e, s. 285-286.  

81 a.g.e, s. 289.  
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Eserde dinle ilişkili olarak işlenen diğer bir konu ise ölüm olgusudur. 

Viance sivil hayatta annesini, kız kardeşini ve babasını kaybeder. Askeri yaşamda 

ise yapılan savaştan ötürü sürekli olarak ölüm kavramı ve ölüm sonrasını 

irdelemektedir. Yazar aslında romanın başkahramanı Viance’nin de kişiliğinin 

öldüğünü anlatır. Viance kendisini artık köydeki çiftçinin oğlu olarak değil bir cani 

olarak görmektedir : 

 

“Ne var ölümden sonra? En azından uzanmış olarak yolda durmak. 

Gerçekte iki kere öldü bile. Orduya girdiğinde kendine güvenen genç çocuk öldü. 

Sonra ise kişiliği. Artık aynı kişi değildi. Çavuşlar dışındaki üstleri ona suçlu gibi 

bakıyordu. Neden? Kendisinden şüphe etmeye başladı, alçaklık ve küçük düşme 

duygusu yeniden ortaya çıktı.”82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 a.g.e, s. 176.  
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3.2.3. Eserde Sosyal Sınıf Ayrımı ve Toplum 

 

Eserin geçtiği dönem XX. yüzyılın ilk yarısıdır. Ülkenin başında Kral XIII. 

Alfonso vardır. XIII. Alfonso çok küçük yaşta kral olduğundan ülkeyi iyi 

yönetememiş ve ülkenin geleceği ile ilgili önemli kararlar verememiştir. Bu nedenle 

de ülkenin ekonomisi giderek bozulmuştur. 

 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle Barselona ve Bilbao gibi 

sanayileşmiş kentlerde büyük burjuva sınıfı ve işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. 

Toplumda yeni sosyal sınıfların ortaya çıkmasıyla sınıflar arasındaki ayrım ülkede 

daha fazla derinleşmiş ve ekonomik farklılıklar büyümüştür. 

 

Aristokrat ve büyük burjuva sınıfı ülkedeki toprakların çoğunun ve büyük 

fabrikaların sahibidir. Bu grup büyük bir zenginlik içinde yaşamaktadır. Alt 

tabakayı temsil eden şehirlerdeki işçi sınıfı ve kırsal alanlardaki köylü sınıfı 

ekonomik olarak en alt gelir elde eden gruptur. Romanın başkahramanı toplumdaki 

bu grubu temsil etmektedir. Sender kitabın başkahramanının ait olduğu sınıfa uygun 

olarak Viance’nin başından geçen olayları anlatmaktadır.  

 

Birinci bölümde Viance’nin bulunduğu karargâh anlatılmaya başlanır. 

Viance Dríus’ta bulunan karargâhta yeni gelen erlere bakmaktadır. Yeni gelen 

askerler er olduklarından toplumda hangi sınıfa ait oldukları bellidir. Alt tabakaya 

mensup bu kişiler sadece amirlerinin kendilerine dediklerini yapmakta ve hiçbir 
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şeyi sorgulamamaktadırlar. Yazar bu duruma Viance aracılığıyla dikkat 

çekmektedir: 

 

“Verilen emirlere boyun eğmiş olan kör, sağır sekiz yüz asker. Öndekinin 

sırt çantası arkasındakinin bütün ufuklarını sınırlandırmakta. Yürünen yol belki 

hiçbir yere varmaz, belki de dünyanın sonuna gider, ama her zaman  nereye 

gidildiği bilinmez. Belki de doğduğunda bir kişinin görevi öndekini takip edip 

sonsuza kadar yürümektir.”83 

 

  Eserin başkahramanı Viance köylü sınıfını temsil etmektedir. 

Yaşamlarında sürekli olarak ekonomik sıkıntılar çektiklerinden yazar bu sınıfa 

mensup olan kişileri şanssız olarak nitelendirmektedir. Kitabın birinci bölümünde 

yazar Viance’ye neden başkaları tarafından “mıknatıs” lakabı takıldığını anlatır. 

Viance toplumun alt tabakasına mensup bir kişi olarak zaten şanssız olarak 

doğmuştur. Bu duruma bir de yaşamında karşılaştığı zorlukları eklenmiştir. Yani 

Viance “mıknatıs” gibi bütün şanssızlıkları kendisine çekmektedir. Çavuş Antonio, 

Viance’nin hayatı hakkında bildiklerini bize anlatmaya başlar: 

 

“İspanya’da demircide çalıştığında ustası günde iki veya üç kez:  

- Fakat, çocuk, kendine çekiyorsun. 

Viance aşağıda olduğunda mutlaka bazı kerpetenler aşağı düşüyormuş. Kendisine 

demir parçası atılıyor ve bu demir parçaları burnuna yapışıyormuş. Ustası ve 

ustanın oğlu bunun üzerine sinirleniyor ve bacaklarına çekiç atıyorlarmış... Şaka 

                                                 
83 a.g.e, s. 29. 
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yoluyla onu “mıknatıs” diye çağırmaya başlamışlar. Atölyede kemiklerine hiç 

çarpmamış bir demir parçası yokmuş.”84  

 

  İspanyol ordusu XX. yüzyılın başlarında bedelli askerlerden 

oluştuğundan dolayı erlerin çoğunluğu ekonomik durumu iyi olmayan kişilerdir. 

Ekonomik durumu iyi olan askerlere karşı daha farklı davranılmaktadır. Bu durumu 

Fas’ta askerlik yaptığında gören yazar romanında da yapılan bu haksızlığa yer 

vermiştir. Karargâhta “La Blanca” adında içki de içilebilen bir kantin vardır. Bu 

kantinin sahibi topal bir kişidir. Kantincinin en gururlandığı şey ekonomik olarak 

durumu iyi olan askerlere kaliteli içki servisi yapmaktır: 

 

  “La Blanca evinde petrolün kokusu ve alkolden ve güneşten kırmızı 

olmuş yüzler vardı. Yere oturmuş yirmi veya otuz er önlerindeki iki büyük şişeden 

arta kalanları içiyor ve avuçlarının içleriyle ve tahta döşemelere vurarak şarkı 

söylüyorlardı... Kantinin sahibi hakkında pek bir şey bilinmeyen topal birisiydi. 

Tezgâhın arkasından sadece en iyi müşterileri geldiğinde çıkardı... En gururlandığı 

şeylerden bir tanesi ordudaki çavuşlar veya memurlar için en iyi likörleri 

bulundurmaktı.”85 

 

  Yazar, Fas Savaşı’nı irdelediği bölümlerde aynı zamanda toplumsal sınıf 

ayrımına da göndermede bulunmuştur. Orduda yaralanan kişinin er olması 

durumunda kimse kendisine yardım etmemektedir. Yazar ikinci bölümde bu konuya 

                                                 
84 a.g.e, s. 51.  

85 a.g.e, s. 39.  
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değinmektedir. Alt tabakadan olan kişilerin askerliği bir “kahramanlık” olarak 

gördüklerini de gösterir. İspanyol bir asker karargâhta nöbet tutarken Müslüman bir 

askerin kendine doğru geldiğini görür ve ateş eder. Müslüman asker kendisine 

karşılık verir ve İspanyol asker yaralanır. Çavuş Antonio, İspanyol erin tedavi 

edilebilmesi için karargâha taşınmasını ister. Fakat diğer askerler yaralı askerin 

bulunduğu yerde daha fazla Müslüman asker olduğunu düşündüklerinden ona karşı 

çıkar. İspanyol asker kimsenin kendisine yardım etmemesinden ötürü ölür. Daha 

sonradan İspanyol askerlerden bir tanesi ölü askeri üstlerinin rapor tutması için 

karargâha taşır: 

 

  “Çok cesursun, dedim ona ve er bana garip bir şekilde baktı. Bana 

omuzlarını silkerek: buraya koyuyorum. Bunu herkes yapardı, dedi. Bunu herkes 

yapardı, belki, dedim ona. Onu buraya koydum, dedi. Asker daha sonra: Burada 

cesur insanlar yok, dedi. Gerçekten cesur olanlar buraya gelmemek için direnen 

kişilerdir. Herkes bu döküntü korkaklığa kendisinden bahsedilsin diye veya 

kendimizi unutmak için geldik diye ekledi. Ona ihtiyatlı olmasını söyledim ve 

çavuşları aramaya gittim.”86 

 

Romanda yazar, orduya yansıyan toplumsal sınıf farklılıklarına da dikkat 

çekmektedir. Eserin başkahramanı Viance üst tabakadan olan kişilerin askerlik 

yapmasıyla kendi sınıfından olan kişilerin askerlik yapması arasındaki farkı üçüncü 

bölümde anlatmaktadır. Bu bölümde Müslümanlar tarafından pusuya düşürülmüş 

                                                 
86 a.g.e, s. 59. 
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olan askerler Dríus’taki karargâha getirilir. Fakat bu askerlerin rütbesi 

olmadığından, er olduklarından hastaneye gönderilmezler: 

 

“Hastaneler pusuya düşmüş askerlerle dolu. Hiç kimse için yer yok. 

Hastanedeki yataklar sadece hanım evlatları için. Benim köyümün dükünün oğlu 

her gün traş edilerek ve ona kokulu su verilerek bardaki bir prens gibi askerliğini 

yapıyor. Hanım evladı ne olacak!”87 

 

Eserde dikkat çeken başka bir nokta ise yazarın kendi yaşamına atıfta 

bulunduğu satırlardır.  Çavuş Antonio, yazar Ramón Sender gibi gazetecidir ve 

ülkedeki aydınları temsil etmektedir. Yazar Çavuş Antonio’nun askerdeki ilk 

günlerini anlatırken aslında kendi yaşamını anlatmaktadır.  

 

Eserde Çavuş Antonio’ya askere alındığı ilk gün mesleğini sorarlar. Kendisi 

gazeteci olduğunu söyleyince üst rütbedeki askerler kendisinden pek hoşlanmazlar. 

Bunun nedeni XX. yüzyılın başlarında gazetecilerin üst rütbede bulunan askerleri 

sürekli olarak eleştirmeleridir. Bundan dolayı üst rütbede bulunan askerler 

gazetecilerden hoşlanmamaktadırlar: 

 

“İlk gün prosedüre uygun olarak çavuş herkese mesleğini soruyordu.  

- Ya senin mesleğin? 

- Gazeteci. 

- Gazeteleri satan kişi mi? 

                                                 
87 a.g.e, s. 71. 



70 
 

- Hayır, bayım. Gazeteleri yazan kişi. 

- Fakat, bu bir meslek mi? Yoksa ticaret mi? 

- Nasıl isterseniz öyle yazın. 

- Bir bakalım anlaşabilecek miyiz? Herhangi bir akademik ünvanın var mı? 

Ona evet diye cevap verince beni beyefendilerin listesine koydu... Bir gün liste 

komutanın önüne gelince çavuş beni çağırdı. Komutan sessizlik emretti. Kaşlarını 

çattı, çavuşa baktı, sonra askeri personeli gözleriyle taradı. Ve sonunda: 

- Bakalım...  Antonio Bey bir adım öne çıksın. Siz  Antonio Bey misiniz? 

- Evet, efendim. 

- Fakat, neden? 

- Çavuşun işleri. 

- Ne bu şimdi!  Çavuşların işleri yoktur, Antonio Bey. 

Tam bir saçmalıktı. Çavuş bana kötü muamele yapmadı, ama bana saygı da 

duymadı... Bundan sonra Antonio Bey en kötü işleri yapmak zorundaydı. Komutan 

beni hep “bey” diye çağırırdı. Sonra nedendir bilmem bana bu şekilde 

davranmaktan vazgeçti. Sonradan bana onbaşı rütbesini hediye etti.”88 

 

  Orduda askerler üst tabakayı oluşturan aristokratlara sıkı sıkıya bağlıdır. 

Ara sıra bu durum o kadar abartılır ki Tizzi Asa’da bazı kumandanlar karargâhta 

satranç oynanmasını yasaklar. Bunun nedeni oyunda kral ve kraliçe taşları 

olduğundan askerlerin bazen kral ve kraliçeye karşı kötü deyimler söylemeleridir: 

 

                                                 
88 a.g.e, s. 83 – 84.  
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  “Komutan B. askeri çıkmadan önce uyardı. Asker nöbetten geliyordu. 

Şarapla, kadınlarla ve Müslümanlarla cesur olan adam, şimdi haddinden fazla 

düzen yanlısı olmuştu. Memurların görev yerlerinde satranç oynamalarını 

yasaklıyordu, çünkü görünüşe göre bu oyunda krala ve kraliçeye karşı kötü 

deyimler kullanılıyordu.”89  

 

İspanyol hükümeti Fas’ta asker bulundurmasını ülkenin sınırlarını korumak 

için gerekli olduğunu ifade eder. Fakat Fas halkı İspanyolları ülkelerinde 

istememektedirler.  

 

 Fas’ta görev yapan askerler bir süre sonra savaşın gereksiz olduğunu 

anlamışlardır. Sender ekonomik durumlarından dolayı orduya gelen insanların 

askerlik yaparken çektikleri sıkıntıların boşuna olduğunu düşünür. Yazar romanda 

Viance aracılığıyla düşüncelerini ifade eder. İçlerinde Viance’nin de olduğu 

Dríus’ta bulunan karargâhtaki askerler Annual şehrindeki savaşa yardımcı kuvvet 

temin etmek için R. karargâhına getirilirler. Viance askerleri gözlemler, Fas Savaşı 

hakkında düşünür ve en iyisinin ölmek olduğu sonucuna varır: 

 

“Bazıları uykusunda, bazıları susuzluk çekmekte, bazıları ise gözyaşlarını 

tutamamakta. Emir erleri üç at çıkardı. Memurlar ellerinde kâğıtlarla gidip geliyor. 

Ne olduğunu bilmediğim bir dergi elden ele dolaşıyordu... bütün bu bitler, sefalet, 

açlık ancak delilerin kötü bir şakası olmalı. Gerçekte kimse aldanmıyor. Bütün 

bunların gerekli olduğuna inanan bir kişi bile yok. Herkes karargâhın dışında neler 

                                                 
89 a.g.e, s. 93.  
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olacağını biliyor. İnsanın içinden Sıranızı bozun ve bize ateş edin! demek 

geliyor.”90  

 

Savaşın sorgulandığı diğer bir bölüm altıncı bölümdür. Bulunduğu 

karargâhta savaşan askerlerin seslerini duyan Viance Fas’ta bulunma nedenini 

sorgulamaya başlar. İspanya’da insanlar Fas’ta gerçekte ne olduğunu 

bilmemektedirler. Askerler çok fazla sıkıntı çekmelerine rağmen kimsenin onlara 

aldırdıkları yoktur. Sadece ara sıra gazetelerde yer almaktadırlar: 

 

“Ceketine yapışan sakalıyla Viance gözlemde bulunur: 

- Tanrım! Tanrım! Bizi bu kargaşaya sokmaları için ne yaptık? İspanya’da 

burada neler olup bittiğini kimse bilmiyor. Ara sıra gazetelerde hükümeti rahatsız 

etmek için şunu yazıyorlar: Afrika’da askerlerimiz ölüyor. Fakat halk ve 

hükümetler artık buna alıştılar. Ehh! Ne? Her koşulda bu vatanı savunmaktır. Hey, 

sen, delikanlı: Vatan nedir, biliyor musun? Yanındaki göz çukurunun kurşuni 

derinliklerinden ona bakıyordu ve omuzlarını silkti. Viance takıntılı bir şekilde ısrar 

etti. Yanındaki en sonunda konuştu: 

- Çavuş onu bize söylemişti: fakat hatırlamıyorum. 

Ah, Tanrım: Vatan, hissedarların hisse senedinden başka bir şey değildir. Bunu 

geçen gün ikinci bölükte olan katalan işçiler söylediler.”91 

 

                                                 
90 a.g.e, s. 101. 

91 a.g.e, s. 130.  
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Viance ve diğer askerler Annual Savaşı meydana gelirken bu bölgeye yakın 

bir karargâha gönderilir. Bulunduğu karargâhtaki Müslüman askerlere karşı savaşan 

Viance elinden yaralanır. Annual şehrinde savaş olduğunu bilmediğinden oraya 

gidip hastanede tedavi edilmek ister. Annual şehrine doğru yürürken yolda 

arabasıyla oradan kaçan üst rütbeli İspanyol bir askerle karşılaşır. Asker, 

Müslümanların sivil insanları öldürmediğini bildiğinden orduda görev yapan 

memurların üniformasını giymiştir. Viance yanında bulunan topal memurla birlikte 

komutandan kendilerine yardım etmesini ister ama komutan Viance’yi arabaya 

almak istemez. Yazar bu bölümde ülkeyi savunan kişilerin ekonomik durumu iyi 

olan üst rütbeli askerler değil, orduda er olarak görev yapan toplumun alt tabakasını 

oluşturan kişiler olduğuna dikkat çeker: 

 

“Hızlı, kendinden emin olmayan, hayali bir otomobil inanılmaz bir hızla 

kıvrımlar çizerek geliyordu. Aniden fren yaptı ve Viance önüne koştu. Memur, 

gözlerinde bir umut ışığıyla topallayarak gidiyordu. Otomobil durdu ve Viance 

basamağa çıktı: 

- Emrinize amadeyim komutanım! 

Henüz genç olan komutanın neredeyse karanlık olan üzgün bir ifadesi vardı. 

Yanındaki iki memur etraflarına kaygılı bir şekilde bakıyordu. Komutan bir mimik 

hareketiyle sorar ve Viance şaşırır: 

- Ben ikinci alayın ikinci bölüğündenim ve R. mevzisinden geliyorum. 

Komutan kendisini bir mimik hareketiyle durdurur. Yakınlarda mermi sesleri 

duyulmaktadır: 

- Ne oldu burada? Bu mermi sesleri de ne? Ya General S.’ye ne oldu? 
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- Ekselansları general öldü. 

Şoför sabırsızlanır. Komutan ve yanındaki memurlar ateş etmeye hazır silahlar 

taşımaktadır. Viance arabanın döşemesine tutunur. Komutan: 

- Tamam. 

Arabayı çalıştırmaya başlarken Viance’yi dışarı iter. Viance dili dolaşmış bir 

şekilde yalvarır: 

- Şoförün yanında boş bir yer var; komutanım, üç tane mermim var. 

Fakat diğeri onu itmeye devam eder. Viance’nin hâlâ basamakta durduğunu 

görünce tüfeğiyle arabasının döşemesine tutunan ellerine tüfeğiyle vurur. Viance 

kırık ellerle arabayı bırakır ve yere düşer. Araba tekrar bütün hızıyla yola çıkar. 

Topal memur Viance’nin yanına gelir. Tüfeğini çıkarır ve arabanın arkasından ateş 

eder ve bunun üzerine araba daha çok hızlanır. Memur arkalarından 

küfretmektedir. Viance ellerini hareket ettirmeye çalışır ve ondan tüfeğini ister, 

omuzlarına alır ve komutan kaçar. Ben de aynısını yapmalı ve bu aptalla 

oyalanmamalıyım diye düşünür.”92 

 

Yazar eserde savaşa gönderilen erlerin vatandaşlık hakları ve görevleri 

hakkında Viance aracılığıyla düşüncelerini iletir. Melilla kentine gitmek isteyen 

Viance Tistutin kentine gelir. Burada kendisinin de bulunduğu alt sınıfın kaderinin 

ülkeyi korumak olduğunu ama ülkenin kendilerine ait olmadığını savunur: 

 

“...bizler aynı katırlar gibi hakları olmayan sadece ölüm görevi olan 

vatandaşlık görevlerimiz var. Birkaç yüz kişinin vatandaşlık haklarını koruyabilmek 

                                                 
92 a.g.e, s. 171-172.  
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için devlet bize ölmemizi emrediyor, çünkü ülke onlarla başlıyor ve onlarla 

bitiyor.”93 

 

Viance Tistutin kentine vardığında yaşlı bir sivil ile karşılaşır ve onun Faslı 

olduğunu düşündüğü için ondan kaçar. Daha sonra yaşlı adamın elli yıl önce 

İspanya’dan göç eden bir İspanyol olduğu ortaya çıkar. Yaşlı adam çok önceden 

Fas’a geldiği için İspanya hakkında Viance’ye sorular sorar. Viance verdiği 

cevaplarda çoğu ülkede kralların kalmadığını belirtir. Kralı eleştirir: 

 

“- Ne düşündüğümü biliyor musun? Her şeye rağmen İspanya gibi başka bir 

ülke yok. 

Hayal gücünün üzerinde ölümün kör çekicinde birkaç dakikalık ara olur. 

Elli yıl geçti, dedi yaşlı adam. Şimdi aslında İspanya’yı görmeli, diye ekledi. 

İspanya’dan uzun zaman önce görmediği şimdi büyümüş ve olgunlaşmış olan küçük 

bir çocuk gibi bahsediyordu. Viance ona açıkladı: 

- Yerin altından trenlerin geçtiği ve çok iyi ışıklandırılmış büyük şehirler. 

- Ya Karlosçular94?  

- Artık onlar yok. Görünüşe göre o olay bitti. 

… 

 
                                                 

93 a.g.e, s. 195. 

94 İspanya’da XIX. yüzyılda VI. Fernando’nun kızı II. Isabel’in hükümdarlığını savunan liberallere 

karşı Carlos María Isidro de Borbon’nun hükümdarlığını savunan kişilere Karlos yanlısı 

denilmektedir. Bu iki grup arasındaki mücadele nedeniyle İspanya’da 1833-1840 yılları arası, 1846-

1849 yılları arası ve sonuncusu 1872-1876 yılları arasında olmak üzere üç iç savaş çıkmıştır. 



76 
 

Şimdi kongrede skandallar çıkaran Mauristas ve Romanistas95 var. Ve kral. 

- Kral mı? 

- Evet, kral! 

- Ahh! Kral! 

Birkaç kere aynı kelimeyi değişik tonlarda tekrarlamak istediler, ama aslında ne 

demek istediklerini tam olarak bilmiyorlardı. Viance kesin bir şekilde ifade etti: 

- Bütün bunları görmesi için onu buraya getirmeliydiler.  

Yeni bir sessizlikten sonra ekler: 

- Biliyor musun artık dünyada krallar kalmadı. 

- Neden? 

- Birkaçını öldürdüler, bunu çok iyi bir şey olarak görüyorum. Diğerleri ise 

istifa etti. 

Gölgedeki ayak seslerinden dolayı bir sessizlik oldu. 

- Kimse öldürülmemeli. 

- Evet, kral olsa bile.”96   

 

Tistutin şehrine varan Viance buranın da diğer yerlerden farklı olmadığını, 

her yerde Faslı askerlerin olduğunu görür. Ölü İspanyol askerlerine bakar ve süren 

savaşı düşünür: 

                                                 
95 Mauristas, Parlamentoda 1907-1909 yılları arasında hükümet kurmuş olan Antonio Maura’yı 

destekleyen milletvekillerine verilen isimdir. Romanistas ise aynı dönemde parlamentoda olan ve 

1915-1917 yılları arasında hükümet kuran El Conde de Romanones’i destekleyen millekvekillerine 

verilen isimdir. Reglá, a.g.e, s. 951. 

96 a.g.e, s.  204-205. 
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“Bir savaş. Bu bir savaştır. Bayrağında “Kraliyet Ailesi” nin, tarihin, 

ulusal savunmanın, milletvekili konuşmalarının olduğu bir savaş. Bütün bunların 

süslemeleri bu bayrağı oluşturdu. Eğer bu vatansa, ölüler arasında koşan adam, 

bacaklarından ayrılmış gövdeler ve toplarla parçalanmış kafalar savaştır.97 

 

Melilla şehrine gelen Viance burada bulunan sivil halkın çok olmasından 

etkilenir. Dört senelik askerlikten sonra sivil yaşamdan korkar ve kendini normal 

insanların arasında hapisteymiş gibi hisseder: 

 

“Hayat dolu, tam olarak yaşamak için yaratılmış ve ölümün olmadığı bir 

şehir. Viance şimdi eskisinden çok daha fazla korkuyordu ve kendini kafesteymiş 

gibi şehrin içinde kapalı kalmış gibi hissediyordu.”98 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 a.g.e, s. 210. 

98 a.g.e, s. 231.  
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        SONUÇ 

 

           Bu tez çalışmasında XX. yüzyılın ilk dönemini anlatan Ramón José 

Sender’in Mıknatıs adlı romanında “Sosyal Adalet” kavramı ele alınmıştır. 

 

         Ramón José Sender bu eseri yazdığında “El Sol” gibi solcu gazetelerde 

yazılar yazan ünlü bir gazetecidir. Gazeteci Sender, 1923 yılında Fas’a askerlik 

yapmaya gitmiştir. Eserde Fas’ta gözlemlediği olayları herhangi bir estetik kaygı 

duymadan olduğu gibi yazmış, hatta yer isimlerini bile değiştirmemiştir. Bu nedenle 

Sender’in gerçekçi bir yazar olduğu söylenebilir.  

 

Eserin başkahramanı Viance, 1920 ile 1925 yılları arasında Fas’ta askerlik 

yapan yüzlerce askerden birisidir. Bu dönemde İspanyol ordusu bedelli askerlerden 

oluştuğundan orduda er olarak görev yapan askerler ekonomik durumu iyi olmayan 

ailelerin çocuklarıdır. Viance bu dönemde toplumda alt tabakayı oluşturan köylü 

sınıfını temsil etmektedir. İşçi sınıfının aksine her şeye, devlet düzenine, razı olan 

köylü sınıfına mensup çoğu kişi gibi Viance’nin de herhangi bir sosyal ve politik 

bir görüşü yoktur. Bu nedenle sosyal sınıflar arasındaki ekonomik ve politik 

farklılıkları kabul etmiş, yaşamında sürekli olarak alt sınıfa mensup bir kişi olarak 

“sosyal adaletsizlik” görmüş ve yaşamında meydana gelen bu haksızlıklara 

dayanmak zorunda bırakılmıştır. Yalnızca Fas’ta askerlik yaptığı dönemde başından 

çok kötü olaylar geçtiğinde sosyal sınıf ayrımını, savaş ve din kavramlarını 

sorgulamaya başlamıştır. Vatanperverlik maskesi altında büyük sefalet ve açlık 

yaşamaya mahkûm edilmiştir.  
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Yazar eserde başkahraman Viance’yi sembolik bir figür olarak kullanmıştır. 

Viance köylü sınıfının yanısıra İspanyol tarihini de temsil etmektedir. Viance’nin 

yaşamında olduğu gibi İspanya da tarihinde birçok şanssızlık yaşamıştır. Ülke tarihi 

boyunca kendine “mıknatıs” gibi şansızlıkları çekmiş ve birçok iç savaş yaşamıştır. 

XX. yüzyılın başında İspanya ekonomisi Viance’nin temsil ettiği sınıf gibi çökmüş 

ve ekonomik olarak Fransa ve İngiltere gibi güçlü devletlerin kontrolü altına 

girmiştir. Fakat burada unutulmaması gereken nokta “mıknatıs” sembolü 

“cezbetme” anlamında da kullanılmış olabilir. Viance eserde yalnızca şanssızlıkları 

değil, kız arkadaşı olmasından dolayı “aşk” gibi güzel bir duyguyu da kendine 

çekmiştir. 

 

Yazar Viance’yi sosyal sınıf ve adalet “kurban”ı olarak göstermiştir. 

Yalnızca köyde yaşadığı sivil hayatta değil askeri hayatında da yazar tarafından 

kendine yüklenen kurban rolü devam etmiştir. Bu nedenle yazarın ısrar ettiği diğer 

bir nokta eserde gri tonların çok fazla kullanılmasıdır. Eserde kullanılan başka bir 

renk ise çoğu olayın akşam veya gece meydana gelmesinden dolayı siyahtır. Ve 

vurgulanması gerekir ki siyah renk hem ailesinde meydana gelen hem de savaşta 

birçok kere gördüğü ölüleri temsil etmektedir. 

 

Yazarın bu romanda diğer yapıtlarından farklı olarak biraz abartıya kaçtığı 

da gözlemlenir. Eserde başkahraman Viance birçok savaşta bulunmaktadır. 

Viance’nin bu kadar savaştan birisinde ölmemesi, sadece Annual Savaşı’nda 
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elinden yaralanır, bir mucizedir. Yazar Fas’ta geçen bütün savaşları anlatmak 

amacıyla abartıya kaçmış ve Viance’yi birçok savaşta tanık olarak kullanmıştır. 

 

Yapıttaki dikkat çeken noktalardan birisi yazarın kendi kişiliğini eserinde 

kullanmasıdır. Eserde başkahraman Viance’yi bize tanıtan kişi Çavuş Antonio 

yazarın kendisi gibi bir gazetecidir. Antonio, yazar Sender gibi toplumsal adalete ve 

eşitlik kavramına önem vermekte ve kurulu düzeni bir gazeteci gözüyle 

eleştirmektedir. 

 

Bu eserinde Sender’in amacı İspanyol toplumunda XX. yüzyılın ilk 

yarısında “sosyal adaletsizlik” olgusuna dikkat çekmektir. Bu nedenle toplumun alt 

kesimininden birisi olan Viance’yi toplumun bir “kurban”ı olarak gösterilmiş ve 

başkahramanın yaşadığı talihsizlikleri kendisine çekmesini “mıknatıs” aracılığıyla 

anlatmıştır. Aynı zamanda romanın başkahramanı aslında tarihinde her türlü 

talihsizlikleri kendine çeken “İspanya’yı” da temsil etmektedir.  
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         ÖZET  

 

“Ramón José Sender’in Mıknatıs Adlı Eserinde Sosyal Adalet Kavramı” 

başlıklı yüksek lisans tezinde yazarın eseri sosyal adalet yönüyle ele alınmıştır.  

 

Eserde anlatılan ve başkahraman Viance´nin başından geçen olaylar XX. 

yüzyılın ilk yarısında meydana gelmektedir. Bu nedenle roman bu dönemin 

toplumsal özelliklerini yansıtır ve İspanyol toplumunu bütün yönleriyle okuyucuya 

aktarır.  

 

Toplumsal yönünün yanı sıra yazarın eserinde yer verdiği diğer bir nokta ise 

1921 yılında meydana gelen Annual Savaşı’dır. Bu savaş tüm yönleriyle ele 

alınmıştır. Tezde orduda bu dönemde oluşan toplumsal sınıf farklılıklarına vurgu 

yapılmış ve adalet konusu irdelenmiştir. Sosyal adalet kavramı incelenmiştir. 

 

Kral XIII. Alfonso 1931 yılında seçimi Cumhuriyetçilerin kazanmasından 

sonra İspanya’yı terketmiştir. Bu tarihten sonra ülkenin durumu iyice çıkmaz 

sokağa girmiş ve iç savaşa sürüklenmiştir. Bu nedenle eserde anlatılan tarih olan 

Annual Felaketi’nin yaşandığı 1921 yılı  İspanya tarihinde dönüm noktalarından 

birisidir.  
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           SUMMARY 

 

This study analyzes “The Concept of Social Justice in the Ramón José 

Sender’s novel “Magnet” is analyzed from it’s social justice perspective. 

 

The events of the book take place at the beginning of the XX. century. 

Therefore the book reflects the social characteristics of that time and narrates all the 

aspects of Spanish society to the reader.   

 

Besides of social aspect, another point given by the author in his book is 

Annual War which took place in 1921. This war is analysed with all the aspects. In 

the thesis, it is emphasized the social class differences in the army at that time and 

the topic of justice is analysed. Also, the Social Justice concept is examined. 

 

 King Alfonso XIII. left the country after the republicans won the election in 

1931. As of this date, the situation of the country got worse and a civil war broke 

out. Therefore the year 1921, when the Annual Disaster occured, is one of the 

turning points in the Spanish history. 
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