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ÖNSÖZ 

 

   Bu araştırmada sadece İspanyol edebiyatına değil, belki de tüm Avrupa edebiyatına 

adını altın harflerle yazdıran Benito Pérez Galdós’un iki eserinin gerçekçi yönünü 

işlemeye çalıştım. 

 

  Peki neden Galdós? İlk sınıfta aldığımız derste ‘Charles Dickens’ı İspanyolcaya 

çeviren ilk kişi’ olduğunu duyduğumda bu yazar, benim için anında diğerlerinden bir 

adım öne geçmişti. Lisans eğitimimi bitirirken bir kısmını çevirdiğim ve tamamını 

okuduğum Marianela eseri ise herhalde bu teze sebebiyet veren ana unsurdur. Güçlü 

anlatımı ve unutulmaz karakterleriyle bu eser bir insanı duygulandırıyor, 

duygulandırırken de düşündürüyordu. Fantastik kurgu okumayı seven biri olmama 

rağmen, her zaman klasik ve kimi modern romanlara saygım ve sevgim sonsuz 

olmuştur. Çünkü bu kitaplar ‘edebi’ kelimesinin kafamdaki görüntüsüdür. Galdós 

ise, yıllar geçtikçe İspanyol Dili ve Edebiyatı öğrencileri olarak farklı eserler 

okumamıza rağmen, benim için ‘İspanyol edebiyatı’nın görüntüsü olmuştu. 

 

   Bu çalışmayı hazırlarken tek beklentim, Türkiye’de Don Kişot’tan ibaret olduğu 

sanılan İspanyol edebiyatına dikkat çekmek ve eserleri ülkemizde hiç çevrilmemiş 

olan bu muhteşem yazara insanların dikkatini biraz da olsa çekmektir. 

 

   Bana ödünç verdiği kitaplarla, karşılıksız verdiği altın öğütleriyle ve sonsuz sabrı 

ve anlayışıyla teşekkürleri yetersiz bırakan öğretmenim Prof. Dr. Nil Ünsal’a 

minnettar olduğumu belirtmek isterim. Bir annenin verebileceği tüm sevgiyi ve belki 
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de daha fazlasını yorulmaksızın bana veren bir tanecik anneme, bu yüksek lisans 

tezmi tamamlamamı benden daha çok isteyen, kardeşim ve benim eğitimimiz için 

çabalayıp duran babama ve son olarak umutsuzluğa düştüğümde bile benden ümidini 

asla kesmeyen Uğur Necati Burs’a sonsuz teşekkürü borç bilirim. Çünkü bu adı 

geçen insanların en az benim kadar bu çalışmada emeği olduğunu düşünüyorum. 

 

                                                                             Aslıhan YÜCEL 

                                                                             Ankara, 2013 
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1. GĠRĠġ: XIX. Yüzyılın Ġkinci Yarısında Ġspanya’ya Genel Bir BakıĢ 

 

XIX. yüzyılda İspanya, refah dolu günlerini geride bırakmıştı ve büyük sıkıntılarla 

boğuşmaktaydı. 1800’lerin başlarında Fransa’ya karşı Bağımsızlık Savaşı’nı 

sürdüren ülke, bu savaş esnasında oldukça kan kaybetmişti. Ekonomisi yavaşlayan 

ülkenin durumu, politikadaki istikrarı da olumsuz yönde etkilemişti. 

 

Bu yüzyılda İspanya’nın sadece dışarıda değil, içeride de sorunları vardı. 1833’te 

VII. Fernando’nun ölümüyle, Carlos María Isidro tahta geçmek bahanesiyle 1839’a 

kadar sürecek olan bir İç Savaş başlatmıştı. VII. Fernando’nun tek çocuğu ve 

babasının ölümü sırasında üç yaşında olan  II. Isabel’in annesi María Cristina ve 

liberallerin arasında olan ittifak ise mutlak gelenekçiler ve liberaller arasında bir 

savaşa neden olmuştu. Carlizm, Bask – Navarro bölgesinin büyük desteğini 

almasıyla, farklı sosyal sınıflar arasında dinin üstünlüğünü savunuyordu. Mutlak 

idare rejimini yeniden yürürlüğe koymak isteyen zengin sınıflar, II. Isabel’e yardım 

ediyorlardı. Zumalacárregui’nin Bilbao’yu işgalindeki başarısızlığının arkasından 

Carlistlerin büyük bir kısmı Isabel hükümetiyle anlaşmaya varmak istemişlerdi ve I. 

Carlist Savaşı Baldomero Espartero sayesinde II. Isabel’in lehine bitmişti. II. Isabel 

reşit olduğunda, merkeziyetçi karakterde liberal bir devlet kurdu. 

 

II. Isabel’in hükümdarlığının ilk on senesinde  güçlü bir merkeziyetçilik ve politik 

tutuculuk söz konusu olmuştu. 1845’te ortayolcular, yeni bir Belediye Yasası’nı 

onaylayarak yerel otoriteyi hükümet delegelerinin emri altına koydu. Yine aynı yıl 

içerisinde paylaşılan egemenlik prensibine sahip olan yeni bir Anayasa kabul edildi. 
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Devlet maliyesi, kentlerdeki taşınmazlardan ve ekilebilir toprakların randımanından 

alınan vergilerle kendisini ayakta tutacaktı. 

 

   1848’de devrimci dalga Madrid’de ilerici radikaller, Katalunya’da cumhuriyetçiler 

ve Pirenelerde Carlistler tarafından ayaklanmalara sebebiyet vermiş ve General 

Narváez, düzeni sağlayabilmek adına ciddi adımlar atmıştı. 1849’da ilericiler insan 

haklarının ve sendika özgürlüğünün yanı sıra  rejimde değişimi savunan Demokrat 

Parti’yi kurmuşlardı. 

 

  Hükümetin her seferinde daha otoriter bir politika eğilimi, ortayolcu ve ilerici 

grupları hükümete karşı birleştirmişti. Bu durumun sonucunda, Vicálvaroda orduyla 

beraber bir ayaklanma başlatan Leopoldo O’Donnell’in başını çektiği 1854 devrimi 

ortaya çıkmıştı. Cánovas’ın işbirliğiyle hazırlanmış Manzanares Manifestosu 

aracılığıyla askeri darbe, politik bir karakter kazanmıştı. Manifestoda ortaya konan 

taleplerin genişliği onun ilk içeriğini radikalleştiren popüler göstergelerle Madrid, 

Barcelona ve diğer şehirlerde dayatılacak ve zafere ulaşacaktı. 1854’te olan olaylar, 

II. Isabel’in ilerici Espartero ile yeni bir hükümet kurmaya mecbur bırakmıştı ve bu 

şekilde iki yıllık ilerici bir süreç başlamıştı.Bu süreçte işçiler, güçlü bir darbe almış, 

1855’te Barcelona’da genel bir eylem yapılmıştı. İki yıllık ilerici süreçte tutucu 

güçlerle, Espartero ve Unión Liberal adlı ilericilik ve ortayol arasında yeni bir 

partinin Lideri olan O’Donnell arasındaki anlaşmazlıklarla hayat iyice zorlaşmıştı. 

Bunun üzerine 1856 yazında Espartero hükümetten çekildi. 
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Espartero’nun çekilmesinden sonra O’Donnell, İspanya’da politik hayatın yol 

göstereni olmuş ve hükümetin başına geçmişti. Ortayol, tekrar politikaya 

hükmetmişti. 1856’da kısa süren ilk hükümetinde O’Donnell, ilerici protestoları 

bastırmış  ve 1856 yasasını kaldırıp, ilerici hükümlerle zenginleştirilmiş 1845 

Anayasası’nı yürürlüğe koymuştu. 

 

  1856 – 1863 yılları arasındaki ikinci hükümeti esnasında O’Donnell, İspanya’nın 

dış politikasında oldukça aktif olmuştu. 1859 – 1860’ta İspanyol egemenliği altında 

olan bölgelerde çıkan sınır sorunları yüzünden başlayan Fas Savaşı’nı İspanyollar 

kazanmış ve bu zaferle Fas’a Tetuán Barış Antlaşması’nı imzalatan İspanya, Ceuta y 

Melilla’daki egemenliğini kabul ettirirken, Santa Cruz’daki egemenliğini 

kaybetmişti. Maximiliano de Habsburgo’nun desteğiyle Benito Juárez’in liberal 

rejimine karşı 1861’de Meksika’ya bir gezi düzenlenmiş ve bu seferi destekleyen 

Büyük Britanya ve İspanya, III. Napolyon’un emperyalist politikasının karşısında 

müdahaleyi bırakmışlardı. 1864 – 1866 senesinde Peru ve Şili’ye karşı başlatılan 

Pasifik Savaşı’nda, İspanyol deniz kuvvetleri Valparaíso ve El Callao’yu 

bombalamıştı. 

 

  1866’da O’Donnell, II. Isabel’in güvenini kaybettikten sonra İspanya’yı terketmiş 

ve aynı senenin Nisan ayında Narváez vefat etmişti. En önemli iki desteğini 

kaybeden kraliçe için bir kriz dönemi başlamıştı. Köylülerin ve işçilerin 

memnuniyetsizliği önemli bir maddi krize sebep olmuştu. II. Isabel’in hükümdarlığı 

sona yaklaşıyordu. 
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  Prim tarafından desteklenen, Amiral Topete’nin emriyle Cadiz’de donanmanın 

ayaklanmasıyla 18 Eylül 1868 tarihinde yeni bir devrim ortaya çıkmıştı. Devrim 

dalgası kısa sürede Endülüs, Levante ve Katalunya’ya da sıçradı. Ayaklanan 

askerlerin komutasında olan General Serrano ile kraliçe tarafından yollanan ordu 

arasında çıkan olaylarda devrimciler galip gelmişti. O esnada San Sebastián’da tatil 

yapmakta olan II. Isabel sınırı geçip Fransa’ya sığınmış ve hayatının geri kalanını 

burada yaşamıştı. 

 

1868’de kurulan ilk geçici hükümette cumhuriyetçiler dışarıda kalmışlardı. İlk 

seçimlerde ilericiler ve monarşiyi savunanlar ile demokratlar arasındaki bir koalisyon 

galip çıkmıştı. Bu hükümet milli egemenlik, güçlerin ayrımı ve  sendika özgürlüğü 

savunan 1869 Anayasası’nı çıkartmıştı. Kralın yasama yetkisi sınırlı kalmıştı. 

Cumhuriyetçiler, federalizm ve monarşinin, cumhuriyetle değiştirilmesinin gerektiği   

gerekçesiyle sayılı ayaklanmaları başlatmışlardı. Carlistler, liberal rejimi yok etmek 

için güçlü deniz kuvvetlerini vurguluyorlardı. 1871’de Prim’in ölümünden sonra  

Amadeo de Saboya gelmişti. Monarşi, karşıt rejimin büyüyen gücüne karşı gelmekte 

sıkıntı çekiyordu. Onun kısa yönetimi, politik ve sosyal dengesizliğe sebep olmuştu. 

Amadeo de Saboya, politik ve sosyal zorlukların arkasından 1973’te çekilmek 

zorunda kaldı. Hemen akabinde cumhuriyet ilan edildi. Pi Margall cumhurbaşkanı 

seçilmişti. Fakat cumhuriyetçi kesim, tutucular, merkeziyetçiler ve sosyalistler olarak 

üçe ayrılmaya başlamışlardı. Pi Margall’ın başkanlığı altında egemenlik, güçlerin 

ayrımı ve federalizmi kapsayan 1873 federal projesi sunuldu. Bu proje ayrıca 

devletin kiliseyi finanse etmeyi bırakarak ondan ayrılmasını ve vilayetlere büyük bir 

özerklik vererek ademi merkeziyetçiliği biçimlendiriyordu. Daha sonra Carlistlerin 
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karşısında ilerleyen Salmerón cumhurbaşkanı ilan edilmişti.. Pavía’nın darbesinden 

sonra General Serrano hükümete başkanlık eden kişi olacaktı.  1874 senesinin 

sonlarında Martinez-Campos, Alfonso de Borbón’u kral ilan etmiş ve böylelikle 

1868’de başlayan devrimci döngü son bulup,  Restorasyon dönemi başlamıştı. 

 

  XII. Alfonso’yla Borbon monarşisinin tahta çıkması, politik güçler arasında 

uzlaştırıcı bir denge bulacak bir rejimi kurmuştu. Restorasyonun başarısının sırrı 

belliydi. Antonio Cánovas del Castillo, alternatif kontrol sistemini zorlayarak bir 

sivil hükümet sistemi kurmuştu ve belirli dönüşümlerden sonra partiler Liberaller ve 

Tutucular olarak ortaya çıkmışlardı. Cánovas hükümetin başkanı seçilmişti ve 1875 – 

1881 yılları arasında yeni bir politik sistemi ayakta tutabilmek amacıyla gerekli olan 

sosyal barışı yakalamak için uğraştı. Cánovas, bireylerin eğitim, dernek, ifade ve 

basın gibi özgürlüklerini kısıtlamıştı.  

 

  Cánovas döneminde hazırlanan 1876 Anayasası, 1845 Anayasası’na çok 

benzemekte, sadece ondan daha esnek ve daha belirsizdi. Egemenlik, kral ve Las 

Cortes de Cádiz arasında paylaştırılıyordu. Dini özgürlük ve kralın yasama 

yetkilerinin genişletilmesi de bu anayasanın özellikleri arasındaydı. 

 

  XIX. yüzyıl İspanya için başladığı gibi, yani politik reformlarla ve 1898’de Küba ve 

Puerto Rico’nun kaybedilmesiyle sonlanmıştı. Bir süreliğine Cánovas sistemi askeri 

ayaklanmaları bastırmıştı. Varolan iki parti, geniş politik görüşleri temsil etse de 

ekonomik ve sosyal gelişmeler diğer politik grupların büyümesine sebebiyet vermiş 

ve cumhuriyetçiler, sosyalistler ve anarşistler gibi gruplar kendilerinin yeterince 
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temsil edilemediğini hissetmişlerdi. Bu sorunların yanı sıra 1897’de Cánovas’ın bir 

suikast sonucu öldürülmesiyle Restorasyon dönemi sonuna yaklaşmıştı. 

 

  Politik çalkantılar ve tarihi tekrarlar, XIX. yüzyıl boyunca İspanya’ya zor zamanlar 

yaşatmış ve bu durum ekonomik ve sosyal hayatı büyük ölçüde etkilemişti. 
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2. BENITO PÉREZ GALDÓS’UN EDEBĠYAT HAYATI 

 

Benito Pérez Galdós, şu anda Galdós Müze Evi olarak bilinen Las Palmas de Gran 

Canarias’nın Cano Caddesi’ndeki evde, 10 Mayıs 1943’te dünyaya gelmişti. 

 

Babası Don Pérez Macias, 5 Nisan 1809 senesinde Napolyon’a karşı gerçekleşen 

savaşta yüzbaşı olarak yer almıştı. 1823’te ise María Dolores Galdós ile evlenmişti. 

 

Küçük Benito, hastalıklı ve ailesi tarafından üzerine titrenerek büyütüldü. Bu yüzden 

kişiliği içe dönük ve sessiz olarak gelişti. 6 yaşına girdiğinde İngiliz kökenli Doña 

Luisa Bolt okuluna başladı. 1850’deki kolera salgınından kaçışının ardından Vegueta 

Mahallesi’nde bir okula devam etti. Evdeki dini ortam çocuğu etkilemekteydi; 

oyuncaklarıyla dini geçit törenleri düzenleyen küçük Benito’nun yaratıcılığı bununla 

sınırlı kalmıyor, kağıt, taş ve yapıştırıcıdan katedraller yapıyordu. 

 

1853 senesinde genç Galdós, okulu dışarıdan okuyan bir öğrenci konumunda San 

Augustín Okulu’na kaydolmuştu.  1856’dan diplomasını aldığı 1862 senesine kadar 

San Augustín’de normal bir öğrenci olarak devam etti. 

 

Şüphesiz ki Galdós, San Augustín’de geçen yıllarında edebi fikirlerini oluşturacak bir 

ortam bulmuştu. 1855’te genç yazarın ilk makalelerinin yayımlandığı Omnibus adlo 

gazete çıkmaya başlamıştı. Bu gazete, ilk günden beri eleştiriye ve yeni fikirlere açık 

olmuştu. El yazımı bir gazete olan Guanarteme’de tiyatro türüne olan sevgisini 

gösteriyordu. Tiyatronun üç birlik kuralının (olay, zaman ve mekan) yıkıldığı yeni 

tiyatro yaygınlaşıyordu. Bu, Galdós için fikirlerini ortaya koymak konusunda iyi bir 
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gerekçe olmuştu. Galdós’un tiyatro konusunda satirik ve şiirsel yönde bir eğilimi 

vardı. 

 

Geleceğin yazarı, hitabet sanatı ve şiir üzerindeki çalışmalarına bu dönemde başladı. 

Yazılarında gerçeği doğal ve içten resimlerle canlandırıyordu, fakat yeri geldiğinde 

yergiyi esirgemiyordu. Omnibus’ta yayımlanan yazıları genelde toplumsal bir eleştiri 

içermekteydi ve Las Palmas’ta günlük hayata yoğunlaşıyordu. Galdós’un realizminin 

temelinde Miguel de Cervantes ve Francisco de Quevedo gibi isimler yatmaktaydı. 

İlk tarihi ve korku dramasını bu dönemin etkileri altında ortaya koymuştu; Quien mal 

hace bien no espere
1
 büyük ihtimalle aile arasında sergilenmiştir. 

 

Galdós’un ailesi, onun Madrid’de hukuk okumasına karar vermişti. Genç yazar, 19 

Eylül 1862’de Tenerife’den yola çıktı. Madrid’e vardığı andan itibaren durumdan 

tatmin olmamıştı. Derslere katılmaya başladığında ise, bu üniversitenin, yeni ve 

aydın İspanya’nın öncüsü olduğunu görmüştü. Burada Sanz del Rio’nun 

İspanyollaştırılmış krausizmi, laik eğitim ve yeni pedagojik yöntemleri savunan bir 

grup savunucu edinmişti.  

 

   Krausizm, Hegel, Fichte ve Schelling gibi isimlerin gölgesi altında kalan, 

idealizme kendi versiyonuyla katkıda bulunan Alman filozof Karl Christian Friedrich 

Krause (1781–1832) düşüncelerinden kök salmış bir akımdır. Bu akım, beklenmedik 

bir şekilde İspanya’da bir çok takipçi bulmuştur. Krausizm akımının İspanya’da 

yayılması, Almanya’da bulunduğu dönemde bu düşünce akımıyla tanışmış olan 

                                                           
1
 Kötülük Yapan İyilik Beklemez 
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Julián Sanz del Rio’nun Universidad Central de Madrid’de verdiği derslere 

bağlanabilir. Geleneksel felsefenin yerine yenisini getirme isteği sadece, ülkenin 

Avrupa düşünce tarzıyla olan temasını yeniden kurarak, bütün kültürel ve sosyal 

hayatı yeniden kurma projesinin bir bakış açısıydı. XIX. yüzyılda Avrupa ve 

İspanya, birbirlerinden uzaklaşmıştı. Bu sayede ikisi eğitimsel, politik ve kültürel 

bakış açısında yeniden buluşmuşlardı. Değişime olan bu gönüllülük, Krausizm 

felsefesini takip edenleri, pratik ve pedagojik felsefe üzerinde deneyler yapmaya iki 

katı teşvik etmişti. Geleneksel ikileme karşı çıkan, uyumlu bir anlayış etrafında 

dönen sistemin anahtar noktalarından biri olan Krausizm’in antropolojisini bu sayede 

gerçekleştirmeye çalıştılar. Francisco Giner de los Rios, Heinrich Ahrens, Guillermo 

Tiberghien gibi isimleri de çeken bu akımda öne çıkan isim Giner olmuştu. XIX. ve 

XX. yüzyıllarda İspanyol eğitim hayatının önemli kurumlarından La Institución 

Libre de Enseñanza bu akımdan etkilenen Gumersindo de Azcarate tarafından 

kurulmuştu.
2
 

 

  Genç Benito, ilk senesinde derslerini aksatmazken, ikinci senesinde fakülteden çok, 

şehrin amfilerine, sokakların tanınmasına ve Madrid’deki halkın hayatına 

yoğunlaşmıştı. Aynı yıl, derslerinde başarısız olmuş, fakat edebiyatta kazanmıştı. 

Shakespeare, Schiller ve Goethe gibi yazarları okuyor, ayrıca Madrid sokaklarını 

araştırıyordu. 1965 yılının başlarında La Nación adlı bir gazetenin editörü olan 

Molina isimli bir şahısla tanışmıştı, Bu kişi aslında onun gazeteciliğe ve edebiyata 

geçiş yapmasını sağlayan kişiydi. Bu olayın hemen ardından Galdós’un Revista 

Musical ve Revista de la Semana adlı yayınlarda bir gazeteci oluşunu görürüz. 

                                                           
2
 1 Mayıs 2013 tarihinde http://es.wikipedia.org/wiki/Krausismo_espa%C3%B1ol adresinden 

erişilmiştir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Krausismo_espa%C3%B1ol
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  Benito Pérez Galdós, aynı zamanda İspanya tarihinin bir seyircisi olmuştu. 

Hayatının sonuna kadar II. Isabel’e karşı yazılan El Rasgo  makalesinin başlattığı 

olayları, akabinde rektörün görevden alınması ve bunun öğrencilerde yarattığı etkiyi 

ve San Daniel gecesinin on iki ölü ve iki yüzden fazla yaralıyla sonlanmasını hüzün 

ve korkuyla hatırlayacaktı. Bunun üzerine genç yazar, tatilde Las Canarias’a 

gitmeyip La Nación için Una industria que vive de la muerte
3
 adında kısa bir realist 

öykü yazmıştı. Bu öykünün konusu, 1865’te Madrid’de ortaya çıkan bir kolera 

salgınıydı. Fakat tarih yazılmaya devam ediyordu. 22 Haziran 1866’da gerçekleşen 

San Gil Hapisanesi’ndeki askerlerin ayaklanmasını Galdós şu şekilde anlatıyordu: 

‘’O acı dolu günün korkunç olaylarını görebildim. Top ateşleri, havayı boğuyordu; 

ilerleyen sokaklardan kurbanların iniltileri, lanetlemeler, kan buharı ve nefret 

sözcükleri geliyordu. (...) Madrid, cehenneme dönmüştü. Akşam dışarı 

çıkabildiğimizde kurbanlardan arta kalanları  ve kazanan devrimin kanlı yüzünü 

gördük. Bu hayli üzücü manzarada hayatımda gördüğüm en üzücü be sinsi şey, 

Alcalá Caddesi’nden yukarıya eski boğa meydanının duvarlarında kurşuna dizilmeye 

ikişer ikişer götürülen topçu subaylarıydı.’’
4
 

 

Genç Galdós, 1866 - 1867 akademik yılında okula kaydolmuştu. Fakat derslere olan 

devamsızlığından dolayı 1867’de okuldan atılmıştı. Daha 23 yaşındayken yaşanan bu 

olaydan sonra, roman yazarı olmaya karar verdi. Ailesiyle Paris’teki La Exposición 

Universal’e katılan Galdós, bu seyahat esnasında Balzac’tan etkilenmişti. Madrid’e 

                                                           
3
 Ölümden Yaşayan bir Sanayi 

4
Sebastián de la Nuez, ‘’Galdós (1843-1920)’’, Colección Guagua, Las Palmas de Gran Canaria 1983, s. 

25. 
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geri döndüğünde son kez okula tekrar kaydolmuş, dikkatini dağıtan tüm şeylere 

rağmen romanını yazmaya devam etmişti. 

 

  1868 senesinde La Nación’da yazmaya devam eden Galdós, aynı zamanda Revista 

de la Semana’daki işine devam etmiş ve buradaki çevirileriyle Charles Dickens’ın 

eserlerini İspanya’da çeviren ilk kişi olmuştur. 

 

  Olayların durulması ve I. Amadeo’nun tahta çıkmasıyla ortalık sakinleşince Galdós, 

edebi görevlerine dönüp ilk romanı olan Fontana de Oro’yu bitirdi. Bu romanda, San 

Daniel gecesinde olan olayların etkisi görülmekteydi. ‘İspanya’nın tarihi gerçekliği’ 

olarak adlandırılacak şey buydu. Bu eser, Galdós’un yazar olarak tanınması anlamına 

geliyordu. Galdós’un romanları iki döneme ayrılacak olursa bu, onun ilk döneminin 

başlangıcı olarak nitelendirilebilir. 

 

  1870’te Revista de la Semana’da yayınlanan ‘İspanya’da Modern Roman Üzerine 

Gözlemler’ adlı makalesinde ‘lirizm ve idealizmin, yaşadıkları toplumun sadık 

aynası olan figürlere ve gerçekçi romana düşman olduklarını’
5
 yazmıştı. Galdós’a 

göre, gerçekçi roman, İspanyol pikaresk romanınında gözlemlenen halktı. Bunun 

üzerine, İspanyol orta tabaka insanlarının İngiliz romanlarına konu olan figürler 

kadar özgün olmadığını düşünen kesimle çatışmıştı
6
. Bunun aksini göstermek için bu 

sınıfta bulunan tematik zenginlikleri sıralamaya başlamıştı: ‘Politikacı, yöneten, 

öğreten, sefahat, hünerlinin hırsları’ ve sonunda gelecekteki romanlarının sürekli 

                                                           
5
Sebastián de la Nuez, a.g.e., s. 30. 

6
 Sebastián de la Nuez, a.g.e., s. 30. 
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kaygısı olacak büyük sorunları saymıştı: ‘İlk sırada dini soruna... ahlak 

bozukluğunun yıkımına... zinaya dikkat çek.’
7
 

 

Babasının ölüm tarihi ve Las Canarias’taki ailesinden ayrılması, roman yazarlığı 

kariyerinin başlangıcıyla aynı zamana denk gelmiştir. Yazar, La Fontana de Oro’nun 

aldığı olumlu tepkilerle cesaretlenmişti. 1871 yazında El Audaz, historia de un 

radical de antaño (1804) isimli kitabını bitirdi. Bu, Episodios Nacionales’ten önce 

yazdığı ikinci deneme niteliği taşıyan eserdi.. Bu sıralarda Santander’e giden Galdós, 

ailesiyle buraya taşındı. Araştırmalarını tamamlamak için sadece Ateneo 

Kütüphanesi’nde vakit geçiren yazar, Episodios Nacionales adlı dev esere başlamaya 

karar vermişti. Don Benito’nun yapıtının iskeletlerini oluşturmak için kullandığı üç 

kaynak vardı: ilki üzerinde çalıştığı episodio ile alakalı tarihi eserler; ikincisi 

makaleler, haritalar, anılar ya da mektup koleksiyonları ve gazete haberleri gibi 

çeşitli materyaller; sonuncusu ise, olaylara tanık olmuş ya da onlara dair ellerinde 

birşeyler bulunduran insanlar gibi ‘insan belgeleri’ ya da delillerdi.  

 

1872 - 1875 yılları arasında Galdós, durmaksızın Trafalgar’dan Bağımsızlık 

Savaşı’na kadar olan tarihi dönemi anlatan episodiolar yazmıştı. Eskizini çıkarttığı 

plana ara vermeden devam eden yazar, hemen ikinci seri Episodios Nacionales’i de 

yazmaya başlamıştı. Fakat bu kez temposu çok daha yavaş olmuştu. Bunun sebebi, 

ilk modern romanlarının yazımına başlaması idi. 1875 senesinin Haziran ve Ekim 

ayları arasında El Equipaje del Rey José ve Memorias de un cortesano ve 1876 

senesinin Ocak ayında ise La Segunda Cascada’yı yazmıştı. 

                                                           
7
Sebastián de la Nuez, a.g.e., s. 30. 
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  Yazar, sadece tarihi romanlar yazmakla kalmayıp, zamanının İspanyası hakkındaki 

ilerici düşüncelerinin mesajını kurgusal karakterlerle canlandırarak yaymak 

istiyordu. Bu şekilde, kendi annesi gibi otoriter ve toleranssız bir kadının, özgür 

düşünceli ve anlayışlı bir mühendis olan yeğeniyle karşılaşmasını konu alan Doña 

Perfecta (1876) ortaya çıkmıştı. Aynı yıl, Galdós  El Grande Oriente  ve El 7 de 

Julio adlı iki yeni episodio yazmış ve ayrıca Gloria adlı eserinin ilk cildini 

tamamlamıştı. 

 

  1877 yılında Gloria adlı eserinin ikinci cildini tamamlarken aynı zamanda Los Cien 

Mil Hijos de San Luis ve El Terror de 1824  adlı yeni iki episodioyu da 

tamamlamıştı. 

 

  1878 senesine gelindiğinde yazar, Marianela isimli yeni bir romanı kaleme almıştı. 

Bu roman, daha önceki yapıtlarındaki dini ve ahlaki kurgulardan ayrılmakta ve daha 

çok felsefi bir sembolizme yaklaşmaktaydı: Bir körün hayal gücü ve gerçeğinin 

mantıkla yerle bir olması. Aynı yıl içerisinde episodioların yazımına devam etmiş ve 

Un Voluntario Realista’yı tamamlamış ve senenin geriye kalanını La Familia de 

León Roch adlı eserini bitirmeye adamıştır. Bu eser ‘aşırı dindarlık ve bütün bir insan 

idealini yok eden dini eğitim’ temalı birinci dönem romanlarının sonuncusu idi. Ufak 

bir mücadelenin ardından ikinci seri episodioları tamamlamaya karar veren don 

Benito, Los Apostólicos ile Episodios Nacionales’in yirmi cildini bitirmiş oldu. 
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  1880 yılında aldığı mali destek sayesinde Benito Pérez Galdós, Episodios 

Nacionales’in ünlü ressamlar tarafından resimlendirilmiş lüks bir baskısını 

yayınlama şansına erişmişti. Romanlarının ikinci dönemi olarak adlandırılabilecek bu 

yeni yazarlık döneminde ilk olarak La Desheredada adlı romanı kaleme almıştı. Bu 

eserde şunlar mevcuttu: Gerçeği bozan Don Kişot tarzı bir gerçeklik, yaratıcı teknik 

olarak natüralizm ve pratik bir son olarak didaktisizm. Yazar, 1881 yılının yazını ve 

sonbaharını 1882 yılında baskıya girecek olan  El Amigo Manso adlı eseri 

tamamlamakla geçirdi. 

 

  Dinlenmeye ihtiyacı olan Galdós, İngiltere başta olmak üzere Avrupa’yı gezmeye 

karar vermişti. İngiltere’nin dışında Hollanda, Stokholm ve Berlin’i de gezen yazar, 

1883 - 1884 seneleri arasında El Doctor Centeno adlı bir komedi yarattı. Bu eserin 

ana figürü, Marianela adlı eserde de bahsi geçen Celepín karakteriydi. Avrupa 

seyahati sonlandıktan sonra Colón Meydanı’ndaki evine çekilen don Benito, 1884 

yılında Tormento’yu bitirdi. Bu senenin sonbaharı ve 1885’in ilk baharında, 

pozitivist ve natüralist roman serisinin sonuncusu olan Lo Prohibido’yu kaleme 

aldıktan sonra yazar, kısa bir ara vererek Portekiz’e bir gezi gerçekleştirdi. Boş 

zamanlarında Buenos Aires’teki La Prensa adlı yayın için makaleler ve buradaki 

gözlemlerini yazmaktaydı. 

 

 1886 - 1887 senelerinde politik olaylar ve annesinin vefatı, en önemli eserlerinden 

biri olan Fortunata y Jacinta adlı eserin yayınlanmasını bölmüştü. Fortunata adlı baş 

figür, ilkel gücü ve toplumun alt tabakasını temsil etmekteyken, romana adını veren 

diğer figür Jacinta ise durgun bir doğallığı ve burjuva kesimini temsil ediyordu. Bu 
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eserin tamamlanmasında harcadığı çabaların arkasından yazarın öykü dışında hiçbir 

şey yazmaya hevesi kalmamıştı ve bunun üzerine Célin, Trompiquillos y Theros adlı 

hikayeyi kaleme aldı. 1888’de Paris ve Barcelona Sergilerini gezdikten sonra bu 

senenin Nisan ayında işsiz bir memurun trajedisini anlatan Miau adlı eseri yayımladı. 

Tekrar bir ara veren yazar, bu kez İtalya’ya seyahat etmeye karar verdi ve 

seyahatinin dönüşünde Santander’e gidip iki yeni roman üzerinde çalışmaya başladı. 

La Incógnita ve Realidad adlı bu iki romandan biri mektuplar şeklinde, ötekisi ise 

dialoglar şeklinde yazılmıştı. 1888 ve 1889 sonlarında yayınlanan bu eserler, aynı 

olay farklı tarafların görüş açısından anlatılmıştı: Olayın olmasını bekleyen kişilerin 

açısından ve olayı gerçekleştiren kişilerin açısından. 

 

   1889 yılının Şubat ayında Torquemada en la Hoguera adlı kısa bir roman yazmıştı. 

Yine bu senenin sonunda yazarın Real Academia
8
 adaylığı onaylanmış ve akademik 

koltuğa oturmayı başarmıştır. Bu başarısının ardından dinlenmek için Santander ve 

İngiltere’ye giden don Benito, bu kez Birleşik Krallık’tan dışarı çıkmamış, 

İskoçya’yı ve hakkında bir makale yazdığı Shakespeare’in mezarını ziyaret etmişti. 

 

  Eğer Madrid, Galdós için romanlarının figürlerini yarattığı bir yaşam atölyesiyse, 

Toledo onun için ruhsal bir kaçış mekanıydı. Fakat 1890 senesinde bu şehir onun 

için, kişisel bir krizin merkezi ve sembolü ve natüralist dönemden tinselci döneme 

geçişini simgeleyen Angel Guerra adlı romanın yaratıcısı olacaktı. 1892 yılında 

                                                           
8
 Real Academia, merkezi Madrid’de olan bir kültürel enstitüdür. İspanyolca konuşan diğer yirmibir 

ülkedeki akademilerle birlikte ‘İspanyol Dili Akademileri Kurumu’nu oluşturur. Farklı alanlarda dil 
birliğine teşvik etmek ve kurucu nitelikteki kurallarla uyumlu bir şekilde ortak bir modeli garanti 
altına almak için yönlendirilmiş normatif duyurular yoluyla dilsel bir planlama yapmaya kendilerini 
adamışlardır. (5 Mart 2013 tarihinde http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola 
adresinden erişilmiştir.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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yazar, natüralist öğeler de taşıyan Tristana bir roman yazmıştı. Bu romanda, XIX. 

yüzyılda kadınların maruz kaldığı baskıları anlatıyordu. 

 

Galdós, kendisine tiyatro macerasına atılmamak konusunda bir söz vermiş olsa da, 

Realidad adlı romanını tiyatroya uyarlamış ve bu eseri 15 Mart 1892’de 

sahneletmişti. Bunun başarısından cesaretlenen yazar, La Loca de la Casa adlı 

dialoglarla ilerleyen bir eseri kaleme almıştı. Bir tiyatro eserinden çok dialoglarla 

ilerleyen bir roman olan bu yapıt, daha sonra tiyatroya uyarlanmıştı. Ardından 

tamamen bir tiyatro eseri olan San Quintín’i yazan yazar bu eser için ‘tiyatroya 

başladığından beri sahip olduğu en parlak ve ses getiren başarı’
9
 olarak 

nitelendirmişti. Bu başarıların ardından Los Condenados adlı bir tiyatro eseri daha 

tamamlayan yazarın bu eseri sahnelendikten sonra hem eleştirmenlerden hem de 

halktan olumsuz tepkiler almıştı. 

 

  Bu esnada don Benito, Torquemada kişisini tamamlayıp natüralist ve sembolist 

teknikleri kullandığı Torquemada en la Cruz, Torquemada en el Purgatorio ve 

Torquemada y San Pedro kitaplarıyla bir üçlemeyi tamamlamıştı. 

 

  1894 senesinde annesinin ölümünden beri ziyaret etmediği Canarias’a nihayet 

gitmişti. 1895’te romanının tinselci gelişiminin bir başka evresine geçmiş ve ilk 

olarak Nazarín ortaya çıkmıştı. Bu eserin figürü, Don Kişot’un ve Hz. İsa’nın 

birleşimi bir kişiydi. Bunun ardından Halma isimli dini ve sosyal sorunlara bir 

çözüm getiren ve ütopik bir toplumu konu alan eser gün ışığına çıkmıştı. Aynı 

                                                           
9
 Sebastián de la Nuez, a.g.e., s. 49. 
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senenin sonlarında Doña Perfecta’nın tiyatro uyarlamasını bitirmiş ve ayrıca bu 

senenin Aralık ayında sahnelenecek olan Voluntad adlı bir komedya yazmıştı. 

 

  23 Aralık 1896’da Doña Perfecta’nın konusunu izleyen La Fiera isimli tiyatrosu 

sahnelenmiş ve yazar, gelenekçilerle karşı karşıya gelmek durumunda kalmıştı. Bu 

tarihlerde editörüyle bir anlaşmazlık yaşamış ve yasal yollara başvurmak zorunda 

kalmıştı.  Sonuç olarak eserlerini ve yayın haklarını geri almayı başaran Galdós,  

buna rağmen eski editörüne hatırı sayılır bir miktar bırakması gerekmişti. Akabinde 

Misericordia ve daha sonra da El Abuelo’yu tamamlayan yazar, böylelikle tinselci 

dönem romanlarını da tamamlamıştı. 

 

  En mükemmele ulaştığı ve en sade dönemini tamamladığı bu sürecin ardından 

Galdós, üçüncü seri epizotları yazmaya karar vermişti. Bu seri Carlist Savaş’tan 

başlayıp 1844’teki II. Isabel’in düğününe kadar olan tarihi konu alıyordu. Bunun 

üzerine 1898 senesinde Zumalacáregui, Mendizábal, Luchana, La Campaña de 

Mastrazgo ve La Estafeta Romántica adlı yapıtlar ortaya çıkmıştı. Seneyi Vergara  

adlı episodio ile kapattı. 

 

  Yeni yüzyılda Paris’i ziyaret edip, romanlarının çevirilerini ve tiyatro eserlerinin 

temsillerini kontrol etmiştir. Fakat bu şehri ziyaret etmesindeki bir amaç da eski 

kraliçe Isabel’i ziyaret etmekti. Bunun üzerine Montes de Oca, Los Ayacuchos ve 

Bodas Reales epizotlarını yazdı. 
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  Benito Pérez Galdós’un hayatının ve eserlerinin son yılları, politik ve sosyal hayatın 

derin bir krize girdiği Restorasyon’un ikinci dönemine denk gelmişti. 30 Ocak 

1901’de Electra adlı tiyatrosunun sahnelenmesiyle büyük bir başarıya ulaşmıştı. 

Fakat bu başarıdan korkan yazar, 19 Nisan 1902’de Alma y Vida’yı sahneletmişti ve 

bu eserle başarısız olmuştu. Eser 1800’lerde geçiyordu ve sembolik bir şekilde 

soylular ve halkın arasını düzeltmeye çalışıyordu. Aynı sene episodioların dördüncü 

serisine başlamış ve bu serinin ilk eseri olan La Tormenta de 48, bu senenin Nisan 

ayında yayınlanmıştı. Doña Isabel ile tekrar bir söyleşi gerçekleştirmek için Paris’i 

ziyaret eden yazar, buradan elde ettiği verilerle Narvaez’i ve saraylıların entrikalarını 

anlattığı Los Duendes de Camarilla’yı tamamladı. La Revolución de Julio adlı 

epizodu yayınlamadan önce ise, Mariucha adlı eseri kaleme alan Galdós’un, bu eseri 

16 Haziran 1903’te Barcelona’da sahnelendi. Fas’a kısa bir ziyaretten sonra 

O’Donnell ve Aita Tettauen adlı iki eseri 1904 ve 1905 yıllarında raflarda yerini aldı. 

 

Barbara adlı yeni bir tiyatro eserinin ardından, Carlos VI en la Rápita adlı episodio 

gün yüzüne çıktı. Bunun ardından Doña Perfecta gibi dialoglar halinde yazılmış bir 

anlatıma sahip olan Casandra adlı bir roman yayımladı. 1905 senesi bitmeden Amor 

y Ciencia adlı bir tiyatro oyunu daha sahnelenmişti. Aynı sene Benito Pérez Galdós, 

İsveç Akademisi tarafından Nobel Ödülü’ne aday gösterilmiş fakat bu, La 

Universidad Central ve İspanyol Akademisi tarafından reddedilmişti. 

 

  1906’da ülkesinin topraklarını ve insanlarını görmek için Castilla’ya 

gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, olayların Amerika’da geçtiği tek episodio olan La 

Vuelta al Mundo en la Numancia ve San Daniel gecesinde olan olayların anlatıldığı 
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ve otobiyografik özellikler taşıyan Prim adlı iki episodio daha yayımlandı. 1907 

yılında cumhuriyetçiler tarafından ikna edilen yazar, seçimlere adaylığını koymuş ve 

Madrid milletvekili seçilmişti. Aynı dönemde ayrıca La de los Tristes Destinos adlı 

episodioyu kaleme almıştı. 

 

  Bu sıralarda gözlerinin görme yetisi iyice kötüye giden Galdós, Pablo Nogués adlı 

bir sekreter tutmuş ve büyük bir şevkle beşinci seri epizotların yazımına España sin 

Rey ile başlamıştı. 1909’da tüm ülkeye yayılmakta olan şiddet dalgasıyla, kendi 

kaleminden çıkmış son epizot olan España Trágica’yı yazdı. El Caballero 

Encantado adlı modern romanlarının sonuncusu olan yapıt ise bu senenin sonlarında 

yayımlanmıştı. 

 

  1910 yılında Galdós’un hem fiziksel durumu hem de edebiyat hayatı gerilemeye 

başlamıştı. Katarakt şikayetiyle sol gözünden ameliyat olan yazar, yine de Amadeo I  

adlı epizodu Nogués’e dikte edebilmişti. 1911’de sağ gözünden de ameliyat olduktan 

sonra La Primera República ve De Cartago a Sagunto adlı iki epizodu daha dikte 

etmişti. Görüşünün azalmasından dolayı politik hayatı bırakmasına rağmen, toplantı 

ve mitingleri desteklemeye devam ediyordu. Son olarak Cánovas adlı episodionun da 

tamamlanmasının ardından Galdós, yeni bir episodio daha yayımlamamıştır. 

 

İlik kemiği yumuşamasından oluşan bir hastalık yavaş ve emin bir şekilde sağlığını 

yok ederken, Celia en los Infiernos(1913) adlı yeni bir tiyatro eseri sahnelendi. Aynı 

sene, bir kere daha Nobel Ödülü adaylığı reddedilmişti. Sağlık durumuna rağmen 

1914’te Cumhuriyetçi Parti’den Las Palmas milletvekili seçildi. Alceste, Sor Simona 
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ve bir komedya olan El Tacaño Solomón gibi tiyatro eserlerinin yanında,  La Razón 

de Sinrazón adlı bir yapıt daha tamamladı. Son olarak 8 Mayıs 1918’de Benito Pérez 

Galdós’un son eseri olan Santa Juana de Castilla raflardaki yerini aldı. 

 

  1919 yılı boyunca bedensel ve zihinsel sağlığı iyice bozulan yazar, moralini 

düzeltmek için Madrid’i arabayla geziyordu. 24 Ağustos günü oldukça bitkin bir 

şekilde eve gelen Galdós, o günden sonra bir daha evden dışarı çıkamadı. Bir üremi 

krizi sonucu hafızasını kaybetmesinin ardından 4 Ocak 1920’de ikinci bir krizle 

hayata gözlerini yumdu. Arkasında dev yapıtlar bırakan Benito Pérez Galdós, 

İspanya’da realizmin öncülerinden olarak adını edebiyat tarihine yazdırmıştır. 
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2.1. Realizm Akımı ve Öne Çıkan Özellikleri 

 

  Realizm ya da gerçekçilik, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da Romantizme 

tepki olarak çıkmış ve pozitivizmin etkisi altında kalmış bir edebiyat akımıdır. 

Realizm, edebiyat yapıtlarında nesnel gerçekliği yansıtmayı hedefler. 

 

   Bu akımın öne çıkan özellikleri şu şekilde özetlenebilir: 

 

Romantizm ile kıyaslandığında Realizmde anlatım daha mantıklı ve akla uygun, 

betimlemeler daha nesneldir. Gerçekçilik akımının kalbinde ‘nesnellik’ yatar. Yazar, 

kendi duygu ve düşüncelerini tamamen bir kenara bırakmalıdır. O, kesinlikle taraf 

tutmaz ve olayları olduğu gibi anlatır. Bu yüzden realist yapıtlarda insanın ve 

toplumun yüzü olduğu gibi verilir. 

 

  Romantik eserlerde görülen lirizm ve efsanevi olaylar yerini dönemin toplumsal, 

ekonomik ve ideolojik sorunlarına bırakmıştır. Çünkü gerçekçi yazarlar, ‘Sanat, 

toplum içindir.’ anlayışını benimsemişlerdir.  Romantizmdeki Orta Çağ gibi 

görkemli dönemlere kaçıp, ülkenin o anki durumunu reddetmek yerine, realist 

romancılar bu sorunların üzerine gidip, onlara dikkat çekmeyi yeğlemişlerdir. Bunu 

yaparken gözlemlerden ve belgelerden yararlanan yazarlar, yeri geldiğinde ilmi 

terimler kullanarak romanlarını halkın anlayabileceği bir dilde yazmışlardır. 

 

  Romantik eserlerde ‘özel’ biri olan romanın baş kişisi, realist eserlerde halktan bir 

erkek veya kadın olmuştur. Bu eserlerde kişinin fiziksel görünüşü olduğu gibi 
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verilirken ruhsal portresi de ayrıntıyla çizilmiştir. Gerçekçi roman kişisi belli bir 

şiveye sahiptir ve bu şive, kişinin geldiği yere göre farklılık gösterir. 

 

Realist yazarlar romanlarında feodal kalelerden, şatolardan, karanlık ve fantastik 

mekanlardan çıkıp köylere, kasabalara, şehirlerin arka sokaklarına ve tenha 

mahallelerine gelirler. Onlar için çağın gerçek yüzü buralardadır. Bu mekanlar, çoğu 

zaman gerçek yerler olmasına rağmen, romancı bazen bir mekan yaratabilir. Fakat bu 

mekan, gerçeğe uygun olmalıdır. Çünkü gerçekçi romanlarda vraisemblance yani 

gerçeğe benzeme kaygısı söz konusudur. Roman kişisi ve mekan arasında bir uyum 

vardır. Yazar, bir kasaba doktorunu Madrid’in lüks bir semtinde oturtmaz. Bunun 

sebebi, yine gerçeğe uygunluktur. 

 

Realist romanlarda betimlemeler uzun ve ayrıntılıdır. Gerçekçi betimlemenin güzel 

bir örneği, Fransız yazar Gustave Flaubert’in Madam Bovary adlı eserindeki Charles 

Bovary kişisinin kasketi tanımlanırken görülür: 

 

‘... Bu kasket acayip şeydi ha: Tüylü kasketle kalpak, melon şapka, samur kasket, 

pamuklu başlık arası birşeydi. Zavallı bir hali vardı. Sessiz çirkinliği de tıpkı aptal 

bir adamın yüzündekini andırır türden bir ifade derinliği taşıyordu. Yumurta 

biçimindeydi, balinalarla kabartılmıştı, çepeçevre üç halkayla başlıyordu. Sonra da 

birbirinden kırmızı bir şeritle ayrılmış olan, kadife, tavşan tüyü, eşkenar dörtgenler 

geliyordu. Bundan sonra bir çeşit torba gelmekteydi ki bu da içi kartonlu bir 

çokgenle sona eriyordu. Bu torba gibi kısmın üzeri, karışık bir şerit işlemeyle 
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kaplıydı. En tepeden de, ince bir kaytanın ucunda, sarı sırmadan bir püskül 

sarkmaktaydı. Kasket yepyeniydi, güneşliği pırıl pırıldı.’
10

 

 

Gerçekçilik akımı, İspanya’da da tıpkı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir çok 

taraftar bulmuştur. Fakat bu akım, doruk noktasına Restorasyon döneminde 

ulaşmıştır. Tıpkı diğer ülkelerde çıkan realist yapıtlar gibi, İspanya’da da realist 

yazarlar gerçeğe uygun tasvirler yapmış, şahısların fiziksel yapılarının yanı sıra 

psikolojik yapılarını da betimlemiş ve ideolojik savunmalarda bulunmuşlardır. 

Ayrıca İspanyol yazarlar, kırsal bölgelerdeki geleneksel yaşantıya ve buralarda 

yaşayan halka romanlarında ağırlık vermişlerdir.  

 

XIX. yüzyılda Romantizm, Realizm ve Realizmin bir alt dalı olarak 

nitelendirilebilecek olan Natüralizm ile İspanyol romanı altın çağını yaşamıştır. 

1860’lara doğru Romantizmin etkilerinin kaybolmasıyla beraber roman yazarları, 

yaşadıkları çağa yoğunlaşmış ve bunun sonucunda sosyal ve politik sorunların 

yansıtıldığı eserler ortaya çıkmıştır. 

 

  Bu yüzyılda zamanın İspanyası’nın portresini başarılı bir şekilde çizen ve 

uluslararası üne sahip yazarlar bulunmaktadır. Fernán Caballero ile başlayan 

İspanyol gerçekçi romanı, Pedro Antonio de Alarcón ve José María de Pereda ile 

devam ettirilmiş, doruk noktasına ise Benito Peréz Galdós ile ulaşmıştır. 

                                                           
10

 Gustave Flaubert, Madam Bovary, Alkım Yayınevi, İstanbul 2006, s. 6. 



24 
 

 

 

2.2. Galdós’un Gerçekçiliği 

 

  Pérez Galdós, daha önce belirtildiği gibi, İspanyol gerçekçiliğinin en öne çıkan 

ismidir. Şüphesiz bu bir tesadüf değildir; Episodios Nacionales ile ülkesinin tarihine 

ve gerçeklerine tarafsızca ışık tutan bir edebiyatçıdır Galdós. 

 

   İlk romanı olan La Fontana de Oro’da yazar, Lázaro isimli liberal bir gencin 

Madrid’e, amcası Elías’ın yanına yerleşmek için gelmesiyle gelişen olayları konu 

alır. Amcası, VII. Fernando’nun bir casusudur. Amcasının evinde Clara adlı bir 

bayanla tanışır; bu kadın hem amcası tarafından korunmakta, hem de onun tarafından 

kötü muamele görmektedir. Aslında umutsuz bir şekilde Clara’ya aşık olan amcası, 

ona talip olan bir başka adamı evinde gördüğünde kızı evden atar. Bir çok zorluğun 

arkasından Clara’yı bulan Lázaro, onunla beraber köyüne yerleşir ve hayatlarını 

burada sürdürürler. Kimine göre romantik bir eser olan bu roman, tümüyle realisttir. 

Gerçek olaylardan yola çıkılan bu kitapta, monarşi ile liberalizmin çatışması 

anlatılmaktadır. 

 

  Yine aynı dönem eserlerinden olan Doña Perfecta, kuzeniyle evlenmek için 

annesinin köyüne gelen mühendis ve liberal Pepe Rey’in, katolik halası Perfecta ile 

yaşadığı anlaşmazlıkları anlatmaktadır.  La Fontana de Oro’nun aksine, bu eserde 

gençler birleşemez ve olay Pepe’nin ölümüyle sonuçlanır. Kimi edebiyatçılara göre 

yazar burada sadece yeni ve eski savaşını anlatmakla kalmayıp, aynı zamanda 

liberallerin gelenekçi insanlara karşı olan tutumunu eleştirmekte olduğunu savunur. 
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  Marianela adlı romanda Pablo isimli kör bir gence bakıcılık yapan, öksüz ve yetim 

genç kız Marianela ya da Nela’nın trajik öyküsü anlatılır. Çirkin bir surata sahip olan 

Nela, madencilikle geçinen Socartes köyünde hiç kimse tarafından umursanmamakta 

ve hep hor görülmektedir. Centeno ailesinin yanında kalan zavallı kız, kendisini 

sadece Pablo’nun yanında mutlu hissetmektedir. Pablo ise Marianela’nın olağanüstü 

bir güzelliğe sahip olduğunu düşünmektedir. Biri maden mühendisi ve diğeri göz 

doktoru olan iki kardeşin köye gelişi ise Nela’yı pek de mutlu etmeyecektir. Pablo’yu 

muayene eden doktor Teodoro Golfín, körlüğünün ameliyatla iyileştirebileceğini 

söylediğinde herkes sevinçten havalara uçarken, Nela’nın mutluluğuna gölge düşer. 

Teodoro, köyde Nela’ya değer veren tek kişidir. Gözleri görmezken Nela ile 

evlenmek isteyen Pablo, başarılı geçen ameliyatının ardından Nela’yı aniden unutur 

ve muhteşem bir güzelliğe sahip olan kuzeni Florentina ile evlilik planlarına başlar. 

Pablo’nun suratını görmesini istemeyen Nela, karşısına bile çıkmaz ve intihar etmeyi 

dener. Ölmeden önce aşıkların ellerini kalbine koyan genç kız, acılarını da kendisiyle 

beraber mezara götürür. Bu eser de tıpkı Misericordia gibi insanların nankörlüğünü 

okuyucuya anlatırken toplumun acımasızlığını da gözler önüne sermiştir. 

 

  El Doctor Centeno, isimli romanında ise ana kişi, ilginç bir şekilde, Marianela adlı 

romanda Nela’nın yanında kaldığı Centeno ailesinin oğlu Celepín ya da gerçek 

adıyla Felipe Centeno’dur. Marianela’da büyüyünce doktor olmak istediğini 

söyleyen çocuk, bu romanda hayalini gerçekleştirip bir beyefendi olmak için 

Madrid’e tıp okumaya gelir. Burada Celepín’in başına gelenleri anlatan bu eser, La 
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de Bringas ve Tormento ile beraber bir üçleme sayılabilir. Bu üçlemenin içinde ise 

ayrıntılı tasvirleriyle, realist olmaya en yakın olan eser La de Bringas’tır. 

  Fortunata y Jacinta adlı eser ise, bir aşk üçgenini okuyucuya aktarırken, aynı 

zamanda bir toplum eleştirisi yapmaktadır. Juanito Santa Cruz ve Jacinta, evli bir çift 

olup zengin burjuva kesimindendirler. Juanito’nun aşığı Fortunata ise işçi 

sınıfındandır ve şehrin varoşlarında yaşamaktadır. Jacinta, kocasının diğer kadınla 

olan ilişkisini  bilmektedir ve Fortunata ile karşılıklı bir nefret paylaşmaktadırlar. İki 

kadın da aynı adamın aşkı için bir savaş verirler. Benito Pérez Galdós, toplumun 

sınıflarını inceleyip, halkın adetlerine ve tıpkı Doña Perfecta’da olduğu gibi dine 

olan kör inançlarına bu romanda dikkat çekmiştir. İki kadın iki zıt kutbu temsil 

ederler. Romanda kimi kesim zenginliğin sefasını sürerken, kimileri sefalet içinde 

yaşamaktadır. 

 

  Galdós’un gerçekçi edebiyata kazandırdığı en göze çarpan eserlerinden birisi ise 

Miau’dur. XIX. yüzyılda Borbon monarşisinin geri getirildiği yıllarda, XII. Alfonso  

tahttayken işsiz kalmış bir eski Maliye Bakanlığı çalışanı olan Ramón Villaamil’in 

yaşadıkları anlatılmaktadır. Yapılan toplum eleştirisinin yanı sıra, bu eserde dönemin 

İspanyası’nın mali sıkıntılarına da değinilmiştir. 

 

  Pérez Galdós, XIX. yüzyılda kadınların toplum içindeki yerini ise, okurlara 

Tristana adlı eserle anlatmıştır. Annesinin ölümüyle birlikte bir don Juan olan 

Lope’ye emanet edilen Tristana ile Lope’nin aralarındaki ilişki başta pek 

isimlendirilememektedir. Horacio adlı bir ressama aşık olan genç kız, aşkına karşılık 

almaktadır. Fakat bir hastalıktan dolayı bacaklarını kaybetmesiyle Horacio’nun ilgisi 
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aniden kesilir ve genç adam bir başkasıyla evlenir. Bu olayın ardından araları 

iyileşen Lope ve Tristana, onurlarını kurtarmak için evlenirler ve sade bir hayat 

yaşarlar. Tıpkı Nela’nın başına geldiği gibi, fiziksel sorunlarından dolayı Tristana da 

yüzüstü bırakılmıştır. Kendisine sahip çıkan bir erkek ile  aralarındaki 

‘isimlendirilmemiş’ ilişki yüzünden toplum tarafından işaretlenen kadın, sonunda  bu 

erkekle evlenmeye mahkum olmuştur. 

 

  Misericordia eserinde yazar, hanımına bakabilmek için dilencilik yapan yaşlı bir 

kadının başından geçenleri anlatmaktadır. Benina, yaşadığı tüm zor durumlara 

rağmen, Fas’tan gelmiş kör bir dilenciyi yüzüstü bırakmayı reddettiği için hanımı 

tarafından dışarı atılmıştır. Şüphesiz bu eserde, Almudena’nın da dediği gibi, 

insanların nankörlüğü, konu alınırken XIX. yüzyılın sonlarında İspanya halkının içler 

acısı ekonomik durumu da gözler önüne serilmiştir. 

 

  Yukarıda bahsi geçen eserlerde, Galdós kimi zaman kültürel, kimi zaman politik 

açıdan, XIX. yüzyılın ikinci yarısında düşüşe geçen ülkesini eleştirmiştir. Toplumu 

aydınlatmaya çalışan yazar, bunu sadece gerçek belgelere dayanan eseri Episodios 

Nacionales ile değil, aynı zamanda kurguladığı romanlarla da başarmıştır. 
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3. DOÑA PERFECTA   VE   REALĠZM 

 

3.1. Eserin Özeti 

 

  Eser, romanın baş kişisi olan Pepe Rey’in Madrid yakınlarındaki Orbajosa adlı 

kasabaya gelmesiyle başlar. Otuz dört yaşında bir mühendis olan Pepe, buraya 

kuzeni ve sözlüsü olan halası doña Perfecta’nın tek kızı, Rosario ile evlenmek ve 

annesinden kendisine kalan toprakları almak için gelir. 

 

  Orbajosa, sarımsak üretimiyle geçinen bir kasabadır. Dinine oldukça bağlı olan bu 

kasabada Pepe’nin halası Perfecta, oldukça büyük bir etkiye sahiptir ve halk 

tarafından el üzerinde tutulmaktadır. Kızı daha küçük yaştayken kocasını kaybeden 

Perfecta, ekonomik olarak sıkıntılar çekmiş, fakat kardeşi ve Pepe’nin babası olan 

Juan Rey’in maddi ve manevi yardımları sayesinde bu kötü zamanlarını atlatmıştır. 

Pepe ve Rosario’nun evlenmesi fikri, Juan’dan çıkmış ve kardeşi Perfecta ise bunu 

severek onaylamıştır. 

 

   Pepe, kasabaya gelir gelmez halası ve Rosario tarafından sevinçle karşılanır. Buna 

rağmen, gelişi katedralin papazı don Inocencio tarafından hiç de hoş karşılanmaz. 

Bunun sebebi büyük olasılıkla papazın yeğeni olan María Remedios’tur. María, bir 

avukat olan oğlu Jacinto’nun Rosario ile evlenmesini istemektedir. Don Inocencio, 

dini görevlerinden dolayı bir çocuk sahibi olamadığından dolayı Jacinto’yu oğlu gibi 

benimsemiştir.  
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Tutucu bir insan olan don Inocencio, Pepe Rey’i ilk gördüğü andan itibaren onun 

ilerici fikirleriyle çatışmaya başlar. Devamlı olarak Pepe’yi kışkırtan don Inocencio, 

onun ilerici ve Orbajosa halkının tam zıddı olan düşüncelerini açıklayacağı 

konuşmalar başlatır. Çok geçmeden, yeğeninin görüşleri Perfecta’yı da rahatsız 

etmeye başlar. Birbirlerini ilk gördükleri andan itibaren aralarında büyük bir sevgi 

bağı oluşan Pepe ve Rosario’nun ilişkileri bu durumdan oldukça kötü bir şekilde 

etkilenir. Pepe, ağır bir hastalık geçirdiği gerekçesiyle odasından çıkartılmayan genç 

kızın yüzü bile görememektedir. 

 

  Inocencio ve Perfecta, dine yaptığı saygısızlıktan dolayı Pepe’nin ateist olduğuna 

kanaat getirirler ve ona karşı gizli bir savaş başlatırlar. İlk önce kendisine annesinden 

kalan toprakları yüzünden dava edilen genç adam, sonrasında hakkındaki tatsız 

söylentilerle karşılaşır. Nereye giderse gitsin hoş karşılanmaz, arkasından konuşulur. 

En son olarak kasabanın katedralinden atılan Pepe, gururu kırılmış bir şekilde evden 

dışarı çıkmadan kendisine yöneltilen yasal suçlamalarla ilgilenmeye başlar.  

 

Rosario’yu görmesine halası Perfecta hala izin vermese de, kendisi gizlice  bunu 

gerçekleştirmekte kararlıdır. Rosario’nun hastalığı konusunu genç kızın amcası don 

Cayetano’ya açtığında ondan bu hastalığın ailelerinde genetik olan bir delirme 

hastalığı olduğunu ve  yalnız kalmasının ona daha iyi geleceğini öğrenir. Fakat Pepe 

o gece gizlice Rosario’nun odasında onunla görüşür, onu sevdiğini ve onunla 

evleneceğini söyler ve bu hastalığın gerçek olmadığına onu ikna eder. 

Bu esnada ise ülke çapında olan ayaklanmaları bastırmak için ordu birlikleri tüm 

ülkeyi gezmektedir. Orbajosa’ya yolu düşen bir grup asker burada konaklayacaktır. 
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Evlerini açan insanlardan birisi de Perfecta’dır. Pinzón adlı bir askeri ağırlayan 

Perfecta, ona yeni bir oda hazırlatmak yerine, yeğeninin odasını verir. Pepe ile 

Pinzón ise önceden tanışmaktadır. Pepe, arkadaşını görür görmez ona durumunu 

açıklar ve bu durumu düzeltmek için bir planı olduğunu anlatır. Tutucu ve sabit 

fikirli tavrından dolayı Orbajosa’dan nefret eden  Pinzón, hemen bu planı kabul eder.  

 

  Halasına açıktan bir savaş açan Pepe, aynı gün akşam yemeğinde kendisine yapılan 

haksızlıklardan haberdar olduğunu, Rosario’yu sevdiğini ve onunla ne olursa olsun 

evleneceğini doña Perfecta’nın yüzüne söyler. Kızının bir ateistle evlenmesini 

istemeyen Perfecta, bu konuşma karşısında deliye döner ve yeğenini evden atar. 

Ertesi gün ise Pinzón, Pepe’nin planını uygulamaya başlar. Pepe’yi önceden 

tanımadığını söyleyen asker, onun generalle çok yakın dost olduklarını Perfecta ve 

Inocencio’nun olduğu bir ortamda anlatır. Bu durumdan rahatsız olan ikilinin 

tedirginlikleri kasaba katedralinin başrahibinin de değişmesiyle doruk noktasına 

ulaşır. Halen Perfecta’nın evinde kalmakta olan Pinzón, hizmetçi kıza para vererek 

Pepe’nin mektuplarını ona ulaştırmaktadır. 

 

  Kasabada askerlerin genç kızları hırpaladığı ve kaçrıdığı gibi haberlerin de 

yayılmasıyla gerginlik doruk noktasına ulaşır. Don Inocencio, yenilgisini kabul edip 

Rosario konusunu bir daha açmayacağını Maria Remedios’a söylediğinde kadın bunu 

kabullenemez ve ondan Pepe’ye fiziksel bir zarar vermesini sağlaması için Perfecta 

ile konuşmasını ister. Buna son derece karşı olan Inocencio, olayı tamamen kapatır. 

Fakat zaten Pepe’yi izleten Remedios, genç adam ve arkadaşının oyununu da 

anlayınca kasabanın gerginliğini ve Perfecta’nın kızına olan zaafını kullanarak dul 
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kadının aklını çelmektedir. Olayların olduğu son gece, vicdan azabına dayanamayan 

Rosario, annesine herşeyi açıklar ve Pepe’yle kaçacağını söyler. Hırsından gözleri 

hiçbir şey görmeyen anne, bahçede Pepe’yi görür. O esnada genç adamı takip 

etmekte olan Caballuco ve Maria Remedios’u farkeden doña Perfecta, Caballuco’ya 

yeğenini öldürmesini emreder ve Pepe Rey’in hayatı burada son bulur. 

 

  Pepe’nin ölümünün ardından bu olay ‘intihar’ süsü verilerek gizlenir. Perfecta, tüm 

varlığını dini işlere yatırırken Inocencio, Orbajosa’yı terkedip Roma’ya gider. 

Rosario bir daha düzelemeyecek şekilde delirir. Orbajosa halkı ise işledikleri cinayet 

olmamış gibi yaşamaya devam eder. 
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3.2. Eserde Realizm 

 

Benito Pérez Galdós’un Doña Perfecta adlı romanı, onun birinci dönem romanlarının 

en iyi örneğidir. 1876’da yayımlanan bu eserde yazar, modern ve geleneksel olanın 

çatışmasını anlatmaktadır. 

 

Bu yapıt, sonuncusu hariç her biri isimlendirilmiş 33 bölümden oluşmaktadır. Roman 

parçalara ayrılacak olursa ilk dört bölüm giriş, beşinci bölümden itibaren yirmi 

dokuzuncu bölüme kadar gelişme ve otuzuncu bölümden sonuna kadar olan kısım 

sonuç olarak nitelendirilebilir. Eserin anlatım biçimi üçüncü tekil şahıstır ve anlatım 

konumu tanrısaldır. 

 

  Roman oldukça zengin betimlemelere sahiptir. Gerek mekanlar gerekse kişiler 

ayrıntılı şekilde tasvir edilmiştir. Ana kişi Pepe Rey’in fiziksel tasviri, eserde şu 

şekilde verilmektedir: 

 

‘...Bu muhteşem gencin yaşı otuz dört civarlarındaydı. Güçlü ve bir o kadar da 

Herkülvari bir dış görünümü vardı, varolan nadir mükemmelliği ve gururuyla, eğer 

bir askeri üniforma giyseydi, bir insanın hayal edebileceği en savaşçı görünümü 

sunardı. Saçı ve sakalı sarıydı, yüzünde saksonların soğukkanlı ağırbaşlılığı değil, 

tam aksine öyle bir canlılık vardı ki, gözleri siyah olmadıkları halde öyle 

görünüyordu. Dış görünüşü kolaylıkla güzel ve tamamlanmış bir ikonu geçebilirdi ve 

eğer bir heykel olsaydı, heykeltraş tabanına şu sözleri yazardı ‘Zeka, güç’. 

Görünebilir karakterlerle olmasa da, bu sözcükleri belirsiz bir şekilde bakışının 
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ışığında, dış görünüşünün kendi yeteneği olan güçlü etkileyiciliğinde ve 

davranışlarının sevecen bir şekilde davet ettiği sempatisinde taşıyordu...’
11

 

 

  Eserde sadece kişilerin dış görünüşü değil, kişilikleri de betimlenmiştir. Yazar, Pepe 

Rey’in kişiliğini şu şekilde okuyucuya anlatmıştır: 

 

  ‘Çok konuşanlardan değildi, sadece laf kalabalığına eğilimi olan istikrarsız bir 

gençti. Bu güzide gencin derin ahlak duygusu, sürekli günümüz insanını irdeleyen 

tartışmalarda ona basit kelimeler seçtiriyordu; fakat şehir sohbetlerinde iyi 

duygulardan ve dünyadaki şeylere karşı adil ve ölçülü takdirden doğan keskin ve 

mütevazı konuşma yeteneğini göstermeyi bilirdi. Ne hataları ve aldatmaları kabul 

ederdi, ne de gongorizme gebe bazı zekaları eğlendiren düşünce cinaslarını; ve 

gerçekliğin imtiyazına geri dönmek için Pepe Rey, her zaman değil ama bazen, 

nezaketle alayın silahlarını kullanmaya alışkındı. Bu, ona saygı duyan çok sayıdaki 

insanın gözünde neredeyse bir kusurdu; çünkü herkes tarafından kabul edilmiş çoğu 

ortak gerçeğe karşı biraz saygısızlık gibi görünüyordu. Prestijinin küçülmesine 

rağmen demesi zordur: Rey, bayağı gözlere nahoş gelebilecek şeyleri kapamak için, 

zorlayıcı yüzyılın yarattığı tekil dil ve olay örtülerinin tatlı toleransını tanımazdı...’
12

 

 

Romanda çok fazla mekan bulunmamasına rağmen, varolan yerler ustalıkla 

tanımlanmıştır. Don Inocencio’nun yaşadığı yer, okuyucuya şu şekilde yansıtılır: 

 

                                                           
11

 Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, Alianza Editorial, Madrid 2007, s. 31. 
12

 Benito Pérez Galdós, a.g.e., s. 32. 



34 
 

  ‘Sahne değişir. Güzel, aydınlık, mütevazı, neşeli, rahat ve şaşırtıcı bir lavaboya 

sahip bir oda düşünün. Sazdan yapılmış ince hasır bir paspas yeri kaplıyor ve beyaz 

duvarlar, azizlerin güzel resimleriyle ve sanatsal değerleri şüpheli olan bir takım 

heykellerle süslü. Mobilyaların eski maun ağacı tahtası, cumartesi günü yapılan 

silme işleminden dolayı cilalı bir şekilde parlıyor ve mavi ve gümüş renginde 

ihtişamlı bir Bakire’nin reverans aldığı sunak, yarısı kutsal yarısı dünyevi bin tane 

boncukla kaplı. Ayrıca demir boncuktan çerçeveler, kutsal su çanakları, Agnus 

Dei’nin üzerinde bulunduğu bir saat kutusu, Domingo de Ramos’tan kıvrılmış bir 

hurma dalı ve kumaştan yapılmış kokusuz güllerin bulunduğu bir çiçeklik de mevcut. 

Meşe ağacından yapılmış devasa raf, zengin ve seçkin bir kitaplığa sahipti; 

epiküryen ve hovarda Horatius, dizeleri ateşler içindeki Dido’nun kalbini hızla 

çarptırıp eriten hassas Vergil, muzip geveze nükteci Martialis ile birlikte müstehcen 

ve pohpohçu olduğu kadar da ulu olan koca burunlu Ovid; Cicero’ya tutkun olan 

Tibullus, Sezarların celladı meşhur Tacitus ile sert dilli Titus Livius, panteist 

Lucretius, kalemiyle insanların derisini yüzen Juvenal; bir değirmenin tekerleğini 

çevirirken eski zamanların en iyi komedyalarını yaratan Platon; hayatında yaptığı en 

iyi şeyin son nefesini vermek olduğu söylenen filozof Seneca; söz ustası Quintilian; 

erdem hakkında çok güzel sözler söyleyen serseri Salustius; hem Plinius, hem 

Suetonius hem de Varron; tek kelimeyle Livius Andronicus’la birlikte ilk kelimeleri 

saçmaladıktan itibaren Rutilius son nefesini verene kadar olan tüm Latin yazıtları 

orada...’
13

 

 

                                                           
13

 Benito Pérez Galdós, a.g.e., ss. 206-207. 
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   Bu tasvirde ayrıca, Galdós’un tiyatro sevgisini görmek mümkündür. XXV. 

bölümün başında yer alan bu paragraf, okuyucuya bir tiyatro eseri okuyor havası 

vermektedir. 

 

   Bazı modern romanlarda, roman kişilerinin isimlerinin bir anlamı veya olaylarla bir 

ilgisi vardır. Bu eserlerde isimleri sıkça geçen Perfecta, Inocencio ve Maria 

Remedios karakterlerinin isimleri büyük ihtimalle bir ironi yaratmak için seçilmiştir. 

Perfecta karakteri mükemmellikten uzaktır; don Inocencio ise dolaylı yollardan 

Pepe’nin ölümüne sebebiyet verdiği için masum değildir; Maria Remedios ise deva 

olmak yerine talihsiz gencin sonunu hazırlamıştır. Eserdeki özel isimlerin bu şekilde 

tersinme içerecek şekilde seçilmesi, sadece kişi adlarında değil, yer adlarında da 

görülür. Pepe, bu durumu şu şekilde yorumlar: 

 

  ‘  - El Cerillo de Lirios (Zambaktan Mum)! – diye gözlemledi genç adam derin 

düşüncelerinden sıyrılarak – Bu oldukça çirkin mekanlarda şairane isimler ne kadar 

da bol! Bu topraklarda seyahat etmeye başladığımdan beri isimlerin korkunç ironisi 

beni şaşırtıyor. Kurak görüntüsü ve terk edilmiş mutsuzluğuyla fark edilen bir mekan 

Valleameno (Latif Vadi) olarak adlandırılıyor. Verimsiz bir düzlüğün üzerinde 

uzanan ve çeşitli şekillerde fakirliğini açığa vuran kerpiçten bir köy, Villarrica 

(Zengin Kasaba) olarak adlandırılma küstahlığına sahip; ve devedikenlerinin bile su 

bulamadığı taşlı ve tozlu bir dağ geçidi var, ve buna rağmen Valdeflores (Çiçeklerin 

Vadisi) olarak adlandırılıyor. Önümüzde ne var, El Cerillo de Lirios mu? Fakat 

zambaklar nerede, Tanrı aşkına? Taşlardan ve rengi solmuş otlardan fazla bir şey 

görmüyorum. Şuna El Cerillo de Desolación (Harabe Mum) deyin de haklı çıkın. 
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Villahorrenda (Korkunç Kasaba) hariç, aynı zamanda isimlendirilmiş ve yapılmış 

gibi görünen bu yerlerde herşey ironi. Güzel kelimeler, sefil ve bayağı gerçeklik. Dil 

için bir cennet ve gözler için bir cehennem olan bu topraklarda ancak körler mutlu 

olacaktır...’
14

 

 

Eserde geçen Orbajosa dahil bütün yerler ve isimler hayal ürünüdür.
15

 Fakat daha 

önce de belirtildiği gibi, romancı ‘gerçeğe uygun’ olduğu sürece mekan yaratmakta 

özgürdür ve bu, romanın gerçekçiliğini bozmaz. Doña Perfecta adlı romanda 

olayların geçtiği yer olan Orbajosa ise yazarın kaleminden şu şekilde çıkmıştır: 

 

  ‘... Ne Bay José’nin ne de Bay Licurgo’nun konuşkanlığının tuttuğu yarım saatlik 

bir yolun ardından, bazı siyah kulelerin ve yıkık bir kalenin harabeye dönmüş 

fabrikasının öne çıktığı bir tepeye oturtulmuş hem tıkış tıkış hem de eski bir köy evi 

gözlere göründü. Şekilsiz bir duvarın ve siyah topraktan bir ağılın yerler kadar tozlu 

döküntüleri girişi oluşturuyor, bin tane mütevazı kulübenin koruduğu güç durumdaki 

duvarların çeşitli parçalarıyla, yolcudan sadaka isteyen kansız ve aç suratlara 

benzeyen, kerpiçten yapılmış sefil ön cepheleri yükseliyordu. Zavallı nehir, gözleri 

neşelendiren tek bolluk olan bağları besleyerek, metal plakadan bir kemer gibi 

kasabayı sarıyordu. İnsanlar atlarla ya da yürüyerek girip çıkıyorlardı ve insan 

hareketi, az bile olsa mimarisi ferah ve yaşamdan çok harabe ve ölüm olan bu büyük 

morluğa belli bir canlı görüntü veriyordu. Yolculardan küçük bir katkı isteyerek 

yolun bir tarafından diğer tarafına sürüklenen itici dilenciler, hüzünlü bir görüntü 

sergiliyorlardı. Sadece gömülmekle kalmayıp ayrıca çürümüş bir şehrin bulunduğu 
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 Benito Pérez Galdós, a.g.e. ss. 12-13. 
15

 Benito Pérez Galdós, a.g.e. s. 7. 
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bu mezar çatlaklarına daha fazla yakışan varlıklar görülemezdi. Bizim yolcular 

yakınlaştıklarında uyumsuz bir şekilde çalan bazı çanlar, dışavurumlarıyla bu 

mumyanın hala ruhu olduğuna işaret ediyorlardı...’
16

 

 

   Yukarıdaki betimlemelerden görüldüğü üzere kişiler ve mekanlar, Realizm 

akımının tanımında anlatıldığı gibidir. Mekan, gerçeğe uygun olmanın yanısıra, 

Madrid’in ne uzağında ne de yakınında yer alan bir kasabadır. Pepe, Perfecta, 

Inocencio ve Rosario gibi kişiler farklı kesimlerden olsalar bile, halktan insanlardır 

ve aslında belli bir kavramın temsilcileridirler. 

 

   Eserde açık bir şekilde zaman belirtilmemesine rağmen, XVII. ve XXI. 

bölümlerden bu romanın Carlist Savaşı döneminde geçtiği anlaşılmaktadır.  

 

   Özet kısmında da belirtildiği gibi Orbajosa, sarmısak üretimiyle geçinen ve dinine 

son derece bağlı bir kasabadır ve ismi Latince Urbs augusta (Augustus Şehri)’dan 

türemiştir. Orbajosa ve burada yaşayan insanlar, gelenekçiliğin ve dinsel 

dogmatizmin bir simgesidir ve tamamen yeniliğe kapalıdır. Madrid’den gelen ve 

aydın bir mühendis olan Pepe ise ilericiliğin vücut bulmuş halidir. Roman, Pepe ve 

Rosario’nun aşkları arasındaki engeli anlatırken, XIX. yüzyıl İspanyası’ndaki 

gelenekçilerin ve ilericilerin savaşını gözler önüne sermektedir. Eserde şehirden 

gelen baş kişi, taşra kesimiyle onları kışkırtacak bir şekilde çatışmaya girer ve baskın 
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 Benito Pérez Galdós, a.g.e. ss. 22-23. 
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kültür, gelişmemiş kesimin politik ve ekonomik gaspına izin vererek, geçmişten beri 

gelen inanç ve adetleri reddeder.
17

 

 

  Pepe, taşraya ilk geldiği andan itibaren kendisini az gelişmiş bu bölgedeki üstün 

kültür olarak görmektedir. Pepe’nin Licurgo gibi kişileri ‘gelişmemiş’ görmesi ya da 

onlarla dalga geçmesi, kendisini bu insanlardan üstün gördüğünün sinyalidir. Hem 

toprak hem de insanlar, Pepe için, tamamlanmış olmaktan uzaktır ve bu bölgenin 

aydınlanmış liberallerin yardımına ihtiyacı vardır. 

 

Buna rağmen hata sadece şehirli ana kişi Pepe’de değildir, çünkü o, aynı zamanda 

don Inocencio tarafından her karşılaşmalarında söz oyununa getirilmektedir. 

‘Anlaşmazlığın dalgalandığının görülebileceği yer...‘ şeklinde adlandırılmış VI. 

bölümde din konusunu öne sürerek, Inocencio, Pepe’ye şu sözleri söyler: 

 

‘ - Kesin en kısa zamanda katedralimizi ziyaret edersiniz – dedi rahip – Onun gibisi 

çok azdır, Bay José!... Sizin gibi çok harikalar görmüş ve yurt dışını gezmiş birinin 

bizim kilisemizde kayda değer birşey bulmayacağı doğru... Orbajosa’nın dağdan 

inmeleri, bizler için o kutsaldır. Onun papazı, üstad López de Berganza ona, XVI. 

yüzyılda pulchra augustiana(Augustuslu güzel) derdi. Fakat sizin gibi çok bilgiye 

sahip insanlar için belki de hiçbir değeri yok ve herhangi bir demir dükkanı bile 

daha güzel olacaktır...’
18

 

 

                                                           
17

 Sarah Sierra, The Anthropological Effect: Cultural Hierarchies and Nationalization in Pérez 
Galdós’ Doña Perfecta and Pereda’s De Tal Palo, Tal Asilla, Neophilologus,Virginia 2011, s. 256. 
18

Benito Pérez Galdós, a.g.e., s. 47. 
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   Elbette bu sözler, oldukça bağnaz bir kadın olan Perfecta’nın dikkatini hemen 

çeker ve yeğenini uyarır: 

 

‘ – Dikkatli ol, Pepe’ciğim; eğer bizim kutsal kilisemiz hakkında kötü konuşursan 

arkadaşlığımızı kaybedeceğimiz konusunda seni uyarıyorum. Sen çok şey biliyorsun 

ve herşeyden anlayan mümtaz bir adamsın; ama eğer bu büyük yapının Dünya’nın 

sekizinci harikası olmadığını keşfedersen, erdemini iyi bir zamana sakla ve bizi aptal 

yerine koyma...’
19

 

 

 Bunun üzerine don Inocencio, tekrar söze karışır, fakat söyledikleri Pepe’yi 

sıkıştırmaktan çok kendisinin bilim hakkındaki düşünceleridir: 

 

‘ –Bu şekilde sizin değerinizi övüyorum, kişiliğimin bir parçası olan dürüstlükle size 

başka bir fikrimi iletmeme izin verin. Evet, Bay José; evet, Bay Cayetano; evet, 

hanımım ve kızım; bilim, modern insanların onu okuduğu ve yaydığı kadar 

duyguların ve tatlı hayallerin de ölümüdür. Onunla birlikte ruhun ömrü kısalır; 

herşey sabit cetvellere indirgenir ve doğanın aynı ulu büyüleyicilikleri yok olur. 

Bilimle birlikle, ruhta inancın öldüğü gibi sanatlardaki muhteşem olan yıkılır. Bilim, 

hepsinin yalan olduğunu söyler ve herşeyi numaralara ve çizgilere koymak ister, 

sadece bizim bulunduğumuz maria ac terras (denizler ve topraklar) değil, Tanrı’nın 

bulunduğu coelumque profondum (derin gökyüzü) de buna dahildir. Ruhun hayran 
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kalınası hayalleri, gizemli aşırı sevinçler, şairlerin ilhamları yalan. Kalp bir 

süngerdir, beyin bir solucan yuvası...’
20

 

 

   Daha önce belirtildiği gibi Perfecta, gelenekçi ve muhafazakar kısmı temsil 

etmektedir. Peki neden Inocencio değil de Perfecta? Doña Perfecta, Orbajosa 

halkının tüm kusurlarına rağmen, mükemmel karakteri ve lekesiz namıyla 

parlamaktadır. XII. bölümde bahisleri geçen öksüz ve yetim Troya kardeşler bile, 

bütün kasabaya olumsuz takma isimler takmalarına rağmen Perfecta’ya hayrandırlar. 

Perfecta’nın dini ateşli bir şekilde savunuşu ve dini bütün tavrı, onun yüksek sosyal 

itibarlı bir kadın olarak toplumda yerini sağlamlaştırmıştır. Orbajosa’nın Katolik 

toplumunda herkes tarafından saygı görmektedir. Bir zamanlar maddi bir yokoluşun 

eşiğinde olan bu kadın, şu anda kendi topraklarını rahatlıkla idare etmektedir. 

 

   Marilyn D. Rugg’a, göre Orbajosa toplumunun direği olan Perfecta, Virginia 

Woolf’un ‘dolaylı etki’ dediği şeyi mükemmelleştirmiştir. Ataerkil toplum 

eleştirisinde Woolf, bu etkinin yok sayılacak kadar kısıtlandığını öne sürer ve 

‘dolaylı etki’ kavramının hem kadın hem de erkek için aynı derecede alçaltılmış ve 

ahlak dışı olduğunu söyler.
21

 Woolf’un savunduğu şeyin aksine Perfecta, 

Orbajosa’nun dini ve politik hiyerarşisinde, hatta Madrid’de bile büyük bir nüfuza 

sahiptir. Pepe’nin Orbajosa’da bulunduğu süre içerisinde düştüğü zor durum ve 

aşağılanmaların arkasında Perfecta vardır. Kendisi kilise hiyerarşisinde 

bulunmamasına rağmen, Inocencio ve başrahip onun isteklerini yerine getirirler. 
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 Benito Pérez Galdós, a.g.e. ss. 48-49. 
21

 Marilyn D. Rugg, The women of Orbajosa: Patriarchy as the definitive ideology in Galdós' Doña 
Perfecta, Mediterranean Studies, New York 2007, s. 199. 
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  Bir kadın olarak politikada yer almamasına rağmen, yerel politik patron ona 

minnettardır ve cinayet dahil onu her zaman izler. Carlist isyanlar sahnelendiğinde ne 

kendisi doğrudan  konuyla ilgilenir ne de onu korumak için etrafında yer alan 

erkekleri öne sürer. Bunun yerine bu kişileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanır: 

 

‘- Çetelerle ilgili – dedi doña Perfecta, içmeyi bitirdiklerinde - , söyleyeceğim tek 

şey, vicdanının sana emrettiği şeyi yap. 

 

-  Ben emirlerden anlamam – diye bağırdı Ramós -. Hanımefendiyi memnun edecek 

şeyi yapacağım. 

 

-O kadar ciddi bir konuda sana öğüt veremem – diye cevap verdi kendisine çok uyan 

dikkatli ve ılımlı bir tavırla -. Bu ciddi, çok ciddi ve sana hiçbir öğüt veremem... 

Ama, ne, kendini sokağa atmaya mı karar verdin? – dedi Ramos’a hanımefendi -. 

Sana öyle birşey yapmanı öğütlemedim ve eğer yapıyorsan, kendi 

gönüllülüğündendir. Bay don Inocencio da sana bu anlamda bir kelime etmedi. Ama 

eğer sen buna böyle karar veriyorsan, güçlü sebeplerin olacak.’  
22

 

 

   Bu kadar güçlü bir kadın, elbette bulunduğu toplumun gözünde kaymakamdan bile 

daha yukarıda bir seviyeye sahiptir. Her ne kadar yeğeninin küstah yönünü ortaya 

çıkartan kişi Inocencio olsa da,  onun sonuna karar veren, gelenekçiliğin simgesi 

Perfecta olmuştur. 
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Pepe’nin kasaba insanlarının dini ibadetleriyle alay etmesi, onun Orbajosa 

yaşayanlarının adetlerini reddettiğinin altını çizer. Katedraldeki uygunsuz 

davranışlarından dolayı azarlanmasının hemen ardından şu tepkiyi verir: 

 

‘ – Daha fazla dayanamayacağım – diye ekledi Pepe – bu boyanmış ve cilalanmış 

resimler, Tanrı benzetmem için beni bağışlasın, büyük insanların oynadığı oyuncak 

bebeklere oldukça benziyor. Onları sarmalayan tiyatro kıyafetleri için ne 

söyleyebilirim? Aziz Patrik’e ve ona tapan Kilise’ye olan saygımdan dolayı 

vasıflandıramayacağım bir manto giymiş bir Yakup gördüm. Sunaklarda, en içler 

acısı sanatsal zevkten resimler birikmiş ve taçların, buketlerin, yıldızların, ayların ve 

diğer metalden ya da yaldızlı kağıttan süslerin çokluğu, dini hisleri gücendiren 

demirci gibi bir görüntü oluşturuyor ve ruhumuzu bayıltıyor. Dini düşünceyi 

yüceltmekten uzak bir şekilde onu küçültüyor ve komik olanın düşüncesi onu alt üst 

ediyor. Fikirlere, dogmalara, mistik yüceltmelere akla uygun bir form vererek büyük 

sanat eserleri oldukça asil bir görev gerçekleştiriyorlar. Zevkin karmaşıklığı ve 

anormalliği, yanlış anlaşılmış bir merhamet duygusuyla kiliseleri dolduran gülünç 

eserler de kendi görevlerini yerine getiriyorlar; fakat bu yeterli ve üzücü, batıl 

inançları kışkırtıyorlar, şevki soğutuyorlar ve inananın gözünü sunaklardan 

uzaklaştırmaya zorluyorlar ve gözlerle beraber ne çok derin ne de çok emin inanca 

sahip olan ruhlar da ayrılıyor...’
23

 

 

   Pepe, bu sözleriyle Orbajosalıların kültürel etkinliklerini çocukça bulduğunu dile 

getirir. Devamında ettiği sözler ise tansiyonu iyice yükseltir: 
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‘ –Fakat kalbimin kanatlarının düştüğü an, - diye amansız bir şekilde devam etti 

mühendis – önünde olan bir çok insandan ve onu aydınlatan bir çok mumdan 

anlaşıldığı kadarıyla büyük bir hürmet içinde olan Bakire’yi gördüğüm zamandı. 

Onu, kenarları altın şeritli kadifeden derin bir uzun elbiseyle, günün en rüküş 

modalarını geçen tuhaf bir şekilde giydirmişler. Suratı, küçük maşalarla kıvrılmış 

bin tane dantelden oluşan kalın yapraklardan görünmüyor ve uzun sopanın 

ortasındaki altından çizgilerle çevrelenmiş taç, kafanın üzerine konmuş çirkin bir 

katafalk. Bebek İsa’nın pantalonları aynı kumaştan ve aynı altın kenarlardan... 

Devam etmek istemiyorum, çünkü Anne ve Oğul’un nasıl olduğunun tanımı beni, 

belki de bir densizlik yapmaya götürecek. Daha fazla konuşmayacağım, fakat 

kahkahamı saklamam ve bir an bile saygısız görüntüye baktığımda ‘Anne’m ve 

Efendi’m, seni ne hale sokmuşlar!’ diye düşünmemem imkansız...’
24

 

 

  Pepe’nin bakış açısına göre Orbajosa’da yaşayan insanlar ilkel bir psikolojiye 

sahiptirler. Bu, onların modern çağın faydalarını anlamalarını engellemektedir. Bu 

durumdan dolayı ilkel toplumu modern çağa taşıyabilmek için devletin araya girmesi 

gerekmektedir. Daha önceden belirtildiği gibi roman liberal, aydınlanmış ve ilerici 

kısmı temsil eden Pepe Rey ile gelenekçi ve katolik kesimi temsil eden Perfecta 

Polentinos arasındaki çatışmayı ele almaktadır. Pepe’nin devreye girmesini uygun 

gördüğü devlet ise ordudur ve ordu Madrid’in merkezileşmiş gücünü temsil 

etmektedir. Bölüm adlarından da anlaşılacağı gibi, ordu devreye girdikten sonra Pepe 

ve Orbajosa arasındaki anlaşmazlık (discordia) bir savaşa (guerra)  dönüşür. 
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  Sarah Sierra’nın ‘The Anthropological Effect: Cultural Hierarchies and 

Nationalization in Pérez Galdós’ Doña Perfecta and Pereda’s De Tal Palo, Tal 

Asilla’ adlı makalesinde, Pepe’nin Rosario ile olan ilişkisiyle asimile edilip 

geliştirilecek taşra bölgesiyle, devletin etkileşimi arasında paralellik kurulur. 

Rosario’nun tamamlanmamış ve tamamlanmak için ek bir materyale ihtiyacı 

olduğunu savunan Sierra, tezini doğrulamak için Rosario’nun tanımından 

yararlanmıştır:
25

 

 

‘Rosario, Portekizlilerin saudades deyiminin eyilimini gösteren zayıflıkta ve 

kırılganlıkta bir kız çocuğuydu. İnce ve saf suratında şairlerin büyük bir kısmının 

bayan kahramanlarına atfettiği inci gibi bir yumuşaklık gözlemleniyordu ve duygusal 

verniği olmadan hiç bir Enriqueta ve hiç bir Julia ilginç olamazlardı. Rosario’nun o 

kadar tatlı ve alçak gönüllü bir surat ifadesi vardı ki onu gördüğünde insanlar onda 

eksik olan mükemmellikleri özlemiyorlardı. Çirkin değildi, kelimeye ihtimamlı bir 

anlam vererek ona güzel denebilecek hiperbolik bir surata sahip olduğu kesindi. 

Doña Perfecta’nın kızının gerçek güzelliği sedef, kaymaktaşı, fildişi ve insan 

çehresinin tanım kompozisyonunda kullanılan diğer maddeleri ıskalayarak bir tür 

şeffaflıktan geliyordu; ruhunun derinliklerinin açıkça görülebildiği bir transparanlık 

diyorum; denizinki gibi girintili ve korkunç derinlikler değil, bir nehrinki gibi dingin 

ve açık. Fakat, orada bir insanın tamamlanmış olması için gereken madde eksikti: 
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nehir yatağı eksikti, kıyılar eksikti. Ruhunun derin akıntısı, dar kıyıları yalayıp 

yutmakla tehdit ederek taşıyordu...’
26

 

 

Sarah Sierra, bu tanımla Rosario ve Orbajosa arasında bir bağlantı kuruyor ve 

Pepe’nin onları ‘eksik’ gördüğünün ve tamamlanmak için dışarıdan gelen bir 

yardıma ihtiyaçları olduklarının bir kere daha altını çiziyor. 
27

 

 

  Kasaba halkının toplanıp sohbet ettiği sosyal bir mekan olan Casino’da ‘Pepe’nin 

Rosario ile topraklarından yararlanmak için evlenmek istediğini’
28

 iddia etmeleri, bu 

evliliği bir mantık evliliği olarak gördüklerini göstermektedir. Fakat Pepe’nin 

Rosario’ya olan hisleri basit ve boş değildir. Daha önce de belirtildiği gibi ilk görüşte 

aralarında derin bir sevgi başlamıştır. Karanlıklara ışık adlı onyedinci bölümde 

Rosario, annesinin engellemelerine rağmen Pepe’yle görüşmüş ve onunla evlenmeyi 

kabul etmiştir. Fakat bundan önce Pepe’nin ağzından onun, annesi ve Inocencio’nun 

söylediği gibi bir ateist olmadığını ve Tanrı’ya inandığını duymak istemiştir. Sarah 

Sierra, bunu ‘Rosario’nun kendi kültüründen ve kökenlerinden vazgeçmeden, 

modernleşmeye adapte olmaya meyilli’ olarak yorumlamıştır.
29

 

 

Rosario’nun uzlaşmacı tavırlarına rağmen Pepe, onun inançlarını geçiştirmiş ve 

onları, medeniyetin kurulması esnasında kolaylıkla yeniden yazılabilen göstergeler 

olarak görmüştür. Don Cayetano’nun Pepe’yi Rosario’nun aileden gelen bir tür 

‘delirme’ hastalığı olabileceğine karşı uyarmasına rağmen, Pepe bunu inkar etmiş ve 
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Rosario’ya da inkar ettirmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, biçimlendirilmeyi 

bekleyen bir hamur olan Rosario ise hiçbir şeyi olmadığına inanmıştır. Annesinin de 

evliliklerine verdiği korkunç tepki, genç kızın hazin sonunu hazırlamıştır. 

 

Romanda, bir noktadan sonra, Rosario’yu korumak, doña Perfecta ve tüm Orbajosa 

halkı için kasabayı korumakla aynı anlama gelmeye başlamıştır. Pepe’nin kasabada 

kalmasını tüm kadınlar için bir tehdit ilan eden Perfecta ve kasabanın ileri gelenleri, 

‘evi ve kadınları vahşi istilacıdan korumak’ için planlar yapmaya başlarlar. 

Perfecta’ya veya kızına karşı olan herhangi bir tehdit, Orbajosa’nın kültürüne ve 

kimliğine yapılmış bir saldırı olarak algılanmaktadır. Pepe’nin kendi savaşını devleti 

arkasına alarak sürdürmesi, kasabadaki insanların Madrid’in inancını sorgulamasına 

ve Madrid’e cephe almasına sebep olmuştur: 

 

‘ – Çoğu, ve bir kısmı güzide savaşçılardı. Ama şimdi, o zamanlar değil, hanımım. 

Gerçek şu ki, eğer dikkatlice bakarsak, inanç şu anda öncekinden daha çok tehlikede. 

Aniden şehrimizi ve köyümüzü işgal eden bu ordu neyi temsil ediyor? Neyi temsil 

ediyorlar? Madrid’i işgal eden ateist ve protestanların hain fetihleri ve inancın yok 

edilmesi için kullandıkları iğrenç bir gereçten daha fazlası mı? Bunu hepimiz iyi 

biliyoruz. O yozlaşmanın, skandalın ve dinsizliğin merkezinde, yabancıların altınıyla 

satın alınmış bir kaç habis adam, inancın tohumu olan bizim İspanya’mızı yok etmek 

için kullanılıyorlar. Peki sizler neye inanıyorsunuz? Bizi bize ayinimizi yapmamız 

için, sizi de kalan düşünceyle ve utançla onu dinlemeniz için bırakıyorlar..., ama en 

iyi gün... Kendi adıma, ben sakinim ve şeytanların zaferinden korkmuyorum. Bizi 

korkunç günlerin beklediğini biliyorum; her ne kadar papaz alışkanlıklarını giyiyor 
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olsak da, saç telimiz kadar kalan ömrümüz var, çünkü, hiç şüphe duymayınız, 

İspanya tek bir günde binlerce dini bütün rahibin canlarını verdiği Fransız Devrimi 

gibi sahnelere tanıklık edecek... Ama benim acelem yok. Beni kafamı kesmeye 

götürdüklerinde, onlara boynumu sunacağım, zaten yeterince yaşadım. Ne işe 

yarıyorum? Hiçbir şeye, hiçbir şeye.’
30

 

 

   Bunun yanısıra liberallerin kendilerini asla fethedemeyeceğini Inocencio oldukça 

açık ve net bir şekilde dile getirirken, bir yandan da Pepe Rey’e zarar gelmesini 

onaylamadığını şu sözlerle anlatır: 

 

  ‘– Tanrı’nın kanununun zaferine kör bir inancım var. Birilerinin onu korumak için 

çıkması lazım. Birileri değilse diğerleri. Zaferin alkışı ve onunla sonsuz görkem, 

birilerinin bunları taşıması lazım. Kötüler yok olacaktır, bugün değilse, yarın. 

Tanrı’nın kanununa karşı gelen kişi düşecektir, başka çare yok. Bu şekilde olur, öteki 

şekilde olur ama düşmelidir. Onu ne onun bilgiciliği, ne sığınağı ne de tuzakları 

kurtarır. Tanrı’nın eli ona karşı kalkmıştır ve kesinlikle onu yaralayacaktır. Ona 

şefkat gösterelim ve onun bağışlanmasını dileyelim... Sizlere geldiğinde evlatlarım, 

kesinlikle çıkacağınız bir yolla ilgili size bir kelime bile dememi beklemeyin. İyi 

olduğunuzu biliyorum; kararlılığınızın ve size yol gösteren asil amacınızın, kan 

dökülmesinin sebebiyet verdiği günahkar lekeyi yıkayacağını biliyorum; Tanrı’nın 

sizi kutsayacağını; ölümünüz gibi zaferinizin de sizi insanların ve Tanrı’nın gözünde 

yücelteceğini biliyorum; insanların size alkışları, övgüleri ve onurun tüm şanslarını 

borçlu olduğunu biliyorum; ama tüm bunlara rağmen ağzımdan size kavga etmeniz 
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lafı çıkmayacak. Bunu hiçbir zaman yapmadım ve şimdi de yapmayacağım. 

Kalbinizin gücünü tamir ederek kullanın. Eğer size çıkmanızı söylüyorsa, doğru 

zamanda çıkın. Eğer bu sefil ordu burada kalmaya devam ederse, boynumu celladın 

karşısında sunmak ve şehit olmak için istifa edeceğim. Ama eğer asil ve ateşli bir 

itici güç ve Orbajosa’nın evlatlarının inancı, ülkemizin talihsizliklerinin kökünü 

kazımaya yardım ederse, sadece hayatımı tövbekarlığa, çalışmaya, istifaya ve sizin 

yurttaşınız olduğum için en kutsanmış insan olacağım, sizin kahramanlığınızın bir 

günü gibi cenneti amaçlamak için yapılacak daha övgüye değer birşey 

görünmüyor.’
31

 

 

   Sözlerinden anlaşıldığı gibi, her ne kadar Pepe’nin içinde bulunduğu durumun 

mimarlarından biri olsa da, Inocencio asla Pepe’nin ölümünü istememiş, hatta 

insanları bu konuda uyarmıştır. 

 

   Rosario, annesine Pepe ile evleneceğini söylediğinde Perfecta’nın kinden gözleri 

dönmüştür. Çünkü Rosario’yu korumak, dünyasını, inancını ve halkını korumaktır. 

Avluda bekleyen yeğenini gördüğünde Caballuco’ya verdiği ‘Öldür onu!’ emri, 

aslında sadece kendisinin değil, tüm Orbajosa halkının isteğidir. 

 

  Roman, liberallerin ve devletin çevre bölgelere olan emperyalist tutumunu 

eleştirmektedir.  Pepe Rey’in kaba bir şekilde taşra bölgesinin değerlerini yok 

sayması ve burayı kolayca fethedilebilecek bir yer olarak görmesi yaptığı en büyük 

hatadır. Kendisi de bir liberal olan Benito Pérez Galdós, bu kitabıyla ilericilerin 
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ideolojisini değil, metodlarını eleştirmektedir. Gözlemci kimliğini elden asla 

bırakmayan realist yazarlar, ülkelerinin durumunu, eserlerinde topluma aksettirirler. 

Yazar, XIX. yüzyılı yeni ile eskinin savaşıyla geçiren İspanya’nın hatalarını edebiyat 

aracılığıyla gözler önüne sermek istemiştir. 

 

Eserde ele alınan bir başka konu öbeği ise son bölümde ‘Bu (roman), bitti. Şimdilik 

iyi görünen ve görünmeyen insanlar hakkında söyleyebileceklerimiz bu 

kadar.’
32

cümlesiyle okura anlatılmak istenen, her insanın göründüğü gibi 

olmadığıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi eserde kişilerin ve yerlerin isimlerinde bir 

ironi, bir aldatmaca mevcuttur. Her ne kadar yazar bunu eserin sonunda bu sözlerle 

açık bir şekilde belirtmiş olsa da, aslında roman boyunca okura Pepe’nin ağzından 

‘hiç birşeyin göründüğü gibi olmadığı’nı göstermiştir.  
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4.  MISERICORDIA ve REALĠZM 

 

4.1. Eserin Özeti 

 

    Eserin ana karakteri Benigna (etrafındakiler tarafından Benina, hanımı tarafından 

Nina şeklinde adlandırılır), San Sebastian Kilisesi’nin önünde sadaka dilenen bir 

dilencidir. 60 yaşlarındaki bu iyi yürekli kadın, hanımı doña Paca’dan gizli bir 

şekilde onları geçindirmek için dilencilik yapmaktadır ve bunu saklamak için ona 

don Romualdo adlı bir rahibin yanında çalıştığını söyler. Romanın başında, karısı 

yeni vefat etmiş olan Carlos Moreno, Benina’ya ertesi gün evine onu ziyarete 

gelmesini söyler. O gün için yeterli parayı bulamayan kadın, Fas’tan gelen kör bir 

dilenci olan Almudena’dan 5 peso ister. Bu parayla, geçim sıkıntısı çeken insanların 

alışveriş yaptığı bir pazardan aldığı yiyeceklerle ve doña Paca’nın ilaçlarıyla eve 

döner ve içinde bulunduğu sıkıntılı duruma rağmen çeşitli lükslerinden asla 

vazgeçmeyen hanımına güzel bir sofra hazırlar. 

 

  Benina, hayatının büyük bir kısmını doña Paca ya da tam adıyla Francisca Juárez de 

Zapata ve ailesi için çalışmaya adamıştır. Eskiden mali durumları çok iyi olan Zapata 

ailesi, Paca’nın lükse düşkünlüğü yüzünden bu durumunu koruyamamıştır. Bir dul 

olan Paca’nın Antonio adında bir oğlu ve Obdulia adında bir kızı vardır. 

Küçüklüğünde çok yaramaz olan ve ‘iki annesi’nden de çalan Antonio, 

yetişkinliğinde Juana adlı genç bir bayanla evlenmiş ve iyi bir evlilik hayatı 

olmuştur. Fakat hastalıklı bir çocuk olan Obdulia için durum pek de parlak değildir. 

Annesinin zengin bir akrabasıyla evlendirmek istediği genç kız, başka bir adamla 

evlenir. Fakat çok uzun süre geçmeden kendisiyle ilgilenmemeye başlayan bu adam, 
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bir süre sonra eve bile uğramaz olur. Ara sıra kocasının ailesinden gelen yardımlarla 

ayakta durmaya çalışan Obdulia’ya Benina da elinden geldiğince yardım etmektedir. 

 

  Zapata ailesinden kimi zaman ayrılmış olan Benina, düştükleri durumdan sonra 

onları asla yalnız bırakmaz. Antonio ve Obdulia’yı kendi çocukları gibi sevmektedir. 

Borçlar içinde yüzen aileyi ise ayakta tutmak için Benina’nın elinden gelen tek şey 

dilenmektir. 

 

  Ertesi gün olduğunda Benina, hanımının akrabası olan Carlos Moreno’nun evine 

gider. Hala eşinin yasında olan Moreno, Benina’yı bu borç durumunun içinden nasıl 

çıkacaklarını konuşmak için çağırmıştır. Ona bir gelir-gider defteri veren adam, 

kalemleri bile olmayan Benina’ya bir de kalem vermiş ve ona 60 peso (12 duro) 

ödeyeceğini söylemiştir. Bu haberden dolayı havalara uçan Benina’nın mutluluğu 

çok uzun sürmez, çünkü Carlos ona bu parayı altı aylık bir süreçte verecektir ve o 

gün için sadece 10 peso (2 duro) verir. Hayalleri yıkılan Benina, defteri ve kalemi 

alır ve yolda Almudena’ya rastlar. Almudena, ona isterse Carlos Moreno’nun tüm 

parasının onun olabileceğini, sadece ‘alt dünyadaki kral’ı çağırması gerektiğini 

anlatır. Beraber oturdukları yerde Almudena’nın ev arkadaşı Pedra ve onun arkadaşı 

Diega’yı görürler. Gerçek adı Mordejai olan Almudena, onlara Fas’tan geldiğini, 

normalde çok zengin bir ailesi olduğunu fakat onun daha fazla para kazanma 

isteğiyle yollara düştükten sonra gözlerinin mikrop kapıp kör olmasıyla gelişen 

hikayesini anlatır. Almudena, kendisini mutlu edecek kadını bulmak istemektedir. Bu 

hikayeyi dinledikten sonra Benina işine gitmeden önce Benina, don Carlos’tan aldığı 

defter ve kalemi genç kızlara satar.  
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  Benina, hanımının evinden  önce Obdulia’nın yanına uğrar. Frasquito Ponte isimli 

bir beyefendi de yanındadır. Ponte ve Obdulia hayal alemlerine dalarken Benina, o 

gün bulduğu paraların bir kısmıyla Obdulia ve Ponte’ye yiyecek birşeyler hazırlar ve 

Frasquito’ya biraz para verir. 

 

  Eve döndüğünde doña Paca, ona neler olduğunu sorar fakat cevap beklemeden 

hakaretler yağdırır. Çok geçmeden Benina’nın gönlünü alır ve Carlos Moreno’dan 

gelecek hiçbir parayı istemediğini söyler. 

 

  Ertesi gün Benina, bir arkadaşından borç almaya gider ve onların evinde Frasquito 

Ponte’nin çok hasta olduğunu duyar. Ponte’yi alıp eve getiren iyi yürekli kadın ona 

bakmaya başlar. Fakat bunu duyan Almudena çılgına döner, onu şeytan olmakla 

suçlar ve Benina’ya sopasıyla vurmaya çalışır. Benina’ya bir darbe indirmeyi başaran 

kör adam, bir süre sonra bu yaptıklarından pişman olur ve ağlamaya başlar. 

Benina’dan af dileyen adamcağız, ona aşık olduğunu ve hayatının geri kalanını 

onunla geçirmek istediğini söyler. Çok şaşıran Benina, kendisinin yaşlı olduğunu ve 

ikisinin evlenemeyeceğini belirtir. Fakat kör dilenci ısrarcıdır ve evlenip Fas’a 

yerleşmelerinin, orada çok huzurlu ve güzel bir hayat sürmelerinin hayalini kurar.  

 

  Ertesi gün Benina, bir çingene mahallesine taşınan Almudena’yı bulmaya gider, 

fakat başarısız olur. Eve geldiğinde ise doña Paca, don Romualdo’nun onları ziyarete 

geldiğini söyler. Kafası karışan Benina, yarattığı ‘don Romualdo’ figürünün gerçek 

mi yoksa hayal mi olduğunu sorgulamaya başlar. 
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   Bu olayı izleyen günde Almudena’yı bulmayı başaran Benina, ona yemek götürür. 

Fakat kör adam, ona zarar verdiği için çok pişmandır ve eğer onunla evlenmezse 

yemeyeceğini söyler. Benina, ona onu sevdiğini açıklar ama bu sevgi bir evlat 

sevgisi gibidir. Aynı gün yolda bir grup serseri tarafından saldırıya uğrarlar. 

Almudena çok ciddi bir yara alır. Benina, onu eve götüremeyeceğini bilmektedir. Bu 

yüzden cebinde olan parasıyla onu bir ailenin yanına bırakır ve onlara para 

karşılığında birkaç gün Almudena’ya bakmalarını söyler. 

 

Hızlı bir şekilde iyileşen Almudena, kısa bir süre içerisinde Benina ile beraber 

dilencilik yapmaya geri döner. Fakat bir gün bir grup polis onları tutuklar. Çünkü 

dilencilik yapmak artık bir suçtur. Bu durumdayken bile Benina’nın tek düşündüğü 

şey akşam hanımının nasıl yemek yiyeceği ve onu çok merak edeceğidir. Almudena 

ise ona üzülmemesini söyler. Çünkü en azından hapiste onlara çorba ve ekmek 

vereceklerdir. 

 

  Benina’nın tahmin ettiği gibi hanımı doña Paca ve o esnada evde olan Frasquito 

Ponte oldukça endişelenirler. Benina’nın bir gün önceden yaptığı yemekleri yiyen bu 

iki kişi, hiç beklenmedik bir misafirle karşılaşırlar. Don Romualdo’yu karşısında 

gören Francisca, ilk başta onun Benina ile ilgili haberler getirdiğini düşünür. Fakat 

genç rahip, Benina isimli birini tanımamaktadır bile. Don Romualdo, doña Paca’yı 

ona kalan mirasla ilgili bilgilendirmek için gelmiştir. Saniyelerden bile daha kısa bir 

süre içerisinde emektarı Benina’nın yokluğunu unutan doña Paca, sevincinden 

bayılır. Miras konusu konuşulduktan sonra bile halen doña Paca’nın aklında soru 
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işaretleri vardır. Rahibe, Benina hakkında sorular sormaya devam eder.  Don 

Romualdo ise ona San Sebastián Kilisesi’nin önünde bir Arap ile birlikte dilenen bir 

kadın olduğunu, belki de bahsettikleri Benina’nın o olduğunu söyler. Doña Paca 

buna inanmaz ve genç rahibe bir tür büyü yapıldığını düşünerek bu konunun 

üzerinde fazla durmaz. 

 

Francisca Juárez de Zapata’ya kalan bu mirastan aynı zamanda çocukları Antonio ve 

Obdulia’ya ve Frasquito Ponte’ye de birtakım şeyler kalmıştır. Para eline geçer 

geçmez evine eşyalar almaya başlayan Paca, sürekli güzel yemekler yemektedir. 

Benina hala ortalıkta yoktur. O esnada Antonio’nun karısı Juliana çıkagelir. Juliana 

ona parayı daha önceki gibi har vurup harman savurmamasını, daha dikkatli 

harcamasını söylemektedir. Ayrıca Juliana’ya göre Benina işe yaramamaktadır ve 

doña Paca ona bakmaktadır. Francisca her ne kadar Benina’nın kendisinin sadece 

emektarı olmadığını, ayrıca bir arkadaşı ve ailesi olduğunu söylese de Juliana’nın 

ona yeni bir hizmetçi bulması teklifini kabul eder.  

 

Frasquito Ponte, birkaç gün sonra Benina’yı bulunduğu yerden çıkarır. Hala tek derdi 

doña Paca olan Benina, evlerine vardığında bir şeylerin değişmiş olduğunu hemen 

anlar. Francisca, ona durumu anlatır ve eğer Almudena’yı bırakırsa gelip orada 

yaşayabileceğini söyler. Fakat Benina, onu bırakmayacaktır. Evden çıkar ve 

kendisini bekleyen Almudena’nın yanına gider ve ağlamaya başlar. Almudena ona 

İspanya’nın  nankör olduğunu ve dilenerek Kudüs’e kadar gidebileceklerini ve orada 

yaşayabileceklerini söyler. 
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Durumun böyle olduğunu öğrenen Frasquito Ponte, doña Paca’nın evine gelir. Bir 

gün öncesinde attan düşmüş ve ‘pek önemli olmayan’ bir darbe almıştır. Doña 

Paca’ya bunu Benina’ya nasıl yapabildiğinin hesabını sorar. Onlara nankör 

olduklarını haykırırken, bir gün önceki aldığı darbeden dolayı dengesini kaybeden 

Ponte, düşer ve ölür. 

 

  Aradan bir süre geçer. Juliana, Benina’yı ziyarete gelir. Ona çocuklarının öleceğini 

söyler. Ondan kendisini affetmesini diler. Benina hiç düşünmeden onu affeder. 

Juliana ona bir azize olup olmadığını sorar. Benina ona bir azize olmadığını söyler ve 

bir daha günah işlememesini tembihler. 

 

  Böylece Benina fakir yaşamına devam ederken doña Paca, Juliana’nın egemenliği 

altında nefes almaya bile korkarak yaşamını sürdürür. 
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4.2. Eserde Realizm 

 

   1897’de yayımlanmış Misericordia adlı eser, Doña Perfecta’nın aksine hiç biri 

isimlendirilmemiş 41 bölümden oluşmaktadır. Ana olaylar, çoğunlukla baş kişi 

Benina’nın etrafında dönmektedir. Bu roman, Benito Pérez Galdós’un ikinci dönem 

romanlarındandır. 1897 senesi Galdós için önemli bir senedir, çünkü bu yıl içinde 

yazar Real Academia’ya girmiştir. 

 

Kimi kaynaklarda bu eserin natüralist olduğu söylenir. F. Carlos Sainz de Robles bu 

konu hakkında şunu sorar: Galdós natüralist bir romancı mıdır? Yoksa gerçekçi mi? 

Realizm ve natüralizm aynı anlama mı gelir?
33

 Yazarlar, bu sıfatları genelde 

kendileri şekillendirmektedir. Sainz de Robles sözlerine şu şekilde devam eder: 

 

‘ ... Galdós’a asla natüralist demeyeceğim. Çünkü her zaman realizmin natüralizme 

Madrid’in Lima’ya yakın olduğu kadar yakın olduğuna inanacağım. Çünkü bu ikisi 

arasındaki fark gözle görülecek kadar belli ve büyüktür. İkisi de gerçekleri anlatmak 

amacıyla ortaya çıkmıştır. Fakat çoğu zaman aynı kan ve aynı eğitimle iki kardeş 

arasında benzeri şeyler olur, iki yabancıdan daha çok yabancılaşırlar. Evet, çünkü 

realizm ve natüralizmin aynı aileden olduğu tasdik edilmiştir. (...) En güçlü ve en 

azaltılamayan farklılıklar, bir fikrin iki yola ayrılmasından oluşur. 

 

Ve bana sorulacaktır: Natüralizm, gerçekçi değil mi?. Evet, öyledir. Bu konuyu 

tanımlayan Zola, ‘Sanat, bir yaradılış aracılığıyla görülen gerçekliktir.’ demiştir. 

                                                           
33

 Federico Carlos Sainz de Robles, Pérez Galdós Vida, Obra y Época, Vasallo de Mumbert, Madrid 
1970, s. 187. 
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Biri ve diğeri arasında kolaylıkla diğer başka farklılıklar buluyorum. Natüralist 

yazar, öznel bir yazardır; yaradılıştan kolaylıkla ayrılamaz; realist yazar ise 

nesneldir. Natüralistin bir yaratma şekli vardır; realistin ise bir görme tarzı. 

Natüralist romancı, eserini bir radyografi yapma niyetindedir; realist romancı ise 

bir ayna ile sınırlandırılır. Realizm hissizliktir, bir coşkudur. Naturalist yazar  

kaçınılmaksızın  kendisini yarattıklarıyla karıştıracaktır, onların bazılarının içinde 

yer alacaktır, onlara acıyacaktır ve diğerlerine işkence etmekten zevk alacaktır ve 

onların kaderini değiştirmek isteyecektir. Yani natüralist yazar, her ne kadar 

romanındaki figürlere müdahale etmek istemese de, onların hayatlarına karışacaktır 

ve hislerini bir kenara bırakamayacaktır. Realist yazar, asla kişilerinin toprağına, 

zeminine adım atmayacaktır, hiçbirine acımayacaktır ve onları okur karşısında ne 

koruyacak ne de suçlayacaktır ve acımasız olanın onları karıştırmasına izin 

verecektir; belki de ona korkunç bir acıya yol açan keder, yarattıklarından birini 

tüketecektir, ama bir an bile onları bu acıdan kurtarmayı düşünmeyecektir; 

duygusuzca neyin nasıl olduğunu anlatmakla kendisini sınırlayacaktır. Yani realist 

yazar, natüralist yazarın aksine, roman figürleriyle kendisini karıştırmayacak, her ne 

kadar onları benimsese de onların kaderini değiştirecek birşey yapmayacaktır. 

 

  (...) Galdós’un yaratmak için olan realizmi, doğaya sadık olan taklidin etimolojisi 

değil, realist bir gerçekçilikti; yarattıkları  gerçek ve etkili bir varlığa sahipti. O, 

natüralizmi incelikle sınırlandırılmış bir bölgede hapsetmişti.’
34

 

 

                                                           
34

Federico Carlos Sainz de Robles , a.g.e. ss. 187-188-192. 
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Sainz de Robles’in dediği gibi Benito Pérez Galdós, natüralizmden çok realizme 

kaymıştır. Her ne kadar bu eserde natüralizmin etkileri görülse de, eserde 

gerçekçiliğin etkileri çok daha ağır basmıştır. 

 

    Eser, üçüncü kişi tarafından anlatılmaktadır. Fakat Doña Perfecta’daki’nin aksine, 

eserin birinci bölümünde yazar, ‘İki yüzde de farketmiş olacaksınız...’
35

gibi 

cümlelerle okuyucuya seslenerek, onu bir okuyucu olmaktan çıkarıp, eserin içine 

çekmektedir. James Mandrell’e göre bunun sebebi, bizi gerçekçilikle anlatılacak bir 

öykünün olduğu bu kurgusal dünyaya getirmektir. Yine Mandrell’e göre bu anlatımın 

bir başka sebebi, bu dünyadaki insanlarla bir tür yakınlık kurmamızı sağlamaktır.
36

 

 

Gerçekçilik akımını diğer edebiyat akımlarından ayıran ve ilk olarak göze çarpan 

özelliklerinden biri, yazarların kişileri ve mekanları resmedişleridir. Şüphesiz ki 

Misericordia  bu konuda oldukça zengindir. Galdós, ikincil karakterlere kadar 

romandaki bütün kişileri tasvir etmekle kalmayıp, onlara kalemiyle yaşam vermiştir. 

Romandaki betimlemelere örnek verilecek olursa, kişi betimlemesinin en iyi örneği 

baş kişi Benina’nın tasvirinde görülür: 

 

‘ Benina’nın tatlı, belli bir noktaya kadar ince bir sesi ve iyi bir eğitimi vardı ve 

suratı, yaşlılıktan dolayı artık basmakalıp olmuş ilginç bir zarafetten mahrum 

değildi, çok az algılanabilir donuk bir zarafetti bu. Dişlerinin yarısından çoğunu 

duruyordu. Büyük ve siyah gözleri, yaşlılığın ve sabah soğuğunun sebep olduğu 

çizgilere neredeyse sahip değildi. Burnu, meslek arkadaşlarının burunlarına göre 

                                                           
35

 Benito Pérez Galdós, Misericordia, Alianza Editorial, Madrid 2002, s. 7. 
36

 James Mandrell, The Three Faces of Misericordia, Studies in Honor of Denah Lida, New York 2005, 
s. 179. 
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daha az şekillenmişti ve kabataslak ve iri yarı eklem yerlerine sahip  parmakları, 

kerkenez tırnaklarıyla bitmiyordu. Elleri lavanta gibiydi ve hala temizlik 

alışkanlığını koruyordu. Alnına iyi bağlanmış bir bandaj takmıştı ve üzerinde siyah 

bir eşarp, siyah palto ve elbise ve çizgileri iyice meydana çıkmış suratında tatlı ve 

duygulu bir ifade ile dünyayı tövbe içinde gezen bir Azize Rita de Casia’ya 

benziyordu. Sadece istavrozu ve alnındaki yarası eksikti, bazı seferlerdeki gibi bir 

nohut büyüklüğündeki, yuvarlak, mor ve sanki baş parmakla iki kaşın arasına 

yerleştirilmiş gibi duran yağ bezesinin, o yara olduğuna inanılabilirdi.’
37

 

 

   Bu tasvirde, Benina’nın fiziksel görünüşü verilmiştir. Benina, görüldüğü üzere 

halktan ve sıradan biridir. Fakat onu sıradışı yapacak birşey varsa bu, kuşkusuz ki, 

sadece azizlere ve azizelere yakışacak iyiliği ve kendini düşünmeksizin yaptığı 

fedakarlıklardır. 

 

   Romanın geçtiği mekanlar Madrid’in arka sokaklarıdır. Bu eserde Galdós, bir 

ressam gibi Madrid’i tuvale aktarmıştır; roman çoğunlukla fakir mahallelerde ve 

kafeteryalarda geçtiği gibi daha yüksek sınıfın oturduğu mekanlarda da geçmektedir.  

Eser, XIX. yüzyılın sonlarında İspanya’nın gözden kaçmayan bir gerçekliği olan 

fakirliği işlemektedir. Kitabın en önemli kişisi Benina’dan sonra gelen en önemli kişi 

olarak sayabileceğimiz karakter olan Almudena’nın yaşadığı yerin tasviri ise 

şöyledir: 

 

                                                           
37
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‘ Mesón de Paredes’in la Ronda de Toledo ile sonlandığı noktadan çok 

uzaklaşmadan, birleştirilmiş koridorlara sıralanmış ucuz evlerin geniş kovanı olan 

Santa Casilda hanını buldular. İnsana ait olan herşeyin kalıntısı, israfı ve yağması 

olan çöp yığınıyla dolu uzun ve dar bir avlu ya da geniş bahçeden buraya 

giriliyordu. Almudena’nın yaşadığı oda, yerin düzlüğünün altındaki katın 

sonuncusuydu ve oraya girmek için sadece bir basamak geçmek gerekmiyordu. Oda, 

tavana asılmış bir hasırla ayrılan iki parçadan oluşuyordu, bir tarafta mutfak vardı, 

öbür tarafta ise yatak odası ya da çalışma odası olan, topraktan bir zemine sahip ve 

o civardaki diğer evler ya da insan bataklıklarında olduğunun aksine, çok fazla pis 

olmayan beyaz duvarlı salon vardı. Bir sandalye, varolan tek mobilyaydı ve yatak, 

hepsi bir açıda birleştirilmiş saman yastık ve kara battaniyelerden oluşuyordu. 

Küçük mutfak ne  tencerelerden, tavalardan ve şişelerden ne de erzaklardan mahrum 

değildi. Odanın orta yerinde Benina, bir kıyafet yığını ya da terkedilmiş bir çantaya 

benzeyen siyah bir bohça gördü. Kapının kapanmasından sonra içeri girebilen biraz 

ışıkla, bu şeyin aslında hayatı olduğunu gözlemleyebildi. Dokunarak ve daha çok 

görerek bu şeyin aslında bir insan olduğunu anladı.
38

 

 

Kitaptan alınan bu kısımda Madrid’in arka sokaklarında yaşayan ve dilencilik 

yaparak geçinmeye çalışan bir adamın evi anlatılmıştır. Realizmin en önemli 

özelliklerinden birinin ‘gerçeğe benzemek’ olduğu belirtilmişti. Burada görüldüğü 

üzere Almudena isimli bu kör dilenci, kendi mali ve sosyal durumuna uygun bir 

yerde yaşamaktadır. Eğer Galdós, onu zengin bir semtte yaşatıyor olsaydı bu, akımın 

temel ilkesiyle oldukça ters düşecekti. 
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 Romandaki mekanlar, eserin odağında yer alan ‘fakirlik’ temasından dolayı 

çoğunlukla arka sokaklar ve fakir insanların yaşadığı mahalleler olsa da, yüksek 

gelirli kişilerin ikamet ettiği yerlerde de olaylar geçmektedir. Bir zamanlar maddi 

durumu iyi olan ve refah içinde yaşayan doña Paca’nın zengin akrabası don Carlos 

Moreno’nun evi ise şöyle anlatılmıştır: 

 

‘ Ne bir dakika erken ne bir dakika geç, Bay Moreno Trujillo’nun tam belirttiği 

saatte, Benina Atocha Caddesi’ndeki ana kapıyı çalıyordu ve bir hizmetçi onunla 

bütün mobilyaların renk ve şekil olarak aynı olduğu oldukça şık bir odaya eşlik etti. 

Çalışma masası, ortada duruyordu ve onun üzerinde birçok kitap ve tomarlarca 

kağıt vardı. Kitaplar okumak için değildi, hesap içindi ve hepsi oldukça temiz ve 

düzenliydiler. Ortadaki duvar, saf altından gibi görünen, siyah bir ipek tülle 

örtülmüş bir şekilde doña Pura’nın portresini sergiliyordu. Büyük ihtimalle Don 

Carlos’un kızlarının, damatlarının ve torunlarının olduğu diğer portre fotoğrafları, 

odanın farklı yerlerinde görülüyordu. Bir hediye ya da sunağa verilen sözü yerine 

getirmek için konmuş bir sunu gibi duran, büyük tablonun yanında ona yapışık halde 

yerde bir çok gül, menekşe ve nergislerle süslenmiş bezden çelenkler vardı. Onlar, 

don Carlos’un kilise bahçesinde açık havadan zarar görmemesi için evde saklamak 

istediği, hanımefendinin toprağa verildiğinde getirilmiş çelenklerdi. Hiçbir zaman 

yakılmamış bacanın üzerinde, desenli çalışmayan bronz bir saat vardı ve bir gün 

öncesinin tarihinde bir Amerikan takvimi, ondan çok uzakta değildi.’
39
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Carlos Moreno’nun evi de tıpkı Almudena’nınki gibi, kendi konumuna, mali 

durumuna ve tuttuğu yasa uygundur. Kuşkusuz ki, yazarın onu Almudena’nınki ile 

aynı özellikleri taşıyan bir evde oturtması eserin üzerine oturtulduğu ‘gerçekçi’ 

temelleri yıkacaktı. 

 

  Realist eserlerde görülen bir özellik de kişilerin şivelerinin olmasıdır. Misericordia 

adlı eserde buna birçok örnek gösterilebilir. Örneğin, Benina’nın dilenci arkadaşları, 

konuşurken düzgün bir İspanyolca kullanmamaktadırlar:  

 

‘- ¿Pero qué, no creéis lo que vos (os) dije? La Caporala es rica, mismamente rica, 

tal como lo estáis oyendo, y todo lo que coge aquí nos lo quita a las que semos 

(somos) de verdadera solenidá (solemnidad), porque no tenemos más que el día y la 

noche.’
40

 

 

‘ – Ama ne, size söylediğime inanmıyor musunuz? Caporala zengin, gerçekten 

duyduğunuz kadar zengin ve burada kazandığı herşeyi ağırbaşlı olduğundan bize 

bırakıyor, çünkü gündüz ve geceden daha fazlasına sahip değiliz.’ 

 

   Bu insanların alt tabakadan olmasına bağlanabilecek bu konuşma tarzı, Carlos 

Moreno, Francisca Juárez de Zapata ya da Frasquito Ponte’de görülmemektedir. Her 

ne kadar bu insanların ikisi artık yüksek mevkilerde olmasalar da kökenleri buralara 

bağlıdır. Dilencilerin kullandıkları yanlış kelimelerin doğruları, parantez içerisinde 

belirtilmiştir. Bu sokak ağzına daha geniş bir örnek şu şekilde verilebilir: 
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‘ – Ayer, dijo Demetria quitándole la teta a la niña – bien lo vide (vi), le trajeron... 

(...) 

-¡A ver!... ¿Estás segura que era con almejas?... ¿Y qué, golía (olía) bien? 

- ¡Vaya si golía!... Los cazolones los tiene en cá (aca) el sacristán. Allí vienen y se 

los llenan, y hala, con todo para Cuatro Caminos. 

- El marido... – añadió la Burlada echando lumbre por los ojos – es uno que vende 

teas y perejil... Ha sido melitar (militar), y tiene siete cruces sencillas y una con 

cinco riales (reales)...’
41

 

 

- Dün, dedi Demetria kız çocuğunu emzirmeyi bırakarak – onu çok iyi gördüm, ona 

getirdiler. 

(...) 

- Görelim! Midyelerle olduğuna emin misin? Ve nasıldı, güzel kokuyor muydu? 

- Elbette kokuyordu!... Zangoç o tencereleri orada tutuyor. Oraya gidiyorlar ve 

onları dolduruyorlar ve hepsini Cuatro Caminos’a kadar çekiyorlar. 

- Kocası... – diye ekledi Burlada, gözlerinden alev saçarak –çay ve maydonoz satan 

biri... Askerdi ve yedi basit geçişi vardı, birinin beş reali
42

 vardı. 

 

   Yukarıda verilen iki konuşmada da dilencilerin konuşması gösterilmiştir. Bunun 

yanısıra Fas’tan gelen Almudena’nın da konuştuğu İspanyolca doğal olarak oldukça 

bozuktur. Sadece kelimelerde değil, cümle yapısında da hata yapmaktadır: 
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  ‘- Mismo poder yo descubrierlo él... yo dicir tí, si tú quiriendo mí, si tú casar migo. 

( Yo mismo puedo descubrirlo... dime si tú me quieres, si tú casarás conmigo) 

(...) 

- Tú migo siempre. (Tú siempre eres mío.) 

(...) 

- Mi quiriendo tí... Matar mí ajogar mismo yo en río si tú no venier mí... (Yo te 

quiero... Si tú no vienes conmigo, yo me mataré, me ahogaré en el río)’
43

 

 

‘- Onu ben kendim bulabilirim..., bana beni sevip sevmediğini, benimle evlenip 

evlenmeyeceğini söyle. 

(...) 

- Sen hep benimsin. 

(...) 

- Ben seni seviyorum... Eğer benimle gelmezsen kendimi öldüreceğim, nehirde 

boğulacağım...’ 

 

  Yine örnek metinde verildiği üzere, her ne kadar bu çevirilere yansıtılamasa da, 

Almudena diğer dilencilerden farklı bir şekilde, dilbilgisi bozuk bir İspanyolca ile 

konuşmaktadır. Cümlelerin dilbilgisel olarak doğru bir biçimde kurulmuş halleri 

parantez içinde verilmiştir. Yabancı bir insanın kendi ana dili olmayan bir dili aksanlı 

ve bozuk konuşması, romanın gerçeğe benzerliğini artırmaktadır. 
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  Bu eserin ana teması, İspanya’nın kalbinde, Madrid’in arka sokaklarındaki 

kaybolmuş insanların fakirliği ve İspanya’nın merhametsizliği ve nankörlüğüdür. 

Eserde iki tür gerçeklik vardır: İlki, kitabın başından beri var olan elle dokunulur 

gözle görülür gerçekliktir, yani İspanya insanının içinde bulunduğu zor durumdur.  

İnsanların çaresizliği neredeyse eserin her bölümünde okuyucunun gözleri önüne 

serilmektedir. XXVIII. bölümde birincil ve ikincil karakterlerin dışında Madrid 

insanının içler acısı hali anlatılır: 

 

‘ Oratorio de Olivar’da kayaları yıkmaya yetecek talihsizliklerinden bahseden, 

kollarında küçük bir kız çocuğuyla dilenmeye alışmış bakımsız bir yaşlıyla karşılaştı. 

Bu kişi ve kızı iki gün önce ölmüş bir komşunun evinde kalıyorlardı. Kadın, ölen 

komşunun durumunu ‘acıdan, hanımefendi, yorgunluktan, yarım ekmek bulmak için 

yollara düşmeyi çekmekten’ diye anlatıyordu.  Ve şimdi bu kadın o iki hayvan 

yavrusuyla ne yapıyordu? Eğer çocuklar için kendisi birşeyler yapmazsa, idare 

edecekleri hiçbir şey yoktu. Tanrı, onun elini bırakmıştı. Cennetteki hiçbir aziz, ona 

azıcık bile ilgi göstermiyordu. Bu dünya ile ilgili daha fazla birşey görmemek için 

ölmekten ve bir an önce gömülmekten başka birşey istemiyordu. Hayattan tek isteği 

bu kız ve erkek çocuklarına birşeyler bırakabilmekti. Böylece onun çirkin gölgesini 

görebileceklerdi!... Ona çocukları yetimhaneye göndermeyi teklif eden yardımsever 

bir ruhla bir din adamıyla tanışmıştı; ama işi ayarladığına inandığı anda onu 

bozmak için şeytan gelmişti.’
44

 

 

                                                           
44

 Benito Pérez Galdós, Misericordia. s. 210. 



66 
 

  Misericordia’daki ilk gerçekliğin somut gerçeklik olduğu belirtilmişti ve yukarıdaki 

alıntıyla bu gerçekliğe bir örnek verilmiştir. İkinci gerçeklik ise roman kişilerinin 

düşlediği, onların hayal gücünün ürünü olan bir gerçekliktir. Hayal gücünün ürünü 

olan gerçeklikten kasıt don Romualdo figürüdür. Eserin başlarında, don Romualdo 

Benina’nın, hanımından dilencilik yaptığını saklamak için kullandığı basit ve saf bir 

yalanından ibarettir. Fakat eserin sonlarına doğru, her ne kadar Benina’nın 

anlattıklarından farklı da olsa, don Romualdo figürünün gerçek olduğu ortaya çıkar 

İkinci gerçeklik, kimi zaman okura okuduğu konusunda şüpheye düşmesine neden 

olur.  

 

Almudena, Benina’ya, çeşitli malzemeler ve sözcüklerle çağırabileceği bir ‘kral’ 

sayesinde çok zengin olabileceğinden bahsetmiştir. Benina bunu denemek ve 

denememek, buna inanmak ve inanmamak arasında kalmıştır. Fakat  Benina bu 

‘büyülü’ yöntemi denememiştir. Buna rağmen kendisinin yarattığı don Romualdo 

figürünün gerçek olduğunu öğrendiğinde, tıpkı okur gibi, kendisinin de aklı karışır: 

 

‘Biraz daha konuştu ve Benina kafasında bir karmaşayla ve baş dönmesiyle 

karşılaştı, sistematik bir yalan içinde ondan bahsetmeye ve onu tanımlamaya 

zorlandığı uzun boylu ve yakışıklı din adamı beyninde sabitlenmişti. Eğer onu 

bulursa, ona şunları söylemek için Cava Baja’ya koşmak istiyordu: ‘’Bay Romualdo, 

eğer sizi uydurduysam beni affedin. Bunda bir kötülük olmadığını düşünmüştüm. 

Bunu,  onu idare edebilmek için her gün sadaka dilenmeye çıktığımı hanımefendinin 

anlamaması için yaptım. Ve eğer sizin bir insan vücudunda ve hayatında karşıma 

çıkmanız benim bir cezamsa, affet beni, Tanrım, bir daha yapmayacağım. Yoksa siz 
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başka bir don Romualdo musunuz? Bana işkence eden bu şüpheden kurtulmam için 

lütfen bana şaşı bir yeğeniniz ve doña Josefa adında bir kız kardeşiniz olup 

olmadığını, size layık olduğunuz gibi, ve inşallah öyledir, piskoposluk teklif edilip 

edilmediğini söyleme iyiliğinde bulunun. Bana benim don Romualdo’m mu yoksa 

nereden çıktığını bilmediğim diğer don Romualdo mu olup olmadığınızı söyleyin ve 

hanımefendiyle hangi şeyleri konuştuğunuzu ve sizi uydurduğum için ona yakınıp 

yakınmayacağınızı söyleyin.’’ ‘
45

 

 

Bunun yanısıra XVIII. bölümde, fakirlikten yiyecekleri ekmekleri bile 

bulunmamasına rağmen Frasquito ve Obdulia hayal alemlerine ve geçmişe dalarlar. 

İçinde bulundukları koşullardan kaçmak için yarattıkları bu hayaller, Benina’nın 

hazırladığı ‘fakir sofrası’ ile sonlanır. 

 

   Şüphesiz, Benina eserin en dikkat çeken karakteridir. Tasviri yukarıda belirtilen bu 

kadın, yeri geldiğinde çekinmeden gün boyu dilenerek kazandığı parayı kendisinden 

daha çok ihtiyacı olanlara vermektedir. Realist romanların karakterlerinin halk 

içinden insanlar olduğu belirtilmişti ve Benina da halktan biridir. Fakat Benina’nın 

kendini düşünmeksizin yaptığı iyilikler, ona ‘azize’ sıfarını kazandırır. Frasquito 

Ponte, ölümünden önce ‘Nina’nın bu dünyadan olmadığını, onun cennete ait 

olduğunu’
46

 haykırırken, eserin en sonunda Benina’ya kötülüğü dokunan Juliana dahi 

ona ‘bir azize olup olmadığını’
47

 sorar. 

 

                                                           
45

 Benito Pérez Galdós, Misericordia, ss. 235-236. 
46

 Benito Pérez Galdós, Misericordia, s. 315. 
47

 Benito Pérez Galdós, Misericordia, s. 322. 
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  Eserin adını aldığı Misericordia, din adamlarının birkaç kere bahsettiği, yoksullara 

yardım verilen bir yerdir. Fakat eserin sonuca bağlandığı son bölümlerde okuyucu, 

kitabın bu ismi İspanya’nın merhametsizliğinden aldığını düşünebilir. Düştüğü zorlu 

durumlara rağmen hanımı tarafından sırt çevrilen Benina, ona olan sempatisini 

yitirmemiş ve az önce belirtildiği gibi, onu fakir bir hayata mahkum eden Juliana’ya 

merhamet gösterip onu affetmiştir. 
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SONUÇ 

 

  XIX. yüzyılın en başarılı yazarlarından biri olan Benito Pérez Galdós’un Doña 

Perfecta ve Misericordia adlı eserleri, birbirinden farklı mekanlarda geçmesine ve 

değişik konulara değinmesine rağmen, temelde İspanya’nın sorunlarına eğilmektedir. 

 

  Galdós’un realist eserlerinde göze çarpan ilk şey, oldukça ayrıntılı olan 

betimlemeleridir. Yazarın yaptığı betimlemeleri, bir ressamın tablosuna benzer; fakat 

bir ressamın aksine, gerçekçi bir yazar olan don Benito, gerçeği çarpıtmaz, 

yorumunu katmaz. Halkı aydınlatmak için yazılan bu eserlerde oldukça sade ve akıcı 

bir dil kullanmıştır. 

 

  Doña Perfecta’da, İspanya’da XIX. yüzyıla damgasını vuran liberaller ve 

gelenekçiler arasındaki savaşı bir hala ve yeğeninin arasında geçen olaylar 

aracılığıyla anlatan yazar, kırsal kesimi yeniliğe kapatan kör inançların altını 

çizerken, liberallerin bu kesime karşı olan tutumunu da eleştirmiştir. 

 

  Misericordia’da ise, yine aynı yüzyılda her geçen gün kötüleşen ekonominin halk 

üzerindeki etkileri, tıpkı İspanya gibi bir zamanlar refah içinde yaşayan, fakat sonra 

çöküşe geçen bir ailenin bakıcısı Benina sayesinde okuyucuya aksettirilmiştir. 

Benina, halktan bir insan olmasına rağmen, sıradışı iyiliği ve iyimserliği, ona bir 

‘azize’ sıfatını kazandırmıştır. 
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ÖZET 

 

  XIX. yüzyılda İspanya, ülkeyi ekonomik bir krize sürükleyen Güney Amerika 

sömürgelerinin kaybedilmesi ve Bağımsızlık Savaşı yüzünden zor zamanlar 

geçiriyordu. Ayrıca, Carlistler ve liberaller arasındaki savaş, politik ve sosyal olarak 

ülkeyi yıpratmıştı. 

 

  Böyle bir zamanda, insanları rüyalarından uyandırmak ve ne kadar üzücü olursa 

olsun onlara gerçeği göstermek için Realizm akımı ortaya çıktı. Benito Pérez Galdós, 

gerçekçilik akımının öne çıkan  yazarlarından biridir. Birçok roman ve tiyatro eseri 

ortaya koyan yazar, ayrıca İspanya’nın tarihini aydınlatan büyük bir tarihi eser 

Episodios Nacionales’i de yazmıştır. 1920’de vefat eden Galdós, Avrupa ve İspanya 

edebiyatının büyük bir yazarı olmuştur. 

 

Doña Perfecta romanıyla Galdós, okuyuculara XIX. yüzyıl İspanyası’nın en büyük 

sorunlarından biri olan liberaller ve gelenekçiler arasındaki savaşı göstermiştir. 

Romanda, bir hala içinde yaşadığı çevrenin bağlılık ve inançlarını korumak için 

yeğeninin ölümünü emreder. Zengin mekan ve kişi tasvirleriyle kurgulanan roman, 

aynı zamanda herhangi bir yeniliği reddeden İspanya’nın kırsal kesiminin kör 

inancını anlatmaktadır. Yazarın ortaya koyduğu bir başka şey ise hiçbir şeyin 

göründüğü gibi olmadığıdır. 

 

  Misericordia, hanımını ve onun dağılmış ailesini bir arada tutmak için dilenen yaşlı 

bir kadını anlatmaktadır. Hanımı, kendisine kalan mirastan sonra, Benina’nın 

kendisine yaptığı tüm iyilikleri tamamen unutur ve kör bir Faslıya yardım etmeyi 
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seçtiği için onu kabul etmez. Yazar, 1800’lerde yaşamış insanların fakirliğini ve 

Madrid’in sokaklarını kalemiyle adeta resmeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

SUMMARY 

 

  In XIXth century, Spain was having hard time because of the loss of their South 

American colonies and the Independence War, which led the country to an economic 

crisis. Moreover, the war between Carlists and liberals wore off the country 

politically and socially. 

 

  At a time like this emerged Realism to wake people from their dreams and show 

them the truth no matter how much it hurts. Benito Pérez Galdós was one of the most 

outstanding Spanish writers of Realism. Producer of many novels and theatral pieces, 

he also wrote Episodios Nacionales, the great historical work that illuminates the 

past of Spain. He died in 1920, becoming a great figure in European and Spanish 

literature. 

 

  With his novel Doña Perfecta, Galdós shows the readers one of the biggest 

problems of the XIXth century Spain, the war between liberals and traditionalists. In 

the novel, an aunt orders his nephew’s death in order to protect the faith and beliefs 

of her community. Built with rich descriptions of people and places, the novel points 

out the blind faith of rural area of Spain, which rejects any renovations. Another 

thing that the writer stresses out is that nothing is what it seems. 

 

  Misericordia is about an old woman who begs on the streets in order to maintain 

her mistress and her broken family. Her mistress, after being inherited a large amount 

of money, completely forgets about the good deeds Benina has done for her and 
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doesn’t accept her since she chooses to help the blind Morrocan. The writer paints 

the streets of Madrid with his pen, and the poverty of people that lived in 1800s. 
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