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ÖNSÖZ 

Yaşadığı dönemde değeri bilinmese de İtalyan Gerçekçilik akımının en 

önemli temsilcisi olarak tarihe adını yazdırmayı başarmış olan Giovanni Carmelo 

Verga’nın öykü ve romanlarıyla ilk tanışmam İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 

öğrenimim sırasında gerçekleşti. Özellikle sanatsal dönüşümü sonrası yazdığı 

eserlerde temsilcisi olduğu Gerçekçilik akımı doğrultusunda kullandığı yöresel, 

kendine özgü dil ve üslupla, dönemin ve hayatın gerçeklerini olduğu gibi, abartısız, 

tüm doğallığıyla yansıtması, insanı çarpıcı bir şekilde aniden gerçeklerle karşı 

karşıya getirmedeki yetkinliği dikkatimi çeken en önemli unsurlar oldu. Yüksek 

lisans öğrencisi olduktan sonra eserlerini daha ayrıntılı bir şekilde inceledim.  

Böylece üslubu ve ele aldığı insanların çetrefilli yaşamları ile beni derinden etkileyen 

Verga’nın dönemi ve kimi öyküleri üzerine tez çalışmamı yapmaya karar verdim. 

Ayrıca saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Yrd. Doç. Dr Ebru Balamir’in 

derslerinde yaptığımız çalışmalarla Verga’ya ve eserlerine olan ilgimin artması tez 

çalışmamı bu yazar üzerinde yapmamdaki en önemli etken oldu.  

 Bu tez çalışmasında Verga’nın yaşamına ve eserlerine, temsilcisi olduğu 

Gerçekçilik akımındaki yerine, döneminde meydana gelen olaylardan ve ortaya 

atılan fikirlerden nasıl etkilendiğine, incelemek üzere seçtiğim öykülerdeki 

toplumların tarihsel süreçteki olaylar doğrultusunda nasıl şekillendiğine, hayatlarına, 

sefaletlerine, verdikleri yaşam mücadelelerine, olaylar karşısındaki davranışlarına ve 

hayata bakış açılarına değindim. Öykülerde anılarına, şahit olduklarına, gözlemlerine 
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yer veren Verga’nın nelerden esinlenerek öykülerini kaleme aldığını da tez 

çalışmasında sundum.  

Tez çalışmam boyunca değerli tavsiyeleri ve yönlendirmeleriyle bana yol 

gösteren, hiçbir konuda yardımını ve desteğini esirgemeden bu çalışmayı titizlikle 

yürütmeme katkıda bulunan tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Ebru Balamir’e 

sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.  

       Nimet Merve Akbaş  

                       Ankara -2016 
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1. GİRİŞ 

1840-1922 yılları arasında yaşayan, roman, öykü ve oyun yazarı Catania’lı 

Giovanni Carmelo Verga, döneminde adını duyuramamışsa da eleştirmenlerce 

gelmiş geçmiş İtalyan yazarlarının en büyüklerinden biri kabul edilerek kendinden 

sonraki yazarlar kuşağını derinden etkilemiş ve Verizm akımının en önemli 

temsilcisi sayılmıştır.  

Verga’nın yetişme dönemi İtalya’nın yabancıların boyunduruğundan 

kurtulmak, siyasi, toplumsal, ekonomik alanda birlik ve beraberliğini kurmak için 

savaşım verdiği Risorgimento dönemine rastladığından, hem siyasi yaşamda aktif 

olarak rol oynar hem de ilk eserlerini ulusal kurtuluş davasının sözcüsü olan İtalyan 

romantizminin etkisiyle yazar. Birliğin kurulmasından sonraki yıllarda yapıtlarında 

ikinci Romantizm ve Scapigliatura çevresinin etkileri görülen Verga için Verizm 

akımının kuramcısı Luigi Capuana ile tanışması, yapıtlarında izleyeceği yol 

bakımından dönüm noktası olur ve Capuana ile birlikte Verizm akımının temellerini 

atarlar. Verizm akımının etkisiyle yazdığı yapıtlarında gerçek yaşamın var olabilmek 

ve günlük ekmeği kazanmak için savaşım verilen yerde, herkesin göz ardı ettiği 

Sicilya’da ve onun insanında aranması gerektiği mesajını, yerel dil kullanarak gözler 

önüne sermeye çalışır. Ayrıca, kişilerinde yansıttığı psikolojik irdelemeler ve güçlü 

tasvirlerle ne kadar iyi bir gözlemci olduğunu da ortaya koyar.  

Bu tez çalışmasının amacı, Verga’nın Verizm akımının etkisiyle yazmış 

olduğu Vita dei campi ve Novelle Rusticane adlı öykü derlemelerinin en önemli 
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öyküleri arasında sayılan Nedda, Rosso Malpelo, Jeli il Pastore, La roba ve Pane 

Nero öykülerinde yoksullukla mücadele eden ve yaşam savaşımı veren, dışlanan, 

ezilen köy insanlarının çetrefilli yaşamlarına ışık tutmaktır. Yaşanan toplumsal ve 

siyasi gelişmelerin, ortaya atılan fikirlerin insan hayatını her alanda nasıl etkilediğini, 

İtalyan birliği kurulduğu halde modernleşmenin neden tüm toplumlara 

uyarlanamadığını ve toplumsal sınıflar arasında uçurumların oluştuğunu gözler 

önüne sermek, yöneticilerin zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden insanlara olan 

kayıtsızlığına ve toplumdaki aksaklıklara dair yazarın vermek istediği mesajları tüm 

gerçekleriyle yansıtmaktır. Ayrıca, dönemin toplumsal gerçeklerini ve bazı 

gerçeklerin aslında günümüzde de geçerliliğini sürdürdüğünü sezinleyebileceğimiz 

yararlı bir çalışma sunmaktır.  

Çalışmamızın “Güney İtalya’nın durumuna tarihsel bakış” başlıklı 

bölümünde, İtalya’da gelişen siyasi olaylar ve bu olayların yarımadayı toplumsal ve 

ekonomik bakımdan nasıl etkilediği; Kuzey ve Güney İtalya arasında siyasi, 

ekonomik yönden ve zihniyet açısından nasıl farklılıklar olduğu; Kuzey İtalya ile 

kıyaslandığında Güney İtalya’nın neden geri kaldığı ile ilgili aydınlatıcı bilgiler 

verilecektir.  

“Sosyal Darwinizmin Verga’ya etkileri” başlıklı bölümde Charles Darwin 

tarafından ortaya atılan teorinin nasıl sosyal alana uyarlanarak Sosyal Darwinizm’i 

oluşturduğu; kurama ait fikirlerin bilimsel alanda etkili olduğu kadar edebiyat 

alanında da etkili olarak kuşakları nasıl etkilediği; Verga’ya ve eserlerine nasıl 

yansıdığı ortaya konulacaktır.  
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“Sefalet ve yaşam mücadelesi ile ilgili seçme öyküler” bölümünde Vita dei 

campi öykü derlemesinde yer alan Nedda, Rosso Malpelo, Jeli il pastore adlı öyküler 

aracılığıyla Güney İtalya’nın sosyal ve ekonomik açıdan geri kalmışlığının yöre 

halkının zihniyet ve davranışlarını nasıl şekillendirdiği, öykülerde sefaletin ezdiği 

karakterlerin ekonomik zorluklara karşı verdiği yaşam mücadelesi anlatılacaktır.  

“Mal-mülk kavramı ve ekonomik gereksinimle ilgili seçme öyküler” 

bölümünde Novelle Rusticane öykü derlemesinde yer alan La Roba öyküsü ile mal-

mülk kavramının Sicilya’da o dönemde ne ifade ettiği, nasıl bir sistem içinde 

işlediği, Pane nero adlı öyküde ise ekonomik zorluklara karşı verilen savaşım ve aile 

bireylerini bir arada tutmada mal-mülkün önemi vurgulanacaktır. Tüm tezde öyküler 

incelenirken İtalyanca asıllarından ve Türkçe çevirilerinden yararlanılacaktır.  

Verga ve öyküleri ile ilgili resimler çeşitli kitaplardan ve internet 

kaynaklarından elde edilmiştir.  

Çalışmadaki alıntılar aksi belirtilmediği sürece tarafımca çevrilmiştir.  
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2. GIOVANNI CARMELO VERGA’NIN HAYATI VE ESERLERİ 

 

 

Giovanni Verga 1840 yılında Catania’da varlıklı bir aileden doğar. Babası 

Giovanni Battista Verga Catalano, Vizzinilidir. Kökenleri Vizzini’de toprak sahibi 

olan ve Fontanabianca
1
 baronlarına uzanan bir aileye dayanır. Annesi Caterina 

Maura ise Catanialı ve burjuva kökenli bir aileye dayanır. Dedesi İtalyan ulusal 

kurtuluş eylemi üyesidir, 1812’de ilk Sicilya Parlamentosunda Vizzini milletvekili 

olarak seçilmiştir. Çocukluğunu ve gençliğinin ilk yıllarını Sicilya’da geçiren Verga 

şair, yazar ve Carboneria
2
 üyesi olan, laik bir eğitmen olmasıyla bilinen Antonino 

                                                             
1 Soylu ve toprak sahibi ailelerin evlilik ittifakından doğan ve soyluluğun nesilden nesile aktarıldığı 

çeşitli kollarından biri. Vizzinili Verga ailesinin soyu buraya dayanır.  
2 19.yüzyıl başlarında İtalya’da liberal ve yurtsever düşünceleri savunan gizli örgüt.  
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Abate’nin özel okuluna gider. Antonino Abate öğrencilerine İtalyan Edebiyatının en 

önemli yazar ve şairlerinden Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Monti, Manzoni ve 

Alman filozof Hegel’in eserlerini okutmasının yanı sıra çağdaşları tarafından 

Catanya’nın en iyi şair ve yazarı olarak görülen, Verga’nın da uzaktan akrabası olan 

Domenico Castorina’nın tarihsel romanı I tre all’assedio di Torino’yu (Torino 

kuşatmasındaki üçlü) okutmayı ihmal etmez. Abate yurt sevgisi, özgürlük aşkı 

aşılamanın yanısıra despotluğa karşı nefret aşılayan bir eğitmen olarak Verga’nın 

fikirlerinin ve edebi kişiliğinin oluşmasında oldukça etkili olur. 1854’de kolera 

salgınından dolayı Verga ve ailesi Vizzini topraklarına sığınır. Bu dönemde ergenlik 

dönemi ve kırsal kesimle ilgili olarak edindiği deneyimler, gözlemler ve anıları 

ileride yazacağı Cavalleria Rusticana (Köylü namusu), Jeli il pastore (Çoban jeli) 

gibi bazı öykülerinin ilham kaynağını oluşturacaktır. Verga’nın yetişme dönemi 

İtalya’nın birliğini ve özgürlüğünü sağlamak için savaşım verdiği döneme yani 

yeniden doğuş anlamına gelen Risorgimento’ya rastlar. Bu dönemde edebiyatın 

görevi İtalyan medeniyetinin temelinde var olan etik unsurların değerinin yeniden 

anlaşılmasını ve ulusal kurtuluş davasında halkın bilincinin uyanmasını sağlamaktır. 

Verga İtalyan romantizminin aşk ve vatanseverlik öğelerine yer veren tarihsel 

romanlardan esinlenerek ilk eserlerini vermeye başlar. Hocasının verdiği destekle 

1857’de, yurtlarının bağımsızlığı için mücadele eden Amerikan devrimi 

kahramanlarının öyküsünü anlatan Amore e Patria (Aşk ve vatan) adlı ilk romanını 

yazar. Sicilyalı liberallerden ziyade Fransız liberallere daha çok hayranlık 

duyulduğunun göstergesi olan bu romanda Verga, Abate’nin Il progresso e la morte 

(İlerleme ve ölüm) ve Castorina’nın I tre all’assedio di Torino adlı eserlerinden 

ilham alır. Ayrıca Fransız yazar A. Dumas’ın tarihsel romanlarından da esinlenir. La 
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storia dell’America (Amerika tarihi) ve La storia dell’Inghilterra dall’avvento al 

trono di Gaicomo II (2. Gaicomo’nun tahta gelişinden itibaren İngiltere tarihi) adlı 

eserler üzerinde çalışma yaparak romanlarını yazar. La storia della rivoluzione 

francese (Fransız devrimi tarihi) ve La storia dei musulmani in Sicilia’yı da 

(Sicilya’daki Müslümanların tarihi) okumayı ihmal etmez. Nitekim bu dönemde 

Verga romanlarının esin kaynağını oluşturmak için tarihsel kitaplara yönelir. 

Ailesinin isteği üzerine 1858’de Catania Üniversitesi Hukuk Fakültesine yazılır fakat 

ilgisi bu yönde olmadığı için devam etmez ve kendini edebiyata, gazeteciliğe, oyun 

yazarlığına adar. 1859-1860 yılında, La storia del Reame di Napoli’den (Napoli 

krallığının tarihi) esinlenerek Kral Murat döneminde Fransızlara karşı 1810 Calabria 

isyanını anlatan romanı I Carbonari della Montagna’yı yazar. Yirmili yaşlarda 

Verga, tanığı olduğu tarihi olayları yargılama noktasında siyasi görüşleri yetersiz 

kalsa da İtalyan topraklarının birleşmesi politikasını savunur. Zorunlu askerlik 

hakkında yazı yayınlayarak Sicilya halkının vatana hizmet etmekten 

kaçınmayacağını dile getirir. Yine bu dönemde Cisalpina Cumhuriyeti, İtalya ve 

Napoli Krallıkları yabancıların çıkarı için savaşmakta ve daha iyi bir gelecek için 

kendi topraklarında bu güçlerin varlığını desteklemektedirler. Garibaldi’nin 

Catania’ya gelmesiyle İtalya’nın silahlı kuvveti olan Guardia Nazionale kurulur ve 

bağlı olduğu ulusal birlik ideali ile Verga dört yıl boyunca askeri harekâtlara 

katılarak burada görev alır, fakat askeri disipline eğilimi olmadığından bir miktar 

para ödeyerek kuvvetten ayrılır.      

 1863’de “La nuova Europea” (Yeni Avrupa) adlı Floransa dergisinde seri 

halinde üçüncü romanı Sulle Lagune’yi (Göllerin üstünde) yayımlar. Tarihsel roman 
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değil, çağdaş yaşamın günlük olaylarını anlatan bir roman niteliğindedir ve 

vatanseverlik duyguların hâkim olduğu bu eserde 1861 yılında hala Avusturyalıların 

egemenliği altında olan Venedik’in siyasi yaşamı anlatılır. Bu arada kırsal yaşamın 

yoksulluğundan, geleneklerinde can çekişen bir kültürden ve yerel kavgaları 

yansıtmaktan başka bir ilham kaynağı olmayan dergilerle işbirliğinden sıkılan, taşra 

kültürünün istediği gibi bir yazar olmasını engellediğini düşünen Verga kendine bir 

kaçış yolu arar. Daha canlı bir edebiyat çevresiyle temas kuracağı düşüncesiyle ilk 

kez 1865’de İtalya Krallığı’nın başkenti Firenze’ye gider. 1866’da Catania’lı bir 

burjuva olan Pietro Brusio’nun maceralarının anlatıldığı ve dünyevi tutkuların 

yansıtıldığı Una peccatrice (Günahkâr kadın) adlı romanını yayımlar. Pietro bir 

kadına âşık olur ama mutlulukları kısa sürer; iki âşık birbirlerinden uzaklaşırlar ve 

Pietro aşkın geçici, aile sevgisinin kalıcı olduğunu anlayarak kadını terk eder. Kadın 

ise bu acıya dayanamayarak kendini zehirler.  

Kültürel zenginliğiyle Avrupa’ya açılan bir kapı ve entelektüellerin buluşma 

noktası olarak bilinen Floransa’nın görkemli toplumuna dâhil olan Verga, şair Mario 

Rapisardi ile tanışır. Şairin tavsiye mektubu sayesinde yazar ve vatansever Francesco 

Dall’Ongaro’nun evine katılarak burada Prati, Aleardi gibi dönemin önemli 

aydınlarıyla ve Verizmin kuramcısı olacak olan Luigi Capuana ile tanışarak yakın 

dostluklar kurar. Dönemin en bilinen salonlarına katılma imkânının ötesinde 

müzisyenlerden, ressamlardan, sanatçılardan, aydınlardan, siyasilerden ve 

edebiyatçılardan oluşan geniş bir yelpaze sunan Firenze’nin görkemli toplumu genç 

Verga’nın gelişiminde büyük önem arz eder. 1869’da aile anıları ve otobiyografik 

öğelere anıştırma yapan Storia di una Capinera’yı (Serçe) yazar. Verga’nın amacı 
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toplumun başına musallat olmuş musibetleri bildirmekten ziyade içsel bir roman 

oluşturmaktır. Zorla rahibe olmaya mahkûm edilen bir kız çocuğunun yaşadığı 

dramın ve neler hissettiğinin ortaya dökülmesi Verga için önemlidir. Çağdaşları söz 

konusu romanın sosyal bir tez niteliği taşıdığını düşünür ve onun önsözünü yazan 

İtalyan yazar ve şair Francesco Dall’Ongaro tarafından oldukça beğenilir, uzun yıllar 

Verga’nın en çok okunan romanı haline gelir. Dolayısıyla Floransa yıllarına ait olan 

Una peccatrice ve Storia di una Capinera duygu ve tutkuları ele almasıyla 

Romantizm etkisinin görüldüğü romanlardır.  

1872’de Verga Milano’ya taşınır, sık sık Catania’ya dönerek 1893’e kadar 

burada yaşar. Milano yılları onun insan ve yazar olarak yaşamının en önemli yıllarını 

kapsar. Edebiyatçıların sık sık bir araya geldikleri, sanat ve çeşitli edebi eğilimler 

üzerine fikir alış verişi yaptıkları evlere katılır. Kontes Maffei ve Vittoria Cima’nın 

konserlerine katılmasıyla Scapigliatura
3
 çevresinden yazar, şair ve oyun yazarı 

Arrigo Boito, Giacosa, Praga ile dostluklar kurar, Capuana ile olan dostluğunu da 

sürdürür. Bu konserlerin etkisi eserlerine de yansır; Örneğin Una peccatrice’de 

piyano çalan kadın figürü vardır ve bu ihtişamlı dünyayı temsil ederken Verga 

onların tutkularını ciddiye alır, hatta edebi dönüşümünden sonra bile ciddiye almaya 

devam edecektir. Verga’nın Milano entelektüel yaşamına katılması roman yazarı 

Salvatore Farina’ya yazdığı mektubu Capuana’nın tanıtmasıyla, ressam ve yazar 

Tullo Massarani’ye yazdığı mektubu ise Dall’Ongaro’nun sunmasıyla gerçekleşir. 

Verga ayrıca ünlü kontes ve markizlerin evlerindeki davetlere de katılarak Milano 

                                                             
3 1860’lı yıllarda Kuzey İtalya’da ortaya çıkan edebi akım. Milano’da temelleri atılmış ve tüm 

yarımadaya yayılmıştır. Kelime anlamı dağınık, düzensiz, toplum kurallarına uymayan demektir ve 

yazar Carlo Righetti tarafından ortaya atılmıştır. Hem İtalyan romantizmine hem de taşralı Rönesans 

kültürüne karşı bir akımdır. Bu akımın temsilcileri toplumla uzlaşmazlık içerisindedir ve ahlaki 

normlara ya da mevcut koşullara tepki göstermeleriyle bilinir.  
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sosyete yaşamına dâhil olur. Akşamları arkadaşlarıyla sık sık tiyatroya gider. Yazar 

Il de Roberto ile olan dostluğu da burada başlar ve yaşamı boyunca sürer. Dönemin 

edebiyat eleştirmeni, gazetecisi, Verizmin savunucusu Felice Cameroni ile 

yazışmalar yaparak Verizm akımı üzerine ve 1800’li yılların büyük Fransız 

yazarlarından Zola, Flaubert, Goncourt, Moupassant ve İtalyan yazar D’Annunzio 

tarafından savunulan Naturalizm akımı üzerine fikir alışverişinde bulunur. Verga 

Fransa’nın bu büyük yazarlarından özellikle Zola ile sıkı bir bağ kurar ve onunla 

karşılıklı ziyaretlerde bulunurlar. Zola, Verga için modern sanatın en seçkin 

temsilcilerinden biridir.    

Verga’nın 1874’de yazdığı Nedda, hasta annesinin bakımı için köyünden yola 

çıkıp Etna’nın eteklerine zeytin toplamaya giden yoksul bir kızın acılı öyküsünü 

anlatan ve kırsal kesimle ilgili ilk öyküsüdür. Seçilen tema bakımından yeni bir üslup 

arayışının işaretidir. Yine bu dönemde Nedda dışında ateşli tutkulara yer veren, dâhil 

olduğu Scapigliatura çevresinin etkileri sezilen öykü ve romanlar yazar: 1873’de Eva 

ve Tigre reale (Gerçek kaplan), 1874’de Eros. İlk öyküde Sicilyalı bir ressamın Eva 

isimli bir balerinle yaşadığı aşkı anlatır. Kadın aşkı için mesleğini bırakıp bir müddet 

ressamla yoksulluğu paylaşsa da daha sonra ressamı terk ederek işine geri döner. 

Ressam ise hayal kırıklığıyla aile şefkatine sığınır. Tigre reale adlı öyküde ise bir 

diplomatın Rus bir kadına âşık olarak ailesini terk ediş öyküsünü anlatır. Ancak bu 

Rus kadının hastalıktan ölmesiyle aile hayatı kurtulmuş olur. Eros ise karısına ihanet 

eden ve onu terk eden bir adamın öyküsüdür. Yaptığı hatanın bedelini ödemek için 

romanın sonunda intihar eder. Verga’nın bu eserleri Risorgimento’dan ve 

savaşlardan yorgun çıkmış bir ulusun ruhsal ve ahlaki yapısındaki bozulmaları 
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yansıtır. Nitekim eserlerdeki kahramanların her birinin sonu, karşı koyamadıkları 

tutkuları nedeniyle kötü biter. İnsanlar duygu ve arzularının, zenginlik ve para 

hırsının esiri olup geleneksel ahlaki değerlerinden uzaklaşarak toplumun siyasi ve 

ekonomik sorunlarına kayıtsız kalırlar. Dolayısıyla Verga’nın Milano, Firenze gibi 

büyük şehirlerde edindiği tecrübeler onun için bir hayal kırıklığı olur. Edebiyat 

alanında kendini yeterince kanıtlayamaması ve İtalyan toplumunda beliren yozlaşma 

karşısındaki hoşnutsuzluğu onun bugüne kadar işlediği temalardan uzaklaşmasına, 

Balzac, Flaubert, Goncourt, Zola gibi Naturalizm akımının öncüleri olan Fransız 

yazarlar üzerinde düşünmesi zamanla Verizme doğru eğilim göstermesine ve 

gözlerini kendi Sicilyası’na, onun zorluklarla örülü yaşam koşullarında savaşım 

veren insanlarına çevirmesine neden olur. Önceleri aristokrat ve soyluların aşk ve 

ihtiraslarını ele alırken şimdi ise aşk, gençlik, aile sevgisi gibi sevdiği motifleri 

geleneklerin daha canlı, duyguların saf ve dürüst bir şekilde yaşandığı yoksulların 

dünyasına taşır. Bu bağlamda üslup ve konu bakımından önceki yazdıklarından farklı 

olarak 1877’de Primavera e altri racconti (İlkbahar ve diğer öyküler) adlı öykü 

derlemelerini yayımlar. Yine bu yıllarda beş romandan oluşacak olan (Padron 

'Ntoni, Mastro-don Gesualdo, La Duchessa delle Gargantas, L'onorevole 

Scipioni, L'uomo di lusso), toplumun en alt tabakasından en üst tabakasına kadar 

bütün sosyal sınıfları ele alacağı ve Ciclo dei vinti (Yenilenler serisi) adıyla 

yayınlamayı düşündüğü bir seri oluşturmayı planlar. 1880 yılında Rosso Malpelo 

(Kızıl Malpelo), Jeli Il Pastore (Çoban Jeli), Cavalleria rusticana (Köylü Namusu), 

Fantasticheria (Hülya) gibi en önemli öykülerini içeren Vita dei Campi (Kırlarda 

yaşam) adlı, Sicilyalı köylülerin yaşamını ve aile kavramının kutsallığını ele alan 

derlemeyi yayımlar. 1878’den 1905 yılına kadar Milanolu kontes Paolina Greppi 
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Lester ile olan duygusal bağı önem taşır, çünkü bu karakter Fantasticheria adlı 

öyküde Verga’nın yöneldiği kişi olarak karşımıza çıkar ve öyküde çiftin Aci 

Trezza’da geçirdiği günlere gönderme yapılır. Büyük şehirlerin lüks ve modern 

dünyasına ait olan bu kadın ile yoksulların dünyasına ait olan Aci Trezza 

kasabasındaki balıkçıların yollarının kesişmesiyle iki dünya arasındaki iletişim 

kopukluğu ve uçurum gözler önüne serilir. Ayrıca Fantasticheria, I Malavoglia 

(Malavoglia’lar) adlı romanın başlangıcı sayılır. Dolayısıyla Vita dei Campi’de 

Verga’nın edindiği verist yöntem, ele aldığı çevre ve karakterler I Malavoglia’dan 

(1881) Novelle Rusticane’ye (1883-Köy masalları) ve Mastro don Gesualdo’ya kadar 

Verga’nın önemli eserlerinin temelini oluşturur. Geleneklere bağlılık, aile ve 

çalışmanın kutsallığı gibi önemli temaların işlendiği ve bir balıkçı ailesinin fırtınalı 

yaşamının anlatıldığı I Malavoglia beklenen başarıyı getirmez. Döneminin sınırlarını 

aşan ve 1900’lü yılların öncüsü niteliğinde olduğu sonradan anlaşılacak ve Verga’nın 

başyapıtı sayılacak olan bu roman için Verga dostu Capuana’ya yazdığı bir mektupla 

hayal kırıklığını şu şekilde dile getirir:  

 “Malavoglia tam anlamıyla bir fiyasko oldu. Romanı beğendiğini söyleyen 

Boito ve Gualdo dışında, başta Treves olmak üzere pek çoğu kötü olduğunu 

söyledi, yorumda bulunmayanlar ise sanki kötü bir suç işlemişim gibi 

benden sakındılar. (Cecchi, Sapegno, 1968: 364,365) 

1882’de ekonomik baskılar nedeniyle ilk sanatsal üslubuna dönerek erotik 

konuları ele aldığı Il Marito di Elena’yı (Elena’nın kocası) yayımlar. 1883 yılında 

mal-mülk kavramını ve yoksulluktan kurtulmak için insanların buna ulaşma arzusunu 

ele aldığı öykü derlemesi Novelle Rusticane’yi yayımlar. Sicilya çevresi ile ilgili 
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yazılan bu öykü derlemesiyle eş zamanlı olarak Milano çevresiyle ilgili olan ve 

yoksulluğun üzücü etkilerini anlatan öykü derlemesi Per le vie’yi (1883-Sokaklarda) 

yazar. 1884 yılında Vita dei campi derlemesindeki Cavalleria rusticana adlı öykü 

tiyatroya uyarlanır ve büyük başarı elde eder. Bu başarının verdiği cesaretle Per le 

vie adlı öykü derlemesindeki Il canarino del n.15 (15 numaradaki kanarya) öyküsü 

tiyatroya uyarlansa da Cavalleria rusticana’nın getirdiği başarıyı getirmez. 1887’de 

yine yoksulluğun ezici gücünü anlatan Vagabondaggio (Serserilik) adlı derlemeyi 

yayımlar. 1889’da yayımlanan, aile ve ahlaki değerleri ele alması bakımından I 

Malavoglia’nın devamı niteliğindeki Mastro-don Gesualdo, Sicilya yaşamı üzerine 

kurulan, eski aristokrat ailelerin çöküşünü ve yükselmekte olan burjuva sınıfını 

temsil eden bir romandır. Ayrıca insan emeğinin bir ürünü olan mal-mülk kavramı 

yeniden ele alınır. Mal ve zenginliğe aile sevgisi eşlik etmezse insanın mutluluğa 

ulaşamayacağı vurgulanır. I Malavoglia’nın aksine, bu roman halkın ve 

eleştirmenlerin beğenisini kazanır. Yine 1890 yılında Cavalleria rusticana 

öyküsünün Pietro Mascagni tarafından opera eseri olarak sunulması toplumun ve 

eleştirmenlerin takdirini toplamaya devam eder. Eserin büyük bir başarıyla 

sunulmaya devam etmesi üzerine Verga yazarlık hakları gereği payına düşeni talep 

eder ancak hak ettiğini alamaz. Olay yargıya taşınır ve nihai tazminat karşılığında 

süreç kapanır. 1891’de yayımlanan I ricordi del capitano d’Arce’de (Arceli kaptanın 

anıları) tam olarak aristokrat bir çevreden bahsedilmese de davranış ve alışkanlıklar 

bakımından aristokratları andıran varlıklı kişi ve çevrelerden söz edilir.  1894’de 

yayımlanan Don Candeloro e C.i. adlı derlemede gezgin artistlerin maceraları ele 

alınırken köy yaşamından ve tıpkı Storia di una capinera’daki gibi manastır 

yaşamından kareler sunulur. Her ne kadar olumlu kazanımlar elde etse de, 
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dönemindeki toplumun toyluğundan kaynaklı olarak eserlerinin ve değerinin 

yeterince anlaşılmamasıyla uğradığı hayal kırıklıkları Verga’nın olumlu 

kazanımlarını aşar; 1893’de Catania’ya döner ve çoğunlukla oradaki yıllarını 

edebiyattan soğumuş olarak, sessizlik içinde geçirir. Zaman zaman Ciclo dei vinti 

roman serisinin I Malavoglia ve Mastro-don Gesualdo’dan sonra üçüncü romanı 

olacak olan ve öncekinin devamı niteliğindeki La duchessa di Leyra (Düşes Leyra) 

üzerinde çalışır, ama yerdiği varlıklı sosyal sınıflara karşı Verizm akımının getirdiği 

sanatsal üslubu sürdürmenin zorluğundan dolayı romanı tamamlayamaz. Romanın 

yalnızca tek bir bölümü Verga’nın ölümünden sonra Il De Roberto tarafından 

düzenlenerek yayımlanır. 1896’da La lupa (Dişi kurt) öyküsü Torino tiyatrosunda 

başarıyla sergilenir. Daha sonra 1901 yılında Milano tiyatrosunda La caccia al lupo 

(Kurt avı) ve La caccia alla volpe (Tilki avı) sunulur, fakat bu yılların en iddialı 

tiyatro eseri 1903 yılında sergilenen ve 1905’de öykü halinde yayımlanan Dal tuo al 

mio’dur (Bugün sana yarın bana). Bu eserde Sicilyalı İşçi Örgütleri döneminde doruk 

noktasına ulaşan sınıf çatışmalarının belirlediği tarihsel koşullar çerçevesinde mal 

kavramı yeniden ele alınır. Verga ekonomik olarak gitgide zayıflamakta olan 

soylular ile işçi sınıfı arasındaki zıtlıkları dile getirirken yeni sömürge sınıflarının 

hırsları ve açgözlülüğü karşısında baronlara karşı sempati duyar. Yazarlık 

sahnesinden yavaş yavaş çekilen Verga’nın bu eserin ön sözünde söylediği sözler, 

izlediği Verizm sanatının ve eserlerinin toplumsal önemini vurgular niteliktedir:  

“Şunu belirteyim ki tartışmalara yol açacak bir eser değil, sanat eseri ortaya 

koymak istedim. Eğer tiyatro ve öykü yaşamın ne olduğunu tanımlamasıyla 

insanlık görevini yerine getiriyorsa, vatanı yok sayma ya da nefret aşılama 
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gereksinimi duymadan, insanlık namına yoksulların ve mazlumların vekili 

olarak payıma düşeni yaptım”. (Öncel, Angeleri, 1970: 186) 

Sessizliğe büründüğü yıllarda Il De Roberto’ya Storia di una capinera ve La 

caccia al lupo’nun senaryolarını verir ve tiyatro eseri olarak sunulmasını sağlar. Son 

romanı Una capanna e il tuo cuore (Bir kulübe ve senin kalbin) ise 1922 yılında 

yayımlanır.  

Verga politik olarak çağın ilerici ve demokratik fikirlerini reddeder, köklü 

değişimleri savunan fikirleri aldatmaca olarak görür. Francesco Crispi’nin
4
 Afrika’da 

yayılmacı bir politika izlemesinin destekçisi olmasıyla ve vatanın birliğine zarar 

verecek her türlü girişime karşı durarak Emile Zola gibi sosyalizm yanlısı Fransız 

natüralistlerin siyasi görüşlerinden ayrılır, belli bir siyasi ve sosyal devlet yapısının 

korunmasını savunur, dolayısıyla muhafazakârdır. Ülkesinde kötü yaşam koşullarını 

protesto etmek amaçlı gerçekleşen Milano ayaklanmalarını ve İtalyan 

sömürgeciliğini destekler. Tarımsal üretime balta vuran ekonomik yasalara ve 

varlıklı sosyal sınıflara karşı nefret duyarken, yoksullara karşı her ne kadar 

geleneklerinden kopma noktasına gelseler de sempati duyar. 1915 yılı Birinci Dünya 

Savaşında interventistilerin
5
 tarafını tutar ve Gabriele D’Annunzio

6
 gibi önemli 

isimlerin olduğu İtalyan milliyetçi partisine katılır. Savaş sonrası aktif olarak rol 

                                                             
4 1818 ve 1901 yılları arasında yaşamış olan politikacı. 1848 Sicilya devriminin organizatörlerinden 
biridir. Danışma bakanı olan ilk Güney İtalyalıdır. Fransa’ya karşı Almanya ve Avusturya ile üçlü 

ittifak kurması, monarşizm (tek erkçilik)  ideallerini savunması, kilise karşıtı olması ve doğu 

Afrika’da sömürgeciliği desteklemesi ile bilinir.  
5 Birinci Dünya Savaşının patlak vermesiyle İtalyan güçleri iki gruba ayrılır: interventisti ve 

neutralisti. İnterventistiler milliyetçilerin, cumhuriyetçilerin, sendikacıların, devrimcilerin ve sağ 

liberallerin oluşturduğu gruptur ve Almanya, Avusturya gibi ülkelerin İtalya üzerindeki hâkimiyetine 

karşı çıkarlar, proletarya ve orta tabaka insanların güçlenmesini ve Risorgimento’nun yarım kalmış 

emellerini tamamlamayı amaçlarlar.  
6 1863 ve 1938 yılları arasında yaşamış olan Dekadent İtalyan yazar, şair, oyun yazarı ve gazeteci. 

Birinci Dünya Savaşında aktif rol oynamıştır. 
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almasa da Benito Mussolini’ye sempati göstererek siyasi görüş bakımından faşizme 

yakınlaşır.  

1920 yılında yazarın sekseninci yaşı dolayısıyla o dönemin Milli Eğitim 

Bakanı Benedetto Croce’nin huzurunda ve yazar Luigi Pirandello’nun yaptığı 

konuşmayla Catania’da onurlandırılır. Yine aynı yıl Roma’da Kral III Vittorio 

Emanuele’nin kararıyla Krallığın Senatörü unvanını alır. 1922 yılında Catania’da 

yaşama veda eder.  

 

Catania’da Giardino Bellini’de Verga’nın anısına dikilen büst 
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3. VERİZM AKIMI VE VERGA’NIN BU AKIMDAKİ YERİ 

Verizm (Gerçekçilik) akımını anlamak için bu akımdan önce gelen, bu akımın 

doğmasına neden olan ve gelişimine etki eden İkinci Romantizm, Scapigliatura 

Milanese (Dağınık Saçlılar Hareketi) ve Naturalizmi (Doğalcılık) iyi anlamak 

gerekir, çünkü her bir akım kendinden önceki akımın karakteristik özelliklerinden 

esinlenerek ve ona tepki olarak doğar. Verizm akımı da idealist bir ruh taşıyan, 

sosyal, politik ve edebi alanda yenilenme gereksinimini savunan, toplumun 

sözcülüğünü ulusal kurtuluş davası adına yaptığı Romantizm akımına, özellikle de 

İkinci Romantizme tepki olarak 19.yüzyılın ikinci yarısında yeni kuşakların ortaya 

attığı toplumsal sorunların sonucunda ortaya çıkar.  

Romantizm akımının getirdiği ulusal kurtuluş ideali, toplumsal ve siyasal 

alanda özgürlük ve yenilenme arzusu 1848 yılına kadar sürer. Piemonte’nin 

Avusturya’ya karşı yaptığı savaşta yenilmesi bu ideallerin sönmesine neden olur ve 

bu ideallerin gerçekleşeceğine dair oluşan güven duygusu yerini hayal kırıklığına 

bırakır. Sonrasında İtalyan birliği kurulsa da toplumdaki dengesizlikler, 

adaletsizlikler ve ayrımcılık devam eder. İtalya’da var olan siyasi ve toplumsal 

sorunların idealler peşinde koşularak çözülemeyeceği ve bunu yaparken gerçeklerin 

göz ardı edildiği anlaşılır. Romantizmin idealist düşünce yapısına tepki olarak, var 

olan durumların ve somut gerçekliklerin ele alınması gerektiği fikri ortaya çıkar. 

Yurt sevgisi gibi idealleri sürdürmesi bakımından ilk Romantizmin bazı karakteristik 

yapılarını koruyan, duyguları abartmadan gerçeklerin yansıtılması gerektiğini 

öngören İkinci Romantizm adını alan yeni akım 1850 ve 1870 yılları arasında 
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etkisini sürdürür. İdealizmin belirsizleşmesi, duygunun yerini zayıf ve hüzünlü bir 

duygusallığın alması, hayalciliği ve öznelliği reddetmesi ile ilk Romantizmin biçim 

değiştirmiş halidir. Dolayısıyla objektif olan, gerçeği abartısız ya da coşkusuz bir 

biçimde olduğu gibi anlatan bir sanat yaratılmak istenir. İdealizmin aşırılığına tepki 

olan bu eylem çeşitli yönler alır; kimi yazarlar Romantizm döneminin en büyük 

ustalarından biri olan Manzoni’nin izinden giderek Manzonicilik akımını 

oluştururlar, kimileri Romantizmin karşıtı Klasisizme dönerler. Kimileri de özellikle 

Capuana ve Verga, Scapigliatura yazarları Felsefi Pozitivizm
7
 ve Fransız 

Natüralizminden (1870-1895) etkilenerek alt tabakayı oluşturan halk sınıflarının 

gerçeklerini ortaya koymak isterler ve bunun sonucunda oluşan akım Verizm adını 

alır. Sadece edebiyatta yenilenme arzusundan değil, yeni kuşakların ortaya attığı 

felsefelerden doğduğu için romantik kültüre karşı çıkan akımlar arasında dönemin 

sosyal ve ahlaki yaşamına en derinden kök salan akım niteliği kazanır.  

Edebiyatta gerçekçilik duygusunu güçlendiren ilk çaba İkinci Romantizmin 

cansız ve ruhsuz yapısına tepki olarak 1860 ile 1880 yılları arasında Lombardia’da 

ortaya çıkan Scapigliatura Milanese akımının yazarlarına aittir. Dağınıklık, sefalet, 

sarhoşluk içinde geçen, geleneklere karşı çıkan ve genelde intiharla sonuçlanan 

düzensiz yaşam biçimleri sanatsal üsluplarına da yansır. Yapıtlarında ahlak dışı 

konulara, alaya yer vermekten, yöresel dillere başvurmaktan çekinmezler. Ahlaka ve 

törelere karşı çıkan bu yıkıcı tutumlarıyla edebiyata yenilik getiremezler, fakat 

geleneksel konu ve biçimlere başkaldırmalarıyla klasik kültürle olan bağları 

kopararak yenilenmenin kaçınılmazlığını ortaya koyarlar ve gerçeğe yönelme 

                                                             
7 Pozitif gerçeklere dönme arzusu düşünce alanında da önem kazanır. Comte, Spencer ve Stuart Mill 

gibi önemli felsefecilerin savunduğu pozitivizm metafiziği reddeden ve felsefenin insan ve doğa 

gerçeklerini araştırmaya yönelmesini öngören bir yöntemdir.  
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duygusunu güçlendirirler. Dolayısıyla Verizm akımı onların hazırladığı zemin 

çerçevesinde gelişir ve ayrıca Scapigliatura yazarlarını etkilemiş olan Fransız 

Naturalizm akımı da Verizm akımının ortaya çıkmasına etki etmiş olur.  

Gerçekçilik ilk olarak Fransa’da doğar ve Natüralizm ismini alır. Bu akım 

Fransa’da endüstriyel gelişmelerle güçlenen sermaye sınıfına karşı olarak sosyalist 

öğretilerin savunulmasını öngörür. Naturalizm akımının hareket noktası olan Felsefi 

Pozitivizme göre insanın ahlak ve kişiliğini belirleyen soyaçekim, doğal ve toplumsal 

çevredir. Pozitivizm bu noktada insanı bilimsel yöntemle inceler ve daha iyi bir 

gelecek adına insanoğlunun durumunu düzeltmeyi amaçlar. Bunun sonucunda 

Naturalizm, yaşamın olduğu gibi yansıtılmasını temel ilke edinerek insanın yaşadığı 

çevre ve toplumla olan ilişkisinin ve bunlara etki eden yasaların tarafsız olarak ele 

alınması gerektiğini sanatın amacı sayar. Bu sayede toplumsal adaletsizlikler ve 

sıkıntılar, zengin sınıfların yoksul sınıfları sömürdüğü ve yoksulluğun sebep olduğu 

ahlaki sonuçlar ile bireylerin yozlaştığı, soyaçekimle aktarılan kusurları ortaya 

konmuş olur ve çareler aranır; sanata toplumsal bir işlev yüklenmiş olur. Toplumsal 

sorunlar ve yarattığı sonuçlar gözler önüne serildikçe halk sınıfının bilinci artar ve 

üzerlerindeki baskıya karşı haklarını savunmaya başlarlar. Onların sözcülüğünü 

yapan Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant gibi yazarlar hem toplumun 

yeni bir boyut kazanmasına zemin hazırlarlar hem de toplumsal ve gündelik 

problemleri ilgi alanı haline getirerek sanatsal üsluplarını yenilerler. Romantizm 

akımının getirdiği idealist, geleneksel ve görkemli edebiyat yerini nesnelliğe, 

doğallığa bırakır, halk kitlesinin düşünce yapısına uygun konuşma dili benimsenir, 

soyut ülkü ya da imge peşinde koşulmaz. Naturalizmin etkisiyle ve onun sanatsal 
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ilkelerinden yola çıkarak da İtalyan Verizmi gelişir. Dolayısıyla özet olarak 

bakıldığında İkinci Romantizme duyulan tepki, Scapigliatura Milanese hareketi, 

Naturalizm akımı İtalyan Verizminin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayan en 

önemli adımlar olmuştur.  

Fransız Naturalizminin etkisiyle ortaya çıkan İtalyan Verizminin geliştiği 

atmosfer çok farklıdır. Verizm, Risorgimento ile beslenen umutların söndüğü, birliği 

sağlayan Savoia krallığının demokrasi ve özgürlük adı altında yarı feodal sistemi 

sürdürdüğü ve bu durumun dış güçlerin baskısından bir farkı olmadığı, birliğin 

toplumsal dengesizliklere son vererek düzeni sağlayamadığı, özellikle Güney 

İtalya’daki aşağı halk tabakasının bilinçten yoksun olduğu, haksızlıklara boyun 

eğdiği, yoksulluğa ve adaletsizliklere katlandığı, politik yaşamın dışında tutulduğu 

bir dünyayı yansıtır. Bu akımın yazarları İtalya’nın bilinçli azınlığını oluşturan 

kuzeyiyle bilinçsiz ve sessiz çoğunluğunu oluşturan güneyinin köylü ve kentli halk 

tabakasının yaşam koşulları arasındaki uçurumu ele alırken her konuda söz sahibi 

olan baskın sınıflara toplumdaki eksiklikleri ve aksaklıkları dile getirmeye çalışırlar. 

Sadece birliği kurmuş olmak yetmez, topluma kültürel ve insani değerler, haysiyet 

duygusu yeniden kazandırılmalıdır. Fransız natüralistler için tek bir yeri 

gözlemlemek bütün bir ulusu gözlemlemek anlamına gelirken, İtalya’nın bölgesel 

farklılıkları buna izin vermemiştir. Dolayısıyla Verizm akımı Fransa’da her 

bakımdan kaynaşmış, bütünleşmiş bir toplumu yansıtan Naturalizmden farklı olarak 

lehçe kullanma özelliğine ve bölgesel niteliğe sahiptir. Bu bölgesel nitelik çağdaş 

yaşamın yeniliklerine kapalı ve her bakımdan dışlanmış Güney İtalya ve ada halkının 

yaşadığı saf ve bilinçsiz dünyayı gözler önüne serer. Dolayısıyla gerçekçi yazarların 
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tutumları umutsuz, karamsar ve kuşkucudur. Bir tarafta sürekli düş kırıklığına uğrasa 

da bunu sükûnetle göğüsleyip yazgısına boyun eğen bir toplumu durumu değiştirme 

arzusu duymadan, onların yaşadığı sefalete acıyarak irdelerler, diğer yandan Fransız 

Naturalizminden farklı olarak haklarını savunmak için savaşıma hazır ve bilinçli halk 

hareketinden yoksun kalırlar. Verizm, aristokrat çevreden ve halktan kopuk 

olduğundan yazar ve toplum arasında doğrudan ilişki kurulamaz. Dolayısıyla ezilen 

ve umutsuz bir halkın sessizliğini sözcüklere dökme işini Verizm yazarları üstlenerek 

onların yaşamlarına, düşünce yapılarına en uygun bölgesel dili kendileri oluştururlar.  

İtalyan Verizminin temelinde pozitivist kültür yer alır ve bu kültür akımın 

sanat görüşünü açıklar. Bu görüşteki en önemli kilit nokta nesnellik ilkesidir. Buna 

göre bir sanat eseri özyaşamsal, lirik ve retorik öğelerden, her türlü özentiden 

arınmalı, sanatçı kendi benliğini yapıtına karıştırmadan gerçekleşen olayları 

gözlemlemeli ve gözlemlediklerini tüm iyi ya da kötü yanlarıyla olduğu gibi, kimseyi 

herhangi bir görüşe ikna etmeye çalışmadan yansıtmalıdır. Diyalog ve doğa 

betimlemelerinden oluşması öngörülen anlatıda yazar hiçbir şekilde araya girmemeli, 

görüş ve duygularını kendine saklamalıdır. Dolayısıyla kullanacağı dil yazarın değil, 

bahsi geçen kişilerin kendi dili olmalıdır. Olaylara ve durumlara söz konusu 

insanların merceğiyle bakılmalı ve anlatılmalıdır. 1875 ve 1890 yılları arasında etkili 

olan bu akımın üslubu ile ilgili anlatılanları akımın en büyük temsilcisi Verga’nın 25 

Şubat 1881 tarihinde Capuana’ya yazdığı mektupta sarf ettiği şu sözler en iyi şekilde 

özetler:  

 “Tam bir gerçeklik izlenimi vermek adına hiçbir açıklama gereği 

duymadan, sanki kişileri çok önceden tanıyormuşsunuz ve onların arasında 



21 
 

doğmuşsunuz gibi, kendinizi olaylarla yüz yüze bulursunuz”. (Cecchi e 

Sapegno, 1968: 344) 

Verga’nın bu sözleri ışığında yazarın esin kaynağı gerçeğin kendisi olmalı, bu 

gerçeği herhangi bir yorumda bulunmadan anlatmalı, sanat eseri olayların akışını 

dıştan değil içten gözleyerek, bu akışa saygı duyup bağlı kalarak kendiliğinden 

oluşmalı, sanatçının eli asla hissedilmemelidir. İtalyan Verizminin kuramcısı olan ve 

sürdürdüğü dostlukla Verga’nın bu akımda büyük bir yer edinmesini sağlayan en 

önemli kişi Luigi Capuana’nın da sözleri bu görüşleri destekler:  

"Bir sanat yapıtı, ister öykü olsun ister roman, bölümler arasındaki uyum ve 

tutarlılık eserin ortaya konulma sürecini tam bir gizem içinde yansıttığı 

sürece yetkin sayılır. Gerçekçiliğindeki içtenlik öylesine açık, varoluş biçim 

ve nedeni öylesine gerekli olmalı ki, sanatçının eli kesinlikle görünmemeli ve 

sanat yapıtı gerçek bir olay havası kazanmalıdır. Sanki kendiliğinden olmuş, 

olgunlaşmış ve ortaya çıkmış gibi, yaşayan tüm biçimlerinde, ne içinde 

filizlendiği aklın, ne onu gören gözün, ne de ilk sözlerini mırıldanan 

dudakların izlerini taşımalıdır”. (Verga, 1964: 309) 

Capuana ve Verga’nın nesnelliği bu denli savunmalarının temelinde, kalem 

kavgası ve tartışmalara, saptırmalara, propagandalara sebep olmadan, olayların en 

sade ve doğal haliyle incelenmesini sağlayan bilimsel yönteme olan bağlılıkları yatar. 

Bu bağlılıkları niçin bölgesel ve köy ortamını yansıtan alt tabaka sınıflarının 

yaşamını konu alan bir yazın oluşturduklarını açıklar. Nitekim bu ortamdaki 

insanlara modern toplumlara bulaşan çıkarcılık ve önyargılar bulaşmamış, 

doğallıklarını, saf ve temiz duygularını korumuşlardır. Verga’nın Verizm ile olan 
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ilişkisinde Capuana’nın etkisi olduğu kadar Naturalizmin büyük ustalarından Zola ile 

arkadaşlık kurmasının, karşılıklı ziyaretlerde bulunmalarının ve mektuplaşmalarının 

da etkisi olduğunu unutmamak gerekir. Verga, Zola için “Bizim modern sanatımızın 

Avrupa’daki en seçkin temsilcilerinden biridir” der.  

İtalyan Verizminin en büyük temsilcisi ve 

Manzoni'den sonra 19. yüzyılın en büyük yazarı 

Sicilyalı Giovanni Verga’nın romantik fikirleri 

aşarak Verizm akımında kendine büyük bir yer 

edinmesi ani bir değişimin ya da hür iradesinin 

değil, uzun ve aşamalı bir olgunlaşma sürecinin, 

ahlaki ve kültürel bunalımın bir sonucudur. 

Verizm akımına katılmadan önce 1865 yılına 

kadar Sicilya’da yaşayan Verga romantik 

ülkülerin etkisiyle tarihsel içerikli romanlar yazarken, 1866-1875 yıllarında Milano 

ve Floransa’da yaşadığı süre zarfında İkinci Romantizm ve Scapigliatura çevresinden 

etkilenerek romanlar yazar. Alfieri ve Foscolo’dan aldığı öğretiler doğrultusunda 

genç Verga’nın eserlerinin ulusun tarihinden sorumlu olma ve toplumun rehberi 

olma gibi bir görevi vardır. Dolayısıyla yazarın sözlerinin bir ağırlığı ve tartışılmaz 

bir değeri olmalıdır. Romanlarında aşk, tutku, vatanseverlik ve duygusallık ön 

plandadır, aristokrat çevrelerin etrafında olaylar döner ve bireyseldir. Genç Verga’da 

pratik girişimcilik ve kendine güven söz konusudur. Eserlerindeki kahramanlar 

günlük yaşamın monotonluğundan kaçmak için aşka sığınırlar ve duygularını yoğun 

bir şekilde yaşarlar, içlerindeki dinamizm onları vatanları ya da sevdikleri için 
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eyleme ya da savaşa iter, kendilerini harekete geçiren ilkelerin geçerliliğinden asla 

şüphe duymazlar. Bunalıma ya da kuşkuya düşmeden ideallerinin peşinden giderler 

ve bu durum onların psikolojik olarak tutarlı olmasını sağlar, fakat her şeyin sonunda 

tutkuları onları hüsrana uğratır. Kahramanlar yaşadıkları hayal kırıklıkları ve aşk 

ideallerinin ağırlığı altında adeta ezilirler ve kendilerini suçlu hissetmeye başlarlar. 

İdealleri yaşadıklarıyla çatışır. Bu noktada Verga ideallerin gerçeklikle 

örtüşmemesinin ve hayatın acımasız gereksinimlerinin insanı zayıf ve vasat kıldığını 

görür. Verga’nın gençliğini karakterize eden heyecan duygusu ve ideal aşkın 

geçerliliği onun kafasında tartışma yaratmaya başlar ve sanata, aşka olan inancı 

azalır. İdeallere göre yaşamanın imkânsız olduğunu ve bunların hayatın somut 

gerçekliklerine indirgenemediğini düşünür. İdeal ve gerçek ayırt edilirse aşkın 

yanılsamalarından kişinin kendini koruyabileceği inancı pekişir. Verga’nın gençlik 

inancındaki azalmayla birlikte boyun eğme, yenilgi, aile şefkatine sığınma gibi 

kavramlar ön plana çıkmaya başlar.  

Risorgimento sonrası endüstriyel girişimle zenginlik amacı güden aktiviteler 

artar ve insanların acı çekme pahasına gerçekleşen bu aktivitelerle büyük kentlerin 

çetin yükselişi halkların politik ve toplumsal sorunlara karşı duyarsız hale gelerek 

eğlenceye, zevke düşmelerine neden olur. Toplumun ahlaki ve manevi yapısı 

bozulur, yozlaşmaya uğrar. Verga lüks yaşamın sahteliğinden sıkılır ve içinde 

taşıdığı acıma duygusu körelmeye başlar. Yeni İtalya’nın gerçekliğini tanıdıktan 

sonra Verga yeni toplumda sanatın fonksiyonunu yansıtmadaki geçerliliği konusunda 

şüphe duymaya başlar ve insanların en canlı hırslarının olduğu bu çağda sanatın 

işlevini sorgular. Böylece ilk kez romantik kuşağın problemini çözmeye ve ele 
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almaya çalışır, nitekim bu kuşak kendi kültürel ve sanatsal araçlarından geri 

kalmışlık ve yetersizlik konusunda uyarı vermektedir. Verga idealist bir konum için 

çabalamanın retoriğe düşmesine ve olayların ham gerçekliğiyle olan bağlarının 

kaybolmasına neden olduğunun bilincine varır. Ona göre edebiyat yalnızca gerçekle 

bağını koparmamak koşuluyla işlevine devam edebilir. Gerçeğin olduğu gibi kabul 

edilmesinin etkisiyle retorik aşılır; sözler ağırlığını yitirir ve gerçekleşen olaylar 

önem kazanır. Stil önemini yitirerek daha gelişigüzel ve doğal bir hal alır. Aile 

etiğini yansıtan sorumluluk duygusu adına kalplerindeki en gizli duyguları sineye 

çekerek her türlü fedakârlığı yapan ve gerektiğinde vazgeçmeyi bilen karakterler 

Verga’nın yeni yolunda ona ışık tutar. Verga’nın büyük dünya toplumuna 

yabancılaşması ve ondan vazgeçmesi, içinde bulunduğu çağda tek bir çevreyi ele 

almanın imkânsızlığı, ideallerin geçerliliğini yitirmesi, sanatsal üslup açısından 

bunalıma düşmesi ile yaşadığı çaresizlik duygusu onu balıkçı ve köylülerin, 

ezilenlerin dünyasını irdelemeye iter. Yapıtlarında yeterince aristokrat ve sosyete 

çevresinden bahsetmiş olan Verga esinini günlük ekmeği kazanmak için savaşım 

verilen yerde, zorluklar ve acılarla örülü dürüst ve yalın bir yaşamın olduğu kendi 

Sicilya’sında ve onun insanında araması gerektiğine inanır. Malavoglia, Nedda, Vita 

dei Campi gibi büyük yapıtlarının esinini de burada bulacaktır. Risorgimento’nun 

yenilenme umutlarının sönmesiyle düş kırıklığı ortamını yansıtan bir zamanda politik 

ve toplumsal olayların sebep olduğu gelişmelerin dikkatli bir gözlemcisi olan Verga 

bir insan ve yazar olarak kendini olaylardan dışlayamaz, fakat gerçeğe objektif 

yaklaşma yasasından dolayı tartışmacı müdahalesini sınırlandırmak zorunda kalır. 

Verga’nın Verizme yakınlaşması ideallerin eskimiş geleneğine bağlı kalmama 

gereksiniminden de kaynaklanır; dönemin kültürel atmosferine uyum sağlamak ister, 
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ahlakçılık ya da yapıcı olma tavrından vazgeçerek dönemin ruhunu yorumlamak ve 

onun bir parçası olmak ister. Verizm Verga’nın geleneksel imgelerden uzaklaşarak, 

hissettiği ve yaşadığı kendi gerçek dünyasını anlamasını sağlar. Bu akımla iç 

dünyasının gereksinimlerinin karşılığını bulur ve gerçeği görerek onu sanata 

dönüştürür. Verga arkadaşlarıyla ettiği sohbette sanatsal dönüşümünün basit bir 

olaya dayandığını söyler:  

“İlk romanlarımdan birkaçını yayınlamıştım. Devamı da geliyordu: 

diğerlerini hazırlıyordum. Bir gün, nasıl oldu bilmiyorum, kuralsız ve söz 

dizimi olmayan, el yazısıyla yazılmış bir tür seyir defteri geçti elime, bir 

denizci yelkenli gemisiyle başından geçen maceralarını anlatıyordu. 

Gereğinden fazla bir cümle kurmamıştı; kısa ve özdü anlattıkları. O an işte bu 

dedim ve tekrar okudum: farkında olmadan aradığım şey buydu. Adeta 

aydınlandım” (Russo, 1959: 60) 

Verga’nın gerçeğe olan eğilimi ve gerçekçiliğin en önemli yasası olan kişisiz 

ve dolaylı anlatım onun tarihi romanın soyut, eğitici, vatansever geleneklerinden 

çıkmasını, öznelliği aşmasını, ahlaki bir tavır takınmadan edemediği toplum 

düşüncesinden uzaklaşmasını, soyut ideallerden vazgeçmesini, yeni bir bakış açısı 

kazanmasını sağlasa da tutkulu mizacı ve acıma duygusu devamlılığını korur. Aşk, 

gençlik, aile bağları gibi değer verdiği konulardan uzaklaşmaz ve bu değerleri ilkel 

insanların dünyasına aktarır. Verga’nın gerçekçiliğinin başlangıcı varsayılan Nedda 

adlı öykü tüm bunların göstergesidir ancak tutku ve aşk daha saf ve daha temizdir. 

Ayrıca Nedda’yı “zavallıcık” diye tanımlaması Verga’da hala duygusallığın devam 

ettiğinin göstergesidir ve bu durum zamanla aşılacaktır.  
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Tüm bu bilgiler ışığında gençlik yıllarından olgunlaşma sürecine kadar olan 

dönemde Verga’daki iki farklı üslubu ve hangi noktadan hangi noktaya geldiğini 

anlamak mümkündür. Carbonari, Eros gibi romanlarında gençlik ideallerini anlatan 

ilk Verga romantik, başyapıtlarının habercisi sayılan, gençlik idealleri ve lüks yaşam 

deneyimlerinden uzaklaşmış öyküsü Nedda ile olgunlaşma sürecine girmiş ikinci 

Verga ise gerçekçidir. Yazar esinlendiği iki farklı dünyayı, aristokrat ve kırsal yaşam 

tarzını, tüm eserlerinde bir uyum içinde sürdürmeyi başararak, aşk, ev, aile şefkati, 

ekonomi yasası gibi gençlik romanlarında yer verdiği kavramlardan vazgeçmeyerek 

kendine has bir üslup yaratmayı bilmiş, ezilenlerin ve sessiz çığlıkların sesi, 

koruyucusu olmuştur.  
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4. GÜNEY İTALYA’NIN DURUMUNA TARİHSEL BAKIŞ 

Verga’nın öykülerinde bahsi geçen toplumun yapısını, zihniyetini, olaylar 

karşısındaki tutum ve davranış biçimlerini anlamak için İtalyan birliği öncesini ve 

sonrasını kapsayan tarihsel süreç içerisindeki politik, sosyal ve ekonomik gelişmelere 

ışık tutmak gerekir.  

Tarihsel süreç içerisinde 19. yüzyılın son dönemlerine kadar tüm İtalya’da 

siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda birlik sağlanamadığı gibi Güney İtalya’nın kendi 

içerisinde de bir bütünlük sağlanamamıştır. Zenginlik iç kesimlerden kıyılara, kırsal 

kesimlerden şehirlere gidildikçe artan bir statü haline gelmiş, Güneyin en önemli 

kentlerinden Napoli gelişmiş ülkelerle her bakımdan rekabet edebilecek kapasiteye 

sahipken özellikle Sicilya yoksulluk içinde kalmış ve yüzyıllar boyunca her 

bakımdan ülkenin diğer bölgelerinden kopuk bir biçimde varlığını sürdürmüştür.  

İtalyan birliği kurulmadan önceki dönemde Fransız devriminin etkisiyle 

Kuzey İtalya’da burjuvazi politik ve ekonomik açıdan güç kazanıp derebeylik rejimi 

yıkılmaya yüz tutarken, Güney İtalya’da özellikle Sicilya’da bu rejim çok uzun süre 

etkisini sürdürdü ve Sicilya feodalitenin başkenti olarak anıldı. Modern dünyanın 

ekonomisinin gerektirdiği kapitalist ruh burada yoktu ve sermaye sıkıntısı, iletişim, 

altyapı eksikliği gibi durumlar neticesinde ticaret ve ada ekonomisi gelişemedi. 

Yüzyıllar boyu Arap ve Bizans etkisinde kalmış olan Sicilya her daim batı dünyasına 
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uzak kaldı ve Normanların
8
 gelmesiyle feodal sistem burada kök saldı. Daha sonra 

İspanyol hâkimiyetine giren Sicilya’da kamusal yaşamın her alanında ve 

derebeyliklerin üzerinde baronluk etkin bir güç oldu.  

1600’li yıllarda Sicilya toprakları derebeyliklere ayrıldı. Adada hüküm süren 

İspanyol güçleri soylu, zengin aileleri desteklediler ve dolayısıyla ada topraklarının 

büyük bir kısmı derebeyliklerin elinde toplandı. Derebeylerin topraklarında 

yaşayanların büyük çoğunluğu ise her bakımdan onlara bağlı ve onların 

iradesindeydiler. Baronlar hukuki ve cezai yargı gücünü de ellerinde 

bulunduruyorlardı ve halka hiçbir güvence sağlamayan bu gücü yalnızca kendi 

hâkimiyetlerini kaybetmemek, halkı sömürüp mal varlıklarını artırmak için 

kullanıyorlardı; her türlü haklara sahip olmak ve bu hakları savunabilmek onlara 

özgü bir ayrıcalıktı. Bu bağlamda hem fikir hem de ekonomik olarak feodal sistemin 

boyunduruğunda olan Sicilyalı köylü halk bu sistemi tek ve tartışılmaz bir güç olarak 

görmekteydi. Bu durum büyük önem arz eder çünkü Sicilyalı köylülerin yaşadığı 

zorlu hayat koşullarına karşı kaderci bir yaklaşım sergilemeleri, umutsuzlukları, 

kayıtsız bir insan haline dönüşmeleri bu bakış açısından kaynaklanır. Adaleti 

sağlamak için zaman zaman anarşist ruhlarını harekete geçirseler de, giriştikleri 

eylemde başarısız olmaları kararlı yapılarını sürdüremediklerini gösterir. Nitekim 

derebeylerin güçlerini kötüye kullanmalarını sınırlandıracak reformlar halkın kendi 

lehine olmasına rağmen kayıtsız ve umursamaz davranışları yüzünden uygulamaya 

geçilemez.  

                                                             
8 Kuzeyli adamlar. Viking soyundan gelen İskandinav kökenli bir halktır ancak Cermen kökenli Frenk 

halklarıyla karışarak MS 912 yılından itibaren Fransa’nın Nomandiya bölgesine yerleşmişlerdir. 11. 

yüzyılda Batı Avrupa ve Akdeniz’de hâkim askeri güç olmuş, Güney İtalya ve Sicilya’yı 

fethetmişlerdir. 
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18.yüzyılın ortalarında gerek şehir yaşamının cazibesinden dolayı gerekse 

iktidara yakın olarak ayrıcalıklarını ve güçlerini sürdürmek amacıyla baronlar 

topraklarını terk ederek şehirlere yerleştiler ve pek çoğu toprakları ile ilgilenmedi. 

Şehirdeki lüks yaşama uyum sağlama çabaları, fiyatların yüksek olması, sıcak para 

eksikliği, artan giderler nedeniyle soylu sınıf ekonomik krize düştü ve eski gücünü 

yitirerek işlevini sürdüremez hale geldi. Bu arada burjuva sınıfı güç kazanarak toprak 

satın almaya ya da kiralamaya başladı ve bu toprakları başkalarına kiraya verdi 

çünkü bu dönemde toprak sahibi olmak zenginlik göstergesiydi. Ada ekonomisinin 

temelini tarımsal etkinlikler oluşturuyordu ve ada nüfusunun yaşamı için gereken 

besin ihtiyaçları tarımsal faaliyetler kapsamında karşılanıyordu. Fakat ilkel tarım 

yöntemleri, yeni toprak sahiplerinin toprağı bilinçsizce işletmeleri, ürün kalitesini 

artırmaya yönelik hiçbir çalışma yapılmaması, zeytin ve meyve gibi karlı ürünlerin 

tarımının yerine sürekli tahıl üretiminin tercih edilmesi ile Sicilya’da ürün çeşitliliği 

sağlanamadı. Bu durum ürün fiyatlarının ve gümrük vergilerinin yüksek olmasına, 

ticaretin gelişememesine ve dolayısıyla ada ekonomisinin geri kalmasına neden oldu. 

Nitekim soylu sınıfın gücünü yitirip burjuva sınıfının güçlenmesi ile sosyal ve 

ekonomik yapıda değişen pek bir şey olmadı ve tıpkı soylular ile köylü halk arasında 

her bakımdan uçurum olduğu gibi burjuva sınıfı ve alt tabaka insanlar arasında da 

durum aynen devam etti. Halk üzerindeki baskılar hiç kalkmadı ve bu baskılara 

zengin ve ayrıcalıklı din adamlarının baskıları da eklendi. Sözde 1812 yılında 

feodalite yürürlükten kaldırıldı fakat halk toplumdaki düzeni değiştirecek hiçbir 

eylem ya da girişimde bulunmadığı için sistem farklı biçimlerde hüküm sürmüş oldu. 

Köylü halk yasalar tarafından tanınsa bile algıda köle ya da ezilen olarak kalmaya 

devam etti.  
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Feodal sistemin yürürlükten kaldırılmasıyla derebeylerin toprakları devletin 

eline geçti ve devlet bu toprakları köylüler arasında paylaştırmaya karar verdi. Fakat 

soylular bu topraklardan vazgeçmek istemiyorlardı ve burjuva sınıfı ise bu toprakları 

yönetmeye devam etmek istiyordu. Böylece toprakların pay edilmesi sorunu 1860 

yılına kadar sürdü.  Farklı sosyal sınıflar arasında gerilim tırmandı ve 1848-49 

yıllarında köylüler ayaklanarak hak iddia ettiler. Bronte’de gerçekleşen ayaklanma 

bu durumun tarihteki en canlı örneğidir ve Verga Libertà (Hürriyet) adlı öyküsünü 

bu tarihsel gerçeklikten esinlenerek yazmıştır. 1848 ayaklanmaları sonrasında da 

Borbon
9
 yönetimi tutucu bir ekonomik politika uyguladı. Altyapıyı geliştirmek 

konusunda harcamaları kıstı. Yerli üretimi korumak amacıyla ithalatta gümrük 

vergilerini yüksek tuttu ve tahıl ihracatını yasaklayarak gıda fiyatlarını alt seviyelere 

çekti. Her ne kadar refah düzeyini artırmaya çalışsa da, dış dünyayla bağlantısı 

kopuk, kendi içinde kapalı bir politika sürdürerek gelişmelerden uzak kaldı.   

İtalyan birliği kurulduktan sonra feodal sistemin tamamen ortadan 

kaldırılması amacıyla devlet arazileri ve kamu mallarını satışa çıkardı. Bu durum 

alım gücü bulunmayan yoksul köy halkının değil, alım gücü olan burjuva halkının 

işine yaradı, böylece arazi ve mülkler onların elinde toplandı. Yine bu durumun 

sonucunda herhangi bir bölgenin parasal serveti hükümetin eline geçmiş oldu ve 

devlet bu zenginliği Kuzey İtalya’nın gelişimi için kullandı: demiryolları yapıldı, 

bankalar kuruldu, endüstriyel girişimlerin artması için yatırımlar yapıldı ve bu 

kapsamda gümrük vergileri düşürüldü. Sicilya ise başlangıçtaki sosyal ve ekonomik 

                                                             
9 Bourbon hanedanı Avrupa’nın önemli kraliyet ailelerinden biridir. Ailenin ilk kökenleri Fransa 

kralına bağlı ve Bourbon bölgesinin sahibi olan bir lorda dayanır. İlk olarak Navarra ve Fransaya 

hükmettiler. 18. yüzyılda bu hanedan üyeleri İspanya, Napoli, Sicilya ve Parma’da saltanatı ele 

geçirdiler ve 1860 yılına kadar yönetimde kaldılar.  
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yapısını korumaya devam etti çünkü sistem biçim değiştirse ve güç farklı kişilerin 

eline geçse de özünde her şey aynı kaldı. Giustino Fortunato’nun
10

 2 Eylül 1899 

tarihinde Pasquale Villari’ye
11

 yazmış olduğu mektuptaki şu sözler bu durumu 

kanıtlar niteliktedir:  

“İtalyan Birliği kurulmuştu ve bu birliğin manevi kurtuluşumuz olacağına 

dair sarsılmaz bir inancım vardı. Ne yazık ki tam aksine ekonomik 

felaketimiz oldu. 1860 yılında sağlıklı, karlı, ekonomik bir kalkınma 

açısından bayındır koşullar içerisindeydik. Birlik bunları yok etti. Üstelik bu 

da yetmezmiş gibi, herkesin inandığının aksine, devlet mali kaynaklarını 

Güney eyaletleri için kullanacağı yerde Kuzey eyaletleri için kullandı”. 

(Fortunato, Gentile, 1978: 64-65) 

Sicilya halkının küçük bir kısmı aşırı zenginken büyük bir kısmı günlük 

ekmeğini kazanmak için savaşım veren yoksul köylülerden oluşuyordu. Arazi ve 

mülk sahipleri köylüleri küçük görmeye devam etti ve onlara hep köle gözüyle baktı. 

Eski zihniyetin devam etmesiyle gündelikçilerin maaşları kısıldığından karın 

tokluğuna çalışan köylüler yoksulluklarından biraz olsun kurtulabilmek için hiçbir 

birikim yapamadıkları gibi, sözleşme ile çalıştıklarından başkalarına şikâyette ya da 

yardım talebinde de bulunamadılar. Dolayısıyla özgürlükleri kısıtlandı ve zengin-

yoksul gibi iki uç noktanın bulunduğu toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusu 

köreldi. 1868 yılında dönemin ekonomi bakanı Quintino Sella tarafından yürürlüğe 

                                                             
10 1848 ve 1932 yılları arasında yaşamış olan İtalyan politikacı ve tarihçi. İtalyan birliği kurulduktan 

sonraki dönemde Güney İtalya’nın sosyal ve ekonomik sorunları üzerinde durmuş, altyapı, 
okuryazarlık ve sağlık konularında eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için çözüm önerilerinde ve 

çalışmalarda bulunmuştur.  
11 1827 – 1917 tarihleri arasında yaşamış İtalyan tarihçi ve politikacı. Güney İtalya’nın sorunları 

üzerine eğilmiştir.  
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konulan ‘un ve tuz vergisi’ ile tahıl, un, ekmek, makarna, tuz gibi temel besin 

ihtiyaçlarını kapsayan vergiler köylülerin geçimine balta vurdu. Bu vergilerden 

kaçınmak isteyen köylüler ot ve sebze tüketimine yönelmek zorunda kaldı. Quintino 

Sella bu yüzden “insanları aç bırakan kişi” olarak nitelendirildi. Vergilere olumsuz 

hava koşullarına bağlı olarak ekmek fiyatlarının artması, iş bulamama gibi sorunlar 

da eklenince fiziksel güçten düşen köylüler açlıktan ve hastalıktan kırılmaya başladı. 

Fiziksel çözülme ve çaresizlik ahlaki çözülmeleri de beraberinde getirdi. Güvenlik 

zafiyetinin de bunlara eklenmesiyle bölgede suç oranı artarak eşkıyalık, kaçakçılık, 

dolandırıcılık boy gösterdi. Köylülerin ağır yaşam koşulları, yoksulluk ve endüstriyel 

yatırımların kuzey bölgelerde yoğunlaşması özellikle kendilerine daha iyi şartlarda 

bir yaşam sağlamak isteyen gençler arasında büyük kentlere göçleri tetikledi. İş gücü 

ve meslek icra edenlerin kuzey şehirlerine akmasıyla güney bölgelerdeki alt tabaka 

sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha da yoksullaştı.  

İtalya’nın kuzeyindeki Lombardia’da 28.000 km’lik demir yolu ağı 

mevcutken Lombardia’nın dört misli büyük olan Sicilya’da 14.000 km yol ağı ve 

yaklaşık 100 km demir yolu ağı olmak üzere sınırlı bir ulaşım ağı mevcuttu. Pek çok 

yere ulaşım sağlanamadığından geçişler patikalar üzerinden yapılmaktaydı ve ulaşım 

araçları da oldukça ilkeldi. Alt yapı yetersizliği, yeşil alanların azalması, akan suyu 

bile kontrol edecek kanalizasyon sisteminin bulunmamasından dolayı bölgede 

bataklıklar oluşmaya başladı ve sıtma hastalığı yayıldı. Bu durum bölge halkının 

bataklıklardan ve işledikleri topraklardan uzak tepe noktalarda yerleşim kurmalarına 

neden oldu. Sicilya nüfusunu büyük ölçüde etkileyen sıtma hastalığına yakalananlar 

iş göremez ve günlük ekmeği kazanamaz hale geldiler, dahası iyileşmek için 
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ellerinde avuçlarında ne varsa harcamak zorunda kaldılar. Birçok insanın ölümüne 

neden olan bu hastalık Verga’nın öykülerindeki ana temalardan biri olacak ve 

kişilerin bu hastalıktan muzdarip kişiler oldukları görülecektir. 

Bourbon yönetimi silahlı kuvvetlere bütçe ayırdığı kadar eğitime yeterli bütçe 

ayırmadığından ve eğitim kurumlarının eksikliğinden dolayı Sicilya’da okuryazar 

olmayan nüfus oranı neredeyse yüzde yüz seviyesindeydi. Bu noktada Bourbon 

yönetiminin izlediği tüm yatırım politikaları kapsamında Güney İtalya’nın durumu 

ile ilgili Giustino Fortunato’nun gözlemlerini hatırlatmak yerinde olacaktır: 

“Devletin dayanağı olan ordu tek başına hemen hemen her şeyi tüketirken 

şehirler okulsuz, kırsal kesimler yolsuz, kıyılar limansız, trafik ise tıpkı 

Doğu’nun kıyılarında olduğu gibi hayvanlar üzerinde akıp gidiyor”. 

(Fortunato, 1911: 336-337) 

Okuryazarlığın olmamasıyla cehalet içerisinde kalan halk karşılaştıkları 

sorunları çözme konusunda yetersiz, haklarını savunmaktan acizdiler. Yeniliklere 

kapalı olmalarıyla da zihniyetleri değişmediğinden Avrupa kültürü ile bağlar 

kuramadılar. Giuseppe Tommaso di Lampedusa
12

 Leopar adlı romanında yarattığı 

karakteri Don Fabrizio’nun ağzından Sicilyalıların tutumunu ve yeniliklere kapalı 

olmasını şu sözlerle ifade etmiştir: 

                                                             
12 1896-1957 yılları arasında yaşamış İtalyan yazar. Leopar isimli eserinde Risorgimento döneminde 

Sicilya’da Bourbon Krallığının çöküş yıllarındaki soylu bir ailenin yaşam serüvenini anlatır, 

Sicilya’daki yaşamı ve onun kültürel yapısını gözler önüne serer.  
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“Sicilyalılar basit bir nedenden dolayı gelişimi ve ilerlemeyi istemiyorlar; o 

da kusursuz olduklarına inanmaları. Onlardaki kibir yoksulluklarından bile 

daha güçlü…” (Lampedusa, 1958: 174-185) 

 İtalyan birliği öncesi ve sonrası Güney İtalya ile Sicilya’da gerçekleşen tüm 

bu gelişmeler, ekonomik sıkıntılar, toprak sahiplerinin baskıcı tutumları, devletin 

ilgisizliği ve adada doğrudan düzeni sağlayamaması, kâhya, çiftlik yöneticileri, vergi 

görevlileri, koruma bekçilerinden oluşan mafya çeteleri gibi yerel güçlerin ortaya 

çıkmasına zemin hazırladı. Bölgede ulaşımdan madencilik aktivitelerine, 

hayvancılığa kadar kırsal kesimin yönetimini ve merkezi otoriteyi ele geçirdiler. 

İdarecilerin keyfi tutum ve davranışlarından yılmış olan halk da mafyaya sığınmak 

zorunda kaldı. Mafya çeteleri toprakları korumak ve olası köylü isyanlarını 

engellemek bahanesiyle Sicilya’daki toprak sahiplerinden haraç almaya, insanlara 

korku salmaya başladılar. Bu durum en çok yöre halkını olumsuz etkiledi. Nitekim 

hem toprağı yönetenlerin hem mafya çetelerinin otoritesi arasında sıkışıp kaldılar ve 

sömürüldüler.  

Güney İtalya’nın sorunlarının ve geri kalmasının sebeplerini özetleyecek 

olursak; modern devlet anlayışından yoksun yabancı monarşilerin yönetimde 

devamlılığı, yüzyıllardır hüküm süren baronluk, ayrıcalıkların belirli güçler elinde 

toplanması, zengin ve yoksul sınıf dışında orta sınıfın olmaması, Sicilya’nın farklı 

kültürel tutumu, Bourbon yönetiminin gelenekleri sürdürmekteki ısrarı, ayrıca kamu, 

eğitim ve sağlık hizmetleri yerine saraya ve krallığın egemenliğini korumakla 

yükümlü orduya harcamalarda bulunması, İspanyol hâkimiyeti ve en önemlisi de 

derebeylik sisteminin devamlılığı, bu sistemin sürdürülmesinin temelinde soylu ve 
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yabancı monarşiler arasında ittifak olması, kuzeydeki devlet yöneticilerinin 

ilgisizlikleri ve yönetimdeki yetersizlikleri ile mafya çetelerinin ortaya çıkmasıdır. 

Tüm bunlar şu sonuca götürür: kurulan ittifaklar ve derebeylik sistemi zengin 

sınıfların ayrıcalıklarını sürdürmenin ötesinde kölelik zihniyetini yerleştirerek halkın 

yoksulluğuna ve kayıtsızlığına katkıda bulunmuş, haklarını savunmada aktif ve 

girişimci halk oluşumlarını engellemiştir. İtalyan birliğinin gerçekleşmesiyle Güney 

halkının kurtuluş umudu olan kuzeydeki egemen sınıfların sorunları çözmedeki 

yeteneksizlikleri yüzünden sözde birliğin sağlandığı söylense de özde ahlaki, ruhsal, 

ekonomik ve sosyal açıdan birlik sağlanamamıştır. Bir de bunlara geleneklerde, 

göreneklerde, entelektüel ve ahlaki yaşamda süregelen farklılıklar eklenince tam bir 

hayal kırıklığı olmuştur.   

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

1897 yılında Verga tarafından Sicilya 

topraklarında çekilmiş bir fotoğraf karesi. 

Verga ailesinin hizmetini gören Sicilyalı çift. 

 

 

         Verga tarafından Milano’da çekilmiş olan bir fotoğraf karesi.  
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5. SOSYAL DARWİNİZMİN VERGA’YA ETKİLERİ 

Darwinizm, doğadaki kıt kaynaklar nedeniyle biyolojik organizmalar arasında 

ortaya çıkan mücadelede değişen koşullara uyum sağlayamayan ya da daha güçsüz 

türlerin yok olduğunu, uyum sağlayabilen güçlü türlerin varlıklarını devam ettirdiğini 

ve hayatta kaldıklarını öngören bir teoridir. İngiliz doğa bilimci ve jeolog Charles 

Darwin tarafından ortaya atılan bu teori 19. yüzyılda bilimsel gelişmeler üzerinde 

etkili olduğu kadar sosyal alandaki görüş ve fikirler üzerinde de etkili olarak Sosyal 

Darwinizm kavramının ortaya çıkmasını sağlar. Bu bağlamda Sosyal Darwinizm söz 

konusu teorinin sosyal alana uyarlanmasıdır. Tıpkı doğada olduğu gibi toplumsal 

hayatta da kaynakların kıt olması ve her bireyin kendi çıkarları doğrultusunda 

hareket etmesi nedeniyle ortaya çıkan toplumsal mücadelede ekonomik gücün 

azlığının ya da çokluğunun özgürlük alanını artırdığı ya da azalttığı, toplumsal statü 

ve ekonomik bakımdan en güçlü olanın hayatta kalması gerektiği varsayılır. 19. 

yüzyılın ortalarında Herbert Spencer
13

 tarafından desteklenen bu görüşe ve Adam 

Smith’in
14

 bu görüş doğrultusunda yaşadığı dönemde ortaya atmış olduğu “görünmez 

el” kavramına göre eşitsizlikler doğanın bir kanunudur, çünkü olup biten her şey 

görünmez bir el ile kendi kendine gerçekleşmektedir. Dolayısıyla sosyal düzen dış 

müdahale olmaksızın kendiliğinden sağlanmaktadır. Bir tarafta birey kendi 

amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken diğer taraftan sosyal düzen kendi kendine 

işlemektedir. Bireylerin amaçlarını gerçekleştirmek için izleyecekleri yolu önceden 

tasarlayıp, tasarladıkları davranışlarının tasarlanmamış sonucu ile karşılaşmaları bu 

                                                             
13 1820-1913 yılları arasında yaşamış olan İngiliz filozof ve sosyolog 
14 1723-1790 yılları arasında yaşamış İskoç filozof. Ahlak felsefesi profesörü olmasına bağlı olarak 

ekonomi ve doğal olaylarda bir düzen olduğunu ve bunun gözlem ve ahlakla tespit edilebileceğini 

söyler.  
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görünmez el yasasının işleyişinden kaynaklıdır. Bu nedenle insanlığın ilerlemesi için 

güçsüz ve zayıf olan alt sınıfların korunmaması, bireyler arasındaki mücadelenin 

engellenmemesi, ekonomiye hiçbir devlet düzenlemesinin yapılmaması gerekir, aksi 

takdirde devletler koydukları kurallarla doğanın en güçlünün ve en iyinin hayatta 

kalması yoluyla sağladığı mükemmelliği bozarlar. Her birey kendini kurtarmakla 

yükümlüdür ve bunu başaramayanın elenmesi doğal ayıklanmadır. Tüm bunların 

sonucunda “yaşam mücadelesi” kavramı bir yaşam felsefesi olarak toplumdaki 

bireylere atfedilir. Toplumsal yaşam içinde var olan doğal düzende insanlar zihinsel 

ve bedensel yeteneklerine göre emeklerinin karşılığını alırlar ve kazanımlar 

bireyseldir. İstekleri doğrultusunda verdikleri mücadele ile emeklerinin karşılığı 

olarak elde ettikleri kazanç bireyin toplumdaki konumunu belirleyerek kendini ve 

neslini zayıf ya da güçlü kılar. Yani bir birey yeteneklerini ne kadar iyi kullanırsa o 

kadar kazançlı çıkar. Toplumsal ve ekonomik rekabette başarılı olanlar yaşamaya ve 

ilerlemeye devam edebilirler. Verilen mücadelede başarısız olanlar ise kendi sonunu 

hazırlamaya mahkûmdur. Dolayısıyla yoksulluk ve hastalık gibi durumlar ekonomik 

ya da sosyal eşitsizlikler yüzünden değil, kişilerin kendi hatasından ve kendiliğinden 

var olan doğal işleyiş sürecinde verdikleri mücadelede başarılı olamamalarından 

kaynaklıdır. Tüm bunların sonucunda da verilen yaşam mücadelesinde bireyler 

arasında rekabet ve maddiyata verilen önem artmakta, paylaşım ve dayanışma 

duygularının köreldiği bir toplum yapısı şekillenmektedir.  

19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya atılan Darwinizm ve Sosyal Darwinizm 

her alanda etkili olduğu gibi edebiyat alanında da etkili olmuştur. Doğal ayıklanma, 

yaşam mücadelesi, ilerleme gibi kavramlardan bahseden Sosyal Darwinizm, Verizm 
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gibi önemli bir akımın filizlenmesini sağlayarak, akımın en önemli temsilcisi 

unvanını kazanan Verga’nın eserlerine de yansımıştır. Özellikle yaşam mücadelesi 

kavramı üzerinde yoğunlaşacağı sinyallerini Verga 1878 yılında Salvatore Paola 

Verdura’ya bizzat yazdığı mektupta şu şekilde dile getirmiştir:  

“Kafamda güzel ve muhteşem olacağını düşündüğüm bir çalışma var, 

yaşam mücadelesini gözler önüne serecek bir tür görüntü oyunu 

diyebiliriz”. (http://www.viv-it.org/schede/marea-o-ciclo-dei-vinti-lettera-

salvatore-paolo-verdura#_ftn1) 

A.Momigliano, G.Petronio ve U.Bosco gibi kimi İtalyan tarihçi, eleştirmen ve 

yazarlar Verga’nın doğal ayıklanma teorisi ve yaşamın bir mücadele olduğu 

prensibini benimsediğini varsayarak onun kötümser, acı ve hüzün dolu, katı, kaderci 

bir yaşam anlayışına sahip olduğunu, dolayısıyla yaşam anlayışının temelinde derin 

bir karamsarlık yattığını savunurlar. Bu kişilere göre yaşam mücadelesinin acımasız 

mekanizmasının hâkim olduğu maddiyata dayalı toplumda ve etrafında olup biten 

olaylar çemberinde cömertlik, dayanışma, merhamet duygusu, aile kültü gibi 

inandığı değerlerin aksine Verga’nın gördüğü şeyler, döneminin insanlarını etkisi 

altına alan bencillikle beraber bireysel ve ekonomik çıkarlar dünyasında verilen 

mücadeledir. Her yerde ve her zaman toplumu yönetmekte olan yasaların güçlü 

bireylerin çıkarlarına hizmet ettiği, toplumu oluşturan bütün bireyler, gruplar ve 

sınıflar arasında bireysel çıkarlar uğruna çatışmaların olduğu, güçlünün güçsüzü 

ezdiği ve zulmettiği, acımasız bir savaş hâkimdir. Bu savaşın galibi az, mağlubu 

çoktur. Ayrıca bugünün galibi yarının mağlubu olabilir. Verga insanların 

sömürülmesine ve zulüm görmesine haklı bir gerekçe bulamaz ve kendini ezilenlerin 
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düzlemine çekerek umutsuzluk içinde yaşamın tüm acı gerçeklerini ve negatif 

yönlerini temsil etmekten başka elinden bir şey gelmez. İnsanların doğasında kötüye 

ve diğerleri üzerinde hâkimiyet kurmaya, gün gelip ezilenin bile ezen taraf olmaya 

eğilimi vardır. Doğa yasasının değiştirilemez olduğuna inandığı düşünülen Verga’ya 

göre daha iyi bir toplum oluşturmak geçmişte mümkün olmamıştır, ne şimdi ne de 

gelecekte de mümkün değildir. Nitekim gelişimin izlerini süren modern toplumların 

oluşturduğu yasalarla yönetilen dünyada güçlü olanların merhametsizliği karşısında 

güçsüz olanlar her türlü şeye boyun eğmişlerdir. Dolayısıyla değişim dışarıdan değil 

içerden sağlanabilir. Bu görüşler doğrultusunda Verga’nın dediği gibi:  

“Doğa dışarıda değil, insanın içindedir”. (Biondolillo, 1934: 97) 

Sosyal Darwinizmin yaşam anlayışının temelini oluşturan en güçlü olanın 

yasasının doğal ayıklanma yasası olduğu inancından hareket eden Verga’ya göre 

yaşam toplum üzerinde hâkimiyet kurmuş olan katı ekonomik yasalara karşı verilen 

mücadeledir. İtalyan birliğinin kurulmasından sonra oluşan, ahlaki değerlerin 

çiğnendiği, ekonomi yasalarının egemen olduğu ve bu yasaların hiyerarşik 

yapılanmalara neden olduğu kapitalist toplumda yaşam var olma savaşımı, zorbalık 

ve güçlü olanın koyduğu yasalar üzerine kuruludur. Dolayısıyla Verga’nın 

ideolojisinin temelinde ilerleme ve gelişmeye dair olumsuz fikirler yatar. Bu fikirler 

kapsamında Verga gelecekten hiçbir değişim ummaz ve bir şeylerin iyileşebileceğine 

ya da düzelebileceğine inanmaz. Tıpkı doğal düzen gibi sosyal düzen de değişmezdir 

ve her kim var olan durumu ya da sosyal dokuyu değiştirmeye çalışırsa sonunda 

bozguna uğramaya mahkûmdur: daha iyiye ulaşma arzusu insanı daha kötüye 
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sürüklemektedir. İlerleme adına yapılan şeyler mutluluk, huzur ve yarar getirmenin 

aksine hırsların tavan yaptığı materyalist dünyada zayıf ve güçsüz olanı ezip 

köleleştirmekte, felakete sürüklemektedir. İnsanlar hayatta her ne kadar mücadele 

verirse versin yazgı denen görünmez el insan hayatının tüm aşamasında varlığını 

hissettirmekte, onların yaşamlarını yönlendirmekte, düşlerini ve umutlarını istedikleri 

yönde gerçekleştirmelerine izin vermemekte, bireylerin içinde bulundukları zor 

koşullardan kurtulmaları mümkün olmamaktadır. Doğa oyununu kendi kurallarına 

göre oynamakta ve kendisine karşı yapılan her türlü savaşımı boşa çıkararak 

insanlara aşklarından, gençliklerinden, hayallerinden ve ailelerinden bile vazgeçmeyi 

dayatmaktadır. İnsanın mutluluğunun ya da mutsuzluğunun yazgının elinde olması, 

arzu edilen sona ulaşamama ve hatta verilen mücadelenin sonunda daha büyük 

acılara maruz kalınması yaşamdaki olumsuzlukların düzeleceğine dair inancı yok 

etmekte, yazgıya boyun eğmekten başka bir yol kalmadığı için Verga’yı kaderci bir 

yaşam anlayışına yaklaştırmaktadır. Verizm akımının Sicilyalı temsilcilerinden olan 

bir diğer isim Federico De Roberto’nun I vicerѐ adlı eserinde söylediği sözler Verga 

ile ilgili tüm bu görüşleri destekler niteliktedir:  

“İlerleme diye bir şey yoktur, sadece yaşam mücadelesi vardır. Tarih 

tekerrürden ibarettir; insanlar geçmişte aynıydı, şimdi de aynı ve gelecekte 

de aynı olmaya devam edecektir”. (Roberto, 1894: 657) 

Aslında Verga’ya göre insan yaşamı tıpkı hayvanların yaşamına benzer çünkü 

etrafında olup biten değişimlerden habersizdir, evrimini yavaş ve aşamalı olarak 

tamamlar, ani değişimler karşısında bocalar. Dolayısıyla tekrarlar zincirinden ibaret 

olan yaşamda mevcut durumun değişebileceğini düşünmek yanıltıcıdır. Yazgının 
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bilinmez gücü karşısında acı yenilgilerden başka bir şey yoktur. Yazgı insanların 

isteklerine karşı sağırdır ve onun katı inadı karşısında insanlar hayatta kalmak ve 

kazanmak için günden güne yıpranmaktadırlar. Yaşamın bu sert gerçekliği karşısında 

umudu olmayan ve toplumsal düzeni doğal düzen olarak gören Verga için isyan 

etmek yerine sessiz bir tavır takınarak boyun eğmek ve var olan düzeni kabullenmek 

en mantıklısıdır. Cappellani’nin
15

 de desteklediği gibi;  

“İnsanların acımasız yazgıya karşı kazanacakları tek zafer olanı olduğu 

gibi kabullenme gücünü gösterebilmektir. İnsan her koşulda yenik 

duruma düştüğü için, yalnızca tutkularının esiri olmaktan vazgeçebilme 

yetisini gösterebildiği koşulda kazançlı çıkabilir”. (Capellani, 1954: 105) 

Luigi Russo
16

 da benzer bir şekilde Verga’nın karamsarlığı hakkındaki 

gözlemlerini şöyle dile getirir: 

“Verga’nın yapıtlarında ortaya çıkan trajedi öykünün sonuna kadar 

varlığını sürdürür ve hiçbir çözüm önerisi, teselli edici hiçbir şey yoktur. 

(…) Tek teselli edici şey günlük yaşamın telaşlarından dolayı 

yıprandığında, keder ve sıkıntılar üzerine kara bir bulut gibi çöktüğünde 

hep yeniden kurulması gereken aile ocağıdır”. (Russo, 1959: 161-162) 

Verga’ya karamsar ve materyalist bir ideoloji aşıladığı düşünülen Darwinizm 

güçlünün güçsüzü ezdiği, sınıfsal çatışmaların olduğu toplumu yorumlamada temel 

nokta olmuştur. Sosyal Darwinizm öğretisinin öngördüğü hayatta kalma 

                                                             
15 İtalyan yazar ve eleştirmen. 
16 1892-1961 yılları arasında yaşamış edebiyat eleştirmeni.  
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mücadelesini benimsediği ve bu doğrultuda kaderci ve karamsar bir bakış açısına 

sahip olduğu varsayılan Verga, yaşadığı dönemdeki sosyal sınıflar arasında var olan 

çıkar çatışmalarını ve güçlünün zayıf üzerindeki mutlak galibiyetini hakikatlerin 

merceğinden gözlemleyerek dikkatini sosyal ve ekonomik koşullara karşı mücadele 

veren, dışlanmış, hor görülmüş mağdurların ve ezilenlerin dünyasına yöneltir. 

Yöneldiği bu dünyada toplum bir sosyal sınıftan diğerine geçişin ve iletişim 

kurmanın mümkün olmadığı, insanların acılara ve yenilgiye maruz kaldıkları 

eylemsiz bir toplumdur. Verga’nın yakından gözlemlediği bu toplumda ezilenleri de 

iki gruba ayırmak mümkündür: ilk grup ahlaki değerleri ihlal edip, sonrasında 

hatalarını telafi etmek için yenik duruma düşmüş kişilerdir. Bu kişilerin 

yenilgilerinin kaynağı acımasız yazgı değil kendileridir ve şanssızlıklarının altında 

kendi oluşturdukları sebepler yatar. Vita dei Campi adlı öykü derlemesinin 

Cavalleria Rusticana öyküsündeki Turiddu’nun, Jeli il Pastore öyküsündeki 

Alfonso’nun, La Lupa öyküsündeki Lupa’nın hikâyenin sonunda öldürülmesi haklı 

nedenlerle ortaya koyulacaktır.  

Yenilenlerin ikinci kısmını ahlaki ve geleneksel kurallara sıkı sıkıya bağlı 

olduğu ve iyi bir karakter izlenimi verdiği halde ezenlerin zulmünden ya da acımasız 

yazgının sebep olduğu sefaletten bir türlü kurtulamayan, kader çarkının hep 

aleyhinde döndüğü iyi insanlar oluşturur. Bontempelli
17

 bu gruba giren kişileri şu 

şekilde tanımlar: 

“Bu iyi insanlar yaşamı doğaya karşı bir savaşım, karın doyurmak için 

gündelik bir çaba olarak görenlerdir, ancak insanın insana karşı olan 

                                                             
17 1878-1960 yılları arasında yaşamış olan İtalyan şair, öykü ve oyun yazarı, gazeteci.  
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savaşında ellerinde silahları yoktur, kurnazlığa kurnazlıkla hileye hileyle 

karşılık vermeyi bilmezler. Tıpkı Rosso Malpelo adlı öyküde 

Malpelo’nun babası gibi. İnsanlar ona “hayvan” takma adını vermişlerdir 

çünkü ekmeğini taştan çıkarmakta ve gücünü çalışma arkadaşlarını 

istediği gibi yönlendirmek için kullanmamaktadır. Hatta bunun için de 

cezalandırılmaktadır”. (Bontempelli, 1941: 23) 

Toplumsal sınıflar arasında büyük uçurumun ve sosyal adaletsizliklerin 

bulunduğu toplumda Verga ezilenlerin, mazlumların ve hor görülenlerin acı ve 

sefalet içinde geçen yaşamlarını tüm gerçekleriyle gözler önüne serer, gözyaşlarına 

tanıklık eder. Ancak hiçbir çözümde bulunmaz, teselli etmez, umut ışığı olacak bir 

söz söylemez, ya da herhangi bir ideolojiyi savunmaz ve hatta onları yok sayar. 

Birlik duygusunu zedeleyebilecek ifadelerden kaçınır.  

Verga’da katı bir karamsarlığın ve kaderci bir yaklaşımın olduğunu savunan 

birçok yazar ve eleştirmenin yanında aksini iddia edenler de mevcuttur. Bu bağlamda 

Tonelli’nin
18

 görüşlerine kulak vermek gerekir: 

“Trajedi… İroni. Yine de karamsar olduğu söylenemez. Karamsarlık 

yaşamda her şeyin kötüye ve felakete gittiğine inanılan tek taraflı bir 

anlayış biçimidir; dolayısıyla direnç göstermemek ve ölüm en iyi yoldur. 

Verga’nın yapıtlarında kötülüğün yanında iyilik, zalimlerin karşısında iyi 

yürekliler vardır, insan herhangi bir durumda her ne kadar doğanın yıkıcı 

güçleri tarafından sıkıntıya düşmüş olsa da, belki pişmanlık ya da nefret 

                                                             
18 1890-1939 yılları arasında yaşamış olan İtalyan yazar ve eleştirmen. 
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kisvesi altında ruhunun yüceliğini, haklı ve haksız idealini muhafaza 

eder”. (Tonnelli, 1927: 28) 

  M. Bontempelli’ye göre de Verga’nın kişilerinde varlığını sürdürmekte olan 

onur, sıkı çalışma, etik değerlere bağlılık, aile şefkati gibi kavramlar, hayatın 

zorluklarına karşı direnme ve mücadele etme istekleri Verga’nın karamsarlığını 

hafifleten ve yazgının mutlak üstünlüğünü yadsıyan unsurlardır. Verga’nın kişileri 

Sosyal Darwinizmin yaşam mücadelesi anlayışı gereği çok çalışarak ve mücadele 

ederek sefaletlerini yenebileceklerine, olayların akışını istedikleri doğrultuda 

değiştirebileceklerine inanan, eğer bunu başaramazlarsa durumu metanetle karşılayan 

ve kaderine razı olan kişilerdir. Bu kişilerde dünyevi zevklerin ve maddi 

gereksinimlerin ötesine geçen ahlaki bir bilinç mevcuttur ve bir meşale gibi içlerinde 

yanmakta olan bu ışığı hiçbir güç söndüremez. Dolayısıyla bu durum Verga’nın 

karamsar, kaderci olduğunu ve insanlığın ilerleyebileceğine şüpheyle yaklaştığını 

savunan görüşlerin aksine insanlığın gelişeceğine ve geleceğinin iyileşeceğine olan 

güveninin imalı bir göstergesidir.  

Görüldüğü üzere Verga’nın hayata nasıl baktığına ve onu nasıl algıladığına 

dair farklı görüşler mevcuttur. Her ne kadar farklı görüşler mevcut olsa da Verga’nın 

da yaşadığı çağı birçok alanda etkisi altına almış olan Sosyal Darwinizmden 

etkilenerek yaşam denen şeyin aslında bir mücadeleden ibaret olduğunu varsaydığını 

ve öykülerini bu anlayış doğrultusunda yazarak eserlerindeki kahramanlarını yaşamı 

bir savaşım olarak gören ve hayatta kalma mücadelesi veren kişilerden seçtiğini 

söyleyebiliriz.   
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6. GENEL HATLARIYLA “VITA DEI CAMPI” VE “NOVELLE 

RUSTICANE” DERLEMELERİNDE YER ALAN ÖYKÜLER 

Verizm akımının temsilcisi olarak İtalyan edebiyat tarihinde büyük bir yer 

edinmiş olan usta yazar Giovanni Verga sıradan, yoksul, dışlanmış ve ezilmiş 

insanların küçük ama çetrefilli yaşamlarına da değinmiştir. Verga daha önce 

kimselerin gözlerini çevirmeye tenezzül etmediği, varlıkları hep gölgede kalan ve 

değiştiremeyecekleri gerçeklerle yaşamak zorunda olan insanların öykülerine mercek 

tutar. Verga’nın insanları içinde bulundukları zor koşulları iyileştirmeye 

çalıştıklarında sonuç hüsran olur. Bu da Sosyal Darwinizm öğretisi ile ilgili daha 

önce de bahsedildiği üzere “görünmez el” ve “değişmez yasa” kavramlarını akla 

getirir. Nitekim Verga’nın kişilerinin öyküleri de var olan sosyal sistemde ve 

doğanın koyduğu yasalar karşısında durumlarını değiştirme çabalarından doğar. Bu 

bağlamda ana tema durumlarını düzeltmeye çabalayan ama düzeltemeyen ve belki de 

düzeltmemeleri gereken kişilerin gösterdiği boş ve faydasız uğraş ile bunun 

doğurduğu sonuçlardır. Öyle ki Verga’nın kendini beyhude ve gereksiz hırslara ya da 

amaçlara kaptıran kişileri sonunda bozguna uğramaya mahkûm olur. Öykülerdeki 

kişilerde var olan pasiflik, önyargı, cehalet, umursamazlık, maddiyata olan bağlılık 

gibi kavramlar da göze çarpan unsurlardır. Özellikle toplumda önyargıların baskın 

olması topluluğun bir konuda verdiği hükmün doğru olup olmadığına bakılmaksızın 

hakkında hüküm verilen kişinin dışlanmasına, ezilmesine neden olan yıkıcı bir güç 

olarak ortaya çıkmaktadır. Verga bu insanların dünyasına ait ne varsa olduğu gibi, 

nesnel bir üslupla ve dolaysız anlatımla, anlatılmak isteneni satır aralarına 

gizlemeden gözler önüne serer. Sanat anlayışı gereği okurda hiçbir duygu 
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uyandırmamak adına kendini gözlerini çevirdiği dünyadaki insanların seline kaptırır 

ve okurlarının da kendini en gerçek yansımaların ortasında bulmalarını sağlar. 

Verga’nın bu doğrultuda 1874 yılında kaleme aldığı, Sicilya yöresi ve onun 

insanlarına değindiği ilk öykü aşk ve sefalet öyküsü olan Nedda’dır. Verga’nın 

temsilcisi olduğu Verizm akımının başlangıcı sayılan bu öyküde hasta annesine 

bakmak zorunda kalan ve sırayla sevdiklerini kaybeden Nedda’nın dramı anlatılırken 

yaşamın mücadele ve acıdan ibaret olduğu, ölümün kurtuluş olduğu fikri ön plana 

çıkar.  

 Sanatsal dönüşümden sonra ilgisini doğduğu toprakların bulunduğu 

Sicilya’ya ve onun insanlarına çeviren Verga, yoksulluk içinde hayatın zorluklarına 

karşı yaşam mücadelesi veren dürüst ve yalın insanların öykülerini gözler önüne 

sermek, toplumsal sınıflar arasındaki uçurumu ve toplumsal olayların insan yaşamına 

etkilerini dile getirmek amacıyla 1880 yılında Vita dei campi (Kırlarda yaşam) adlı 

öykü derlemesini yayımlar. Genel anlamda yoksulların ve ezilenlerin sorunlarının ele 

alındığı derlemede Fantasticheria (Hayal), Jeli il pastore (Çoban jeli), Rosso 

Malpelo (Kızıl Malpelo), Cavalleria rusticana (Köylü namusu), La Lupa (Dişi kurt), 

L’amante di Gramigna (Ayrıkotunun sevgilisi), Guerra di Santi (Azizlerin 

mücadelesi), Pentolaccia (Bay Pentolaccia) olmak üzere sekiz öykü bulunur. Verga 

Sicilya’nın köy dünyasını ilkel ve sade insanlar aracılığıyla aktarırken aşk, gençlik, 

aile bağları, geleneklere bağlılık gibi değer verdiği konulara da değinir. Öykünün 

kahramanlarını çiftçiler, çobanlar, madenciler, tarlada çalışan işçiler gibi toplum 

hayatında geri planda kalmış ve dışlanmış kişiler oluşturur. Fantasticheria adlı öykü 

açılış metni niteliğindedir. Kent yaşamı ve onun lüks içinde yaşayan insanlarıyla köy 
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yaşamı ve sefalet içinde yaşayan insanlar arasındaki farklılıkların ortaya konulduğu 

öyküde Verga’nın yaşama bakış açısının temelini oluşturan “hayatta kalma ve 

Darwinist mücadele”, “büyük balık küçük ve zayıf olan balığı yutar” anlayışı 

hâkimdir. Doğanın zayıf ve savunmasız insanlar üzerindeki gücü ve kayıtsızlığı var 

olma savaşımı, ekonomik gereksinimleri de beraberinde getirir. Modern dünya ve 

Sicilya köy insanlarının yalın yaşamları arasındaki derin uçurumları yansıtan, 

dışlanan, yalnız kalan ve ezilen bir çobanın yaşamını ele alan Jeli il pastore, 

güçlünün güçsüzü ezdiği ve başkalarından farklı göründüğü için dışlanıp yakınları 

tarafından yapayalnız bırakılan maden işçisi Rosso Malpelo öyküleri de Darwinist 

anlayış doğrultusunda yazılmış öykülerdir. L’amante di Gramigna öyküsü Verga’nın 

İtalyan yazar Salvatore Farina’ya sanatsal anlamda izleyeceği yöntemlerle ilgili 

açıklamalarda bulunduğu bir mektupla başlar. Alımlı bir genç kız olan Peppa zengin 

bir adamla evlenmek üzereyken insanların Gramigna takma adını verdikleri bir 

eşkıyaya âşık olarak onun peşinden gider ve sürekli eziyet görür. Eşkıyanın hapse 

girmesi ve kendisinin hamile kalmasıyla annesinin evine döner. Annesinin 

ölümünden sonra Gramigna’nın tutulduğu hapishanede çalışmaya başlaması ile öykü 

son bulur.  Cavalleria rusticana, La Lupa, Guerra di Santi, Pentolaccia adlı öyküler 

ise aşk ve kıskançlık duygularının ele alındığı ve bu duyguların insanı ne gibi 

sonuçlara sürüklediğini gözler önüne seren öykülerdir. Bu öykülerin sonu genellikle 

kötü biter. Cavalleria rusticana adlı öyküde Alfio rakibi Turiddu’yu, La Lupa adlı 

öyküde Nanni Lasca Lupa’yı, Pentolaccia adlı öyküde Pentolaccia don Libario’yu, 

Çoban Jeli de benzer bir şekilde çocukluk arkadaşı Don Alfonso’yu öldürür: 

“Öldürme olayının gerisinde daima bir ahlak yasasına uyulmaması yatar. Aşk 

uğruna katil olanlar kadını kıskanıp ona sahip olmak istedikleri için değil, 
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aile yuvasının kutsallığını korumak amacıyla o eylemi gerçekleştirirler”. 

Nitekim bu öykülerin merkezinde evin, aile yuvasının onuru, aile sevgisinin 

kutsallığı, yalnız Sicilyalıların yaşamını değil, genelde insan yaşamını 

düzenleyen ahlak yasaları vardır. (Öncel, 1998: 194) 

19. yüzyılda Verga’nın ışık tuttuğu Güney İtalya’nın sosyal ve ekonomik 

açıdan geri kalmışlığı ele alındığında Sicilya ve onun yaşamak için savaşım veren 

insanlarında devamlı olarak ekonomik kaygıların ön plana çıktığı görülür. Vita dei 

campi öykü derlemesinde karşımıza çıkan, özellikle Nedda, Janu, Çoban Jeli, Kızıl 

Malpelo gibi karakterlerde de gözlemleneceği üzere sefaletin ezdiği insanların 

yaşamlarını yönlendiren, onların tavır ve tutumlarını, sevgilerini, özlemlerini 

belirleyen şey ekonomik gereksinimlerin varlığı olacaktır. Kahramanlar sefaletten 

kurtulabilmek ve yaşam koşullarını iyileştirebilmek adına gece gündüz çalışıp 

fedakârlıkta bulunmaktan çekinmeyecek karakterlerden oluşacaktır. Çalışmalarının 

sonucunda sahip olabilecekleri her türlü şey onların yoksulluklarından 

kurtulmalarının bir anahtarıdır. Eleştirmen Gaetano Ragonese bu konu ile ilgili 

olarak şöyle söyler: 

“İnsanların acıları da sevinçleri de sahip olabilecekleri maddi şeyler üzerine 

yoğunlaşır. Mal, mülk denen şey sıkı ve disiplinli çalışmanın bir 

sembolüdür. Bu hususta katlanılan yorgunluklar da çekilen sıkıntılar da 

uğrunda yapılan her türlü eylemi haklı çıkarır ve kişilerin enerjilerini 

artırır”. (Ragonese, 1931: 89) 

Gözlerini çevirdiği toplumda sefaletin yıkıcı etkilerini gözlemlemiş olan 

Verga 1883 yılında yoksulluğu aşmak için mal-mülk edinmeyi, refaha ulaşma 
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arzusunu, gereksinimlerin duyguları ve arzuları yönlendirerek manevi değerlerin 

önüne geçtiğini temel alan Novelle rusticane (Köy masalları) adlı on iki öyküden 

oluşan derlemeyi yayımlar.  Derlemeyi oluşturan öyküler Il Reverendo (Muhterem 

peder), Cos’ѐ il re, Don Licciu Papa, Il Mistero (Gizem), Malaria (Sıtma), Gli 

Orfani (Kimsesizler), La Roba (Mal), Storia dell’asino di S.Giuseppe (Hz. Yusuf’un 

eşeğinin öyküsü), Pane nero (Kara Ekmek), I galantuomini (Seçkinler), Libertà 

(Özgürlük), Di là del mare (Denizin Ötesinde) adlı öykülerdir. Verga hem sefaletin 

ezdiği insanlar için maddiyatın önemini vurgulamak hem de sıkı ve disiplinli çalışan 

kişilerin sefaletlerinden kurtulabileceklerini göstermek amacıyla mal-mülk kavramı 

üzerine eğilir. Sicilya’da o dönemde maldan kastedilen şey para değil, ev, tarla, sürü, 

kayık vb.dir. Böyle bir mal motifi ortaya koyarak Verga çok çalışmaları sayesinde 

sefaletten kurtulup zenginliğe ulaşan insan figürleri çizer. Il reverendo ve La roba 

adlı öyküler buna örnektir.  

Il reverendo yoksul bir aileden gelen Sicilya’lı bir din adamının sefalet 

içindeki halkın dini duygularını kullanarak yasadışı yollarla elde ettiği zenginliğin ve 

halkı sömürerek elde ettiği bu zenginliği zamanla kaybedişinin öyküsüdür. Novelle 

Rusticane derlemesinde sefaletten gelip zenginliğe ulaşma konusunda en çarpıcı 

öykü Mazzaro adlı karakterle çizilen La roba adlı öyküdür. Mazzaro tarlada işçilik 

yaptığı ve sefalet içinde yaşadığı zamanlarda sıkı ve disiplinli çalışarak tarlaların, 

ovaların, çiftliklerin, zeytin ağaçlarının sahibi olur. Fakat öldükten sonra malını 

mülkünü bırakacak tek bir aile üyesi olmadığından sahip olduğu tüm zenginliğin onu 

yönetmeyi bilmeyen kişilerin eline kalacak olmasının Mazzaro’da yarattığı kaygı ve 
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üzüntünün sonucunda ölüm anında malına mülküne zarar verme girişiminde 

bulunmasıyla öykü son bulur.  

Derlemede yer alan diğer öyküler ise sefaletin ezici gücünün insanların 

yaşamları ve duyguları üzerindeki etkilerini kanıtlar niteliktedir. Cos’ѐ il re adlı öykü 

yoksul bir sedyeci olan Cosimo’nun korkularını anlatır. Bir gün Cosimo’ya 

sedyesiyle kraliçeyi Caltagirone’den Catanya’ya taşıma görevi verilir. Cosimo bu 

görevden dolayı endişelidir çünkü katırlardan biri yanlış bir manevra yapıp 

kraliçenin düşmesine neden olursa Kral onun canını alabilir. Neyse ki şans eseri 

kraliçeyi sağ salim gideceği yere ulaştırır. Daha sonraki yıllarda Kral yol yaptırıp 

borcunu ödeyemediği için Kralın adına Cosimo’nun katırlarına el koyarlar ve 

Cosimo işinden olur. Başına gelen bu kötülüklerden dolayı Cosimo hem Kralı hem 

de bazı sosyal otoriteleri ve güçleri sorumlu tutar. Don Licciu Papa adlı öykü 

Sicilyalı köylülerin dönemin adalet anlayışına karşı gösterdiği tepkileri anlatır. 

Öyküde ortaya çıkan ana fikir, adaletin yalnızca zenginler ve güçlüler için geçerli bir 

kavram olduğudur. Eleştirmen Russo’ya göre öykü bu dünyada var olan bütün adalet 

kavramını gözler önüne seren küçük bir örnek niteliğindedir. Libertà adlı öykü 

1860’lı yıllarda adaletsizliklerden, açlıktan, sefaletten yorulan ve özgürlüğü 

ekonomik kurtuluş ya da mal-mülk edinmek olarak gören halkın baronlardan, din 

adamlarından, zengin burjuvalılardan oluşan üst sınıfa karşı ayaklanışının ve öfkeyle 

onları öldürüşünün öyküsüdür. Ne var ki kanlı ayaklanma çabuk sona erer, yoksul 

halk üstleri olmadan yaşayamayacağını anlar ve düzen eskiden olduğu gibi devam 

eder. Olay çıkaran insanlar hakkında mahkeme uzun sürer ve öldürme eyleminde 

bulunan insanların hapse girmesiyle öykü son bulur. Bu öykü ayrıca Don Licciu papa 



52 
 

adlı öyküde olduğu gibi Verga’nın dönemin adalet sistemindeki yozlaşmaları gözler 

önüne serdiği öyküdür. O dönemde adalet artık para ile eş değer tutulmaktadır. Parası 

olan kuvvetli diliyle beyazı siyah siyahı beyaz gösterebilecek iyi bir avukat satın 

alabilir. Bu açıdan bakıldığında adalet kendini savunacak parası olmayan yoksullar 

için geçerli değildir. Storia dell’asino di San Giuseppe adlı öykü yoksul insanların 

farklı amaç ve isteklerine hizmet etmek zorunda kalan zavallı bir eşeğin acı dolu 

öyküsünü anlatır. Başlangıçta fakir bir aile tarafından satın alınan eşek, artık sahip 

olan kişinin işine yaramadığı an geldiğinde hep daha da yoksul kişilere satılmaktadır 

ve ölünceye dek sahipleri tarafından acımasızca kullanılır. Öykü, hayvanların da 

tıpkı insanlar gibi yaşamın katı kurallarına, zorluklarına ve acılarına maruz 

kaldıklarını gösterir. Eşeğin emeğine karşılık insanoğlunun kayıtsızlığının ve 

nankörlüğünün gözler önüne serildiği öyküyü Tonelli şöyle yorumlar:  

“Artık sahiplerinin işine yaramadığında tıpkı sıkılmış bir limon misali 

fırlatıp atılıyor”. (Tonelli, 1927: 22) 

 Gli Orfani adlı öykü çiftler arasındaki ilişkinin ekonomik gereksinimlere 

dayandığını gösteren, dul kalan bir baba ve ölen annenin geride bıraktığı bir kız 

çocuğunun dramının anlatıldığı öyküdür. Öykünün kahramanı Meno, eşine duyduğu 

sevgiden ziyade tamamen ekonomik sebeplere bağlı olarak onun ölümünden yakınır. 

Aynı şekilde komşusu Angela’nın da eşeği ölmüştür. Meno’ya göre Angela’nın 

durumu kendisininkinden de zordur çünkü mal kaybetmek bir insanı kaybetmekten 

daha kötüdür. Ayrıca insan unutulur ama mala her zaman gereksinim duyulur. Meno 

yeniden evlenmek ister ancak evleneceği kişi çocuk sahibi olamayacak kadar yaşlı 

olmalı ve malı mülkü olmalıdır. Dolayısıyla evi ve üzüm bağı olan Alfia ile 
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evlenerek onun mallarına ortak olmanın verdiği mutlulukla öykü son bulur. I 

Galantuomini varlıktan yokluğa düşmüş soylu kimselerin yaşamlarını konu alır. 

Sefaletten zenginliğe yükselen Il Reverendo ve La Roba adlı öykü kahramanlarının 

aksine soylu bir unvanla doğan zenginlerin çöküşü ve unvanlarını kaybetmelerinden 

dolayı duydukları utanç dile getirilir. Bu bağlamda iflas eden ve tıpkı Sicilyalı 

köylüler gibi işçilik yapmak zorunda kalan soylu kahramanları en çok üzen, bir 

zamanlar “Efendi” diye hitap edilirken daha sonra “Sen” diye hitap edilmeleridir. 

Öyküde öne çıkan ana fikir, insanın elde ettiği mala mülke değil, kendi emeğine 

güvenmesi gerektiğidir. İnsan çalışmasıyla mal da yiyecek ekmek de edinebilir. 

Malaria adlı öykü pek çok insanın ölümüne neden olan sıtma hastalığını anlatır. 

Öykünün kahramanı olan Cirino eşini ve çocuklarını sıtma yüzünden kaybeder. 

Demiryollarının yapılmasıyla meyhanesinin bulunduğu sokaktan insan geçmez olur 

ve işleri kötüye gider. Yolcularla dolu trenin geçişini her gördüğünde sıtmanın o 

insanlara hiç uğramadığını düşünür ve böylece öykü son bulur. Pane nero adlı öykü 

ekonomik gereksinimlerin altında ezilen yoksul bir ailenin yoksulluğa direnişinin 

fakat sonunda yenik düşüşünün, sefalet yüzünden ailenin manevi değerlerinin 

çöküşünün öyküsüdür. Bu öyküde baba karakterin ölümüyle ailenin içine düştüğü 

maddi ve manevi sıkıntılar, ekonomik gereksinimler yüzünden aile üyelerinden 

Lucia’nın başına gelenler anlatılırken ailenin ve aile onurunun önemine dair mesajlar 

verilir.  

Di là del mare ve Il Mistero adlı öyküler içerik bakımından diğer öykülerden 

farklıdır. Di là del mare adlı öykü Sicilya’ya seyahat ederken gemide tanışan iki 

gencin aşk öyküsüdür. Kız evli olmasına rağmen iki âşık bir müddet görüşmeye 
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devam ederler ve bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz verirler fakat kızın 

çocuğa bir not bırakarak onu terk etmesiyle öykü son bulur. Il Mistero adlı öykü 

Mısır’a kaçış adlı bir tiyatro oyununu temsil eder. Bu gösterimi gerçekleştirmek 

adına kilise meydanına tiyatro kurmak için pek çok insanın malı olan ağaçları 

keserler. Tiyatro gösteriminde Aziz Meryem rolünü oynayan Nanni bir yıl sonra 

Venera adlı bir kadın için İsa’yı kaçıran hırsız rolünü oynayan Cola’yı öldürür ve 

hapse düşer. Venera da şehirden kovulur.  

Bu derlemedeki öykülere genel anlamda bakıldığında Verga ekonomik 

gereksinimler ve mal-mülk kavramı üzerinde durup Sicilya’nın sosyal ve ekonomik 

koşullarını gözler önüne sererken güçlünün yasası gereğince doğanın beklenmedik 

planlarına karşı koyabilmek için mal-mülk sahibi olmanın önemini vurgular. Ayrıca 

toplumsal sınıflar arasındaki farklılıklardan ve savaşlardan hoşlanmadığı anlaşılır. 

Sınıflar arasındaki savaşın kazanan ve kaybeden ya da ezen ve ezilen yaratmaktan 

başka bir işlevi yoktur. Verga da kaybeden ya da ezilenlere sempati duyarak onların 

sözcülüğünü yapar ve toplumsal sınıf farklılıklarının son bulup herkesin eşit, adaletli 

bir biçimde yaşamalarını arzular.  
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7. SEFALET VE YAŞAM MÜCADELESİ İLE İLGİLİ SEÇME ÖYKÜLER 

NEDDA 

Verga Nedda adlı öyküsünü anlatmaya başlamadan önce öyküyü nasıl bir ruh 

haliyle yazdığı ile ilgili açıklamalarda bulunarak öyküye giriş yapar. Elinde yarı 

sönmüş sigarası, yarı kapalı gözleriyle Sicilya’dan çok uzaklardaki evinde yanan 

şöminenin karşısında kendini tembelliğe kaptırırken zihninin uzaklara gittiğini ve baş 

döndürücü mesafeler kat ettiğini fark eder. Zihninin bu gezintisi esnasında şöminede 

çatırdayan ateş ona Etna eteklerinde Pino çiftliğinin muazzam ocağında yandığını 

gördüğü bir başka ateşi anımsatır. Hatırladıklarının etkisiyle Verga’nın 1874 yılında 

kaleme aldığı ve Sicilya yöresini anlatan ilk öykü olma özelliğini taşıyan Nedda 

Seroni, Russo ve Croce gibi birçok eleştirmene göre Verga’nın Verizm sanatının bir 

başlangıcı ve sanatsal dönüşümünün bir göstergesi sayılacak niteliktedir. Aşkın ve 

sefaletin öyküsü olan bu yapıt, Sicilya topraklarında yaşam mücadelesi veren ve 

öyküye de adını veren Nedda isimli zavallı bir genç kızın dramı üzerine kuruludur.  

Nedda, Etna’nın eteklerinde Pino adlı birinin çiftliğinde gündelikçi olarak 

çalışan ve zeytin toplama işi yapan Ravanusa’lı yoksul bir kız figürü olarak 

karşımıza çıkar. Verga Nedda’nın ve onun yoksulluğunun güçlü bir tasvirini yaparak 

yazdığı şu satırlar aracılığıyla gözümüzde canlanmasını sağlar:   

“Esmer bir kızdı, sırtına eski püskü bir elbise giymişti. Sefaletin, yalnızlığın 

verdiği ürkek, kaba bir hal vardı üzerinde. Yoksulluk, sıkıntılar, ağır işler 
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yüzünden kadınlığın yalnız ince görünüşü değil, insan şekli de derin bir 

biçimde bozulmamış olsaydı, ona güzel bir kız denilebilirdi. Saçları siyah ve 

dağınıktı, bir iple şöyle bir tutturulmuştu. Dişleri inci gibi beyazdı. Yüzünün 

çizgilerinde, gülüşünü güzelleştiren kaba bir çekicilik vardı. Gözleri siyah ve 

iriydi, açık mavi bir mayi içerisinde yüzüyor gibiydiler. Yoksulluğun verdiği 

ürkeklikle kararmış veya sürekli, mahzun bir tevekkülle aptallaşmış 

görünmeselerdi, insanlık kademesinin en aşağı basamağında büzülmüş duran 

bu yoksul kızın gözleri bir kraliçeyi kıskandıracak güzellikteydi. Muazzam 

yükler altında ezilmiş veya büyük çabalar yüzünden aşırı bir şekilde gelişmiş 

kol ve bacakları hantallaşmış ama gürbüzleşememişlerdi. (…) Üstüne giydiği 

eski püskü elbiseler narin kadın güzelliğini tuhaflaştırıyordu. Buz içinde, 

kızgın toprakta, çalılar ve yer yarıkları arasında her gün çetin işler gören o 

ellerin; karda, güneşin cehenneme çevirdiği kayalarda yürümeye, dikenler 

batıp kanamaya ve taşlar üzerinde nasır bağlamaya alışmış o ayakların güzel 

olmasını kimse tasavvur bile edemezdi. Kaç yaşındaydı, kimse bilmezdi. 

Vücudu, ruhu, zekâyı bozan olanca sıkıntılarıyla yoksulluk daha ufacık bir 

çocukken onu ezmişti’’. (Timur, 1959: 7,8) 

Verga’nın hayatın zorluklarının Nedda’nın fiziksel ve ruhsal güzelliğini 

bozduğu ile ilgili tasvirini Adriano Seroni
19

 şöyle yorumlar:  

“Nedda o halde doğmadı ama o hale geldi”. (Seroni, 1950: 14) 

Nedda günlük ekmeğini kazanmak, ölümün eşiğinde olan annesinin ilaç 

masraflarını karşılayabilmek için hasta yatağında onu tek başına bırakmak zorunda 

kalıp hava şartlarının iyi olduğu her gün çiftliğin yolunu tutar. Havanın yağmurlu 

                                                             
19 İtalyan politikacı ve eleştirmen. 
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olduğu zamanlar ise gündelik çabalarıyla geçimini sağlayan yöre halkı ve Nedda için 

tam bir kayıptır. Nitekim ödeme günü geldiğinde yağmurlu havanın neden olduğu 

mecburi izin yüzünden çalışamadıkları her gün maaşlarından kesilmektedir. Bir gün 

işçilere yemek dağıtılırken Nedda sona kalır ve payına çok az yemek düşer. 

Nedda’da aşağılık duygusu ve hayatın adaletsizliklerine karşı boyun eğme duygusu 

olduğundan duruma itiraz etmez. O anda işçiler arasında can sıkıcı yağmurlu hava ve 

onun sebep olduğu sonuçlarla ilgili şu konuşmalar geçer:  

- Sana kendi baklalarımdan verirdim Nedda, ama yarın ya yağmur 

dinmezse? Hem gündeliğimden hem katığımdan olmak doğrusu işime 

gelmez. 

- Allah belasını versin böyle havanın! Gündeliğimizi yiyor! 

- Kaybolmuş bir gün daha! 

- Hava açsa bile şu çiftlik sahibi yok mu? Gündeliğimizin verse verse üçte 

birini verir! (Timur, 1959: 8,9) 

Ödeme günü geldiğinde işçilerin maaşları verilirken, erkeklere ve en kavgacı 

kadınlara öncelik verilmekte, en sessiz ve en zayıf görülen kadınlara ise en son 

ödeme yapılmaktadır. Burada haksızlıklara karşı koymanın mümkün olabileceğini 

Verga üstü kapalı bir şekilde hissettirir. Bu bağlamda Nedda hakkını savunmayı ve 

mücadele etmeyi bilmeyen en zayıf halka olarak toplumda yerini almaktadır. 

Yağmurlu havanın neden olduğu iki buçuk günlük zorunlu izin yüzünden ücretini 

eksik almış ve gözleri dolu dolu olmuştur. Bu durum, üç beş kuruşun kendisi için 

büyük önem taşıdığı Nedda’yı derinden yaralasa da sesini çıkarmaya cesaret 

edememiş, boyun eğmiştir. Nedda’ya göre ne de olsa bir insan yoksul olarak 
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dünyaya geldiğinde hayatın zorluklarına ve adaletsizliklerine maruz kalması olağan 

bir durumdur. Sessizliğine rağmen halinden memnun olmadığını düşünüp tepki 

gösteren kâhyayla aralarında şu konuşma geçer:  

- Ağlamış suratlı mendebur sen de! Bir de halinden şikâyet ediyorsun! 

- Şikâyet ettiğim falan yok, kabahat havada, yağışlı gitti. Alacağım 

paranın yarısı heba oldu.  

- Git Allah’a şikâyet et o zaman! 

- Allah’a ne şikâyet edeyim! Asıl kendimden şikâyetçiyim ben, yoksul bir 

kız olduğum için! (Timur, 1959: 12,13) 

Nedda’nın bu tutumu Momigliano gibi eleştirmenler tarafından Verga’da var 

olduğu savunulan “yazgıya boyun eğme” ya da “kaderci” yaklaşımın bir göstergesi 

olarak yorumlanırken, Debenedetti’ye göre ise yazgıya boyun eğme değil, 

değiştirilemeyen ya da sakınılması mümkün olmayan gerçeklere karşı Nedda’nın 

saygı göstermesi olarak yorumlanır.  

Nedda gece vakti korku içinde çiftlikten Ravanusa’ya doğru yol alırken aklı 

hep hasta olan annesindedir ve içi hep endişeyle doludur. Kötü bir durum olduğunda 

onu Giovanni dayı haberdar edecektir. O gün bir çift öküzle ağır ağır gelmekte olan 

Janu’ya rastlar. Janu onu annesinin durumunun daha kötü olmadığını söyleyerek 

rahatlatır. Nedda hem annesinin durumu daha kötü olmadığı için hem de haberi veren 

Janu olduğu için sevinir. Pazar günü doktor hastayı kontrol eder fakat hiçbir umut 

yoktur. Papaz ve zangoç elinde okunmuş yağ ile dua etmeye gelir. Nedda doktorun 
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yazdığı ilacı almaya giderken Giovanni dayı ile karşılaşır. Giovanni dayı ona şöyle 

der: 

- Bir ilaç daha mı! İş okunmuş yağa dayandıktan sonra ne faydası olur? 

Fakir fukaranın kanını emmek için eczacı ile anlaşmışlar, parayı yarı 

yarıya bölüşüyorlar! Gel sen boş yere para harcama, ihtiyar anacığının 

yanına dön. (Timur, 1959: 17) 

Nedda’nın “belki iyi gelir” diye gözleri yerde uzaklaşması üzerine Giovanni 

dayı ilacı almaya kendisinin gitmek istediğini söyler ve para da almaz. Nedda eve 

annesinin yanına dönüp ilacı Giovanni dayının alacağını ona bildirdiğinde annesi 

Giovanni dayıya ne kadar borçlandıklarını sorar. Nedda annesine endişelenmemesini, 

çalışıp borcunu ödeyeceğini söyler. Verga’nın kişilerinde genel olarak gözlemlenen 

şey her ne kadar muhtaç durumda olurlarsa olsunlar kimseye borçlu kalmak 

istememeleri ve bunun için çok çalışmaktan geri kalmayan onurlu insanlar 

olmalarıdır. Nitekim hasta yatağında olan bir anne bile kendi durumuyla ilgili değil 

borcuyla ilgili kaygıya düşer. Nedda ile Giovanni dayı arasında geçen bu konuşmada 

dikkat çeken bir başka nokta ise doktorun Nedda’nın annesinin öleceğini bile bile 

ilaç vermeye devam etmesine Giovanni dayının gösterdiği tepkidir. Bu tepkide 

ekonomik kaygıların yanısıra yoksul ve sefalet içerisindeki insanların zengin ve 

güçlü insanlar tarafından sömürülmesine olan kızgınlık yatar.  

Ertesi gün Nedda’nın annesi hayata gözlerini yumar. Nedda ise hayatta 

acısıyla yapayalnız kalsa da annesinin ölümünü metanetle karşılar. Ragonese’nin bu 

konu ile ilgili gözlemleri şöyledir:  
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“Öykünün en can alıcı noktası annesinin ölümünden sonra Nedda’nın 

acısını sessiz ve yalnız yaşamasıdır. Acının bu boyutta yaşanması 

Verga’nın henüz başlamakta olan realizminin bir göstergesidir. 

(Ragonese, 1948: 293) 

Annesi için duyduğu acının yanında Nedda’da biraz olsun rahatlama da 

görülür. Tıpkı bir karınca misali çalışan bu zavallı kız annesi cennette olduğundan ve 

artık ona yük olmayacağından kendisine çeyiz yapabilecektir. Aklı hasta annesinde 

olmayacak ve ilaç parası biriktirmek zorunda kalmayacaktır. Dolayısıyla iş bulmaya 

uzaklara da gidebilecektir. Akşam Giovanni dayı onu ziyarete geldiğinde ona hem 

yiyecek ekmek getirir hem de annesi için papaza dua okutma işini hallettiğini söyler. 

Ayrıca iş durumunu da konuşurlar. Giovanni dayı Aci Catena’da portakal kâğıtlama 

işi için işçi gerektiğini söyler. Nedda oraya gitmeyi seve seve kabul eder.  

Annesi öldükten bir gün sonra çalışmaya gitti ve matem elbisesi giymedi diye 

insanlar onun hakkında dedikodu yaparlar. Pazar günü kapı önünde siyaha boyattığı 

göğüslüğünü dikiyor, Pazar gününe saygı göstermiyor diye papazdan azar işitir ve 

kendisini affettirmek, annesinin ruhuna dua okutmak için papazın tarlasında iki gün 

çalışmak zorunda kalır.  

Nedda’nın bu hayattaki tek neşe kaynağı tıpkı kendisi gibi yoksul ve sıradan 

bir genç olan Janu’ya duyduğu aşktır. Aşk Verga’nın sanatsal dönüşümünden ve 

Verizm akımının en önemli temsilcisi olmasından sonra bile vazgeçemediği en temel 

öğelerden biridir. Verga bu öyküde varlıklı sınıfların ya da soyluların ihtiras dolu 

aşkları yerine Nedda ve Janu gibi aşkın inceliklerinden habersiz, sevgilerini daha 
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ilkel ve kaba bir üslupla yaşayan bu yoksul insanların aşklarını bütün doğallığıyla 

gözler önüne serer. Ağızlarındaki soğan kokusuyla birbirlerini öpüşleri, kabaca atılan 

kahkahalar, yumruk ve tokatla cilveleşmeler bu yoksul insanların aşklarının en 

karakteristik özelliğidir.  

 

Nedda ile Janu arasındaki aşk kıvılcımlarının somut olarak hissedildiği 

anlardan ilki, hayatta ne insanların ne de yazgının daha önce hiçbir zaman 

ödüllendirmediği Nedda’nın Janu’dan ipek mendil hediye aldığı sahnedir:  

- Al, bunu sana şehirden getirdim, dedi Janu ve ipek mendili kıza uzattı. 

- Ne kadar da güzel! Ama benim işime yaramaz ki! 

- Neden yaramasın? Parası senin cebinden çıkmadı ya? diye köylü 

mantığıyla yanıt verdi Janu. (Timur, 1959: 23)  
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Verga’nın burada Janu karakteriyle gönderme yaptığı köylü mantığı 

yoksulların şu bakış açısını ortaya koyar: görünüşe göre Nedda aldığı bu hediyenin 

karşısında söylediği sözlerle utancını ve kendi değersizlik hissini ortaya koymuştur. 

Aldığı ipek mendilin değerini kastetmemiş, doğası gereği mütevazı davranmış ve 

cilve yapmıştır. Aslında sergilediği bu tavırla ipek mendilin kendisi gibi yoksul bir 

kız için fazla değerli bir hediye olduğunu, kendisinin böyle değerli bir hediyeye layık 

olmadığını hissettirmiştir. Janu ise verdiği yanıtla bir şey çok pahalıysa ve ona 

ulaşılamıyorsa o şeyin güzel olduğunu kastetmiştir.   

Bir pazar günü öğlene doğru Nedda ve Janu Bongiardo’dan bağcılık işinden 

Ravanusa’ya dönerlerken ekmek ve soğan yemek için bir ağacın gölgesine otururlar. 

Janu’nun şarabı da vardır ve Nedda ile paylaşır. Nedda şaraba alışık olmadığından 

başının ağırlaştığını hisseder. Şarabın etkisi, böcek vızıltıları ve serin bir rüzgâr 

eşliğinde Janu ve Nedda arasındaki aşkın en doğal hali, aralarında geçen diyalogdaki 

şu satırlarda açığa çıkar: 

- Neden kızarıyorsun öyle Nedda? 

- Söylemem. 

- İçtin diye mi? 

- Söylemem. 

- Beni sevdiğin için mi? (Timur, 1959: 28) 

O anda Nedda Janu’nun koluna bir yumruk indirir ve gülmeye başlar. Bu 

romantik sahnenin arka planında uzaktan bir eşeğin anırdığı işitilir ve Janu Nedda’ya 

sorar: 
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- Bilir misin neden anırır eşekler?  

- Biliyorsan sen söyle. 

- Biliyorum tabii. Âşıktırlar da ondan, der kaba bir gülüşle. Yakınlaşırlar 

ve kaçınılmaz son gerçekleşir. (Timur, 1959: 28) 

Böyle romantik bir sahnede neden bülbül ya da kuş sesi değil de eşeğin 

anırma sesinin duyulduğu sorusu akıllara gelir. Verga’nın burada amacı, sıradan 

insanların tutkularını en doğal ve gelişigüzel haliyle yaşadığı bir dünyayı gözler 

önüne sermektir. Böylesine hoyrat duyguları anlamlandıracak, bu duyguların 

doğallığını yansıtacak en etkili ve uygun unsur hayvanlar âleminde de en alt 

tabakada olduğu varsayılan eşek ve onun anırması olabilirdi.  

Paskalya geldiğinde Nedda’nın günah çıkarma yerinden ağlayarak çıktığını 

görürler. Kutsanmayı bekleyen kızların arasına da katılmayınca kimse onunla 

konuşmaz ve ondan kaçarlar. Nedda’ya işverenler bile onun günahkâr olduğunu 

bildiklerinden bu durumdan yararlanıp gündeliğinden kısarlar. Janu ise bu arada ev 

bark düzmek ve Nedda ile evlenebilmek için ekin biçip para biriktirmeye 

çalışmaktadır. Fakat sıtması tuttuğundan hem yeterince iş görememekte hem de 

kazandığı birkaç kuruşu tedavisi için harcamak zorunda kalmaktadır. Günlerden bir 

gün zeytin ağaçlarını budamaya gider. Birkaç gün sonra başı kanlı bir mendille sarılı 

halde Janu’yu eve getirirler. Ağaçtayken sıtması tutmuş ve ağaçtan düşmüştür. Ertesi 

gün de ölür. Yapayalnız kalan ve toplum tarafından dışlanmış olan Nedda’nın tek 

tesellisi Janu’nun kendisine bir hatıra olarak bıraktığı, karnında kımıldadığını 

hissettiği şeydir. Hamile olduğundan dolayı eskisi gibi de çalışamayacağı için kimse 

ona iş vermez. İkiyüzlülük etmediği ve temiz duygulara sahip olduğu için komşu 
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kadınlar onu hor görürler. Dolayısıyla Nedda elinde avucunda ne varsa onu da bitirir. 

Bir tek Giovanni dayı ona merhamet gösterip elinden geldiğince yardım eder. Bunca 

sıkıntının sonunda Nedda zayıf ve hastalıklı bir kız çocuğu doğurur, çocuk erkek 

olmadığı için ağlar. Yiyecek ekmeği olmadığından Nedda yavrusunu emziremez ve 

bebeği açlıktan ölür. Nedda onu nefesi ve öpücükleriyle yeniden diriltmeye çalışsa 

da işe yaramaz. Bebeğinin önünde diz çöker ve şöyle söyler:  

“Sevgili ölülerim, Allah sizden hoşnut olsun! Benim gibi acı çekmesin diye 

yavrumu elimden alan ey kutsal Bakire! Allah senden de hoşnut olsun”.  

(Timur, 1959: 33) 

Nedda’nın hayat hikâyesinde ölüm hiç yakasını bırakmamıştır. Ölüm önce 

annesini, ardından sevdiği Janu’yu ve sonra yavrusunu ondan koparmıştır. Öykünün 

sonunda Nedda’nın sözlerinden anlaşıldığı üzere bebeğinin ölmesiyle hem acı duyar 

hem de ferahlar. Asla isyan etmez. Nitekim masum yavrusunun kendisi gibi aynı acı 

kaderi paylaşarak yaşamak zorunda olmayacağına sevinir ve Meryem Ana’ya 

minnetini dile getirir. Bu doğrultuda yaşam acı çekmekten başka bir şey değildir, 

dolayısıyla ölüm denen şey sıkıntı çeken insanların acılarından kurtulmalarının tek 

yoludur. Verga’nın yazgıya boyun eğme anlayışı kapsamında ölüm bile Nedda 

tarafından metanetle karşılanmıştır.  

Öykünün başından sonuna kadar anlaşıldığı üzere Nedda’nın ezilen olmasının 

nedeni doğuştan yoksul olmasıdır. Sicilya’da o dönemlerde yaygın olan yoksulluk 

bireylerden onur ve saygıyı götürmekte, onları çiftlik ya da toprak sahibi ağaların 

çıkarlarına hizmet edecek yarı aç yarı tok bir köleye dönüşmelerine neden 
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olmaktadır. Toprak yoksulların hayatlarını devam ettirebilmeleri ve günlük 

ekmeklerini kazanabilmeleri için önemli bir unsurdur: çalışmak demek yorgunluk 

demek, yorgunluk ise ekmek demektir. Fakat doğa olayları bazı günlerde insanları 

gündelik kazanımdan yoksun bırakmaktadır. Nitekim Nedda da yağmurlu günlerin 

kurbanı olmakta, çalışmaya gidemediği için ekonomik olarak kötü etkilenmektedir. 

Açlıkla, yorgunlukla, sefaletle ve hayatın zorluklarıyla yaşamaya alışkın, hatta 

yoksul kızlar arasında en yoksul ve zavallı olan odur. Bu durum yağmurlu bir günde 

iş arkadaşıyla arasında geçen şu satırlarda gizlidir: 

- Böyle bir havada, üç beş kuruş alacağım diye yarım gün yüzükoyun 

çamurlar içinde yüzeceğime, akşama kadar yağmur yağsa ben kendi 

hesabıma daha çok memnun olurum. 

- Üç beş kuruş senin için mühim bir para olmayabilir! diye çıkışır Nedda. 

(Timur, 1959: 12) 

Nedda ayıbından dolayı kendisini aşağılayan insanlara bile asla kızmaz, hatta 

haklı olarak bunu yaptıklarını düşünür. Başına gelen felaketlerden ve 

şanssızlıklardan dolayı kendisini, yoksulluğunu ve yazgıyı suçlar: 

- Allah’a ne şikâyet edeyim! Asıl kendimden şikâyetçiyim ben, yoksul bir 

kız olduğum için! (Timur, 1959: 13) 

Her ne olursa olsun Nedda direnç gösteren bir figür olarak da karşımıza çıkar. 

İnsanların eğlencelerine katılmadığı ve onları uzaktan izlediği bir günde neyi 

olduğunu sorarlar. Arkadaşlarından biri dişi ağrıyor der gibi “Annesi ölüm 
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derecesinde hasta” der. Nedda bunu söyleyen arkadaşına parıltılı fakat kuru ve sakin 

gözlerle bakar ama bir şey demez. Debenedetti’ye göre Nedda’nın bu bakışları 

bastırılmış bir nefretin göstergesidir. Bir başka arkadaşı da “Baykuş iletiverir kötü 

haberi” dediği anda Nedda kuyruğuna basılmış bir köpek misali öfkeyle bakar ve 

tepkisini haykırarak dile getirir:  

- Allah korusun, bir felaket olsaydı Giovanni dayı gelir beni çağırırdı!  

(Timur, 1959: 6)  

Giovanni dayı Nedda’yı Janu hakkında defalarca uyarmasına rağmen aşkını 

yaşamaktan çekinmez. Aynı şekilde bebeğini dünyaya getirdiğinde onu 

besleyemeyeceğini bilse de, “zavallı yavrucak! Bari mümkün olduğu kadar geç acı 

çeksin” diyerek insanların onu götürüp Ruota’ya atmalarına gönlü razı olmaz. 

Sonunda yine aşağılanmalara ve toplum tarafından dışlanmaya katlanmak zorunda 

kalır. Her ne kadar Nedda’nın aşkını yaşamasının ve bebeği için mücadele etmesinin 

sonucu hüsran olsa da, verdiği mücadeleler Nedda’nın içinde bulunduğu zorlu yaşam 

koşullarının değişebileceğine ve iyileşebileceğine dair güveninin bir göstergesi 

sayılabilir.  

Nedda’nın acı çekmesinin ve ezilen olmasının sebebi yalnızca yoksulluğa 

bağlanamaz. Nedda’nın içinde yaşadığı toplumda ekonomik kaygılar, önyargılar, 

cehalet, duygusuzluk, acımasızlık ve toplumsal yozlaşma ön plandadır. Zavallı ve 

yetim bir kıza merhamet göstermektense, onu aşağılamak ve eleştiri oklarına maruz 

bırakmak herkesin daha çok işine gelir. Ayıbından dolayı aşağılamaları ve yüzüne 
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gülmeleri bir yana, ayin sırasında dalgınlığından dolayı “âmin’’ demeyi unuttuğu için 

bile kadınlar tarafından şiddetle kınanır. Nikâhsız bir şekilde bebek dünyaya getirdiği 

için insanlar ona sırtını döner ve onu açlığa mahkûm ederler. Buradan anlaşıldığı 

üzere toplumsal sözleşmeler ya da gelenekler büyük önem taşır ve bunlara 

uymayanlar toplum tarafından ayıplanıp dışlanır. Aşağılanmak Nedda’nın adeta 

doğasının bir parçası haline gelir. Nedda’ya karşı sergilenen bu acımasız tavırlar 

güçlünün güçsüz üzerindeki zaferinin en çarpıcı örneklerindendir. Aynı şekilde 

Nedda’nın olaylar karşısındaki itaatkâr tutumu da yazgı denilen sabit yasanın ve onu 

değiştirmenin mümkün olamayacağının bilincinde olduğunu gösterir. Verga’nın 

sözleri bunu kanıtlar niteliktedir: 

“Yoksulluk büyük annesini ezmişti, annesini de ezmişti, 

dolayısıyla kızının da akıbeti aynı olacaktı”. (Timur, 1959: 8)  

Nedda’nın toplumunda dikkati çeken bir diğer şey ise kişilerin fikirlerini belli 

bir çoğunluğu arkasına aldıkları sürece ifade edebilmeleridir. Topluluğun ortak 

görüşüne ters düşen bir fikir ortaya attıklarında, sonucunda susmak ya da ortak 

görüşü kabullenmek zorunda kalırlar. Nitekim birisi zor durumda kaldığında ya da 

diğerlerinden farklı düşünüp hareket ettiğinde diğerleri ona karşı birlik 

oluşturmaktadır. Bu durumla ilgili olarak yağmurlu bir günde bir işçi ile kâhyanın 

karısı arasında geçen konuşma şöyledir:  

- Allah belasını versin böyle havanın, gündeliğimizi yiyor! 

- Allah’ın rahmetine sövüyorsun, ekmek yemiyor musun sen de? Güz 

yağmuru bereket getirir, bilmez misin?  
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- İyi diyorsunuz ama kocanız haftalığımızın bir buçuk gündeliğini kesecek! 

- Bu bir buçuk gün çalıştın mı ki haftalığını tam alasın? (Timur, 1959: 9) 

Kâhyanın karısının son sözlerini herkes haklı bulur ve ses çıkarmaz. Verga 

insanların bu tutumunu şu sözlerle ifade eder: 

“Adalet denen şey şahısların zararına bile olsa, kitlelerdeki içgüdüsel adalet 

duygusu ile öbürleri hareket etmektedir”. (Timur, 1959: 9) 

Nedda adlı öykü her ne kadar Verga’nın sanatsal dönüşümünün ilk ürünü 

olarak kabul edilse de Giovanni Cecchetti gibi bazı eleştirmenlere göre Verizm 

sanatının temel prensibi olan dolaysız anlatımdan uzaktır. Verga öyküye kendini 

dâhil etmeden edememiş, Nedda için sürekli “zavallı kız, zavallıcık, ürkek bir kuş 

gibi, yaralı bir kuş gibi” ifadelerini kullanarak Nedda’ya karşı duyduğu acıma hissini 

göstermiş ve duygusallıktan uzak kalamamıştır.  
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ROSSO MALPELO 

1878 yılında yazılmış olan Rosso Malpelo Verga’nın 1880 yılında 

yayımladığı ve Sicilyalı köylülerin yaşamlarına mercek tuttuğu Vita dei Campi adlı 

öykü derlemesinin ilk öyküsü olma niteliğini taşır. Öykünün kahramanı taş ocağında 

maden işçiliği yapan, kızıl saçlarından dolayı Antik Sicilya inancına göre kendisi ve 

başkalarına uğursuzluk getirdiği, kurnaz ve kötü bir insan olduğu düşünülen, 

herkesin Rosso Malpelo lakabını takarak gerçek isminden bile mahrum bıraktığı, 

annesinin bile doğduğu zaman koydukları ismi unuttuğu bir gençtir: 

“Ona Kızıl Malpelo adını vermişlerdi, çünkü kızıl saçları vardı; kızıldı 

saçları çünkü kötülüklerin kök salmasına neden olan şeytani ve kötü bir 

çocuktu”. (Verga, 1981: 173) 
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 Kızıl saçlarıyla başkalarından farklı göründüğü için etrafındaki tüm insanlar 

Malpelo’ya önyargıyla yaklaşır. İnsanların farklı olanı kabullenememesinden 

kaynaklı toplumda var olan önyargı, insanların gözünde kişilerin karakterlerinin 

belirlenmesinde önemli bir etkendir. Nitekim doğruluğuna bakılmaksızın bir fikir 

herkes tarafından nasıl kabul ediliyorsa öyledir. Malpelo’nun hakkındaki ön yargılar 

da onun dışlanmasının, görmezden gelinmesinin ve ezilen bir karakter olmasının en 

önemli nedenidir. Farklı görünümünden dolayı toplumun onda oluşturduğu önyargı 

doğrultusunda herkes ondan bulaşıcı bir illet gibi tiksinti duyar, onu dışlar ve şiddet 

uygular. Aşağılanması ve hayatın zorluklarının Malpelo’yu daha küçük yaşlardan 

ezmeye başlamasıyla Verga’nın da tanımladığı gibi “çirkin, asık suratlı, hırçın ve 

vahşi” bir kişiliğe bürünür.  

Malpelo’nun çalıştığı maden ocağındaki işçilerin ona olan kötü tutumlarının 

yanısıra evinde de annesi ve ablası tarafından iyi muamele görmez. Sadece cumartesi 

günleri eve kazandığı üç beş kuruşu getirmek için geldiğinde bile ona acımasızca 

davranırlar ve kimse onunla ilgilenmez; ablası nişanlı, annesi sürekli komşu 

gezmelerinde olduğundan Malpelo her daim pasaklı, üstü başı kir içinde gezer. Bu 

yüzden Pazar günleri bütün yaşıtları temiz kıyafetlerle ayine giderken ya da birlikte 

eğlenirken, Malpelo başıboş bir halde sokaklarda gezinir, kertenkeleleri taşlayarak 

kovalar, Frenk incirlerinin çitlerini delerek vaktini geçirir. Bunların dışında onu 

gören insanlar ya onunla alay ederler ya da tıpkı bir köpek kovalar gibi onu 

taşlayarak kovalarlar.  
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Malpelo da tıpkı Nedda gibi toplum tarafından dışlandığının, kötü gözle 

bakıldığının, alay edildiğinin bilincindedir ve yine Nedda gibi içinde olduğu bu 

durumdan dolayı içten içe acı duyar. Bütün aşağılanmalara boyun eğer ve suçlu 

olmadığı durumlarda bile üzerine yüklenen suçun bedelini itiraz etmeden öder. 

Kendisi gibi yoksul ve herkes tarafından dışlanan hastalıklı arkadaşı Ranocchio onu 

hakkını savunmaya teşvik ettiğinde “kendimi savunsam ne işe yarar ki, kötüyüm ben 

insanların gözünde” diyerek itiraz etmenin ve çabalamanın faydasız bir uğraş 

olacağını savunur.  

Malpelo’nun babası usta Misciu’dan herkes kaba bir deyişle “tüm maden 

ocağının eyerli eşeği” diye bahseder, çünkü gücünü iş arkadaşlarına zorbalık yapmak 

için kullanmaktansa ekmeğini taştan çıkarmayı tercih eden iyi niyetli bir kişiliktir. 

Ayrıca tıpkı yük taşıyan bir eşek gibi tüm kirli ve zahmetli işlere katlandığı için onu 

“Hayvan” diye de tanımlarlar. Bir cumartesi akşamı usta Misciu, kimselerin cesaret 

edemeyeceği ve yalnızca saf bir insanın kabul edeceği düşünülen bazı zorlu işleri 

yapmak üzere madene iner. Üzerine büyük bir kum kitlesi düşer, orada can verir. 

Şantiye şefi ise o akşam tiyatroya gitmiştir ve göçük altında kalan usta Misciu’yu 

aramaya gittiklerinde kılını bile kıpırdatmaz. Olaydan ancak üç saat sonra, Verga’nın 

da deyimiyle “biraz olsun vicdanını rahatlatmak” adına olay yerine gider. 

Malpelo’nun babasının trajik ölümü Malpelo’yu derinden sarsar ve onun hafızasına 

kazınır. Hayatta kendisini tek seven ve şefkat gösteren kişi babası olmuştur fakat 

onun ölümüyle Malpelo sahip olduğu tek sevgi kaynağını, insanlara olan güvenini de 

yitirmiş, hayatta savunmasız, yapayalnız kalmıştır. Nitekim babası yoksulluğunun ve 

iyi niyetinin kurbanı olmuş, ölüm anında kimse ona yardımda bulunmamıştır. Bu 
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olayda öne çıkan en önemli unsur toplumun kayıtsızlığıdır. Yardıma muhtaç bir 

insana ölüm anında bile yardım edilmemesi ve görmezden gelinmesi toplumun 

vurdumduymazlığının en somut göstergesidir: 

“Şantiye şefi Ofelia’nın gömülüp gömülmediğiyle meşguldü ve tiyatro 

gösterimine geri döndü; diğer maden çalışanları ise hiçbir şey olmamış gibi 

birer birer evlerine çekip gittiler”. (Verga, 1981: 176) 

Malpelo hafızasına kazınan bu acı dolu olaydan birkaç gün sonra annesinin 

zoruyla baba mesleği olan maden ocağındaki işine geri döner çünkü günlük ekmeği 

kazanmak için çalışmak gerektiğinin ve yaşam denen şeyin hayatta kalma 

savaşımından ibaret olduğunun bilincindedir. Hayatta anne şefkati ve yardımlaşma, 

dayanışma nedir bilmeyen, yarı aç yarı tok, insanların uyguladığı kaba kuvvete 

maruz kalan, babasının ölümüyle hayattaki tek dayanağını yitirerek yaşadığı acıdan 

sonra bile kimselerin merhamet göstermediği, teselli etmediği Malpelo gitgide daha 

hırçın bir kişiliğe bürünür. Gördüğü davranışlar neticesinde hayat ona kötü bir insan 

olmayı öğretmiştir ve o da mümkün olduğunca kötü olmaya özen gösterir. Verga, 

Malpelo’nun dönüşümünü şu satırlar aracılığıyla ifade eder: 

“Babasının ölümünün ardından sanki içine bir şeytan girmiş gibiydi, tıpkı 

burnundan demir halkalar geçirilmiş yabani mandalar gibi iş görüyordu. 

Malpelo’ydu o; olabildiğince kötü olmak için yaratılmıştı, ne zaman bir 

felaket meydana gelse, bir işçi aletlerini kaybetse, ya da bir eşeğin bacağı 

kırılsa, tünelin bir kısmı çökse, biliyorlardı ki sebebi oydu ve sonunda tıpkı 

bir eşeğin sırtını büküp yediği gibi hiç itiraz etmeden darbe yemekten geri 

kalmıyordu. Diğer arkadaşlarına karşı da oldukça gaddardı, sanki kendisi ve 
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babasının başına gelen tüm kötülüklerin intikamını ve acısını güçsüzlerden 

çıkarmak istiyor gibiydi. Babasının maruz kaldığı bütün kötü davranışları bir 

bir hatırlamaktan adeta zevk duyuyordu. Yalnız kaldığında homurdanarak: 

“bana da böyle davranıyorlar, babama da Hayvan diyorlardı, çünkü o bu 

şekilde davranmıyordu” diyordu. (Verga, 1981: 177) 

Luigi Russo’ya göre Malpelo’nun bu kötü davranışlarının altında yatan 

sebep, yaşadığı haksızlıklara karşı tepki göstermek ve başkalarının yaptığı 

kötülükleri kötülükle cezalandırmaktır. Bu bağlamda Malpelo’nun yaptığı 

kötülükler yüce ve kahramanca sayılabilecek niteliktedir: 

“İnsanlar ne iyi ne de kötü olmayı becerebiliyorlar. Malpelo en azından kötü 

olmanın gerekliliğini en iyi şekilde yerine getiriyor”. (Russo, 1959: 105) 

            Anlaşıldığı üzere Malpelo’nun acımasız ve katı bir insan haline dönüşmesi 

doğuştan gelen bir nitelik değil, maruz kaldığı olumsuz yaşam koşullarının ve 

toplumun onu dışlamasının onda yarattığı ruhsal sarsıntıların etkisindendir. 

Ragonese’nin
20

 de desteklediği gibi sahipsiz kalmış zavallı bir insanın içinde 

yaşadığı zorlu ekonomik ve sosyal koşullara, şiddete, hakaretlere ve acımasızlıklara 

karşı gösterdiği içgüdüsel bir başkaldırıdır.  

Çektiği zorluklarla ve babasının ölümünün yarattığı sarsıntıyla Malpelo’nun 

edindiği katı yaşam felsefesinin izlerini kendisi gibi zavallı bir çocuk olan 

Ranocchio’ya karşı davranışlarında da gözlemlemek mümkündür. Malpelo kendi 

                                                             
20 Gaetano Ragonese: 20. yüzyılda yaşamış olan yazar ve eleştirmen.  
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yaşam felsefesini Ranocchio’ya da aşılamaya çalışır. Etrafındaki insanlara karşı 

kendisini savunabilmesi, insanların onun üzerinde şiddet uygulamasına alışmaması, 

hakaret ve alaylara maruz kalmaması, taşların üzerinde acı içinde kıvranarak 

uyumaması, açlıkla cezalandırılmaması için ona acımasızca işkence edip tavsiyelerde 

bulunur. En azından onun yaşam koşullarının düzelmesi ve yazgıya yenik düşüp 

kendisi gibi ezilen olmaması adına kendince ona sert davranır. Ranocchio ona karşı 

gelmediği her an daha da acımasızlaşarak şöyle söyler: 

“Kendini bana karşı bile savunacak yüreğin yoksa eğer, onun bunun 

tarafından ezilmeye mahkûmsun demektir. Olur da darbelere maruz 

kalırsan sen daha güçlü bir şekilde o darbelere karşılık ver ki daha çok 

direnç gösteresin ve daha az zarar göresin. Yediğin dayakların acısının 

seni güçlendirdiği gibi sen de aynı şekilde davranmayı öğreneceksin”. 

(Verga, 1981: 178) 
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Malpelo madende yük taşımada kullanılan Grigio adlı eşeğe de işkence 

ederek Ranocchio’ya şiddet görmemek için şiddet uygulamanın gerekli olduğuna 

dair tavsiyelerde bulunmaya devam eder:  

 “Eşeğe de vurmak lazım, çünkü o vuramaz; vurabilseydi, bizi ayaklarının 

altında ezmekle kalmaz derimizi de yüzerdi”. (Verga, 1981: 178) 

           Malpelo madende kazma ile çalışırken bile yaşadıklarının acısını çıkarmak 

ister gibidir ve bunu yaparken güçlü olanın güçsüz olanı ezdiğine dair göndermelerde 

bulunur. Madende çalıştığı bir gün elindeki küreği dişlerini sıkıp öfkeyle “ah”! diye 

inleyerek kumlara vurmakta ve yaşadığı içsel çatışmaların etkisiyle alçak sesle 

şunları söylemektedir:  

“Hain kumlar, tıpkı diğerleri gibi, eğer güçsüzsen ezerler, güçlüysen 

kazanırsın. Babam hep bu kumlara vururdu, kumlardan başka bir şeye 

vurmazdı, bu yüzden ona “Yaban” diyorlardı, toprak onu tuzağına düşürüp 

yuttu, çünkü babamdan daha güçlüydü”. (Verga, 1981: 179) 

Malpelo ile ilgili dikkat çeken bir başka nokta Verga’nın karamsarlığını 

yansıtan tutumlarıdır: Malpelo içinde yaşadığı sosyal koşulları kabullenerek alın 

yazısına boyun eğer. Kişinin doğduğu çevreye ve koşullara bağımlı olduğu fikriyle 

kendini madenlerde çalışmak için doğmuş olduğuna inandırır ve yaptığı işten adeta 

gurur duyuyor gibi görünür. “Biz yerin altında yaşamak için yaratıldık, bizim için her 

zaman ve her yer karanlık olmalıdır”, diye düşünür. Yine de madenlerin dışında başka 
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dünyaların olduğunun farkındadır. Verga’nın da ifade ettiği üzere elinde olsaydı 

babasına ve pek çok kişiye mezar olan bu karanlık dünyada çalışmak istemezdi: 

“Elbette o da Ranocchio gibi mavi gökyüzünün altında sırtını güneşe vererek 

tutturduğu türkü eşliğinde yukarda duran iskelelerde çalışmayı ya da at 

arabasıyla madenden çıkarılan kumları almaya gelen Bay Gaspare gibi 

uykulu gözlerle ağzında piposuyla gün boyu kırların o güzelim sokaklarından 

salına salına geçmeyi ya da keçiboynuzu ağaçlarının gölgesinde, karşısında 

masmavi deniz ve başının üstünde kuşların cıvıltısı eşliğinde yemyeşil 

doğanın kucağındaki tarlalarda ömrünü geçiren bir çiftçinin yerinde olmayı 

tercih ederdi. Gelgelelim yaptığı iş babasının mesleğiydi ve o da bu iş için 

doğmuştu”.  (Verga, 1981: 181) 

Malpelo’nun babası öldükten sonra yaşadığı bir diğer sarsıntı madende kazdığı 

kumları sepetlere doldururken babasının ayakkabılarından birine rastlamasıdır. 

Ayakkabıyı bulduğu andan itibaren babasının cansız bedeniyle de karşılaşabileceğine 

dair yüreğini derin bir korku kaplar, o bölgede kürek vurmak istemez ve tünelin bir 

başka noktasında çalışmaya devam eder. İki üç gün sonra üzerinde giysileriyle 

babasının cesedine ulaşırlar. Nasırlaşmış elleri ve sökülmüş tırnaklarından anladıkları 

üzere Usta Misciu ölümden kurtulmak için kumları kazmaya çalışarak çok mücadele 

vermiştir. Kötü niyetli ve kindar olduğunu bildikleri Malpelo’ya sezdirmeden cesedin 

bu haliyle ilgili şu şekilde yorumlarda bulunurlar: 

“Tıpkı oğlu gibi! Usta Misciu burayı kazarken oğlu da diğer tarafı 

kazıyormuş meğer”! (Verga, 1981: 182) 
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Misciu’nun dul kalan eşi cesedin üzerinden çıkan pantolon ve gömleği 

küçülterek Malpelo’ya giydirir. Ayakkabıları ise büyüyünce giymesi için saklar. 

Malpelo babasının kıyafetlerini giydiğinde onun ellerinin sıcaklığını, kızıl saçlarını 

okşarken gösterdiği şefkati adeta üzerinde hisseder. Babasından kalan kazma ve küreği 

onun yaşındaki biri için fazla ağır olmasına rağmen satmayı ya da yenisi ile değişmeyi 

reddeder. Babası bu aletlere emek vermiş, kendi elleriyle pürüzsüz ve parlak bir hale 

getirmiştir. Yüzlerce yıl çalışsa da hiçbir alet babasınınkilerin yerini tutmayacaktır ve 

onlar babasının hatırasıdır.  

Madenlerin bir diğer kader ortakları da eşeklerdir. Hiç gün ışığı görmeden 

işleyebildikleri ve yaşayabildikleri sürece orada kalmaktadırlar. Malpelo’nun 

Ranocchio’ya üzerinden hayat dersi verdiği eşek Grigio yaşlılıktan ve yorgunluktan 

ölünce, onu götürüp uzak bir yere atarlar. Malpelo hayatta iyi olan şeyler kadar kötü 

olan şeylerle de yüzleşmeye alışması için eşeğin cesedinin olduğu yere Ranocchio’yu 

zorla götürüp yaşam savaşımı ve hayatın gerçekleri üzerine ona öğretilerde bulunmaya 

devam eder: 

“Şu kara köpeğe de bir bak, senin kovalamak için attığın taşlardan ürkmüyor 

bile; korkusu yok çünkü diğerlerine oranla karnı daha da aç. Şu kaburgaları 

görüyor musun? Eşek Grigio acı çekmiyor artık, uzanmış dört ayağının 

üzerinde kaygısızca duruyor, salıvermiş kendini köpeklerin ziyafetine, 

gözlerini, iliklerini kemiriyorlar, bağırsaklarını deşen dişler eşeğin dik 

yokuşları çıkarken yemeğe alışkın olduğu tekmeler kadar acıtmıyor onu. İşte 

bu işler böyle yürür! Grigio’da kazma kürek darbelerinden nasibini aldı, o da 

ağır yükler altında ezildi ve bir adım öteye gitmeye mecali kalmadı, onu 

incittiklerinde bakışları sanki “yeter, yeter” diye haykırır gibiydi. Şimdi ise 
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bu gözleri köpekler kemiriyor… Keşke bu dünyaya hiç gelmeseydi daha 

iyiydi”. (Verga, 1981: 184) 

Ranocchio baykuş ya da yarasalardan ne zaman korksa Malpelo ona eşeğin 

durumunu hatırlatır, yalnız kalmak zorunda olan birinin hiçbir şeyden korkmaması 

gerektiğini, eşeğin bile iliğini kemiren köpeklerden korkmadığını ve böylece 

vücudunun artık acıyı hissetmediğini söyleyerek şunları ekler: 

“Kediler gibi çatıların üstünde çalışmaya alışmıştın, şimdi ise tıpkı fareler 

gibi yerin al tında yaşamaya alışmak zorunda kaldın, artık ne farelerden ne de 

kanatlı yaşlı fareler olan yarasalardan korkman gerekmiyor, fareler ölülere 

gönüllü olarak eşlik etmek için buradalar”. (Verga, 1981: 185) 

Malpelo’nun kaba kuvvet uygulayarak, aşağılayarak, eziyet ederek hayatın 

nasıl işlediğini göstermeye ve acılara karşı güçlendirmeye çalıştığı Ranocchio bir gün 

ağır bir şekilde hastalanır. Hasta halinde bile Malpelo onu sevdiği ve onun iyiliğini 

istediği için ona eziyet etmeye devam eder. Eziyet ettiği bir anda Ranocchio kan 

tükürür ve zamanla ateşi daha da yükselir. Onun kötülüğünü istemeyen Malpelo 

yaptıklarından endişe duyarak ateşinin düşmesi için elinden geleni yapar. Hayatın 

zorluklarından yorulan Malpelo adım adım huzurun ölümde olduğu fikrine inanmaya 

başlar. Malpelo’nun eşeğin ölümü üzerine Ranocchio’ya verdiği derslerde sezinlemiş 

olduğumuz kurtuluşun ölümle mümkün olduğuna dair düşüncelerini, hastalıktan benzi 

solmuş ve tükenmiş gözlerle bakan Ranocchio’yu eşek Grigio’nun durumuna 

benzeterek söylediği sözlerde de sezinlemek mümkündür: 
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“Tez vakitte ölsen senin için daha iyi! Eğer bu şekilde acı çekeceksen 

öl daha iyi”! (Verga, 1981: 187) 

Ranocchio kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumar. Malpelo’nun kız kardeşi 

evlenir. Annesi de ikinci evliliğini yaparak Cifali’ye yerleşir. Önce hayatta en sevdiği 

varlık olan babasının, sonra arkadaşı Ranocchio’nun ölümü, anne ve kız kardeşinin 

kendilerine yeni bir yaşam kurarak Malpelo’yu kaderine terk etmeleri ile hayatta 

yapayalnız kalır. Bir gün yeraltında bir geçit olduğu keşfedilir fakat dünyanın 

altınlarını da verseler kaybolma ve bir daha geri dönememe riski olduğu için kimse o 

geçide inmek istemez. Riskli bir iş olduğu için herkes Malpelo’nun gitmesi gerektiğini 

düşünür. Ne de olsa arkasından endişelenecek ve onu düşünecek kimsesi yoktur. 

Malpelo’nun aklından şu düşünceler geçer: 

“Patron beni sürekli başkalarının gitmeye cesaret edemeyeceği yerlere, 

uzaklara gönderiyor. Ama ben Malpelo’yum, eğer bir daha dönmezsem, 

kimse beni aramayacak zaten”. (Verga, 1981: 184) 

Malpelo bu düşünceleri doğrultusunda gitmesi beklenen iş için hiçbir itirazda 

bulunmaz. “İtiraz etsem neye yarar ki”, diye düşünerek kaderine razı olur. Babasından 

kalan aletleri, kazmayı, küreği, feneri, biraz ekmek ve şarabı yanına alarak madenin 

derinliklerinde kaybolur. Bir daha da ondan haber alınamaz. Sonu babası gibi olsa da 

ondan farklı olarak Malpelo’dan geriye hiçbir iz kalmaz. Sanki ölmeden ölmüştür. 

Dolayısıyla madende çalışanlar arasında bir efsaneye dönüşür ve bir gün onu 

karşılarında kızıl saçları, donuk gözleri ile görecek olmaktan korkarlar. Ölümünden 
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sonra bile korku kaynağı olmasıyla Malpelo ölümünde de huzur ve kurtuluşu 

bulamamıştır.  

Malpelo’nun madenlerde ölüme gönüllü olarak gitmesi onun son suskun 

direnişidir. Ragonese’nin bu konudaki gözlemleri şöyledir: 

“Malpelo’nun ölüme gidişi bir vazgeçiştir, böyle bir vazgeçişin 

temelinde bu ilkel kişiliğin büyüklüğü ve ruhunun arınmış olması 

yatar”. (Ragonese, 1965: 176) 

Verga bu öykü aracılığıyla “Güçlünün yasası” ilkesine göre düzenlenmiş bir 

toplumun güçsüz olana karşı sergilediği acımasız tavırlara ışık tutar. Şiddet, gücünü 

kötüye kullanma, vurdumduymazlık ve önyargı gibi kavramların hâkim olduğu bu 

toplumda Malpelo insanlar tarafından dışlanmış ve ezilmiştir. Onun en sevdiği kişiler 

olan babası ve Ranocchio da benzer şekilde öykünün ezilen karakterlerini 

yansıtmaktadırlar. Şiddet ortamında yetişmiş bir kişilik olarak Malpelo da 

Ranocchio’ya olan sevgisini hep şiddet yoluyla göstermiş ve ona daima kötülüğün 

güç, iyiliğin ise zayıflık anlamına geldiği fikrini aşılamaya çalışmıştır.  
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JELI IL PASTORE 

 

Nedda ve Rosso Malpelo ile birlikte Vita dei Campi öykü derlemesinin en 

önemli öykülerinden biri sayılan Jeli il Pastore küçük yaşta yetim kalan, Sicilya’nın 

dağlarında ve ovalarında gezinip hayvanları otlatarak yaşamını idame ettiren Jeli adlı 

bir çobanın yaşam serüvenini içerir. Çoban Jeli, Verga’nın esinlendiği ve öykünün 

ortaya çıkmasında etkili olan önemli bir kişiliktir. Verga’nın Edoardo Rod’a yazdığı 

bir mektupta anlattıklarına göre çocukluğunda kolera salgını olur, salgından kaçmak 

için Verga ve ailesi toprak sahibi oldukları Vizzini’ye sığınmak zorunda kalırlar. 

Burada çoban Jeli ile tanışır ve onunla arkadaşlık kurarlar: 

“Köy insanlarının yaşamlarıyla tanışmam bu sayede gerçekleşti. Hikâyeleri 

ve karakterlerinden etkilendiğim pek çok yaşıtımla arkadaşlık yaptım. 

Onların yoksulluklarına ya da tutkularına bizzat şahit oldum. Her gün 

gördüğüm iyi insanlara sevgi duyuyordum ve içgüdüsel olarak onları 

anlamaya çalışıyordum. Daha sonraları gençlik zamanında edindiğim bu 

izlenimler tüm canlılığıyla aklıma düşüverdiler. İşte o anda anılarımı 

ölümsüzleştirmeye karar verdim”. (Nicolosi, 1986: 85) 
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Verga’nın taslak halinde yazmış olduğu Çoban Jeli adlı öyküde Verga ile Jeli 

arasında bir arkadaşlık bağı olduğunu gözlemlemek mümkündür:  

“Jele benim arkadaşlarımdan hatta en iyi arkadaşlarımdan biriydi. Bir gün bir 

tayın sırtına bindiğimde beni tanımadığı için bir koç edası ile başımı derin 

uçurumun taşlarına vuracak derecede yere fırlattı. Tüylerimi diken diken 

eden bu uçurumdan beni kurtarmak üzere yardımıma Jele koştu. Meşhur 

cezalardan nasibimi almıştım. Tanrının her günü Tebidi’ye, bekçiliğini 

yaptığı at sürülerinin arasında arkadaşım Jele’yi bulmaya giderdim. Onunla 

bir parça çikolatamı, onun kara ekmeğini ve komşudan çaldığı meyveleri 

paylaşırdım”. (Nicolosi, 1986: 86) 

1880 yılında yayımlanan öyküde ise Verga Verizm akımının nesnellik ilkesi 

gereği kendini Don Alfonso karakterine gizlemiş, Jele ismi Jeli’ye dönüşmüş ve 

öyküye şu şekilde yön verilmiştir: 

“Beyin oğlu don Alfonso’yu tanıdığı zaman at çobanı Jeli on üç 

yaşlarındaydı; ama öyle ufacık bir şeydi ki başı, boynunda sürünün çıngırağı 

takılı yaşlı kısrak Bianca’nın karnına varmıyordu. Onu, hayvanların orada 

burada yayıldığı tepelerde, vadilerde, bir yarın başında ayakta hareketsiz 

dikilir vaziyette veya koca bir kayanın üzerinde bağdaş kurup otururken 

görürlerdi. Arkadaşı don Alfonso sayfiyeye gelişinde, Tanrının her günü 

gelir, onu Tebidi’de bulur; küçük beyin güzel yemeklerini, ufak çobanın arpa 

ekmeğini veya komşu bahçeden çaldıkları yemişleri aralarında paylaşırlardı”. 

(Timur, 1959: 60) 
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Çoban Jeli, Tebidi’de onu kimselerin görmediği, at sürüleri ile orada burada 

dolaşan ama yine de herkesin gözlerinin önünde büyüdüğünü söylediği, evi barkı 

annesi babası olmayan yalnız bir kişilik olarak karşımıza çıkar. Luigi Russo’ya göre 

Verga’nın öyküde tasvir etmiş olduğu üzere Jeli’nin sürüsüyle kızgın güneşin altında 

on altı saat boyunca çobanlık yaptığı, çalılık ya da ağaçların bitmediği üstelik bir 

kuşun bile uçmadığı ıssız çorak araziler, Jeli’nin yalnızlığının bir sembolü gibidir.  

Doğanın kucağında insanlardan daha çok çobanlığını yaptığı hayvanlarla 

vaktini geçiren, henüz hayatın kötülüklerinin sebep olduğu hayal kırıklığıyla 

karşılaşmamış olan ve bu kötülüklerin kendisine bulaşmadığı Jeli’nin ilk insani 

duygularının ortaya çıktığı an, don Alfonso ile kurduğu sıkı dostluktur. Onunla 

yiyeceğini paylaşmanın yanısıra Jeli Alfonso’ya saksağan yuvalarına, ceviz 

ağaçlarının tepesine tırmanmak, serçe vurmak, atların sırtına bir çırpıda binmek gibi 

pek çok şey öğretir.  

Yalnız bir karakter izlenimi veren Jeli’nin dünyada hiç kimseye ihtiyacı 

yoktur. Kendi kendine yetebilen ve elinden her iş gelen bir kişiliktir. Çobanlık 

dışında pek çok şeye yeteneği vardır. İğnesi ile bez parçalarından yama yapmayı, at 

kılından danteller örmeyi bilir. Kendisine ihtiyacı olan herkesin işini görür. 

Hizmetlerinin karşılığında insanlar da onun için seve seve ellerinden ne geliyorsa 

yaparlar. Jeli’ye ekmek pişirdiği için Jeli’nin sazdan yumurta sepetleri ördüğü ve 

kamıştan çıkrıklar yaptığı kasaba sakinlerinden Lia teyze bu bağlamda Jeli’yi şöyle 

tanımlar: 
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- Baksanıza çoban Jeli’ye. Bütün ömrü kırlarda bayırlarda geçmiştir. Onu 

kısrakları doğurdu diyesi geliyor insanın. Bunun için de on parmağında 

on marifet var! (Timur, 1959: 62) 

Jeli’nin hayatta yaşadığı ilk acı Vizzini’de hizmetçilik yapan ve yılda bir kez 

ancak görebildiği annesinin ölümüdür. Bu durum onu öyle derinden sarsar ki tüm 

dikkati dağılır. Arada sırada çobanlık yaptığı tayları ekili tarlalara kaçırmaya başlar. 

Beyaz mendile sarılı başı ile artık konuşmayan annesinin son hali bir türlü gözünün 

önünden gitmez. Jeli’nin çobanlık yaptığı sürünün sahibi kısrağı yavrusundan ayırıp 

satmaya götürdüğü zaman huzursuzlaşan ve iniltili kükreyişler çıkaran tayın 

durumunu kendi durumuna benzeterek annesinin ölümü ile yaşadığı derin acıyı şu 

şekilde dile getirir: 

- Anasını aldılar da onun için böyle yapıyor, deli divane oldu. Göz kulak 

oluvermeli, yoksa kendini uçurumdan aşağı atması işten bile değildir. 

Annem öldüğü zaman bende de dünyamı görecek göz kalmamıştı. 

(Timur, 1959: 65)  

Kısrak ve tayın birbirinden ayrılmasıyla gözlemledikleri üzerine Jeli zamanla 

bilinçlenmeye başlar. Konuşacak kimsesi olmadığı için tam net ve bir anda olmasa 

da doğayla ilgili kafasında fikirler oluşur. Doğadaki tüm varlıklar yazgının değişmez 

yasasına ve doğanın gücüne bağlıdır. Acılarla karşılaştıklarında hiçbir tesellileri 

yoktur. Her günde bir dram vardır ve her bir varlık kaderinde ne varsa onu 

yaşamaktadır. Kafasında oluşan bu fikirler doğrultusunda Jeli kendi kendine şöyle 

söyler:  
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- Tayı da satacaklar. Atlar satılmak için yaratılmışlar, nasıl kuzular 

kasabın bıçağı altına gitmek, bulutlar rahmet vermek için yaratılmışlarsa. 

Bir kuşlar var ki işleri güçleri Tanrının günü sadece şakıyıp uçmak. Ama 

kuşlar da yem bulmak zorundalar. Toprağı kar örttü mü ölüp gidiyorlar, 

yazık. (Timur, 1959: 65) 

Jeli, don Alfonso ile yaptığı arkadaşlık sayesinde biraz olsun ruhsal ve 

zihinsel olarak aydınlanma yaşar. Sicilya’da o dönemde okuryazarlık oranının düşük 

olduğunun en canlı örneği olan çoban Jeli’nin hayatta en çok şaşırdığı şey, don 

Alfonso’nun okuma yazma öğrenip öğrendiklerini kendisi ile paylaşmasıdır. Alfonso 

kitaptan bir şeyler okumaya başladığında onu tüm dikkatiyle dinler ve hem kitaba 

hem Alfonso’ya hayretle bakar. Konuşulan sözlerin kâğıda yazılıp 

tekrarlanabilmesini yeniliklere kapalı olan Jeli’nin aklı bir türlü almaz. Hayretler 

içinde kaldığı bu durum karşısında ne söyleyeceğini bilemediği an “ben cahil, yoksul 

biriyim” diye düşünmekten kendini alamaz. Alfonso’nun okudukları karşısında 

hayrete düşen Jeli, duyduklarının ve konuşulanların kâğıda aktarılabilmesine 

şüpheyle yaklaşarak bunun kanıtlanmasını ister. Nitekim hayatta karşılaştığı her yeni 

olgu onu şaşırtmakta ve Jeli’nin algılaması zaman almaktadır. Alfonso’ya bir kâğıt 

parçasına âşık olduğu kız Mara’nın adını yazmasını söyler. Yazılanları korucu Don 

Gesualdo’ya ve rahip Cola’ya göstererek doğru yazıldığını teyit eder. Ancak o zaman 

aklının almadığı “yazmak” denen olgunun varlığına ikna olduğu satırlar şöyledir: 

- Yazı yazmasını bilen bir kimse sanki kelimeler çakmak kutusunda 

duruyormuş gibi onları cebinde taşır ve hatta istediği yere gönderebilirmiş 

gibi olur. (Timur, 1959: 67) 
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Arkadaşı don Alfonso aracılığıyla tanışmış olduğu okuma ve yazma olgusu 

ile var olan sosyal düzenin bir parçası olmaya başlayan ve kendisinde ilkel bir 

kültürün oluşmaya başladığı Jeli, ekonomik gereksinimlerin ağırlığını üzerinde 

hissetmeye başlar ve cehaletinin yoksulluğundan kaynaklandığının bilincine varır. 

İçinde büyümeye başlayan ekonomik kaygılar arkadaşı don Alfonso ile âşık olduğu 

kız Mara hakkında aralarında geçen diyalogda hissedilir:  

- Benim yavuklum var, Kâhya Agrippino’nun kızı Mara.  

- Evlenecek misin onunla? 

- Evleneceğim tabi, ama büyüdüğüm, bir de yılda altı onza kazandığım 

zaman. (Timur, 1959: 67) 

Alfonso ile kurduğu arkadaşlık bağı, annesinin ölümü ile yaşadığı acı gibi 

insani duygulardan sonra Jeli aşk duygusunu da tadar. Mara’yı küçük bir kızken 

tanır. Tanışmaları tüm doğallıkları ile böğürtlen toplarken birbirlerini 

yumruklamalarıyla ve birbirlerinin yakalarına yapışmalarıyla gerçekleşir. O günden 

sonra Jeli Mara’ya âşık olur ama kız ona ismini sorduğunda ne adını söyleyebilir, ne 

de uzun bir süre kızın yanına fazla yaklaşma cesaretini kendinde bulabilir. Attilio 

Momigliano
21

 Jeli’nin hissettiği duygular ile ilgili şu gözlemlerde bulunur: 

“Jeli’nin duyduğu aşk kelimelerle ifade edemediği, düşüncelerin ve 

kelimelerin yetmediği bir duygudur. Medeni bir insanın zihninde rahatça 

ifade edebileceklerinden tamamıyla farklı, şefkat gibi sıcacık bir his. 

Gördüğü şeyleri ve somut ihtiyaçlarını ifade etmeyi ya da kelimelere 

                                                             
21 1883- 1952 yılları arasında yaşamış olan edebiyat eleştirmeni.  
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dökmeyi henüz öğrenememiş bir insanın dilsiz sevgisi gibi”. (Momigliano, 

1923: 30) 

Jeli ile Mara’nın nihayet bir gün birbirlerinin yanına gidip saatlerce bir kelime 

bile etmeden yan yana durmaları, Mara’ya annesinin örsün diye verdiği çorap 

örgüsüne Jeli’nin sessizce ve dikkatle bakması ya da Mara’nın Jeli’nin badem 

değneklerine kazıdığı zikzaklı oymaları ağzını açmadan izlemesi ve yine birbirlerine 

hiç bir söz etmeden her birinin bir yana dağılması Momigliano’nun bu konudaki 

gözlemlerini destekler niteliktedir.  

Jeli’nin Ragoleti’de sığırtmaçlık yapan Menu adında babası vardır ve orada 

sıtmaya tutulduğu için bir gün eşeğinin üzerinde güç halle durarak Jeli’nin 

kulübesine gelir. Doktor çağırırlar ama etraftaki insanların deyimiyle onun sıtması 

insanı kurşundan daha kolay öldürecek derecede ağır olduğu için ne kadar ilaç içse 

de fayda etmez. Çiftlikte çalışan köylüler Menu’yu ziyarete geldiğinde doktora 

boşuna masraf ettiklerini dile getirerek yine toplumdaki ekonomik kaygıların 

varlığını hissettirirler: 

- Okaliptus çayı için, daha iyi gelir. Bedavadır. İlaç gibi bir faydası olmasa 

da hiç değilse paranızı sokağa atmazsınız. (Timur, 1959: 71) 

Jeli babasının iyileşmesi için elinden geleni yapsa da babası hayata gözlerini 

yumar. Jeli ve babası arasında gerçekleşen son konuşma, Jeli’de dikkat çeken bir 

başka özellik olan adalet duygusunun varlığına bir kanıt oluşturması bakımından 

önemlidir: 
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- Ben ölünce gider, Ragoleti’deki ineklerin sahibini bulursun. Söylersin, 

mayıstan bu yana alacağım olan üç onza ile buğdayları sana versin.  

- Alacağınız üç onza değil, iki onza on beş santimdir. Çünkü siz çobanlığı 

bırakalı bir aydan fazla oldu. Ağa ile doğru görelim hesabımızı.  

- Doğru söylüyorsun! dedi Menu ve gözlerini kapadı. (Timur, 1959: 72) 

Babasının ölümüyle kendini tamamen yalnız hissetmeye başlayan Jeli, 

“Kurtların kolayca parçalayabilecekleri dağda yolunu şaşırmış bir tay gibi ben de bu 

dünyada yapayalnız kaldım” diye düşünür. Çiftlik sahibi, kâhya Agrippino’nun işine 

son verdiğinden Mara ve ailesinin uzaklara göç edecek olması da Jeli’nin yalnızlığını 

güçlendirir. Jeli, Mara’nın gidecek olmasının acısını yüreğinin derinlerinde hissedip 

bunu kelimelere bile dökemezken Mara ise tam aksine neşeli ve gitmek için can atan 

bir tavır sergileyerek gidecekleri yer olan Marineo’da yeni insanlarla tanışacaklarını, 

canlarının sıkılmayacağını, orak zamanı seksenden fazla orakçının geleceğini ve 

harman yerinde dans edip eğleneceğini söyler. Marineo’ya gidince de yeni insanlar 

arasında Jeli’yi unutur. Jeli ise Mara’yı bir an olsun aklından çıkarmaz. Kafası hep 

Mara’nın hayali ve onunla yaşadığı anılar ile doludur. Bir gün Mara ile de 

karşılaşacağı umuduyla kâhyanın taylarını satılmak üzere Aziz Yuhanna yortusuna 

götürürken, geldiğini belli etmeyen bir araba tayların ürkmesine neden olur ve taylar 

dört bir yana dağılırlar. Gittikleri yol uçurumun kenarında olduğundan atlardan biri 

uçuruma yuvarlanır. Jeli ne yapacağını bilemez ve dünya adeta başına yıkılır. 

Panayıra geç kalınca kâhya onu bulmaya gelir ve olanları öğrenince Jeli’yi işten 

kovar. Jeli’nin artık ne yiyecek ekmeği ne de kalacak yeri vardır. Bu yüzden hem 

panayırı görmeye hem de kendisine yeni bir iş verecek efendi aramaya koyulur. Jeli 

gündelik ekmeğinin derdindeyken panayırda yeni elbiseleriyle insanlar dans edip 
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eğlenmenin peşindedir. Yaşam telaşına düşen Jeli gördüğü manzaralar karşısında 

insanlara dair şu çıkarımda bulunur:  

- Bu adamlar düşünmeden para harcıyorlar. Demek ki para dolu cepleri, 

gündelikle tutulmuşçasına, zevkleri için kan ter içinde zıplayıp 

hopladıklarına göre, kendime bir kapı bulamadığımdan, benim gibi para 

sıkıntısı çekmiyor olmalılar! (Timur, 1959: 82) 

Jeli işsiz ve evsiz kaldıktan sonra kendini kırlarda taylarla beraber 

olduğundan daha da yalnız hissettiği bir anda Kâhya Agrippino’ya rastlar. Kâhya onu 

alır ve evine götürür. Jeli’ye Kâhya Neri’nin çiftliğinde koyun çobanlığı işi bulur. 

Jeli, Kâhya Neri’nin oğlunu ilk olarak panayırda görmüştür. Mara ile aralarındaki 

samimiyeti, birlikte dans edişlerini, oğlanın Mara’yı öptüğünü gördüğünde dünya 

başına yıkılmıştır. Şimdi ise onun babasının çiftliğinde çalışmak zorunda kalması ve 

Mara ile evleneceğine dair duyduğu söylentiler canını sıkmaktadır. Konuyla ilgili 

Mara’nın babası Kâhya Agrippino ile konuştuğunda kâhya konuşulanların uydurma 

olduğunu söyler. Daha sonra Jeli korucudan Mara’nın çiftlik sahibinin oğlu don 

Alfonso ile birlikte olduğunu, bunun üzerine kâhya Neri’nin oğlunun da babası gibi 

şerefiyle yaşaması gerektiğini, evinde öküzlerin boynuzundan başka boynuz 

istemediğini söyleyerek nişanı bozdukları gerçeğini öğrenir. Jeli, Mara ve yakın 

arkadaşı Alfonso ile geçirdiği günleri anımsayarak duyduklarından dolayı oldukça 

sarsılır ama tepki veremez.  

İlkbaharda baklalar olmaya başlayınca Mara ailesiyle çiftliğe gelir ve Jeli ile 

tekrar görüşmeye başlarlar. Mara ayıbını gizlemek amacıyla Jeli ile evlenir. Jeli 
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çoban koyunluğu yapmaya Salonia’ya gittiğinden eve ancak on beş günde bir gelir. 

Kendisi evde olmadığı zamanlarda Mara’nın evin işleriyle meşgul olduğunu, komşu 

kadınlarla bir araya gelip ateşin karşısında yün eğirdiğini veya verandada 

güneşlendiğini sanır fakat Mara Jeli’nin yokluğundan faydalanarak Alfonso ile 

ilişkisini sürdürmektedir. Etrafta herkes bu ilişkiden haberdar olduğu halde Jeli hiç 

olanların farkında değildir. Mara’dan hiç kuşku duymaz çünkü kıskançlık nedir hiç 

bilmez. Bir gün mandırada çalışan çocuklardan biri karısının ayıbını Jeli’nin yüzüne 

vurur ve şöyle söyler: 

- Don Alfonso karınızı elinizden aldı ya, kendinizi onun kaynı 

sanıyorsunuz herhalde. Bu yüzden burnunuz büyümüş olacak ki 

kendinizi başınızdaki boynuzunuzla taçlı bir kral sanmaya başlamışsınız. 

(Timur, 1959: 96)  

Jeli duyduğu sözler onu ilgilendirmiyormuşçasına hiçbir tepki vermez. O 

günden sonra onu altın boynuz diye çağırmaya başlarlar. Mara’nın kiliseye gidip 

günah çıkarıp eve geldiği bir gün evde onu bekleyen Jeli ile aralarında şu konuşma 

geçer: 

- Doğru mu don Alfonso ile birlikte olduğun? 

- Neden beni böyle bir günde günaha sokmak istiyorsun?  

- Hayır, yine de inanmak istemiyorum! Çünkü küçükken don Alfonso ile 

hep birlikte dolaşırdık, gün geçmezdi ki Tebidi’ye gelmesin, tıpkı iki 

kardeş gibi… Sonra o zengin de, parası çok, canı isterse evlenebilir. Ne 

mal kıtlığı çeker ne de ekmek parasını düşünür. (Timur, 1959: 97) 
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Jeli’nin sözlerinden anlaşılacağı üzere Jeli aldatılmak ve kıskançlık nedir 

bilmez. Tıpkı çocukluğunda don Alfonso’dan okuma yazma kavramını öğrendiğinde 

ya da Mara’ya âşık olduğunda hislerini tanımlayamadığı ve ne olduğunu 

anlayamadığı gibi, karşılaştığı her yeni şeyi algılamakta ve o şeye inanmakta güçlük 

çeker. Mara’yı çok sevmektedir ve kendisiyle Mara evlenmek istemiştir. Don 

Alfonso ise onun çocukluk arkadaşıdır, böyle bir alçaklığı yapabileceğini asla aklı 

almaz. Dolayısıyla Jeli’nin duyguları da düşünceleri de kendi gibi saf ve temizdir.  

Jeli uzun yıllar görmediği don Alfonso’yu bir gün arkadaşlarıyla birlikte 

Jeli’nin çalıştığı çiftliğe kır gezisi yapmak için geldiklerinde görür. Hamile olan 

Mara da sözde canı taze kaymak istediği için çiftliğe gelir. Çiftlikte bir bayram 

havası vardır. Çiftlikteki kadınlar öğle yemeği pişirmekle meşgulken erkekler çalan 

müzik eşliğinde dans etmek isteyen kadınlarla dans ederler. Jeli ise koyunları 

kırpmakla meşguldür ve o anda sebebini bilmeden sanki diken batıyormuşçasına 

canının yandığını hisseder. Don Alfonso Mara’yı dans etmeye çağırır. Jeli arkasından 

gitme diye bağırmasına rağmen Mara onu umursamaz ve gidip don Alfonso ile 

samimi bir şekilde dans etmeye başlar. Jeli’nin yüzü bembeyaz olur ve elinde uzun 

makasla birden doğrulur. Bir oğlağı boğazlar gibi bir vuruşta don Alfonso’nun 

boğazını keser. Daha sonra hâkimin karşısına çıkardıklarında son sözleri şu olur: 

- Nasıl! O Mara’mı elimden alsın da ben de onu öldürmeyeyim mi yani, 

mümkün mü böyle bir şey? (Timur, 1959: 99) 
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Jeli’nin olanlar karşısında nasıl bu hale gelmiş olduğu ve trajik bir şekilde son 

bulan öykü ile ilgili Cappellani’nin yorumu şöyledir: 

“İhanet yalnızca tıpkı hırsızlık gibi Jeli için önem kazandığında ve gözle 

görülebilir bir hale geldiğinde, kıskançlık hissi aniden ruhunu ele 

geçirdiğinde, gevşekliği ve yalnızlığı Jeli’nin gözlerini açtı. Sanki diğer 

hislerin bir anlamı yokmuşçasına… Ya ona bahsettiklerinde? Onun için 

hiçbir anlam ifade etmedi. Ya Mara’yı kâhya Neri’nin oğlu ile öpüşürken 

gördüğünde? O ana kadar duyduğu en büyük acıyı duydu. Ya eşinin onu 

Alfonso ile aldattığını yüzüne haykırdıklarında? İnanmadı ve akıl yürütmek 

için çabaladı. Ama boşunaydı. Gözlerinin önünde daima çocukken birlikte 

oyun oynadıkları don Alfonso’yu ilk tanıdığı hali vardı”. (Cappellani, 1954: 

89, 90) 

Jeli’nin iç dünyasının yansımalarına tanık olduğumuz bu öyküde yalnızlık 

çeken çobanın yaşam serüvenini üç kısımda özetlemek mümkündür. Doğayla iç içe 

atların arasında geçen çocukluğu belki de hayatının en güzel zamanlarıdır. Alfabe ile 

tanışması ve aşkı tatmasıyla hayatında yeni bir dönem başlamıştır. Çobanlık ettiği 

atlardan birinin bir gün uçuruma yuvarlanmasıyla yıllardır alışık olduğu işinden 

olmuş, panayır yerinde insan kalabalıklarının arasında yalnız kalmış, yüreğindeki 

acıyla kaderine ve bundan sonra hayatında olacaklara boyun eğmiştir. Sonunda 

sevdiği Mara’nın ihanetiyle şaşkına dönmüş, ruhunu ansızın ele geçiren kıskançlığın 

etkisiyle arkadaşını öldürmüştür. Jeli iyi bir insan olarak doğmuş, insanlığın kötü 

yönünü görmesine neden olan arkadaşı Don Alfonso’yu öldürdüğü güne kadar da 

hep iyi bir insan olarak kalmıştır. Şüphe ve kıskançlık denen kötü insani duyguları 

idrak etmesi uzun zaman almış ve son kıvılcımla bu duyguların esiri olmuştur. 
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Öldürmenin suç olduğundan bile habersizdir ve intikam almakta sonuna kadar haklı 

olduğunu düşünerek elleri bağlı bir şekilde hâkim karşısında şaşkınlıkla son sözlerini 

söylemiştir. Nitekim Jeli dünyaya geldiği andan itibaren doğanın katı kurallarıyla, 

yazgının değişmez yönüyle ve insanların aldatma ya da riyakârlık gibi yozlaşmış 

taraflarıyla karşılaştığı için yaşam öyküsü kötü sonla bitmiş ve ezilenlerden olmuştur.  
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8. MAL KAVRAMI VE EKONOMİK GEREKSİNİMLER İLE İLGİLİ 

SEÇME ÖYKÜLER 

LA ROBA 

 La Roba adlı öykü Nedda, Jeli il pastore, Rosso Malpelo adlı öykülerde 

varlığını hissettiğimiz ekonomi temasını, sıkı çalışmanın gerekliliğini ve mal-mülke 

olan bağımlılığı ele alan öyküdür. Öykünün kahramanı çok çalışarak sefaletten 

kurtulup Catania ovasının tarlalarına, Francoforte’nin portakal bahçelerine, 

Resenecone’nin esmer mantar ağaçlarına, kilise büyüklüğünde ambarlara, sürü sürü 

tavuklara, öküzlere, binlerce işçinin çalıştığı çiftliklere, üzüm bağlarına, zeytinliklere 

sahip olan Mazzarὸ adlı bir adamdır. Verga Mazzarὸ’nun uçsuz bucaksız 

zenginliğini şu sözlerle ifade eder: 

“Hep Mazzarὸ’nun malı. Batan güneşe, ötüşen cırcır böceklerine, keseklerin 

arkasında tünemeye giden kuşlara, korudaki baykuşa bile insanın 

Mazzarὸ’nun malı diyeceği geliyordu. Sanki Mazzarὸ boylu boyunca arzın 

üzerine uzanmıştı da insan karnına basa basa yürüyordu”…Onun malı mülkü 

gözünün görebildiği mesafelere uzanıyordu. Çok uzağı gören bir adamdı o. 

Sağda solda, önde arkada, dağda ovada malı mülkü vardı. Onun sahip olduğu 

arazi üstünde karınlarını doyuran gökteki kuşları, yerdeki hayvanları ve 

herkesten az nafakalanan onu bir yana bırakın, sayesinde beş binden fazla 

boğaz geçiniyordu… Kasımda gelen uzun karga sürüleri gibi sayısız 

sapanları vardı. Sonu gelmez katır sürüleri tohumluk taşırlardı.  Ekimden 

marta kadar çamurların içinde oturup zeytinlerini toplayan kadınların sayısını 

Allah bilirdi. Zeytinlerini yiyen saksağanların da sayısını bilen yoktu. Bağ 
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bozumunda birkaç köy halkı bağlarına dalardı; kırlarda nerede türkü 

duysanız, Mazzarὸ’nun bağında çalışmaya gelenlerin söylediği türküydü. 

Hasat zamanları Mazzarὸ’nun orakçıları bir orduya benziyordu… Her yıl 

buğdayları kilise kadar büyük ambara sığdırabilmek için çatısını kaldırmak 

gerekirdi. Ne zaman Mazzarὸ şarap satsa paraları saymaya bir günden fazla 

vakit isterdi, hepsi de gümüş para idi. Panayırlarda Mazzarὸ’nun hayvanları 

bütün sahaları doldurur, yolları tıkardı, çünkü geçmeleri için yarım gün 

isterdi. (Timur, 1959: 131, 132, 133)  

 

Verga’nın Mazzaro’nun sahip olduğu tüm malı mülkü tasvir etmedeki 

ustalığının insanda sonsuzluk hissi uyandırdığını söyleyen İtalyan yazar Nino 

Cappellani, onun bu üslubunun Giacomo Leopardi’nin “Sonsuzluk” şiirindeki 

dizeleri hatırlattığını öne sürer:   

Hoşlanırım oldum olası bu ıssız tepeden, bu çitten,  

birçok yerinden en uzaktaki ufkun görüntüsünü yok eden gözlerimden. 

Ama durup bakarken ardındaki bitmez tükenmez boşluklara, 
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insan ötesi sessizlik, sınırsız huzura; dalıp giderim düş dünyama; 

duracak gibi olur kalbim orada. 

Ne ki, duyar duymaz hışırtı sesini yaprakların rüzgarda, 

ölçerim o sonsuz sessizliği bu sese oranla: 

Bir yandan ölümsüzlük gelir aklıma, bir yandan ölü mevsimler; 

yaşanmakta olan güncel ve ardından yaşananların yankısı.  

Dalarken bu sonsuzluğa düşüncelerim, keyif alırım 

bu denizde, batan gemide olmaktan. (Adabağ, 2010: 75) 

 

Mazzarὸ malını mülkünü kolay elde etmemiştir. Sahip olduğu bütün 

zenginliğini güneşin, yağmurun altında, fırtınada, geceleri uyku uyumayıp, sıtmadan 

ateşlenip, sabahtan akşama kadar didinip çizmelerini eskiterek yalın ayak ve üstünde 

doğru düzgün giyecek elbisesi olmadan çapa çapalayıp, bağ budayıp, ekin biçip, 

patronları tarafından kabalarına tekme yiyerek pırlanta gibi kafasıyla elde etmiştir. 

Kasabanın bütün önde gelen kişileri ona borçlanır hale gelmiştir. Dolayısıyla gece 

gündüz durmadan çalışıp mal-mülk edinmek uğruna ömrünün bir dakikasını bile boş 

geçirmemiştir. Zamanında sadece karın tokluğuna günde on dört saat iki büklüm 

çalışmış ve çok eziyet görmüştür. Sarf ettiği emeğin karşılığında kendini sefaletten 

kurtarmış ve toprak sahibi olmuştur çünkü o dönemlerde Sicilya’da paranın değeri 

yoktur. Para sahibi olmak değil, ev, tekne, sürü ya da en önemlisi toprak sahibi 

olmak bir zenginlik göstergesidir ve insanlar para biriktirebildikleri her fırsatta hiç 

tereddüt etmeden toprak satın almaktadırlar. Mazzarὸ da parayı hiç umursamaz ve 

cebinde hiç parası olmaz. “Para dediğin mal değil ki” anlayışıyla eline bir miktar 
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para geçer geçmez hemen bir tarla satın alır. Amacı bir kral kadar çok araziye sahip 

olmak ve kraldan daha rahat yaşamaktır. Dolayısıyla toprak sahibi olmak sefalet 

içinde yaşayan insanların ekonomik kaygılarından kurtulmalarını ve refaha 

ulaşmalarını sağlayan en önemli etkendir. Maria Fusco
22

 bu durumu şöyle açıklar:  

“Mal, gözün görebildiği mesafelere uzanan, uğrunda yoksulların her 

türlü fedakârlıkta bulunduğu ve onu kendilerinden bir parçaymış gibi 

yüreklerinde hissettikleri ekili dikili arazi demektir. Mal, zenginlik 

hırsından çok daha öte bir duygudur, bilincinde olmasalar da mal 

sevgisi toprak sevgisidir. Bu öyle bir sevgidir ki toprak insanlara hayat 

veren ilahi bir bağışlayıcı olarak görülür”. (M. Fusco, 1934: 160-164) 

 

M. Fusco’nun bu görüşleri doğrultusunda Verga’nın kişileri için mal tutkusu 

mal-mülk sahibi olmak ya da eğlence aracı olan para arzusundan dolayı değil, onu 

elde etmek için çekilmiş olan sıkıntı ve zorluklardan dolayıdır. Sefaletlerinden ve 

yaşadıkları zorluklardan kurtulmak üzere mal-mülk edinmek için insanlar alın teri 

akıtmaktadırlar. Mazzarὸ da bu insanlardan biridir.  

                                                             
22 Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta doğan yazar, okutman, sanat eleştirmeni.  
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Mazzarὸ işçi olduğu ve sefalet çektiği zamanlarda ona kötü davranışlarda 

bulunan üstleri, o mal mülk sahibi olduktan sonra şapkaları ellerinde onunla 

konuşurken saygıda kusur etmeyerek “Ağa” ya da “Efendi” gibi hitaplarda 

bulunurlar. Fakat Mazzarὸ eski kafalı bir yapıda olduğu için unvan sahibi olmak gibi 

bir kaygısı yoktur. Zenginliğine rağmen asla kibirlenmez ve yaşam şeklini 

değiştirmez. Sefalet çektiği zamanlarda nasıl bir yaşantısı varsa mal-mülk sahibi 

olduktan sonra da öyledir. Sanki onca mal-mülk onun değilmişçesine mütevazı bir 

şekilde yaşamını sürdürür. Başına ipek şapka giymek yerine fötr şapka giymeyi 

tercih eder çünkü daha ucuzdur. Ufak tefek, çelimsiz, günde sadece iki kuruşluk 

ekmek ve bir parça peynir yemesine karşın göbekli bir adamdır. Yediği ekmeği de 

ambarın bir köşesinde, köylülerin taşıdıkları buğdaydan çıkan toz duman içinde, 

samanlığın gerisinde veya hasat günleri kızgın güneşin altında başına bir sepet 

geçirerek ayaküstü aceleyle yer. Tarlalarında tütün yetişmesine rağmen sigara içmez, 

alkol kullanmaz, kadın veya kumar bilmez. Dolayısıyla parasını harcayacak hiçbir 

kötü alışkanlığı, eğlencesi ya da lüksü yoktur. Parayı ancak işçilere yemek ya da 

gündelik vermek, krala toprak vergisi ödemek için harcar ve bu durum bile canını 

sıkar. Eşi, çocukları, yeğenleri, akrabası ya da dostu yoktur ve dolayısıyla sevgiden 

yoksundur. Düşündüğü, kaygılandığı, dünyada sahip olduğu tek şey malı mülküdür. 

Anlaşıldığı üzere Mazzarὸ malı için yaratılmış, malı da onun için yaratılmıştır.  

Mazzaro’da “Mal ona sahip olanın değil, sahip olmasını bilenindir” anlayışı 

mevcuttur. Ona göre mal, zamanında sefil bir halde olan Mazzarὸ’yu yanına alan 

eski efendisi baron gibi gününü gün ederek israf edende değil, onu elinde tutmasını 

bilende kalmak ister. Mazzarὸ’nun sahip olduğu çayırların, koruların, tarlaların, 
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bağların, zeytinliklerin, sürülerin, çiftliklerin, otlakların eski sahibi barondur. 

Korucuları ile atının üstünde çiftliğe işçileri kontrole geleceği saati herkes 

bildiğinden kimseyi çalarken suçüstü yakalayamamış, yemeğe, keyfine, eğlenceye de 

düşkün olduğu için malını mülkünü iyi yönetememiştir. Mazzarὸ Verga’nın da ifade 

ettiği gibi “pırlanta gibi kafasını gece gündüz demeden bir un değirmeninden daha 

mükemmel bir şekilde çalıştırdığı” için baronun bütün malını mülkünü zamanla ele 

geçirmiştir. Mazzarὸ baron gibi hataya düşmeyerek malını mülkünü elinde tutmak 

için işçileri ne zaman ve nasıl kontrole geleceğini hiçbir zaman söylemez. Peşine 

korucuları takmaz, yaya olarak veya katırın üstünde aniden çıkagelip tüfeğiyle nöbet 

tutar. Malına mal katmak ve hep daha fazlasına sahip olmak için verimsiz bir tarlanın 

verimli olduğunu söyleyip tarlayı kiralayan kişiyi borca sokup elinden evini ve 

bahçesini almak gibi hileye başvurmaktan da çekinmez. Borcu olup kendisinden para 

isteyenlere “param yok” der ya da bakla isteyenlere hiç acımaz ve şunları söyler:  

- Bakın, ben ne yiyorum? Soğan ekmek! Ama ambarım tıklım tıklım 

dolu, bütün bu mal benim malım! 

- Baklayı ben çaldım mı sanıyorsunuz ne? Ekmek, çapalamak, toplamak 

neye mal oluyor insana, haberiniz var mı? (Timur, 1959: 136) 

Mazzarὸ’daki mal tutkusu ve malına olan bağlılığı öyle güçlüdür ki 

yaşlandıkça bu konuda kaygılanmaya başlar. Çok çalışıp emek harcayıp sıkıntılar 

içinde elde ettiği tarlalarını, üzüm bağlarını, çiftliklerini, zeytinliklerini, sürülerini 

oldukları yerde bırakmak zorunda olmaktan dolayı üzüntü duyar ve bunun haksızlık 

olduğunu düşünür. Günlerini bu zamana kadar sahip olduğu uçsuz bucaksız malını 

mülkünü izlemekle ve onlar için kaygılanmakla geçirir. Ne zaman önünden taşıdığı 
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yükün altında ezilmiş bir çocuk geçse sefalet içinde olduğu halde yaşayacak çok 

günleri olduğu için onu kıskanır. Malı mülkü için kaygılanmayı ve üzüntü duymayı 

bırakıp ruhunu düşünmesini söylediklerinde kızgınlıkla avluya çıkar. Ölüp onca şeyi 

bırakıp gidecek olmayı bir türlü hazmedemez. “Malım, gel benimle beraber”! diye 

haykırarak sopasıyla ördeklerini hindilerini öldürür ve öykü bu şekilde son bulur.  

Mal, çok çalışma ve gayretin, çekilen sıkıntıların, insanın alın terinin hak 

edilmiş bir meyvesidir. Dolayısıyla Verga’ya göre kutsaldır. Son nefesini vereceği 

ana kadar malına mülküne büyük özen gösteren ve onu koruyup kollayan 

Mazzarὸ’yu sahip olduklarına zarar vermeye iten şey, ölümün eşiğinde olduğunu 

hissetmesi, öldükten sonra bunları yanında götüremeyecek olması ve bu bağlamda 

ölüme karşı isyan etmesidir. Eleştirmen Leone Piccioni, Mazzarὸ’nun bu tavrı ile 

ilgili şöyle söyler:  

“Mazzarὸ zamanla olan savaşımında artık kaybeden taraf olduğunun 

bilincindedir”. (Piccioni, 1952: 250, 251) 

Piccioni’nin bu sözü doğrultusunda Mazzarὸ gençliğinde zamana hâkimdir ve 

tıpkı evrensel bir deyiş olan “Vakit nakittir” anlayışında olduğu gibi zamanı istediği 

şekilde değerlendirerek mala mülke dönüştürmeyi bilmiştir:  

“Mazzarὸ için ömründe bir dakikası bile geçmemişti ki mal-mülk 

edinmek uğrunda harcanmış olmasın”. (Timur, 1959: 133) 
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Ne var ki yaşlanmasıyla Mazzarὸ zamanın karşısında yenilmiş, zaman ona 

üstün gelmiştir. Seneler akıp gitmiş, Mazzarὸ’dan daha fazla mal-mülk edinme 

şansını ve hep daha fazlasını elde etmenin vereceği hazzı, yaşadığına dair hissini 

elinden almaya başlamıştır. Anlaşıldığı üzere zaman yanıltıcıdır ve mal-mülk denen 

şey ona sahip olan insanın ömrüyle sınırlıdır. Mal ölmeyen, hayatta kalan bir şeydir 

ve sahibi öldükten sonra başkalarının eline geçer. Bir insan ancak gelecek kuşaklara 

mal-mülk bırakmışsa onların anılarında yaşayarak ölümsüz olabilir. Bu doğrultuda 

Mazzarὸ için üzücü olan, ona göre hayattaki tek değerli şeyin mal olması ve bu 

nedenle aile kurmamış, yalnız, sevgisiz olması; sahip olduklarını bırakacak eşi, 

çocukları, torunları ya da akrabası olmadığı için anısını kimsenin yaşatamayacak 

olmasıdır. Dolayısıyla malının mülkünün önemi kalmamıştır. Ayrıca Mazzarὸ’nun 

zenginliği hiçbir toplumsal iyileşmeye hizmet etmemiş, insanlığa yarar sağlayacak 

hiçbir katkıda bulunmamıştır. Mazzarὸ toprak sahipleri ve baronların güçlerini 

kaybettiği dönemde yükselmekte ve zenginleşmekte olan burjuva sınıfının en canlı 

temsilcisidir. Ondaki mal tutkusu, hep daha fazlasını kazanma hırsı göz önüne 

alındığında kendinden ve sahip olduklarından tatmin olmayan ve eskisinden farkı 

olmayan yeni bir toplum düzeni kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada 

ezilenler kazanan olmak adına değerlerinden ve elindekilerden tatmin olmayan yeni 

ezilenler yaratmışlardır.  
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PANE NERO 

 

 

Novelle Rusticane adlı öykü derlemesinde yer alan Pane nero ekonomik 

gereksinimlerin altında ezilmiş yoksul bir ailenin sefalete karşı olan savaşımını, 

başlarına gelen üzücü olayları, kardeşlerin aşk ve evlilik ile ilgili yaşadıkları 

talihsizlikleri konu alır. Bu öyküde Vita dei campi adlı derlemeden ele alınmış olan 

Nedda, Rosso Malpelo ve Jeli il pastore’den farklı olarak sefalet, ekonomik 

gereksinimlerin boyunduruğundan kurtulmak ya da maddiyat için ailenin ahlaki 

ideallerini tehdit etmeye ve aile onurunu çiğnemeye neden olacak bir güç olarak 

ortaya çıkar. Öyküye adını veren “kara ekmek” hem az bulunan ekmek hem de sevgi 

besini anlamına gelir.  

Öyküye konu olan ailenin büyüğü kâhya Nanni, Sicilya’da o dönemde yaygın 

olan ve doktor masrafları yüzünden insanların elinde avucunda ne varsa tüketen 

sıtma hastalığına yakalanır. Doktora az ilaçlı reçeteler yazmasını rica ederek 
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hastalığını geçiren Nanni hayata gözlerini yumduğunda cenaze masrafları yüzünden 

çocukları arasında anlaşmazlık başlar: ekonomik kaygılar ölüler için gözyaşı bile 

dökmeye fırsat vermez. Babaları Nanni hayattayken bir elin beş parmağı gibi olan 

Santo, Lucia, Carmenio kardeşler baba kahramanın ölümünden sonra birlikteliklerini 

yitirirler ve herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır. Anneleri ise yaşlı ve 

hasta olduğu için bakıma muhtaçtır. Santo babası hayattayken karşı çıkmasına ve 

uyarmasına rağmen korucunun kızı olan kızıl saçlı Nena ile evlilik yaptığından sahip 

olduğu hiçbir şeyi yoktur. Nanni’nin zamanında neden bu evliliğe karşı çıktığı ile 

ilgili olarak ekonomik kaygıların ve aile kurmada maddiyatın öneminin ortaya çıktığı 

sözleri şöyle olmuştur:  

- Sen boşver Nena’yı, ne çeyizi var, ne evi ne de tarlası! 

- Boşver Nena’yı hiçbir şeyi yok.  

- Evini geçindirebilir misin, iyi düşün taşın. Bilirsin, sana bir yardımım 

dokunmayacak. Annen burada, o da ben de sana yalnız şunu diyebiliriz: 

evlenmeden önce iyi düşün taşın. Ekmek zor kazanılıyor, çocuklarsa 

gelmekte gecikmezler. (Timur, 1959: 156, 157) 

Annesi de babası gibi benzer şekilde şu sözleri tekrarlamıştır: 

- Kâhya Mariano’nun dul karısına gönül vermeye baksan iyi edersin. Kadın 

zengin. Bir bacağı sakat olduğu için pek nazlanmaz herhalde. (Timur, 1959: 

157) 
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Santo’nun kardeşi Lucia’nın bir çeyizi bile yoktur. Abisi evlendiğinde onun 

dokuma kumaşını götürmüştür. Carmenio’nun ise günlük ekmeğini kazanabilecek bir 

işe ihtiyacı vardır. Babalarının hastalığıyla öküzler, koyunlar ve ambarda ne varsa 

eriyip gitmiş, oturdukları ev dışında ellerinde avuçlarında hiçbir şeyleri kalmamıştır. 

Üstelik babaları ölünce Santo kira vermemek için annesine bakacağı bahanesiyle 

karısını ve çocuğunu da alarak ailenin diğer üyelerinin yanına yerleşir. Bunun 

üzerine Carmenio eşyasını toplayıp Vito’nun yanına çobanlık yapmaya gider. Çeyizi 

olmadığı için evlenemeyen Lucia’nın günleri ise sürekli Nena ile tartışmakla, 

yengesinin yerine yemek yapmakla ve ortalığı temizlemekle geçer.  

Santo ve Nena çocuk sahibi oldukları için ekonomik gereksinimlerin ağırlığını 

üzerlerinde hissederler. Zamanında çeyizsiz olmasına rağmen duyduğu aşktan dolayı 

ısrarla Nena ile evlenen Santo’da aşk gelip geçmiş, yerini ekonomik kaygılara 

bırakmıştır. Aç kaldıklarından ve alın teriyle ekmeklerini taştan çıkarmak zorunda 

olduklarından Santo babasının hayattayken söylemiş olduğu sözlere hak vermeye 

başlar. Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olmaları onları daha çok çalışmak zorunda 

bırakır. Karı kocanın hayatı tarlada çalıştıkları uzun saatler boyunca ne kadar tohum 

attıklarını ve vaktinde yağmur yağarsa karşılığında ne kadar ürün alabileceklerini 

hesaplamakla geçer. Dolayısıyla Santo ile Nena artık aşkın değil, ekonomik 

ihtiyaçların boyunduruğuyla birbirlerine bağlıdır ve bu durum karı koca arasını 

açarak aile saadetlerine gölge düşürecek bir güç olarak ortaya çıkmakta, ailenin geri 

kalan tüm bireylerini anlaşmazlıkların içine çekmektedir:  
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“Şimdi Nena’nın kızıl saçları güzel mi değil mi, artık bu tür boş şeylerden 

konuşmuyorlardı. Hain mayıs gelip de sisleriyle bir yılın emeklerini, 

ümitlerini yok edince karı koca yol kenarına oturup, ölen bir hasta gibi, 

insanın gözü önünde sararıp solan ekin tarlasına bakıyorlar, dirsekleri 

dizlerinde, soluk yüzlerinde camlaşmış gözleriyle tek söz etmiyorlardı… 

Karı koca küsüp birbirine arkalarını dönüyorlardı. Ne zaman Nena ev 

masrafı için para isteyecek olsa, ne zaman Santo eve geç gelse ya da kış 

için odun tükense, Nena gebeliği yüzünden ağırlaşıp tembelleşse, kıyamet 

kopuyor, surat asmalar, ağız kavgası derken iş bazen dayağa dayanıyordu… 

Nena ne zaman kocasından dayak yese ev işi yapmıyor diye öfkesini 

Lucia’dan çıkarıyordu. Lucia da; - Ben evlenmedim ama başkalarının 

çocuklarının derdini çekmek bana düşüyor, diye isyan ediyordu. Anneleri 

ise; - Kabahat bende, elimden iş gelmiyor. Ekmeğinizi çalıyorum ben, diye 

tekrarlayıp duruyordu”. (Timur, 1959: 161, 162, 163) 

Aile içinde bitmek bilmeyen çatışmalardan, Santo’nun geçim sıkıntısından, karısı 

Nena’nın sızlanmalarından, annenin hastalığından dolayı ailenin geçimine katkıda 

bulunamamasından, uzaklara gitmiş olan Carmenio’nun eksikliğinden, giyecek 

elbisesi ve çeyizi olmadığı için evlenemeyen Lucia’nın isyanlarından anlaşıldığı 

üzere yoksulluk bir ailenin mutsuzluğuna sebep olan en önemli etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Santo ve Nena arasında bitmek bilmeyen 

tartışmalarla ilgili Santo’nun söyledikleri yoksulluğun mutluluğa nasıl engel 

olduğunu, bundan dolayı birbirlerini her daim sevemeyen insanların yaşamda çektiği 

sıkıntıları gözler önüne sermektedir:  
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“Ne yazık ki birbirimizi ömür boyu sevecek kadar zengin değiliz. 

Tavuklar bile kümeste yiyecek bulamadıkları zaman birbirlerini 

gagalamaya başlarlar”. (Timur, 1959: 174)  

Lucia’nın hayatındaki ilk hareketlilik kurbağa avcısı Pino il Tomo adlı gençle 

tanışmasıyla başlar. Hastalar iyileşecekleri düşüncesiyle Pino’nun avladığı 

kurbağaları satın alıp çorba yapmakta ve Pino da böylece geçimini sağlamaktadır. 

Pino, Lucia’yı görebilmek için her akşam evlerinin önünden türkü söyleyerek geçer. 

Lucia da o geçerken el işini alıp kapının önüne çıkar. Pino’nun da tıpkı öykünün 

diğer kahramanları gibi ekonomik kaygıları olan bir karakter olduğu Lucia ile 

arasında geçen şu konuşma aracılığıyla hissedilir: 

- Ekinler rahmet bekliyor! Zeytinler kıt bu yıl! 

- Tasası size mi düşüyor? Siz ekmeğinizi kurbağalardan çıkarıyorsunuz. 

- Biz insanlar bir elin on parmağı gibiyizdir. Kiremitler var ya, suyu birbirine 

aktarırlar, onun gibi. Buğday olmaz, zeytin olmazsa köye para girmez. O 

zaman benim kurbağaları kimse almaz. (Timur, 1959: 165) 

Sevginin karın doyurmayacağını bilen ve maddi kaygıları olan Pino, günlerdir 

para kazanamadığı ve aç kaldığı için ekmek uğruna kâhya Mariano’nun zengin, dul 

kalmış karısıyla birlikte yaşamaya başlar. Yine de Lucia’yı aklından çıkaramaz. 

Lucia’ya ekmek hatırına dul kadınla birlikte olduğunu anlatmaya çalışır ama Lucia 

onu tersler ve bir daha da görmek istemediğini söyler. Lucia’nın abisi Santo ise 

zamanında annesinin kendisine o zengin dul kadınla evlenmesini öğütlediğini 

hatırlayarak şansını teptiğini düşünür. Pino’nun evlenmesinden dolayı üzüntü duyan 
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kardeşine yaşam koşulları göz önüne alınarak mantıklı yolların tercih edilmesi 

gerektiğine dair tavsiyede bulunur: 

- İnsanda gençlik oldu mu başında kavak yelleri eser. İlerisini düşünmeden 

yalnız hoşumuza giden şeylerin peşinden gideriz. Sor bakalım karım Nena’ya 

zamanında yaptığımız şeyi bir daha yapar mı? (Timur, 1959: 168)  

Verga ayrıca hayatın gerçekleri ile yüzleşmeye başlayan Santo’nun karısı 

Nena hakkındaki düşüncelerini ve evliliğin artık onlar için ne anlama geldiğini 

Santo’nun zihninden okuyormuşçasına şu satırlar aracılığıyla ifade eder:   

“Nena bir koşu hayvanından farksızdı. Kocası Santo bu yönden ondan 

şikâyet edemezdi. Çapa çapalamak, ekin biçmek veya ekmek dediniz 

mi, eteğini beline bağlayıp kararmış yarı baldırına kadar tarlaya girer. 

Bir erkekten yaman çalışırdı. Yirmi yedi yaşındaydı, ayağına giyeceği 

iskarpini ve gök rengi çorapları düşünecek çağda değildi artık. 

Yaşlandık, çocuklarımızı düşünmemiz gerek diyordu Santo. Aynı 

sapana bağlı iki öküz gibi yardımlaşıyorlardı. Şimdi evlilik denen şey 

buydu”. (Timur, 1959: 170) 

Aile üyelerinin tüm bu sıkıntılarının üstüne uzaklarda küçük sürüsüyle 

geçinen yoksul bir adam olan Vito’nun koyunlarına çobanlık yapan Carmenio 

sıtmaya yakalanır.  Hastalığından dolayı uyuyakaldığı bir gün koyunlar komşunun 

ekin tarlasına girerler ve tarlayı alt üst ederler. Bir yılın emeğinin ziyan olduğunu 

gören ve çocuklar aç kalacak diye yakınan tarla sahibi Cheli, Vito’nun koyunlarını 

alır ve onu mahkemeye verir. Vito da Carmenio’nun başına açtığı zarar yüzünden 
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ona şiddet uygular. Carmenio her ne kadar sıtmadan dolayı başına bunların geldiğini 

söyleyerek kendini savunmaya çalışsa da fayda etmez ve Vito onu işten kovar. 

Carmenio’nun yaşadığı bu durum, Çoban Jeli’nin at sürülerine bekçilik yaparken 

atlardan birinin uçuruma yuvarlanması ve bunun sonucunda Jeli’nin işsiz kalması 

durumuyla benzerlik gösterir.  

Carmenio işten kovulup eve döndükten sonra annesi ve abisinin ona 

söyledikleri ekonomik açıdan onunla ilgili duydukları endişenin bir göstergesidir:  

- Vito’nun sana niçin yol verdiğini kimseye söyleme! diyordu annesi. Yoksa 

bir yerde iş bulamazsın.  

- Hasta olduğunu da söyleme sakın. Hasta olduğunu öğrenirlerse, kimse seni 

yanına almaz. (Timur, 1959: 172)  

Evlerine yakın oturan zengin çiftçi Don Venerando bir gün Lucia’yı gördükten 

sonra bütün aileye karşı sempati duymaya başlar ve Carmenio’ya mandırasında iş 

verir, hasta annesini de yanına alabileceğini söyler.  Lucia’nın da evinde çalışmasını 

teklif eder. Hoşlandığı Pino il Tomo’nun zengin, topal, dul bir kadını kendisine tercih 

etmesinden sonra Lucia sefaletten kurtulmak ve kendine bir gelecek kurabilmek 

amacıyla Don Venerando’nun evinde hizmetçiliğe başlar. Bulaşık yıkamak, mahzene 

inmek, tavuklara yem vermek gibi pek de yorucu olmayan işleri gördüğü evde rahatı 

yerinde olduğundan ve hiçbir maddi gereksinimi olmadığından aldığı aylığı 

biriktirerek çeyiz yapmaya başlar. Zenginlik uğruna dul bir kadınla evlenip kendisini 

terk etmiş olan Tomo’dan sonra, çalıştığı evde yemek pişiren ve tarla işlerini gören 

Brasi’ye gönlünü kaptırır. Burada da tıpkı Nedda adlı öyküde Nedda ve Janu 
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arasında olduğu gibi sıradan insanların kural tanımayan, aşkın incelik ve zarafetinden 

yoksun, tamamen gelişigüzel, doğal ve içten sevgi gösterileri mevcuttur:  

“Lucia tabak yıkarken veya tencerenin altına odun atarken Brasi kızı 

güldürmek için türlü tuhaflıklar yapıyordu. Ensesine su serpiyor, 

saçlarının arasına salata yaprağı sokuşturuyordu… Sular sırtından 

süzülürken Lucia da Brasi’nin yüzüne el bezlerini, asma çubuklarını 

atıyordu… Sırtına delikanlıyı iki büklüm eden sıkı yumruklar indiriyor, 

saçlarını yoluyordu”. (Timur, 1959: 175) 

Lucia’nın patronu Venerando La Roba adlı öyküde Mazzarὸ karakterinin 

yaptığı gibi menfaatini gözetmek, ocağa ne kadar odun atıyorlar, ne kadar et 

pişiriyorlar görmek için mutfağa iner. Sahip olduklarını zamanında zeytin ağaçlarının 

altında soğan ekmek yiyerek, karısıyla tarlada ekin toplayarak elde etmiştir. 

Dolayısıyla zengin olmasına rağmen Mazzarὸ gibi mal-mülk edinmenin ne kadar zor 

olduğunu ve önemini iyi bilir. En ufak şey ziyan olsa parasını pulunu sokağa 

attıklarını söylemekten geri kalmaz. Lucia’dan da hoşlandığı için kontrol bahanesiyle 

sürekli onun etrafındadır. Mutfağa indiği, Lucia’yı yalnız bulduğu her an ona 

yaklaşmaya çalışır ve Lucia’nın ahlakını çok iyi bildiğinden onu ikna edebilmek için 

altın yüzükler, küpeler, kolyeler, drahoma vaat eder. Lucia ailesinin dürüstlüğünü 

öne sürerek onurunu korumak adına her defasında onu reddeder. Lucia ile 

Venerando’nun zihniyetini yansıtan ve maddiyatın o dönemde manevi değerlerin 

nasıl da önüne geçtiğinin göstergesi olan şu konuşma aralarında gerçekleşir:  
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- Bilmez misin ki ben sana altın yüzükler, küpeler hediye eder, drahoma 

verebilirim? 

- Drahomamı ben kendim kazanır yaparım, kısmetim çıktığı takdirde. Annem 

kızının her zaman onurlu kalmasını ister.  

- Namusunla, iffetinle yaşa istersen! Gör de bak bu dediğin şeyler ne paha 

biçilmez drahomaymış! Görürsün namusunu, iffetini arayan çıkıyor mu!  

- Olmaz! Olmaz! Öyle yaparsanız bohçamı alır giderim. 

- Ne yer ne içersin? Drahoman olmadan kendine nerede koca bulursun? Bak 

şu küpelere! Drahoma için sana yirmi onza da para veririm. Yirmi onza için 

Brasi iki gözünü de çıkartmaya dünden razıdır. (Timur, 1959: 176, 181) 

Venerando’nun sözlerini haklı çıkarırcasına Brasi hem kendisi hem de Lucia 

yoksul olduğu için Lucia’nın basit, kendininse sıradan biri olmadığına onu 

inandırmaya çalışarak bir türlü onunla evlenmeye yanaşmaz. Lucia bir gün evlilik 

konusunu açtığında Brasi’nin ekonomik kaygıları, maddiyata verdiği önem ve asıl 

niyeti açığa çıkar: 

- Acelen ne? Karı kocaymışız gibi bir arada yaşamak varken boyunduruk 

altına girmeye ne gerek var? 

- Ne gerek var olur mu? Şimdi siz de ben de kendi başımıza buyruk 

yaşıyoruz. Ama evlenince bir tek vücut olacağız. 

- Bir tek vücut olacakmışız! Hem biz birbirimizin dengi değiliz ki! Birazcık 

drahoman olsaydı buna göz yumardım! (Timur, 1959: 181) 

Brasi’nin bu sözleri üzerine drahoma olmadıktan sonra namuslu olmanın bir 

anlamı olmadığı gerçeğiyle yüzleşip altüst olan Lucia, geleneklerine, ilkelerine ve 

umutlarına olan bağlılığını yitirerek patronu Venerando’nun isteklerine boyun eğer. 
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Lucia’yı altın küpeler ve değerli takılarla gördüğü andan itibaren Brasi’nin ona karşı 

davranışları değişir, daha kibar davranmaya başlar ve ona ne kadar güzel 

göründüğüne dair iltifatlarda bulunur. Onunla evlenecek kadar zengin değilse 

kabahatin onda olmadığını, yirmi onza drahoması olsa hemen evlenebileceğini 

söyler. Lucia ise onurunu kaybettiği için içine kapanır ve kendini kötü hisseder, 

evden dışarı adımını atmaz. Brasi’nin ise keyfi yerindedir:  

“Brasi tatlı sözlerle kızı teselli ediyordu. Bir kolunu boynuna doluyor, 

kızın yeni elbisesinin zarif kumaşını elliyor ve övüyordu. Küpeler sanki 

onun için yapılmıştı. Sırtına güzel elbiseler giyip kesesinde parası olan bir 

kimsenin utanması, gözlerini eğik tutması için sebep yoktu… Bırakın 

komşular istediklerini desinler, hepsi de açlıktan nefesi kokan kıskanç 

kişiler. Sizin yerinizde olmaya can atarlar, diyordu”. (Timur, 1959: 183)  

Lucia’nın abisi Santo, Lucia ile Venerando arasındaki meseleyi duyarak 

telaşlanır. Yoksul olsalar da namuslu kimseler olduklarını söyleyerek karısı Nena’yı 

olayın aslını öğrenmek üzere Lucia’nın yanına gönderir. Lucia’dan böyle bir 

onursuzluk beklemeyen Nena onu lüks içinde görünce fikrini değiştirir ve Santo’ya 

şöyle söyler: 

- Görsen! Koca bir sandık dolusu beyaz çamaşır! Altın yüzükler, küpeler, 

gerdanlıklar! Drahoma için üstelik yirmi onza para da hazır. Gerçekten 

Allahın verdiği bir lütuf bu, başka bir şey değil! 

- Benim neyime gerek! Yapacaktı bari annemiz gözlerini kapadıktan sonra 

yapsaydı! (Timur, 1959: 184) 
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Babalarının ölümüyle darmadağın olan aile üyeleri annelerinin ölümüyle tekrar 

bir araya gelirler ve ölünün yatağı etrafında toplanırlar. Yaşamın devam etmesi 

gerektiği düşüncesiyle babaları öldüğünde ekonomik kaygılardan dolayı acılarını 

yaşamayan aile üyeleri bu kez Lucia’nın yaşattığı utançtan dolayı annelerinin acısını 

yaşayamamaktadır. Nitekim Santo, Lucia’nın onursuzluğunu gözler önüne seren 

hamileliğini fark ettiğinde acısını bir yana bırakır ve söylenmeye başlar. Öykü, aile 

üyeleri arasında geçen şu konuşmalarla son bulur: 

- Bari şu ihtiyarcık gözlerini yumsaydı da ondan sonra ne yaparsan 

yapsaydın!  

- Hasta olduğunu bilseydim! Yirmi onza param vardı. Doktora muayene 

ettirir, ilacını alıverirdim.  

- Drahomanız olduğunu bildiği için memnundur zavallıcık. Şimdi Brasi 

sizinle kesinlikle evlenir. (Timur, 1959: 189)  

Luigi Russo ve Giulio Marzot gibi eleştirmenler ekonomik gereksinimler 

yüzünden insanların inandığı değerlerin aksine davranışlarda bulunacağını öne 

sürerek Lucia’nın patronu Venerando ile olan ilişkisi hakkında olumsuz yaklaşım ve 

değerlendirmelerde bulunurlar:  

“Başlangıçta ailenin manevi değerlerine bağlı olan tüm kişiler yiyecek 

ekmeğe ihtiyaç duyduklarından zamanla ahlaki değerlerinde çözülmeler 

başlıyor”. (Russo, 1959: 224) 

“Gereksinim ahlakın bozulmasına neden olur”. (Marzot, 1930: 60) 
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Luigi Russo ve Giulio Marzot’dan farklı olarak Prof. Dr. Süheyla Öncel’in 

Lucia’nın davranışları ile ilgili yorum ve gözlemleri şöyledir: 

“Lucia’nın patronu Venerando’nun isteklerine göz yummasını, başından 

beri arzuladığı ev ve aile kurma idealini gerçekleştirebilmek için 

yapabileceği fedakârlıkların en büyüğü olarak yorumlayabiliriz. Nitekim 

Lucia hemen boyun eğmemiştir; patronunun isteklerine mümkün olduğunca 

direnmiş ve onu rahatsız etmeye devam ederse bohçasını alıp gideceğini 

defalarca tekrarlamıştır. Ne zamanki çeyizi olmadan sevdiği adam Brasi’nin 

kendisiyle evlenemeyeceğini hissettiyse, o zaman çeyiz yapmak uğruna 

kendinden ödün vermek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda Lucia’nın 

günahını, ahlaki değerlerden yoksun sayılmayacak bir aile düzeninin 

kurulması uğruna geçici olarak işlenmiş bir günah gibi düşünebiliriz”. 

(Öncel, 1971: 91) 

Gerek Santo ve Nena arasındaki ilişkiden gerek Lucia’nın yaşadıklarından 

anlaşıldığı üzere gereksinim ile duygunun çatıştığı ve maddi gereksinimler karşısında 

duyguların yenik düştüğü, bir ailenin çöküşüne tanık olduğumuz bu öyküde Santo, 

Nena, Carmenio ve anneleri iyi yürekli, Brasi, Venerando, Tomo, Vito, Cheli kötü 

yürekli karakterlerdir. Öykünün ezilen ve en fedakâr karakteri ise Lucia’dır. 

Dürüstlüğe, ahlaka, geleneklere önem veren ve bu manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı 

bir tavır sergileyen Lucia gelenekleri ve ekonomik gereksinimleri arasında gelgitler 

yaşayarak sonunda istemeden de olsa maddi ihtiyaçlarının kurbanı olur. Lucia’nın 

değerlerinden vazgeçmesine neden olan en büyük etken ise aile birlikteliğinin 

çöküşüdür. Aile çok kutsaldır ve babanın aile içindeki yeri büyüktür. Babanın 

varlığıyla ayakta duran, aynı elin parmakları gibi olan aile üyeleri onun kaybıyla 
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yıkıma uğramış ve talihsiz olaylar yaşamıştır. Annenin ölümüyle de geçmişle ve 

manevi değerlerle olan tek bağ da yitirilmiştir. Verga bu öykü aracılığıyla hem 

sefaletin insanları ne gibi durumlara sürüklediğini hem de ailenin önemini bizlere 

göstermeye çalışmıştır.  
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9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

“Verga ve kimi öykülerindeki yaşam mücadelesi ile mal-mülk kavramı” adlı 

tez çalışmasının sonucunda şu önemli noktalara ulaşılmıştır: Roman, öykü, oyun 

yazarı ve Verizm akımının en önemli temsilcisi olan Giovanni Verga, yapıtları 

aracılığıyla okuyucuya vermek istediği mesajları duygu ve düşüncelerini katmadan 

okuru gerçeklerle karşı karşıya getirerek, öyküde yer alan kişilerin konuştuğu dille 

aktarmaya çalışır. 19. yüzyılın ikinci yarısında ülkesinde gerçekleşen tarihi ve 

toplumsal olaylar, öykülerinin esin kaynağını oluşturur. Benzer olayların ve vermek 

istediği mesajların sonraki yüzyıllarda da geçerliliğini sürdürmesiyle evrensel 

gerçeklik boyutuna ulaşması, edebiyat dünyasında Verga’nın yerini daha da 

sağlamlaştırarak ismini dönemin büyük yazarları arasına yazdırır.  

Sanatsal dönüşümünden sonra temsilcisi olduğu Verizm akımının etkisiyle 

Verga, Güney İtalya ve Sicilya köylülerinin içinde bulunduğu zorlu yaşam 

koşullarını gözler önüne serer. Dönemin gerçeklerini göz ardı etmeden, olduğu gibi 

yansıtıp toplumdaki aksaklıkları dile getirerek yapıtları aracılığıyla insanlık görevini 

ya da insanlığın gelişimi adına kendi payına düşeni yaptığına inanır. Kitleleri 

etkileyen Sosyal Darwinizm öğretisinin yaşamın bir mücadeleden ibaret olduğu, 

güçlü olanın ayakta kaldığı, görünmez bir elin insanları yönettiği anlayışı Verga’yı 

etkileyerek onda kuşkucu ve karamsar bir yaşam felsefesinin oluşmasına neden olur. 

Sefaletin kol gezdiği, mücadelelerle örülü yaşamların var olduğu Sicilya’da 

yüzleştiği gerçeklerle birebir örtüştüğünü düşündüğü bu felsefe, eserlerine de yansır. 

Verga öykülerinde ele aldığı kişileri ezilenler ve ezenler olarak iki grupta toplayarak 
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insan doğasında iyiliklerin ve güzelliklerin olduğu kadar acımasızlıkların ve 

kötülüklerin de olduğunu göstermeye çalışır.  

Bu çalışmada yer verilen öykülerle ilgili önemli noktalardan biri de 

ezilenlere, dışlananlara, yoksullara sempati ile yaklaşan, onların içinde bulunduğu 

zorlu yaşam koşullarını, sıkı ve disiplinli çalışarak verdikleri yaşam mücadelesini, 

arzularını, tutkularını gözler önüne seren Verga’nın kaçamadıkları gerçekler 

karşısında sessiz kalan ve kaderine boyun eğmesini bilen mazlumların sözcülüğünü 

yapmasıdır. Yoksulluğa ve adaletsizliğe başkaldırmadan kendi dünyalarına kapanmış 

bir şekilde yaşayan, politik yaşamın dışında kalan ezilenlerin sesi olarak adeta 

onların öcünü almak, yaşanan sorunları ön plana çıkarıp ders alınmasını sağlamak, 

insanları sefalete ve acı çekmeye iten sosyal sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak, 

zengin yoksul ayrımı gözetmeksizin insanlar arasında kardeşliği ve dayanışmayı 

gerçekleştirmek ister. Aile sevgisi, onur, yardımlaşma, dayanışma gibi yitirilen 

manevi değerlerin yeniden hatırlanmasını, sadece sözde değil, özde de ülkede ve 

toplumda birliğin sağlanmasını arzular. Bu bağlamda unutulmaya yüz tutmuş manevi 

değerlerin önemini öyküleri aracılığıyla hatırlatarak toplumu eğitmeyi amaç edindiği 

görülür. Manevi değerlerin yanısıra sanatsal dönüşümünden sonra da aşkı; sıkı ve 

disiplinli çalışmayı; sağlıklı ve iyi koşullarda yaşama arzusunu ele almaya devam 

ederek, vermek istediği mesajların her zaman her yerde herkes için geçerli olduğunu 

göstermeye çalışır.  

Yaşamın neredeyse herkes için bir savaşım olduğunu düşünen Verga, sıkı 

çalışma ve çaba ile insanların yaşam koşullarını düzeltebileceklerine dair bir açık 
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kapı bırakır. Özellikle La Roba adlı öyküsü aracılığıyla bu durum anlaşılır. Önemli 

olan, insanda mücadeleci ruh, kazanma azmi ve cesaret olmasıdır. Yalnız, insanoğlu 

yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve zengin olmayı arzularken iyi ve dürüst bir insan 

olmayı, insanları sevmeyi, insanlığın yararına işler yapmayı da unutmamalıdır.  

Verga, güçlü tasvirleri ve ortaya koyduğu yapıtlar ile hem Capuana ve 

D’Annunzio gibi çağdaşlarını etkilemiş, hem de kendinden sonraki yazarlar kuşağına 

örnek olmuştur. İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının usta yönetmenlerinden Luchino 

Visconti’nin La terra trema’sı (1948; Yer Sarsılıyor) Verga’nın I Malavoglia adlı 

romanına dayanmaktadır.  
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ÖZET 

Giovanni Verga’nın yaşadığı dönemin şartlarını göz önüne alarak Verizm 

akımı doğrultusunda kaleme almış olduğu bazı öykülerdeki yaşam mücadelesi, mal 

kavramı, ekonomik gereksinimlerin insan yaşamına etkileri, o dönemdeki Sicilya’ya 

ve insanlarına ışık tutulması çalışmamızın konusunu oluşturur.  

Söz konusu öykülerde doğduğu topraklar olan Sicilya yöresi ve onun 

insanlarına ait güçlü tasvirleriyle dikkat çeken Verga, insanların içinde bulunduğu 

toplumsal ve ekonomik koşulların neden olduğu zorlukların yakından gözlemcisi 

olarak şahit olduklarına kayıtsız kalamaz. Kendisinde derin izler bırakan insanların 

yaşamlarını bölgesel bir üslup kullanarak çarpıcı bir biçimde tüm çıplaklığıyla gözler 

önüne serer ve herhangi bir aracı olmadan okuyucuyu gerçeklerle karşı karşıya 

getirir.  

Verga başkahramanlarını soylu sınıfın ve devletin sırt çevirip kaderine terk 

ettiği köylü, çiftçi, madenci, gündelik işçi gibi sıradan insanların oluşturduğu öyküler 

anlatır. Yoksulluğa karşı direnen ve hayatta kalma mücadelesi vererek sefaletten 

kurtulmaya çalışan bu insanların sessiz çığlıklarını okurlarına hissettirir.  

Sonuç olarak bu çalışma, yaşamlarından kesitler sunduğu insanların dramı 

aracılığıyla toplumsal aksaklıkları dile getirme fırsatı yakalayan Verga’nın temsilcisi 

olduğu dönemin ve o dönemin şartlarının doğurduğu sonuçların anlaşılması 

açısından yararlı bir kaynaktır.  
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ABSTRACT 

This study is based on struggle for life, concept of property, effects of 

economic needs on human life, Sicily and Sicilian people during that period narrated 

in some of his stories in accordance with realism movement and by taking into 

consideration conditions of the period that Giovanni Verga lived. 

As a close observer of social and economic problems that people faced during 

that period, Verga attracts attention by his vivid portrayals of Sicily, the place he was 

born and Sicilian people and he cannot be indifferent to things that he witnessed in 

these stories. As a narrator, he displays the lives of people who left a deep impression 

on him starkly and conspicuously by using native language and confronts readers 

with reality directly.  

Verga narrates the stories of ordinary people like peasants, farmers, day 

labourers and miners as protagonists who were abandoned to their fates by their 

governments and aristocracy. By this way, he makes his readers feel the silent 

screams of these people who are trying to get rid of poverty and struggling for life.  

In conclusion, this study is a useful source to understand the period of Verga 

who takes the opportunity for depicting social corruptions through tragedies of 

people and effects of that period on people. 
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