
ÖZET 

Sanatlar arasındaki ilişkinin yüzyıllar boyunca varlığını korumuş olduğu bilinmektedir. 

19. yüzyılda daha ön plana çıkmış olan resim ve müzik ilişkisi bu bağlamda önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu ilişkinin doğurduğu bütünlük sayesinde müzik daha somut değerlerle birleşmiş 

ve eseri icra eden sanatçılara ve dinleyici kitlesine daha belirgin bir yol göstermiştir.  

İspanyol besteci Enrique Granados, Goyescas Piyano Süiti’ni ve ardından Goyescas 

Operası’nı İspanyol ressam Francisco de Goya’nın eserlerinden etkilenerek yazmıştır. 

Granados’un Goyescas’ı ile Goya’nın Kapriçyolar’ı arasındaki ilişki ilk bakışta anlatılan hikayenin 

zıtlığı sebebiyle birbirinden uzak görünmektedir. Bunun sebebi, Kapriçyolar’ın toplumsal 

olayları eleştirel, ürkütücü ve karanlık bir şekilde yansıtması ve buna karşılık olarak,  

Granados’un Goyescas Piyano Süit’indeki Majismo’ların bir aşk hikayesini anlatmasıdır. 

Goyescas ve Kapriçyolar arasındaki en önemli bağlantı ise Majismo karakterleridir.  

Bu tez çalışmasında, Enrique Granados ve Francisco de Goya’nın yaşamları, stilleri ve 

müzikal anlayışları incelenip, bu iki sanatçı arasında nasıl bir ilişki olduğu araştırılmıştır. 

Goyescas Piyano Süiti ve Goya’nın eserleri arasındaki bağlantı ve biçimsel inceleme yapıldıktan 

sonra, Granados’un aynı başlıklı eseri Goyescas Operası’nın konusu, bu iki eser arasındaki 

benzerlik ve farklılıklar araştırılmıştır. 

Granados’un Goyescas Piyano Süiti’ni yazarken etkilendiği tek kişi Goya değildir. Besteci, 

Scarlatti’nin Sonatlarından, Francisco Ramón de la Cruz’un oyunundan, Blas de Laserna’nın 

Tonadilla’sından da etkilenmiştir. Öğretmeni Felipe Pedrell’in etkisi hem Granados’un hem de 

Granados’un çağdaşları olan Isaac Albéniz ve Manuel de Falla’nın eserlerinde de görülmektedir. 

Pedrell öğrencilerinin eserlerinde kullanması için İspanyol halk şarkılarını toplamış, bu sayede 

Granados, Albéniz ve Falla İspanyol piyano müziğinin altın çağını başlatmıştır. 

İspanya’da yaşamış medeniyetler, İspanyol kültürünü etkilemekle kalmayıp, bu etkiyi 

müziğe kadar uzandırmışlardır.  Bu medeniyetlerin yaşadığı dönemlerde süre gelen kültürel ve 

müzikal biçimlenmenin İspanyol müziğini nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu etkilerin Granados, 

Albéniz ve Falla’nın eserlerinde nasıl yer bulduğu araştırılıp, üç bestecinin stillerinin ortak 

özellikleri ve farklılıklarıyla İspanyol piyano müziğinin yaratılmasında ne gibi roller oynadıkları 

incelenmiştir. 
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