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BİR ROMAN, BİR FİLM, İKİ İNSAN: ZOLA VE CÉZANNE*

Gül TEKAY BAYSAN**

UN ROMAN, UN FILM, DEUX HOMMES: ZOLA ET CÉZANNE
Les relations entre Cézanne et Zola, deux amis très proches dès leur adolescence comme camarades 
de collège, commencent à se refroidir vers la fin de leur quarantaine. Pendant plus d’un siècle, 
nombreux sont les critiques et les historiens d’art qui pensent que l’œuvre de Zola est à l’origine 
d’une rupture catégorique, un argument réfuté par la découverte récente d’une lettre de Cézanne 
destinée à son ami. Certes, les personnages du roman ainsi que beaucoup d’événements s’inspirent 
de la réalité. Est-il alors possible d’appréhender exactement Cézanne chez Claude Lantier, peintre 
talentueux mais raté du roman ou bien l’auteur lui-même chez Pierre Sandoz, romancier réussi? 
Quels sont les traits du roman qui convergent avec le réel et qui en divergent? Est-ce que cette 
rupture est un mythe créé exprès par certains biographes, surtout les conservateurs pour stigmatiser 
Zola? Toutefois, l’impact du roman est tellement grand que, même le film intitulé Cézanne et moi 
qui semble vouloir acquitter Zola des accusations d’ingratitude et de vanité, confond, de temps en 
temps, la vie et le roman. Le présent article essaie de différencier le réel du fictif dans le roman et 
dans le film. Enfin, il ne faut pas non plus négliger le côté esthétique de L’Œuvre qui est en même 
temps une réflexion profonde sur l’art et sur l’état d’âme de l’artiste face à sa création.
Mots-clés: Cézanne, Zola, L’Œuvre, Cézanne et Moi, esthétique, état d’âme d’artiste

A NOVEL, A FILM, TWO MEN: ZOLA AND CÉZANNE
Cézanne and Zola, who used to be very close friends since their adolescence as schoolboys, grew 
distant in their late forties. For over a century, many critics and art historians have believed that it 
is Zola’s novel Œuvre which caused a breakoff, an argument refuted by a very recent discovery of a 
letter from Cézanne to Zola. Certainly, the characters of the novel, as well as many events narrated 
in it, were inspired by real life. Is it then possible to find an exact account of Cézanne in the artist 
Claude Lantier, depicted as a loser in spite of his great talent, or of the author himself in Pierre Sandoz, 
a successful novelist? What are the features of the novel that converge with reality and diverge from 
it? Is this breakup a myth created on purpose by some of Cézanne’s biographers, especially the 
conservative ones, to stigmatize Zola? Nevertheless, the impact of the novel is so great that, even 
the film entitled Cézanne et Moi, which is likely to acquit Zola from the accusations of ingratitude 
and vanity, confounds, from time to time, the life with the novel. This article tries to distinguish the 
real from the fictitious both in the novel and in the film. Last but not least, L’Œuvre is a novel on 
aesthetics; it is a deep reflection on art and on the artist’s emotional condition vis-a-vis his work.
Keywords: Cézanne, Zola, L’Œuvre, Cézanne et Moi, aesthetics, moods of an artist

Giriş
Paul Cézanne’la (1839-1906) Émile Zola’nın (1840-1902), Aix’teki ortaokul gün-

lerinden başlayarak çok yakın arkadaş oldukları, ancak kırklı yaşlarının sonuna doğru 
birbirlerinden uzaklaştıkları biliniyor. Zola’nın 1886’da yayımlanan romanı Eser’in 
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(L’Œuvre) iki arkadaşın arasının bozulmasına neden olduğu kanısı, sanat ve edebiyat 
dünyasında yüz yıldan uzun bir süre egemen olur. Romancı, meslek hırsı yüzünden ve-
fasız davranmakla, arkadaşının özel yaşamını gözler önüne sermekle, onu aşağılamakla 
suçlanır. Burada incelenecek olan yapıtı doğrudan ilgilendirdiğinden, bu konuda daha 
önce yazılmış olanları anımsamak, yer yer yinelemek gerekebilir1. Zola’nın Cézanne’a, 
her yeni kitabını imzalayarak yolladığı, ressamın da bunun için arkadaşına teşekkür mek-
tubu yazdığı biliniyor2. Zola, daha önce olduğu gibi Eser’i de Cézanne’a gönderir. O 
sırada Gardanne’da olan ressamın, arkadaşına 4 Nisan 1886’da kısa ve kuru bir teşekkür 
mektubu yollamış olması (Cézanne & Zola, 2016: 418), üstelik yüz yıldan uzun bir süre 
bunun ikili arasındaki son yazışma olduğunun sanılması, Cézanne’ın bu roman yüzünden 
Zola’ya küstüğünün düşünülmesine yol açar. Ancak, bu tarihten yaklaşık yirmi ay sonra, 
28 Kasım 1887 tarihinde Cézanne Zola’ya bir teşekkür mektubu daha yazar. Yazar, ar-
kadaşına yeni çıkan Toprak’ı (La Terre) armağan etmiştir. 2013 yılında ortaya çıkan bu 
mektupta, Paul, Émile’i ziyaret etme, onun elini sıkma dileğini de belirtir (Cézanne & 
Zola, 2016: 419). Böylece iki dostun arasının, en azından Eser’in yayımlanması üzerine 
bozulmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Ancak, birçok yazarın “Eser’e karşı bir dava” güt-
mesinin, Zola’yı “arkadaşının dehasını anlamamakla”, onu âdeta bir “karikatür” olarak 
temsil etmekle suçlamasının (Pagès, 2016) gerekçeleri olabilir. Roman, zamanının sanat 
dünyasından kesitler sunar; yaşamöyküsel ve özyaşamöyküsel birçok öğe içerir. Kitabın 
konusunun anımsanması, gerçek yaşamla kurgusal olanın birbirinden ayrılmasını, incele-
nen roman kişilerinin doğrudan ve birebir gerçek yaşamdakileri temsil edip etmedikleri-
nin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Eser 
Claude, fırtınalı bir gecede yardım isteyen Christine’i evine alır. Annesini yitiren 

genç kız Paris’te bir iş bulmuş; istasyonda bindiği arabanın sürücüsünün tacizine uğrayın-
ca da kendisini sokağa atmıştır. Ressam olan Claude, sabah uyuyan konuğunun resmini 
çizmeye koyulur. Kız, uyandığında karşı çıksa da, minnet duygusuyla boyun eğer. Ch-
ristine gittikten sonra Plassans’dan arkadaşı Pierre Sandoz gelir. Claude’un uzun süredir 
emek verdiği ve Christine’in yüzünü yerleştirdiği Açık Hava (Plein Air) adlı devasa tablo 
için Sandoz arkadaşına poz vermektedir. 

Genç kız ve ressam, zamanla iyi arkadaş olurlar. Sonunda utangaç Christine, Açık 
Hava için çıplak poz vermeyi kabul eder. Reddedilenler Salonunda sergilenen bu resim, 
alay konusu olur. Christine, Claude’u teselli etmek için evinde bekler. Ressam, kızın 
ayaklarına kapanıp ağlar. Geceyi birlikte geçirirler ve hiç ayrılmazlar. Bennecourt’a yer-
leşirler. Bu uzun balayı, Claude’u resimden uzaklaştırır. Christine hamile kalınca, Claude 
pişmanlık duyar. Bu iyi kızı bırakmaya gönlü zaten razı değildir. Ancak onu artık sev-
memektedir. Christine’in aşkıysa gittikçe büyümektedir. Resme yeniden dört elle sarılan 
Claude, onu ve oğlu Jacques’ı sadece birer model olarak görür. Sandoz’la yeniden gö-
rüşmeye başlarlar. Sandoz, sevgilisi Henriette’le evlenecektir; arkadaşına da Christine’le 
evlenmesini öğütler. 

Sonunda Paris’e dönerler. Claude’un salona yolladığı resimler art arda reddedilir. 
Claude bunalıma girer. Tasarladığı resmi bir türlü yapamaz. Christine’e ve oğluna kötü 
davranır. Sevgilisinin gönlünü almak için onunla evlenir. Düşlediği resim uğruna, koru-
yucusundan miras kalan ve biraz faiz getiren anaparayı harcamaya başlar. Montmartre’da 
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atölye tutar. Üç ay boyunca, günün değişik zamanlarında, farklı hava koşullarında Seine 
kıyısına giderek yirmi farklı tablo tasarlar. Yorgunluktan eve yalpalayarak gelir; yemek 
yerken ağzındaki son lokmayla uyuyakalır. Ortaya hayranlık uyandıran bir taslak çıkar. 
Yaşlı ressam Bongrand heyecandan ağlar; Sandoz bu başarıyı kutlamak için bir davet 
verir. Ancak Claude resmini bozar. Birçok kez bunalıma girerek bırakır, sonra yeniden 
başlar. Sonunda bitirir; ancak Salona kabul edilmeyince resmi yakar. Yeniden çalışmaya 
karar verir. Yine Seine kıyısını ve Cité’yi yapmaktadır. Yoksullaşınca atölyeye taşınırlar. 
Claude olanaksızın peşindedir. Tek dostu Sandoz, okul yıllarından beri onu “devrim yapa-
cak bir usta” olarak düşünürken, “dehanın iflasını” görür; hayranlık yerini acımaya bırakır. 

Başı sürekli büyüyen ve zekâsı gerileyen küçük Jacques çok hastalanır ve ölür. Clau-
de çocuğun resmini yapar. Bir yandan yanakları iri damlalarla ıslanmakta, bir yandan da 
yapıtına bakıp belli belirsiz gülümsemektedir. Defin sonrası eve gelen Sandoz, bunun bir 
“başyapıt” olduğunu fark eder. Eski dostları Fagerolles Salon jürisindedir. Biraz değişti-
rerek Açık Hava’yı sahiplenmiştir. Vicdan azabıyla, Claude’un resminin Salon’a seçilme-
si için çalışır. Bongrand da çaba gösterir. Ancak Ölü Çocuk (Enfant mort) görünmeyecek 
bir yerde sergilenir. 

Claude çılgın gibi hep aynı resmi yapmaya çalışır. Bir gece yataktan kalkarak bir 
elinde mum, Cité tablosunun içindeki çıplak kadın figürünü yapmaya koyulur. Damlayan 
mumun elini yaktığını bile duyumsamaz. Christine, kıskandığı ve “fahişe” olarak gör-
düğü resimdeki kadından kocasını kurtarmaya çalışır. Claude, karısına teslim olur. Aylar 
sonra ilk kez birlikte yatarlar; “yıldızlara” eriştikleri bir aşk gecesi yaşarlar. Ancak, atöl-
yedeki resmin kendisine seslendiğini duyan Claude, uykuya dalan karısının kollarından 
kurtulur. Christine, sabah kocasının cesediyle karşılaşır. Bitiremediği yapıtına bakarak 
kendisini asmıştır. Resimdeki kadın, bir Tanrıça gibi ışıldamaktadır. Sandoz, komaya gi-
ren Christine’i hastaneye götürür; Claude’a cenaze töreni düzenler.

Eski dostlardan birçoğu törene katılmaz; gelenler de definden önce kaçarlar3. Tabu-
tun taşındığı Montmartre tepesinden Paris, “derin ve engin bir deniz” gibi görünmektedir. 
Sandoz, Bongrand’a, modernizme delice tutkun olan Claude’un yatacağı mezarlığı seve-
ceğini söyler. Sonra da onun hem kalıtımsal hem de dönemsel bir hastalığın kurbanı oldu-
ğunu vurgular. Kendi kuşağı romantizmle öyle yoğrulmuştur ki, “şiddetli gerçek banyo-
ları” bile bu lekeyi silememiştir. İkisi de boşa çalıştıklarını düşünürler. Ancak, gelecekten 
umutludurlar. “Biz bir son değil, bir geçişiz, bir başka şeyin başlangıcıyız” der Sandoz. 
İkisi de koşarak işlerinin başına dönerler.

Romanda gerçekle örtüşen birçok özellik var. Claude, Sandoz ve Dubuche’ün, Plas-
sans’da kurdukları dostluk, Cézanne, Zola ve Baille’ın Aix’te oluşturdukları “ayrılmaz 
üçlüyü” simgeliyor (Brown, 1995: 24), (Mitterand, 1999: 112). Sandoz’un yaşamı, Zo-
la’nınkine çok benziyor: ressam arkadaşına gönüllü modellik yapması, gazeteciliği, za-
manla ünlü bir yazar olması, Cézanne’ın gizli ailesine bir süre düzenli para yardımında 
bulunması4, Perşembeleri evinde arkadaşlarını ağırlaması5, yemeğin ardından saatler sü-
ren sanat-edebiyat söyleşileri sırasında bol bol çay içilmesi (Alexis, 1882: 176) gibi. Zo-
la’nın Perşembe davetleri yıllarca sürmüş, yalnızca Aix’ten gelenleri değil, Paris sanat-e-
debiyat çevresinden birçok dostunu da ağırlamıştır6. Bu davetlerin konukları arasında, 
gazetecilerin “Zola’nın kuyruğu” olarak adlandırdıkları genç yazarlar da yer alır (Alexis, 
1882: 81). 
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Claude, birçok bakımdan Cézanne’ı andırır. Alçakgönüllü, kibar ama sinirli oluşu, 
öfke nöbetleri sırasında resimlerini tahrip etmesi, gerçekle kurguyu yakınlaştırıyor. Onun 
kızdığında resimlerini bıçaklamak gibi bir huyu olduğu bilinir. Vollard, ressamın “ger-
çekleştirememek” gibi bir “eksiği” olduğundan, yapıtlarını yarım bırakıp yıllar sonra 
yeniden başladığından yakındığını belirtir. Bu yüzden, Cézanne hakkında “gördüklerini 
yansıtamayan ressam söylencesi” doğduğunu ileri sürerek (Vollard, 1938: 64-65), Eser’e 
gönderme yapar.

Cézanne’ın 1882 Salonu’na Guillemet’nin aracılığıyla kabul edilmesi7, resminin fark 
edilmeyecek bir köşeye konması (Cogniat, 1939: 15) (Brady, 1968: 226), Claude’un Ölü 
Çocuğu’nun sergilenmesine benzer. 

Rougon-Macquart8 dizisini tasarlarken 1868-1869 arasında tuttuğu notlarda kullan-
dığı “kalıtım”, “çevre (milieu)”, “toplumsal sınıf, işçi, sanatçı, burjuva” sözcükleriyle 
yirmi ciltlik yapıtının temel taşlarını ortaya koyan romancı, kendisini, dayılarını, arkadaşı 
Paul’ü ve baba Cézanne’ı model olarak kullanabileceğini belirtir (Zola, 2012: 212-213). 
Yıllar sonra, Eser için tuttuğu çalışma notlarında (Not no. 316), “anılarımın bir listesi” 
bölümünde, “Cézanne’ın atölyeleri. Tüm karakter özellikleri. Ona gidip poz vermem. 
Bennecourt günleri.” (aktaran Le Blond-Zola, 2019: 161) belirtkeleri yer alır. 

Ancak, aralarındaki birçok benzerliğe karşın, Claude ve Cézanne tek ve aynı kişi de-
ğillerdir. Kitabın ilk sayfalarında karşımıza çıkan ve son sayfalara kadar kurguya egemen 
olan Açık Hava (Plein Air) adlı resmin üzerinde durmak gerekir. Ön planda yemyeşil otlar 
üzerinde çıplak bir kadın, karşısında siyah kadife ceketli bir erkek, geri planda, gülüşüp 
oynayan iki çıplak kız, solda uzayıp giden kuytu orman yolunun sonunda ufak bir ışık. 
Cézanne ve Zola’nın yaşamöykülerini bilmeyen ancak resim konusunda genel bilgisi 
olan ortalama bir okur için bu betimleme, Édouard Manet’nin Kırda Kahvaltı (Déjeuner 
sur l’herbe) tablosunu anımsatır9. 1863’te Reddedilenler Salonunda sergilenen bu yapıt, 
Claude’un resmi gibi, kınama ve alay konusu olmuştur. Eser’de sanatçıların buluşma 
yeri olan Baudequin, Manet’nin oturduğu Battignolles’de yer alan Café Guerbois’dır10; 
“Claude’un takımı” ise Manet’nin önderliğindeki sanatçılardır (Mitterand, 1999: 499). 
Claude, “ölçüsüz tutkuları” bakımından Cézanne’ı andırsa da birçok açıdan Manet’ye 
benzer (Brady, 1968: 277). Manet, 1878’de Belediye Sarayı’nın duvarlarına kent yaşa-
mını yansıtan resimler yapmak istediğini belirtmiştir. Eser’in kahramanının da benzer 
bir düşü vardır (1968: 278). Zola’yı seven ve romanı beğenen Claude Monet, yazarın É. 
Manet’yi ya da “bizden biri” dediği kendi çevrelerinden bir başka ressamı istemeden de 
olsa başarısız gösterdiğini, düşmanlarının bunu kendilerine karşı kullanabileceğini düşü-
nür (Brown, 1995: 561). 

Monet, bu eleştiriyi yaparken sözünü etmez ama adaşı olan roman kahramanı Cla-
ude’dan kendisinden izler görmüş olabilir. O da sonradan evleneceği modeli Camille’le 
bir süre Bennecourt’da yaşamıştır. Bu gizli ilişkiyi sürdürürken, ressam para bulmak için 
bir süreliğine uzaklaştığında, Camille kucağında oğluyla perişan olmuştur. Mitterand, 
Zola’nın, “Guillemet’nin anlattığı bu olayı unutmayarak Eser’e taşıdığı”, Bennecourt’da 
geçen “altıncı bölümde, Claude Lantier ve Christine’in, Claude Monet ve Camille’in 
yerine geçtikleri” kanısındadır (1999: 595). Monet en çok Eser’deki tablo taslaklarında 
kendini gösterir. Claude’un aylarca Seine kıyısına giderek, değişik hava koşullarında, gü-
nün farklı saatlerinde yaptığı çalışmalar - yağmurda, karda, sisler içinde, sabah ışığında, 
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gün batarken… - Claude Monet’nin empresyonizme adını veren resimlerini andırır. Bun-
lardan biri, kahramanın, tekneleri ve kömür taşıyan işçileriyle Seine kıyısını resmettiği 
tablodur11 (Brady, 1968: 252).

Claude’un bir başka esin kaynağı Guillemet’dir. Zola’nın çok beğendiği ressam, Eser 
için birçok belge de sağlamıştır (Brady, 1968: 110). Brady’ye göre Claude’un bitireme-
diği Cité tablosu, Guillemet’nin Tuileries Rıhtımı konulu bir resmine benzer (1968: 232). 

Gerçek yaşamla roman karşılaştırıldığında Cézanne’la Claude’u ayıran en temel 
özellik, sınıfsal konumlarıdır. Çok varsıl bir ailenin çocuğu olan Cézanne’ın parasızlı-
ğının nedeni, hem babasının cimriliğidir; hem de sevgilisiyle oğlunun varlığını ondan 
yıllarca saklamaya çalışmasıdır12. Oysa roman kahramanı Claude13 Rougon-Macquart 
ailesinin yoksul kolu olan Macquartlar’ın soyundan gelir14. Cézanne babasının isteğiyle 
bir süre hukuk okumuştur; Claude ise liseyi bile bitirmemiştir15. Claude’la Christine’in 
romanda betimlenen nikâh töreni, Zola’nınkinin aynısıdır16. Cézanne’ın evliliğinin yansı-
tılması zaten olanaksızdır; Hortense’la 1886’da, Eser yayımlandıktan kısa bir süre sonra 
nikâhlanırlar. 

Claude’un Cézanne’a benzetilmesinin bir nedeni de, eşlerinin aynı zamanda model-
leri oluşu. Bu özellik aynı zamanda benzemezliklerinin de göstergesi olarak kabul edile-
bilir. Kurguyla gerçek arasındaki en belirgin karşıtlık, iki kadının sınıfsal kökenlerinde 
ortaya çıkar. Roman kişisi Christine bir subayın kızıdır. Genç yaşta dul kalan annesi, 
yoksulluğuna karşın onu burjuva eğitimiyle yetiştirir. Annesini yitirince, yaşlı bir kadı-
nın evinde okuyucu olarak çalışmak üzere Paris’e gelir. Utangaç genç kız, Claude’a poz 
vermeyi zor kabul eder ve yalnızca ona modellik yapar. Hortense Fiquet, ya da sanat 
tarihine geçen adıyla Madame Cézanne, Paris’e sonradan yerleşmiş kırsal kökenli bir 
ailenin kızıdır. 17 yaşındayken bir ciltçide işçi olarak çalışmaya başlar. Bir süre modellik 
yapar. Cézanne’ın onu babasından saklamasının nedeni de bu olmalı. Hortense, diğer aile 
üyeleri tarafından küçümsenir; ressamın kızkardeşi Marie, onun para peşinde olduğunu 
düşünür. Saatlerce kıpırdamadan aynı pozu vermek gibi olağanüstü bir yeteneğe sahip 
olan Hortense, çok yavaş çalıştığı bilinen Cézanne için ideal bir modeldir17 (Chédeville - 
Hurtu, 2018). Cézanne’ın bir diğer önemli modeli oğlu Paul’dür. Romandaki hasta çocuk, 
babasının ölümünden sonra kırk yıl daha yaşayan küçük Paul’e benzemez. 

Brady, Claude’un birçok sanatçıdan izler taşıdığını saptar. Onun bazı yönlerini, ço-
cuğunu yitiren, 1882 Salonunda resmi görünmez bir yere asılan, sonunda çıldıran André 
Gill18’e benzetir (1968: 231). Claude’un İngilizlere satmak için yaptığı çiçeklerin, Fan-
tin-Latour’un bazı resimlerini andırdığını belirtir (253). Kahramanın takıntı hâline ge-
tirdiği, uğruna canını verdiği kadın figürünün, Courbet’nin kendi atölyesini ve çıplak 
modelini çizdiği tablosundan19 esinlendiğine dikkat çeker (256). 

Bazı benzemeyen yönlerine karşın, Sandoz’un Zola’nın kendisini temsil ettiği, ro-
manın Paris’in sanat ve edebiyat çevrelerinden onlarca ismi, karmaşık ilişkileri, bohem 
yaşamları, dostlukları, kıskançlıkları, özverileri, hainlikleri yansıttığı bir gerçek. Bu ma-
kalenin sınırlarını aşacağından, Eser’deki diğer karakterlerin simgelediği sanatçılar tek 
tek anılmayacak. Bir kısmı romana da esin kaynağı olan, ressamla yazarın içinde bulun-
duğu sanat - edebiyat çevresinden pek çok kişi, Cézanne ve ben (Cézanne et moi) filminde 
canlandırılıyor. 

Frankofoni, 2020 / 2, Sayı 37, 129-139



134

Cézanne ve ben
2016 yapımı Cézanne ve Ben (Cézanne et moi), ressamla yazarın dostluklarını ve 

kopuşlarını konu alan, üç öykülü ve çok zamanlı bir film. Danièle Thomson’un senaryo-
sunu yazıp yönettiği filmde, başlıca rollerde Guillaume Galienne (Cézanne), Guillaume 
Canet (Zola), Alice Pol (Alexandrine Melley Zola) ve Déborah François (Hortense Fiquet 
Cézanne) oynuyor.

Üç öykü, Cézanne’la Zola’nın yaşamlarından alınmış gerçek ya da gerçeğe yakın 
kesitlerden, Zola’nın romanı Eser’den esinlenmiş sahnelerden ve bu romanın yayımlan-
dığı 1886 yılından sonra olan ya da olduğu varsayılan olaylardan oluşuyor. Filmde zaman 
hızla bir ileriye, bir geriye doğru akıyor.

Film, kurgudaki en ileri ikinci zaman diliminde, 1888 yılında başlıyor. Zola’nın ya-
zamamaktan yakınması, kâğıtları buruşturup atması, bir konuk beklemekten duyduğu 
rahatsızlığı belli ediyor. Bu sahnede, uzun süredir görüşmeyen iki arkadaş, Zola’nın Mé-
dan’daki yazlığında buluşuyorlar. İkilinin Eser nedeniyle küsmediklerini düşünen araş-
tırmacılar, yıllar sonra ilk kez 1891 tarihinde, belki de arka arkaya görüşmüş olduklarını 
tahmin ederler20. Filmde düşsel olduğu gizlenmeyen bu görüşmenin tarihi için 1888’in 
seçilmesinin kurgu tekniği açısından önemi olabilir. Eser’in bu varsayımsal karşılaşma-
dan iki yıl önce yayımlanmış ve -bilinen- son yazışmalarının ardından birkaç ay geçmiş 
olması, iki dostun hesaplaşması için belki de uygun bir zemin oluşturmaktadır. Biraz 
soğuk başlayan buluşma, ilk sarılmayla birlikte, sıcak ve sevgi dolu bir havayla sürüyor. 
İkilinin belleklerinde, filmdeki en eski zaman dilimi olan 1852-1853 yıllarının canlanma-
sıyla, yaşamöyküsel gerçeklere dayanan öğeler beliriyor: Paul’ün, okulda Émile’i zorba 
çocukların elinden kurtarması, 12-13 yaşlarında Baille’la birlikte “ayrılmaz üçlüyü” oluş-
turmaları, mühendis François Zola’nın yaptığı barajdan söz etmeleri gibi. Aynı zaman di-
limindeki bir başka sahne, hem Cézanne’ın sınıfsal konumunu vurguluyor, hem de yaşa-
möykülerinde sözü edilen bir ayrıntıya yer veriyor. Arkadaşının evine giden Zola’yı önce 
bir hizmetçi karşılar. Yoksul Émile’in annesi, varsıl arkadaşının ailesine armağan olarak 
porselen bir tabakta elma göndermiştir. Alain Pagès, Cézanne’ın elma konulu çok sayıda 
natürmort yapmış olmasının birçok araştırmacı tarafından bu dostluğun ressam üzerinde 
bıraktığı iz olarak ele alındığını belirtir (2016). 

Zaman bu kez ileriye, 1861 ve 1863 yıllarına doğru akar. Bu yıllar işlenirken bilinen 
mektuplaşmalara ve sanatçı buluşmalarına göndermeler yapılır. Bu sahnelerden birinde, 
Zola’nın ileride evleneceği Alexandrine, ressamlar Renoir, Achille Empéraire ve Manet 
görünür. Filmde birden çok kez işlenecek olan iki izlek, ilk kez bu sahnede ortaya çıkar: 
Birincisi Cézanne’ın Manet’yi (Zola’dan) kıskanması, ondan, iki kez ve alaycı bir vur-
guyla “Monsieur Manet, büyük ressam” diye söz etmesi. Bu sitem, yazarın Manet’yle 
ilgili eleştiri yazılarının, Cézanne hakkındakilerden çok daha fazla olmasıyla ilgili olabi-
lir. Gerçek olan Cézanne’ın da Zola kadar Manet’ye hayran olduğu, skandal yaratan Oly-
mpia’yı 1865’te ilk kez birlikte gördükleri, bu yapıttan esinlenerek yaptığı Une Moderne 
Olympia adlı tablonun 1874’teki ilk empresyonistler sergisinde yer aldığıdır. Manet’nin 
bu tablosundan “Hep göz önünde bulundurulmalı”, “Rönesansımız bununla başlıyor” di-
yerek övgüyle söz etmiştir. (Mitterand, 1999: 432). Bu sahnede geçen ve sürekli yinele-
nen diğer izlek, Cézanne’ın film boyunca Gabrielle olarak adlandırdığı Madam Zola’nın, 
bir zamanlar sevgilisi olduğu savıdır. Alexandrine’in, ressamı çok önceden tanıdığı, hatta 
onun modeli olduğu, yaygın bir söylentidir.
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Cézanne, Quatre pommes sur une assiette, c. 1877. 
(Feilchenfeldt, Warman, Nash, 2018).

Cézanne, Tête de femme, 1864. 

(Portrait présumé de Gabrielle Meley, Portrait 
présumé de Madame Zola…) (Feilchenfeldt, War-

man, Nash, 2018).

Bir zaman yolculuğunu andıran gidip gelmeler, ikilinin yaşamlarından bazı 
kesitleri yansıttığı gibi, kurgusal sahneler de içeriyor. En çok gidilen zaman, Médan’daki 
düşsel buluşmanın canlandırıldığı 1888. Böylece, iki arkadaşın geçmişe dönmeleri, başta 
Eser olmak üzere birçok konuda hesaplaşmaları sağlanıyor. Cézanne, romanda kendisini 
“başarısız” gösterdiği, hatta oğlunu “öldürdüğü” için Zola’ya duyduğu kızgınlığı, “rönt-
genci”, “tecavüzcü” gibi hakaretlerle ifade ediyor. Zola, bunun bir kurgu olduğunu anlat-
maya çalışıyor. “Anılar var ama ne sen ne de ben varız” ; “Benim tek ilham kaynağım sen 
değilsin”; “Kırda Kahvaltı’yı sen mi yaptın ?” tümceleriyle kendini savunuyor. Üstelik 
“başarısız benim, iktidarsız benim” diyerek Claude’un biraz da kendisi olduğunu vurgu-
luyor. “Yenilen benim Paul!” diye bağırırken yazmanın bir işkence olduğunu belirtiyor. 
İki dostun özellikle bu konudaki tartışmalarına sık sık yer veriliyor. Bu yönüyle filmin, 
Zola’yı Eser konusundaki suçlamalardan aklamaya çalıştığı düşünülebilir. 

Filmde, Zola’nın eşiyle Cézanne’ın birbirlerinden hoşlanmamalarına değiniliyor. 
Aslında bu bilinen bir gerçek (Brown, 1997: 166). Bir başka gerçekse, kadının yaşadığı 
bir acıya değinilmesi. Alt orta tabakadan, çocuk yaşta çalışmaya başlayan öksüz bir kız 
olan Alexandrine, 19 yaşında hamile kalmış; nişanlısı tarafından terk edilince Gabrielle 
adını verdiği bebeğini kimsesiz çocuklar yurduna bırakmıştır. Zola’yla evlenene kadar 
kızının adını kullanarak bu acıyla baş etmeye çalışmıştır. Yıllar sonra, Zola üne ve paraya 
kavuşunca çocuğu aramaya başlamışlar; ancak bebekken öldüğünü öğrenmişlerdir. (Mit-
terand, 1999: 380-381). Zola çiftinin çocuk sahibi olamamasını Cézanne’ın “lanet” olarak 
ele alması, bu drama yapılan bir göndermedir. Cézanne’ın resimlerini tahrip ettiği öfke 
nöbetlerine de yer veriliyor. Bunlardan biri, Vollard’ın ressamı ilk kez ziyaret ettiğinde 
karşılaştığı bir olayı canlandırıyor. Fırlatıp attığı bir tablo bahçedeki bir ağacın dalına 
takılmış; kimse resmi asılı kaldığı yerden almaya cesaret edememiştir (1938: 46-47).

Filmin bir özelliği, Eser’den alıntılar içeren sahnelerde, gerçek yaşamla romanın ka-
rıştırılması. Sandoz’un Claude’un çocuğunun vaftiz babası olması, Claude’un elinin yan-
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dığını duyumsamadan resim yapmayı sürdürmesi gibi kurgusal olaylar, Zola’nın küçük 
Paul’ün vaftiz babası olduğu, eline mum eriyiği damlayan Cézanne’ın çalışmaya devam 
ettiği sahneler olarak canlandırılıyor. Zola Eser’deki bu bölümü bir grup edebiyat merak-
lısına okurken, Cézanne’ın onu gizlice, acı çekerek izlemesi dokunaklı bir hava yaratıyor. 

Genel olarak sağlam bir araştırmaya dayandığı anlaşılan film, yer yer gerçeklerden 
uzaklaşarak popüler olana yönelen bu tür dokunaklı sahneler içeriyor. İki arkadaşın da 
yaşlanmaya başladığı 1899 yılında Zola’nın Aix’e geldiğini duyan Cézanne, eski dostunu 
görmeye gider. Onu gizlice izlerken duyduklarından, arkadaşının kendisini “başarısız” 
bulduğunu, bu nedenle görüşmek istemediğini öğrenir. Bastonuna dayanarak sessizce ve 
acıyla oradan uzaklaşır. Filmin bu sahnesi, bazı yazarlar tarafından 1896 yılında geçtiği 
ileri sürülen bir olaydan esinleniyor. Vollard’a göre, Zola’nın Aix’te olduğunu öğrenen 
Cézanne onu görmeye gitmiş, ancak yolda rastladığı bir arkadaşından, yazarın onu “ba-
şarısız” bulduğu için görüşmek istemediğini duyunca geri dönmüştür (1938: 79). Oysa bu 
öykünün doğru olmadığı, Zola’nın 1896’daki Aix ziyareti sırasında Cézanne’ın Paris’te 
olduğu belgelenmiştir (Pagès: 2016). Ancak bu suçlamada, Zola’nın 2 Mayıs 1896’da Le 
Figaro’da yayımlanan Resim yazısında geçen bir sözcüğün payı olduğu kesin. Zola, bu 
yazıda, her ne kadar birlikte büyüdüğünü söylediği, “arkadaşım, kardeşim” dediği sanat-
çıdan, “dâhilere özgü güzellikteki” bazı yapıtları “ancak yeni yeni keşfedilen başarısız 
büyük ressam” olarak söz etse de, övgü ve sevgi içeren ifadeleri birçok yazar tarafından 
görmezden gelinerek, yalnızca “başarısız” nitelemesi anımsanmıştır (Pagès: 2016). Bu 
sahnenin bilgi ya da dikkat eksikliğinin mi ürünü olduğu, yoksa Zola’nın fazlasıyla aklan-
dığı düşünülerek, filmin sonuna bir denge öğesi olarak mı eklendiği sorusu akla geliyor. 

Filmin eleştirilecek bir başka yönü, bir dönemin sanat ve edebiyat tarihini, en azından 
iki arkadaştan birinin yaşamöyküsünü bilenlere yönelik olması. Bir eleştirmen, filmin 
çok fazla bilgi içerdiğine ve anlaşılmasının “Fransız kültürü ve tarihi hakkında yüksek 
düzeyde bilgi” gerektirdiğine dikkat çekiyor (Holden: 2017).

Filmin anlaşılmasını bazen zorlaştırsa da, fazla bilginin olumlu katkılarını yadsımak 
olanaksız. İkilinin çağdaşı olan birçok tanıdık ismin dönemsel dekor içinde görünmeleri, 
filme canlılık ve gerçeklik kazandırıyor. Yapıt, Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Berthe 
Morisot, Maupassant, Tanguy Baba, Ambroise Vollard gibi kültür ve sanat tarihine geç-
miş birçok önemli kişinin geçit yaptığı bir töreni andırıyor.

Tartışılacak yönleri olsa da, Cézanne ve Ben seyredilmesi zevk veren bir film. Kahra-
manlarına yaraşır nitelikteki estetik yönü, filmi unutulmaz kılıyor. Cézanne’ın ve birçok 
ressamın özellikle Zola’yla bağlantılı olan resimleri yer yer gösteriliyor. Ayrıca, bilinen 
tabloların oyunlaştırıldığı sahneler yer alıyor. Morisot’nun bir resmi (Jour d’Été, 1879) 
canlanıyor; Renoir’ın kayıkçıları (Les Canotiers, 1879) hareket ediyor; Manet, sandalda 
resim yapan Monet’yi çiziyor (Monet sur son bateau, 1874). Bitiş sahnesi bir başka gör-
sel şölen içeriyor; bir dağ manzarasının Cézanne tablosuna dönüşmesiyle (La Montagne 
Sainte-Victoire, 1902-1906) film son buluyor. 

Eser nedir? Claude kimdir?
Cézanne hakkında yazanlar, genellikle romanın onun başarısızlığı üzerine kuruldu-

ğunu ileri sürerler. Cogniat, Claude’un Cézanne olduğuna inanır. Zola’nın önceleri arka-
daşı için elinden geleni yaptığını, ancak onu anlamadığı için başarısız bulduğunu düşünse 
de (1939: 16-17, 23, 25), yazarı hedef almaz. 
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Vollard, Cézanne ve Zola’nın birbirlerini hep sevdiklerini belirtmekle birlikte, ya-
zarın ressamı kırdığını ve üzdüğünü yazmaktan geri durmaz. Bunu, hem Eser’e, hem 
de kitabın yayımlanmasından sonra olduğunu ileri sürdüğü bazı olaylara bağlar. Onunla 
geçirdiği güzel anları sık sık sevgiyle anarken, birden bire hayalindeki Zola’ya küfreden 
ve yumruk savuran bir Cézanne portresi çizer (1938: 55). Vollard, Zola’yla yaptığı bir 
görüşmeyi aktarırken, onun da arkadaşıyla ilgili duygusal konuşmalar yaptığını, ancak 
Cézanne’ı başarısız bulduğu için resimlerini bir dolaba kitlediğini, mektuplarını saklama-
dığını yazar (71, 74-75). Vollard’ın kitabında Cézanne’ın orduya ve vatana bağlılığından, 
dine saygısından söz ederek Dreyfus vurgusu yapması (69, 71), dikkat çekici. 

Cézanne’la Zola’dan söz ederken Dreyfus davasını anan bir başka yazar, ressam 
Émile Bernard. Bernard, Cézanne’ın romancıyı hiç sevmediğini, ondan kötü bir adam 
olarak söz ettiğini belirtir. Onun Zola’yı “çok sıradan” bir zekâya sahip bulduğunu, zaten 
arkadaş olmadıklarını, kendisi “dinsel” eğitimle yetiştirilmiş “saf” bir delikanlı olduğun-
dan, Paris’e gitmesinin tek amacının Saint-Sulpice Kilisesi’nin resmini yapmak olduğunu 
söylediğini ileri sürer (1921: 23-24, 44). Cézanne’ın ağzından anlattıklarının, Bernard’ın 
kendi duyduğu nefreti yansıttığı, bunun ideolojik bir temeli olduğu düşünülebilir. 

Pagès’in (2016) “dava” olarak adlandırdığı Eser karşıtı kampanyanın sürdüğü, bu ko-
nunun güncelliğini koruduğu anlaşılıyor. Yayınevi tarafından Resim, Edebiyat İncelemesi, 
Eleştiri başlığı altında tanıtılan çağdaş bir kitap, aslında yaşamöyküsel olaylardan yarar-
lanan bir kurgu. Hortense, baba Cézanne ve bir başka dostun Eser’le ilgili görüşlerine yer 
veriliyor. Çoğunlukla Achille Empéraire’in ağzından, Cézanne’ın Zola ve Eser hakkındaki 
duyguları, dokunaklı bir biçimde dile getiriliyor. Zola, çocukluk arkadaşını “yaralamakla”, 
onun acılarını “basamak” yapmakla suçlanıyor (Vergez, 2013: 101). Ressamın, hıçkırarak 
“Seni sevmiştim Emile! Gençliğimizde burada, senin, varlığı konusunda beni kuşkuya 
düşürdüğün Tanrı’nın kutsadığı bu yerde mutluyduk” (127) demesiyle bir yandan dinsel 
vurgu yapılıyor, bir yandan da haksızlığa uğrayan Cézanne resmi sürdürülüyor. 

Bu imgenin benimsenmesinde, Zola’nın genç yaşta önce ulusal, sonra uluslararası 
ün ve saygınlık kazanmasının, buna karşılık Cézanne’ın değerinin geç anlaşılmasının, 
sanatçının yıllar boyunca arkadaşının desteğine gereksinim duymasının payı olsa gerek. 
Ancak, bazı yayınlarda göze çarpan ideolojik vurgular, Zola’nın sanat ve edebiyat alanına 
da yansıyan dünya görüşü, siyasal duruşu, ödünsüz adalet kavgası nedeniyle, bir karala-
ma kampanyasının sürekli hedefi olduğunu düşündürüyor. 

Claude’un yalnızca Cézanne’ı yansıttığını, bunun onu yaraladığını ileri sürenlerin, 
Sandoz’un (bu durumda Zola’nın), herkesin ona öykündüğünü saptadığını, “serginin asıl 
galibi sensin”; “geleceğin sanatı senin sanatın” dediğini anımsamamaları da, Eser’i nes-
nel olarak ele almadıklarının bir göstergesi. Zola’nın sanat anlayışının bildirgesi (Brady, 
1968) sayılan romanda, Sandoz’un, idealizmin ve mistisizmin hortlamasından söz ederek 
“çağın hastalığından” yakınmasının, Eser karşıtlığını beslediği tahmin edilebilir. 

Gerçekte Claude kimdir? O, sürekli en iyiyi yaratma peşinde koşan bir sanatçıdır. Bu 
nedenle de biraz şu ressama, biraz bu yazara, çokça Cézanne’a benzer. Ancak Zola’nın 
yaratamama, bir işi tamamlayamama korkusunu yansıttığı unutulmamalıdır. Claude, hem 
kendine olan güvensizliğiyle (Mitterand, 1999: 250-251), hem de, batıl inançları, tuhaf 
takıntılarıyla Zola’ya benzer. Eser’in Taslağı’nda Zola, “Claude Lantier ile sanatçının 
doğayla savaşını”, “melekle olan güreşinde her zaman yenik düşmesini çizmek istiyo-
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rum” diye not tutar. Yazar, “üretme sürecindeki kendi iç dünyamı, sonu gelmeyen doğum 
sancılarını anlatacağım” ifadesini kullanır (C. Becker’den aktaran Pagès, 2016). 

Birçok yapıtında mitolojiden yararlanan Zola, Eser’de de tek tanrılı dinlere Yakup’un 
Melek’le güreşi olarak geçen bir pagan söyleni temel alırken, hep mükemmeli arayan, 
olanaksızın ardında koşan bir sanatçının acı dolu çabalarını, kendi deneyimlediği biçi-
miyle yansıtıyor. Sanata ve sanatçıya ayırdığı bu roman, yalnızca neyi ve kimi simge-
lediği sorusuyla değil, aynı zamanda yarattığı imgelerle, kent ve kır betimlemelerinden 
oluşan olağanüstü güzellikteki tablolarıyla da anılmayı hak ediyor. Özellikle de Zola’nın 
180 yaşına girdiği 2020 yılında.*

NOTLAR
1 Bkz. Cézanne ve Zola: Bir Dostluğun Öyküsü (Frankofoni 34, 2019, 169-178). 
2 Zola, yeni çıkan kitaplarını bir ithaf yazısıyla Cézanne’a yollardı. İki arkadaşın bugüne kalan 

yazışmaları arasında, bu tür on dört teşekkür mektubu (1878-1887) yer alıyor. Bu kitaplar, Une 
Page d’amour, Théâtre:Thérèse Raquin-Les Héritiers Rabourdin-Le Bouton de Rose, Nana, 
Soirées de Médan, Les Romanciers naturalistes, Une Campagne, Le Capitain Burle, Naïs 
Micoulin, La Joie de vivre, Mystères de Paris (yeni baskı), Une Page d’amour (resimli baskı), 
Germinal, L’Œuvre, La Terre (Cézanne & Zola: 2016).

3 Cenaze töreninde ortaya çıkan iki akraba, Claude’un Rougon-Macquart ailesinden olduğunu 
anımsatır. Adları geçmese de, kibar ve zengin olan erkeğin Octave Mouret, ölenden kendisine 
bir şey kalmayacağını anlayınca çekip giden, karanlık görünümlü kadının Sidonie Rougon 
olduğu bellidir.

4 Cézanne’ın Zola’ya yazdığı anımsatma ve teşekkür mektuplarından, yazarın Hortense’a uzun 
bir süre düzenli olarak para yolladığı anlaşılıyor (Cézanne & Zola, 2016).

5 Kızı, yazarın arkadaşlarını ağırlamayı sevdiğini, bu yüzden annesinin ve karısının yoksulluk 
günlerinde zaman zaman evdeki ufak tefek eşyayı rehin vermek zorunda kaldıklarını yazıyor (Le 
Blond-Zola: 2019: 46). 

6 Mallarmé, Zola’ya Şubat 1877’de yazdığı bir mektupta, onu özlediğini, hâlâ Perşembeleri 
konuk kabul ediyorsa ziyaretine gitmek istediğini yazıyor (1965: 147).

7 Zola’nın Cézanne’ın sergiye alınmasını istediği mektup için bkz. Frankofoni 34, 2019.
8 Dizinin ilk romanı Rougonlar’ın Yükselişi (La Fortune des Rougon) 1870’te tefrika edilirken 

savaş nedeniyle yarım kalır. Kitap, 1871’de yayımlanır. 
9 Romandaki tabloda ön planda bir erkek, geri planda iki kadın var; Manet’nin resmindeyse 

ön planda iki erkek, arka planda bir kadın yer alıyor. Romandaki nü uzanmış, Manet’nin 
resmindekiyse oturuyor. Manet, Déjeuner sur l’herbe https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/
oeuvres-commentees/peinture.html

10 É. Manet’nin Guerbois’yı çizdiği Au Café adlı taşbaskısı, Washington’da National Gallery’de 
sergileniyor. 

11 Claude Monet, Les Déchargeurs de charbon (1875), Musée d’Orsay’de sergileniyor. https://
www.musee-orsay.fr/

12 Louis-Auguste Cézanne 1886’da öldüğünde bir milyon iki yüz bin altın Frank miras bırakır. 
Mitterand, bu paranın XX. yüzyılın sonlarındaki 30-35 milyon Franka eşdeğer olduğunu belirtir 
(1999: 113). Bugünkü değeri yaklaşık 6-7 milyon Avro olmalı. 

13 Babası, o küçükken annesini terk eden, hayırsız Lantier’dir (Meyhane – L’Assommoir). 
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Karnı’nda (Le Ventre de Paris) önemli bir roman kişisi olarak yer alır. Ayrıca, Claude’u 
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* Sanat ve edebiyat tutkunu sevgili annem Şehza Tekay’ın anısına
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(heykeltıraş), çiftin nikâh tanıklarıdır. Alexandrine ve Zola’nın tanıkları da iki yazar (Alexis ve 
Roux), bir ressam (Cézanne) ve bir heykeltıraştır (Solari). 
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20 bkz. Frankofoni 34, 2019.
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