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İKİ ZOLA : DENEYSEL ROMANCI VE DENEK*

Gül TEKAY BAYSAN**

DEUX ZOLAS : ROMANCIER EXPÉRIMENTAL ET SUJET D’UNE 
EXPÉRIMENTATION

Dans Thérèse Raquin (1867), son premier grand roman, Zola décrit un homme et une femme 
conduits au meurtre par leur “instinct”, en étudiant “les fatalités de leur chair” à l’instar des 
“chirurgiens” qui dissèquent des “cadavres”.  Zola est notamment connu pour son cycle romanesque 
Les Rougon – Macquart, Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire (1871-
1893), où il représente toutes les classes sociales sous Napoléon III suivant le coup d’État de 1851. 
Cette œuvre reflète son ambition de fonder une esthétique sui generis sur une base scientifique. 
Dans les manuscrits préparatoires du cycle, il se trouve des notes tirées de quelque vingt-cinq 
œuvres scientifiques comprenant les domaines de biologie, médecine et psychologie, par exemple 
les travaux sur l’hérédité du Dr. Prosper Lucas. Zola présente sa théorie littéraire dans son Roman 
expérimental  (1880) où il prétend imiter L’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale 
du Dr. Claude Bernard. Dans Lourdes de sa trilogie des Trois Villes  (1893-1898), il explique des 
miracles médicaux en les reposant sur la thèse de “faith-healing” (la foi qui guérit) lancée par le 
Dr. Charcot, précurseur de la neurologie et  maître des grands neurologues comme S.  Freud et 
G. de la Tourette. Dans son dernier cycle Quatre Évangiles (1899-1903), Zola crée une utopie 
qui ne s’accorde guère avec sa méthode scientifique. Néanmoins, le Travail de cette tétralogie, 
tout comme Paris du cycle précédent, est un panégyrique du savant. Zola est soumis, pendant 
près d’un an, à une enquête médico-psychologique effectuée par Édouard Toulouse, médecin en 
chef d’un asile et directeur d’un laboratoire de psychologie expérimentale. En 1896, au nom de la 
“vérité”, son  “unique amour”, Zola accepte la  publication des résultats de l’enquête dans un livre 
où ses défaillances et faiblesses physiques et psychologiques, en passant par la fréquence urinaire 
jusqu’aux obsessions et phobies sont révélées. Le présent travail aborde l’inclination d’Émile Zola 
pour la science, non seulement comme un romancier naturaliste, mais aussi et surtout comme un 
homme célèbre qui consentit à être le sujet d’une recherche scientifique. Voici Zola qui croit en la 
science, l’unique voie, selon lui, qui mène au bonheur.
Mots-clés: Zola, science et littérature, naturalisme, roman expérimental, enquête médico-
psychologique, Édouard Toulouse, sujet d’expérimentation, génie et neuropathie

TWO ZOLAS: EXPERIMENTAL NOVELIST AND SUBJECT OF AN EXPERIMENT
In Thérèse Raquin (1867), known to be his first great novel, Zola describes a man and a woman 
driven to murder by instinct, analysing them in their “flesh”, like “surgeons” dissecting “cadavers”.  
Zola is mostly known for his family saga Les Rougon – Macquart, Histoire naturelle et sociale 
d’une famille sous le Second empire - Natural and social history of a family under the Second 
Empire, published between 1871-1893, in which he represents all social classes during the reign of 
Napoleon III following the coup d’etat of 1851. This work reflects the author’s ambition to found 
his own aesthetics on a scientific basis. The preparatory manuscripts for this saga contain notes 
from at least twenty-five works on biology,  medicine and psychology, e.g. Dr. Prosper Lucas’ work 
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on heredity. Zola theoreticises his literary naturalism in Roman expérimental – Experimental novel 
(1880) in which he claims imitating Dr. Claude Bernard’s Introduction à la médicine expérimentale. 
In Lourdes from his trilogy of Trois Villes – Three Cities (1893-1898), he explains medical miracles 
through faith-healing thesis instigated by Dr. Charchot, a pioneering neurologist who is also 
known to be S. Freud’s and G. de la Tourette’s teacher. Zola’s last cycle, Quatre Évangiles - Four 
Gospels (1899-1903), in contrast with his scientific method, creates a utopia. Nevertheless, Travail 
- Labour of the tetralogy, just as Paris of the preceding cycle, distinguishes as a panegyric of 
men of sciences. Zola endures, for about a year, a medico-psychological enquiry made by Dr. 
Édouard Toulouse, the Chief Medical Officer of an asylum and the Director of the Laboratory of 
Experimental Psychology then. In 1896, in the name of “truth”,  his “unique love”, Zola consents 
to the publication of the results in a book in which his physical and psychological weaknesses, from 
urinating problems to obsessions and phobias are revealed. This article approaches Émile Zola’s 
inclination to science not only as an author known to be the leading exponent of literary naturalism 
but also as a celebrity who accepts to be a human subject in an experiment. This indicates Zola’s 
belief in science, the only way leading to happiness for him.
Keywords: Zola, science and literature, naturalism, experimental novel, medico-psychological 
research, Édouard Toulouse, test subject, genius and neuropathy

Giriş  
Bu makalede, olgucu bir anlayış ve gerekirci bir yaklaşımla yaşadığı çağın Fransız 

halkını tüm toplumsal sınıflarıyla, bir sosyolog, hatta bir etnolog gibi inceleyen Émile 
Zola’nın bu yönüne değinilmeden, pozitif bilimlerle, özellikle biyoloji ve tıpla olan iliş-
kisi ele alınmaktadır. Zola’nın bilime duyduğu ilgi, ne ilk kez Thérèse Raquin’le (1867) 
ortaya çıkar, ne de Rougon-Macquart romanlarının bitmesiyle (1893) son bulur. Deli-
kanlılığında bilim konulu şiirler yazmaya başlar. 1896’da ününün doruğundayken, tıp ve 
psikoloji alanlarını kapsayan uzun soluklu bir araştırmada denek olması, ardından sonuç-
ların yayımlanmasını kabul etmesi, onun bilim tutkusunu ortaya koyan ilginç bir örnek. 
Bu makale, Zola’nın yaşamında ve yapıtlarında bilimin etkisini ele almayı ve yazarı konu 
alan bilimsel araştırmanın bulgularını irdelemeyi amaçlıyor.

Genç Zola ve Bilim 
Zola için bilim hep çok çekici olmuştur. Babasına duyduğu özlemin bu tutkuda payı 

olduğu düşünülür. Aix’e içme suyu sağlayan bir barajın mühendisi olan François Zola, şan-
tiyede hastalanarak ölmüş, yıllar sonra, yaptığı baraja Zola adı verilmiştir. On dokuz yaşın-
dayken La Provence’ta (1859) yayımladığı Le Canal Zola adlı şiirde, babasını yüceltmekte, 
ondan çorak toprakları canlandıran, Musa’ya, Promete’ye denk doğaüstü güçlere sahip bir 
kahraman olarak söz etmektedir. (Brown, 1997 : 56).  Bu gençlik şiirindeki  uzam betim-
lemelerinin benzerlerinin birçok Rougon-Macquart romanında, özellikle Doktor Pascal’de 
yer aldığını ortaya koyan bir yazı, Zola’nın ileri yaşlarında da insanın doğaya karşı verdiği 
savaşta bilimin ve teknolojinin önemini vurguladığını,  kahramanları arasında çok sayıda 
mühendis olduğunu anımsatıyor. (Verret 2012 : 2, 4). Aynı yıl Sorbonne’da girdiği baka-
lorya sınavınının yazılı kısmında çok iyi notlar alır; ancak sözlü sınavı başaramaz. İleride 
dünya edebiyatının devleri arasına girecek olan delikanlı, fizik, kimya, cebir ve geometri-
den yüksek notlar aldığı halde, tarih, yabancı dil ve edebiyat alanında “yetersiz” bulunur. 
Kurulda yer alan fencilerin  çabalarına karşın, edebiyatçı üyenin katı tutumu yüzünden ba-
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şarılı olamaz. Aslında, babasının Paris’teki dostları sayesinde burslu olarak girdiği çok iyi 
bir lisenin, başarılı bir öğrencisidir. Ancak, yoksulluk ve yalnızlık çektiği Paris’te, Aix’e 
duyduğu özlem yetmezmiş gibi, ateşli bir hastalık yüzünden âdeta ölümden dönmüştür. 
Birkaç ay sonra Marsilya’da yeniden şansını denerse de başarılı olamaz. (Mitterand, 1999 : 
212), (Brown, 1997 : 61- 62). Böylece genç yaşta çalışmaya başlar. 

Émile’in bilime duyduğu ilgi, gittikçe bir tutkuya dönüşür. Yirmi yaşındayken, üç bö-
lümden oluşan uzun bir şiir2 yazmayı tasarlar. Dünyanın oluşumunu ve yerkabuğundaki 
hareketleri, ardından ilkel insanın doğuşunu ve uygarlıkların kuruluşunu, son olarak da 
gelecekte insanın yerini alacak kusursuz yaratıkların ortaya çıkışını işleyecektir. Bu tasarı 
“bilimler arasındaki ilk büyük aşkı olan jeoloji” tutkusunu ortaya çıkarır. (Walker, 1984 : 
50). Mitterand, genç şairin “türlerin kökenini ve başlıca evrensel kalıtım  yasalarını” an-
lamaya çalıştığını, “insanlığın doğal tarihi” fikrinin bu tasarıyla filizlendiğini; bir yandan 
romantiklerden, bir yandan da on yedinci ve on sekizinci yüzyıl deist ve materyalist filo-
zoflarından etkilendiğini düşünür. (1999 : 281-282). Bu sırada, yine dünyanın oluşumu 
üzerine, din ve kuşku izlekli iki şiir3 yazar. (Walker 1984: 51).

Satıcı olarak girdiği Hachette’te zekâsı ve bilgisiyle kısa sürede yükselmesi, yayın 
dünyasıyla ve Paris’in seçkin entelektüel kesimiyle tanışması, yaşamını tümden değiş-
tirecektir. Mitterand, Hachette’in, bakalorya sınavını veremeyen Zola’nın üniversitesi 
olduğunu belirtir. Konferanslara katılmakta, kendisine sistemli bir okuma izlencesi oluş-
turmaktadır. Bu sayede yakından tanıdığı Taine’in yapıtları, onun Balzac, Stendhal ve 
Flaubert’e olan hayranlığı, genç Zola’yı derinden etkiler; olguculuğu da, doğalcılık te-
rimini de ondan alır. (Mitterand, 1999 : 338, 347). 1864’te, yirmi dört yaşındayken ya-
yımladığı bilim ve şiirde ilerlemeler konulu yazı4, onun “ilk edebiyat bildirgesi” (Walker, 
1984 : 50-51), hatta Zola  “doğalcılığının kurucu metni” (Mitterand, 1999: 396) olarak 
nitelenebilir. İki yıl sonra Fransa Bilim Kongresi üyesi olarak bir sunum yapmak üzere 
Aix’e çağrılır. (Brown, 1997 : 146). Bu sırada birkaç kurgusal yapıtı, bir edebiyat, bir de 
sanat eleştirisi kitabı bulunan, tanınan bir gazetecidir. Ancak, romancı olarak asıl ününü 
bir yıl sonra yayımlayacağı Thérèse Raquin’e borçlu olacaktır.

Ünlü Romancı ve Bilim
1867’de yayımlanan Thérèse Raquin, edebiyat ve sanat çevrelerinde adı birkaç yıldır 

bilinen Émile Zola’nın ilk önemli yapıtıdır. Bu kitap, güdüleri tarafından cinayete sürük-
lenen bir kadınla bir adamın romanıdır. Louis Ulbach, Ocak 1868’de Le Figaro’da Fer-
ragus takma adını kullandığı bir yazıda, Thérèse Raquin’i “kokuşmuş edebiyat” olarak 
niteler. İkinci baskının Önsözü (1868), hem ona, hem de tüm tutucu eleştirmenlere yanıt 
niteliğindedir. Genç yazar, onlardan alaycı bir dille “bazı erdemli eleştirmenler” olarak 
söz eder. Zola, etten kemikten oluşan, kanlı canlı bu iki roman kişisini  âdeta kadavraları 
kesip biçen “cerrahlar” gibi incelediğini,  “vicdan azabını” bir “fizyoloji vakası”, “organik 
bir bozukluk” olarak ele aldığını anlatırken bilim tutkusunu da ortaya koyar. (Zola, 1902). 
Ulbach’ın Thérèse Raquin’de kokuşmuşluk olarak nitelediğinin, materyalist Zola’nın, 
edebiyatı “gerçeği örten eğretilemelerden kurtarma”, idealizmden “arındırma” girişimi 
olduğu saptanabilir. (Bell, 1995 :130).  Zola’nın tutkusu günümüzde de bilim çevrele-
rinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Örneğin bir psikiyatri makalesi, Thérèse Raquin’de 
yer alan her bölümün, “roman kişisinin ruhunun tümüyle dışarıda bırakıldığı” “ilginç bir 

Frankofoni,  2021 / 2, Sayı 39, 173-182



176

fizyoloji vakası” olduğundan söz ediyor.  Psikiyatrların da benzer bir yol izlediğini; “has-
talığın biyolojik, psikolojik ve toplumsal nedenlerini birbirinden ayırmaya çalıştıklarını”; 
Zola’nın bu nedenler arasındaki “örtüşmelerin ve etkileşimlerin” ayırdında olduğunu  an-
latıyor. Romancının, “zamanının çok ilerisinde” olduğunu, “disiplinlerarası yaklaşımın 
değerini” kavradığını vurguluyor. (Rogers & Patterson, 2015 : 36). Bu bağlamda, Tıpta 
İnsanbilimleri5 olarak adlandırılan alanın önemini anımsıyoruz.

Bu romanda, Émile Deschanel’in, yazarların ve sanatçıların fizyolojisini doğal eleş-
tiri adını verdiği yöntemle incelediği denemesinin6 etkileri görülür. (Bertrand, 2016). 
Zola’nın gençliğinde jeolojiye ilgi duyduğunu saptayan Walker’a göre, Thérèse Raquin, 
yaşı ilerledikçe öncelikle fizyolojiyle özdeşleşen yazarın bu eğiliminin ortaya çıktığı ilk 
yapıttır. (1984:50). 

Zola, en çok, içinde Germinal, Nana, Meyhane, Tazı Payı gibi başyapıtların yer aldığı 
Rougon – Macquart : İkinci İmparatorluk Döneminde Bir Ailenin Doğal ve Toplumsal 
Tarihi (1870-1893) adlı roman dizisiyle tanınır. Romancı, yirmi kitaptan oluşan dizide 
1851 darbesiyle imparator olan III. Napolyon’un yirmi yıla yaklaşan hükümdarlığı bo-
yunca Fransız halkını oluşturan tüm sosyal sınıflara, belli başlı siyasal olaylara, ekonomik 
ve kültürel olgulara yer vererek bir dönemin toplumsal tarihini yazar. Bu onun toplumbi-
limci, hatta etnolog yönüdür. Beş kuşağı temsil eden roman kişilerinin ortak bir büyükan-
neyle iki ayrı büyükbabaya dayanan soy geçmişleriyse7,  yapıtın doğal tarihinin dokusunu 
oluşturur. Büyük bir emek,  bilgi birikimi ve yöntemli çalışma  ürünü olan bu anıtsal 
yapıt, Zola’nın bilim temelli bir estetik kurma tutkusunu yansıtır. Yapıtını oluştururken 
Prosper Lucas’nın kalıtım kuramından sıklıkla yararlansa da, bunun “bir kurgu strateji-
si” olduğunu vurgulayan Baguley gibi (2014: 429), Mitterand da yazarın asıl amacının 
“romanda estetik sorununa bir çözüm bulmak” olduğunu ileri sürüyor. Bu diziyi oluştu-
rabilmek için kütüphanelerde uzun araştırmalar yapan Zola’nın hazırlık çalışmalarında 
biyoloji, tıp, psikoloji alanlarında yirmi altı kitabın adı geçer. Moreau de Tours’un marazi 
ruh durumunu irdelediği yapıtı8, Morel’in fiziksel, zihinsel ve ahlâki yozlaşmaları ince-
lediği çalışması9 gibi birçok kitap hakkında onlarca not tutar. Lucas’nın kalıtım konulu 
yapıtıyla10 Letourneau’nun tutkularla ilgili araştırmasını11 özellikle iyi çalışır; bu iki kitap 
hakkında 60 sayfalık bir özet çıkarır. (Mitterand, 1999 : 719-723). Bütün bunlar güncel 
kaynaklardır; hepsi “1850-1868 arasında yayımlanan, alanda yürütülen araştırmaların en 
son durumunu yansıtan çalışmalardır”. (Bertrand, 2016). 

Zola’nın çalışmalarını dikkatle izlediği bilim insanları arasında Dr. Claude Ber-
nard’ın özel bir yeri var. Rougon-Macquart romanlarını yayımlamayı sürdürürken, yıllar-
dır uyguladığı doğalcı yöntem üzerine kuramsal bir yapıt yayımlar : Deneysel Roman12. 
Burada, Claude Bernard’ın deneysel tıp hakkındaki görüşlerinden yararlandığını, hatta 
onun kitabını13 olduğu gibi aldığını, yalnızca “doktor” sözcüğünü “romancı” ile değiş-
tirdiğini ileri sürer. Deneysel romancı, yalnızca kanıtlanmış olguları kabul etmeli, ken-
di duygularını denetlemeye çalışmalıdır. Deneysel romanın, çağın bilimsel gelişiminin 
ürünü olduğunu, edebiyatın bundan böyle “soyut”, “metafizik insan” yerine “fizyolojik 
insanı” inceleyeceğini vurgular. Bir biyoloji dergisinde yayımlanan Zola ve Dr. Bernard 
konulu bir makalede, bilim – edebiyat etkileşiminin Zola’dan önce de var olduğu belirti-
liyor. Yine de, “Bernard-Zola örnek olayı” olarak adlandırılan bu durum, bilimle edebiyat 
arasında “alışılmamış bir ilişki” olarak niteleniyor. (Conti & Conti, 2003 : 868). Oysa 
Henri Céard, Dr. Bernard’ın kitabını Zola’ya 1878’de kendisinin verdiğini, dolayısıyla 
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onun yıllardır yayımladığı romanlarda deneysel tıp tezlerinden yararlanmış olmasının 
olanaksız olduğunu ileri sürmüştür. (Conti & Conti, 2003 : 866). Ancak, kitap olarak ilk 
kez 1880’de yayımlansa da, Deneysel Roman, Zola’nın uzun süredir birçok öyküsünü ve 
makalesini gönderdiği Rus gazetesi Messager de l’Europe’ta 1875’te çıkmaya başlayan 
yazıları içermektedir. Ayrıca, yazarın  Rougon – Macquart romanları için 1868-1869 ta-
rihlerinde yaptığı hazırlık çalışmalarının belgeleri arasında, Dr. Bernard’ın 1855-1856 
yıllarında Collège de France’ta verdiği derslerden derlenen, deneysel fizyolojinin tıpta 
uygulanması konulu bir kaynak14 da yer almaktadır. (Conti 867-868).

Zola’nın, Rougon-Macquart romanlarını yazmaya başladıktan sonra geçen yirmi yılı 
aşkın sürede kalıtım konusunda yeni şeyler öğrenmeyi sürdürdüğü, Lucas’nın öğretisine 
bağlı kalsa da, Darwin, Spencer, Galton, Weismann gibi kuramcıları da okuduğu biliniyor. 
Örneğin, son Rougon-Macquart romanının başkişisi Doktor Pascal, Weismann’ın ırsiyet 
plazması kuramını benimsemektedir15 (Baguley, 2014: 429). Bu roman, yazarın sistemli 
çalışmasını ve bilgi birikimini yansıtan ve yeni yayınları okuduğunu gösteren önemli bir ör-
nektir. Yirminci yüzyılın sonlarında yayımlanan bir jinekoloji makalesinde, Zola, bu roman 
bağlamında “genetikte ve terapötikte parlak bir öncü” olarak niteleniyor. Makalenin yazar-
ları, günümüzde “plasebo etkisi” olarak adlandırılan tedavi yönteminin, roman karakteri Dr. 
Pascal tarafından uygulandığına değiniyorlar. (Malinas & Malinas, 1993).

Yazar, Doktor Pascal’in hemen ardından, başkişisi Pierre Froment’ın üç kentle ilgili 
gözlemlerinden oluşan yeni bir roman serisi16 yaratır.  Lourdes, Roma ve Paris’i, kuşku-
cu papaz Pierre’in gözünden anlattığı bu üçlemede, toplumsal ve ideolojik vurgu göze 
çarpar. Ancak özellikle Lourdes’da bilim-edebiyat bağı çok sıkı bir biçimde sürmektedir. 
Zola bu romanda şifa umuduyla Lourdes’a hacı olmaya giden umarsız hastaları betimler. 
Pierre’in tanık olduğu tansıklar, Sigmund Freud ve G. de la Tourette’in de hocası olan 
nörolog Jean-Martin Charcot’nun histeri konusundaki çalışmalarına ve imanla iyileşme17 
tezine dayanır. Roma’da inancını tümüyle yitiren, Paris’te iyilik ve adalet arayışı içinde 
olan Pierre, bilim adamı olan ağabeyi Guillaume’un etkisiyle papazlığı bırakır ve evlenir. 
Burada Guillaume aracılığıyla bilim ve bilim insanı yüceltilmektedir. 

Pierre’in çocukları Zola’nın Dört İncil18 adını verdiği son roman dizisinin kahraman-
ları olurlar: Döl Bereketi, Emek, Gerçek, Adalet19.  Zola, bilimsel yöntemden uzaklaştığı 
düşünülen bu son dönem romanlarında düşsel bir dünya kurar. Rougon ailesiyle yakın 
geçmişin, üç kenti ele alarak yaşadığı anın tarihini yazan Zola, son olarak geleceğin tari-
hini oluşturmaya çalışmıştır. İdealist bir bakış açısıyla ve didaktik kaygılarla yazdığı bu 
romanlarda bile bilim önemli bir yer tutar. Belki de bu nedenle bilim dünyasının dikkatini 
çekmiştir. Zola’nın doğum tezlerine20 dayandırdığı Döl Bereketi’nin, Freud tarafından 
çok beğenildiği söylenir. Yukarıda da sözü edilen tıp makalesindeyse, yazarın, ana-çocuk 
sağlığı ve koruyucu hekimlik konusundaki öngörüleri vurgulanıyor. (Malinas & Malinas, 
1993). Sınıf ve ulus ayrımı olmayan bir ütopyanın öykülendiği Emek, iki kahramanından 
biri mühendis Luc Froment, diğeri mucit Jordan olan bir bilim destanıdır. Bu romanda 
yazarın bir yandan düşsel bir toplum kurarken, bir yandan da ölümünden yıllar sonra 
meydana gelecek olan dünya savaşlarını ve devrimleri öngörmüş olması dikkat çekici. 
Dogmatik eğitimin karşısına bilimsel ve laik, milli eğitimi koyduğu Gerçek’te de bir ön-
görü yer alır. Öğretmen Simon, yıllar sonra beraat edecek; kazanan gerçek ve adalet ola-
caktır. Tıpkı öğretmenin temsil ettiği Subay Dreyfus’un, Zola’nın ölümünden yıllar sonra 
aklanacağı gibi. 
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Denek Olarak Zola  
Zola 1896’da, genç bir psikiyatr olan Édouard Toulouse’un21 (1865-1947) üstün zekâ 

ve nevroz konusunda kendisini konu alan bir araştırma yapmasını kabul ettiğinde, ünü-
nün doruğundadır. Çok sayıda hayranı, epey de düşmanı olan Zola’nın, neredeyse attığı 
her adım haber olmaktadır. 

Toulouse, araştırmasının sonuçlarını aynı yıl bir kitapta yayımlar. Bu bölümde, adını di-
limize Üstün zekâ üzerine bir tıp – psikoloji araştırması: Emile Zola / üstün zekâ – nevroz22 
bağlantısı olarak aktarabileceğimiz bu yapıtın bazı bulguları özetlenerek irdelenecektir. 

Dr. Toulouse, tıp, psikoloji, antropoloji, grafoloji gibi çeşitli disiplinlerde çalışan on 
yedi bilim insanının katkılarından söz eder. Çok farklı bilim alanlarındaki çalışmalarıyla 
tanınan, Londra Kraliyet Akademisi üyesi Francis Galton da Toulouse’un teşekkür ettiği 
uzmanlar arasında yer alır.

Kitabın başında, Zola’nın, araştırma sonuçlarının yayımlanmasına rıza gösterdiği 
bir mektup yer alır. Bu izni, “biricik aşkım” diye nitelediği “gerçek” adına vermektedir. 
Hiçbir şey saklamaya gerek duymadığını, her zaman doğru ve yararlı olduğuna inandığı 
şeyleri yaptığını vurgularken, verdiği izni şu sözlerle gerekçelendirir: “Beynim âdeta cam 
bir kafatasının içinde; onu herkese sundum; ve herkes tarafından okunmasından korkmu-
yorum”. (Toulouse 1896: VII-VIII)

Kitabın çıktığı yıl yayımlanan bir makale-
de, Zola’nın, en az bir yıl boyunca sayısız tıbbi 
ve psikolojik araştırmaya “hayran olunacak bir 
sabır ve içtenlikle” katlandığından söz edilir. 
(Binet, 1896: 621). Aslında Zola’nın böyle sı-
kıntılı bir süreci yaşamayı kabul etmesinin ar-
dında, karikatürlerde domuzla ilişkilendirilen 
“müstehcen” kitap yazarı, “pislik” romancısı 
imgesinden kurtulma isteğinin de mutlaka payı 
vardır. (Stibler, 2012).

Toulouse, İlk Çağ’dan itibaren dehayla si-
nirsel rahatsızlıklar arasında bağ kuran önemli 
düşünür ve bilim insanlarını anar; bu konudaki 
farklı görüşleri tanıtır ve bunlar karşısındaki ko-
numunu açıklar.  Aristoteles’in edebiyatta yara-
tıcılığı manik durumla ilişkilendirdiğini, Moreau 
de Tours’a göre nevrozun dehanın bir ön koşulu 
olduğunu belirtir;   Lombroso’nun, dehanın bir 
sara belirtisi olduğu savını reddeder. (1-17).  Ki-
tabı inceleyen  makalede de benzer bir saptama  
yer alır; “on dokuzuncu yüzyılda bile  dehanın 
saranın örtük bir biçimi” olarak görülmesinden 

hayretle söz edilirken, tarihsel yöntemi kabul etmeyen Toulouse’un, “doğrudan gözlem” 
yöntemini benimsemesi  takdir edilir. (Binet, 1896 : 620-621). Böyle bir çalışmanın, Zo-
la’nın deneysel yöntem anlayışıyla da uyumlu olduğu açık.
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Doktor Toulouse daha kesin bir anlam içermesi nedeniyle “üstün zekâ” terimini 
“deha” sözcüğüne yeğlediğini belirtir. (1896 : 40). Dehanın bir nevroz ürünü olduğunu ya 
da nevrozun nedeninin deha olduğunu ileri süren iki karşıt kuramı da yadsır.  Ona göre, 
kasların çalışması için olduğu kadar, beynin işlevlerini yerine getirebilmesi için de sağlık 
ve denge gereklidir.  Ancak, nevroza karşın yetenek varlığını sürdürebilir. Öte yandan, 
yine bir nevroz belirtisi olabilecek duygusallık, yaratıcılık için bir ölçüde gerekli olabilir. 

Toulouse, genel bilgiler verdiği ve kendi bilimsel savını sunduğu girişin ardından, 
araştırmanın özel konusuna geçer. Önce, Émile Zola’nın kendi anlatımından ve yaşa-
möyküsünden23 yola çıkarak biyolojik ve tıbbi geçmişini ele alır. Babası zekî, maceracı 
bir adam, annesi zekî, sevecen ve duygusal bir kadındır. Zola’nın asabi yönü annesine 
çekmiştir. Çocukluğunda ve gençliğinde utangaç olduğu bilinir. Artık pek fark edilmese 
de, konuşma kusuru olduğu24 belirtilir. Alnındaki kırışıklıklar, duygusallığın belirtisidir; 
bu ciddi bir çocuk olarak görülmesine yol açmıştır. 18 yaşında tifo atlatmıştır. 

Daha sonra yazarın fiziksel özelliklerine geçilir: Boy 1,70, kilo 80 ayak numarası 
39. Başının ortalamadan büyük olması nedeniyle, Toulouse Zola’nın beyninin de büyük 
olabileceğini varsaysa da bu konuda kesin bir yargıya varmaktan kaçınır. Bazı çalışma-
lar için Emniyet’ten yardım alınır; Zola’nın çeşitli açılardan resmi çekilir. Parmak izleri 
Galton tarafından incelenir.

Zola’nın parmak izleri. Kaynak : Toulouse, 1896 : 141

Süreç boyunca birçok kez muayene edilen Zola’ya çeşitli testler uygulanır. Bazı 
muayeneler aralıklarla birçok kez yinelenir. İdrar tahlilleri sonucu ürik asit düzeyinin 
normalin biraz üzerinde olduğu, bunun sağlıksız beslenmeleri nedeniyle beyin gücüyle 
çalışanların ortak sorunu olduğu belirtilir. Çocukluğundan beri miyop olan yazara, bir de 
görme alanı testi uygulanır. 

Zola’nın çalışırken işine aşırı odaklandığı ve çabuk yorulduğu, nabzının ve tansi-
yonunun düştüğü, midesine kramplar girdiği, ancak çabuk iyileştiği gözlemlenir. Sağlık 
sorunlarından bazılarının duygusallığa bağlı sinir bozukluğundan ileri geldiği saptanır. 
Çok sık idrara çıkması, topluluk önünde konuşurken ellerinin titremesi, bazı kasılmalar, 
yalancı angina pektoris25 … Psikosomatik olarak adlandırılabilecek sıkıntıları olduğu, 
belki de panik atak nöbetleri geçirdiği anlaşılıyor. 
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Zola’nın kendi anlatımlarından, birçok kaygıya, takıntıya, fobiye, hatta saçma olduğu-
nu çok iyi bildiği halde bazı batıl inançlara sahip olduğu, bazen karabasan gördüğü ortaya 
çıkıyor. Yazmaya başladığı bir kitabı bitirememek, topluluk önünde yaptığı bir konuşmayı 
tamamlayamamak gibi kaygıları var.  Ansızın ölmekten korktuğunu26, bazen yaşadığından 
emin olmak için gözlerini yedi kez açıp kapadığını belirtir. Bir başka takıntısı da aritmoma-
nia: yürürken yoldaki lamba direklerini saymak, evlerin ve araba plakalarının numaralarını 
toplayarak bu sayıya eklemek gibi bir takıntısı var. Aynı mobilyaya birkaç kez dokunma-
dan, aynı çekmeceyi açıp kapamadan uyuyamadığını, karanlıktan ve fırtınadan korktuğunu 
anlatır. Bazı marazi düşüncelerden kendini alamadığını öğreniyoruz; örneğin, bir tren yol-
culuğu sırasında tünelde sıkışıp kaldığını kafasında canlandırmak gibi27. 

Dr. Toulouse Zola’ya birçok psikolojik test uygular. Bazıları çok sıkıntı verdiği için 
uzatılmaz ve tekrarlanmazsa da, birçoğundan sonuç alınır.  Bu testler, mükemmel bir topog-
rafik belleği olduğunu ve renklerle ilgili duyarlılığını gösterir. Koku duyusu ortalamanın 
üstünde olmasa da kokuyla ilgili belleği ve bunun zihinsel kullanımı onu diğer insanlardan 
ayıran önemli bir özellik olarak belirir. Belleği çok güçlüdür; iki yaş civarını hayal meyal, 
üç buçuk yaşından sonrasını çok iyi anımsar. Yapılan birçok test, Zola’nın  nesneler konu-
sunda görsel belleğinin, sözcükler konusundaysa işitsel belleğinin gücünü ortaya koyar.  

Dalgın olduğu halde istemli belleğinin çok gelişmiş olduğu anlaşılır. Yüksek bir 
gözlem gücüne sahip olduğu; kısa bir süreliğine gösterilen resimleri sonradan ayrıntıyla 
betimleyebildiği fark edilir. Kolay öğrendiği ancak kolay kolay etki altında kalmadığı, 
telkinlere açık olmadığı saptanır. Örneğin, Doktor Toulouse’un tuzak sorularının hiçbiri-
ne kanmamıştır. İstemsiz imgelem testleri de uygulanır. Sözcüklerin Zola’da anlık, ken-
diliğinden çağrışımlar oluşturduğu, örneğin “bıçak” sözcüğünün “şiddet” ve “korkuyu” 
çağrıştırdığı, bir “hayvan” imgesi doğurduğu gözlemlenir. 

Toulouse, yazarın özel yaşamına çok fazla girmeden araştırmanın cinsellikle ilgili 
bulgularını da yayımlar. Bekârete önem verilmesini anlamsız bulduğunu, güzel kokuya 
duyarlı olduğunu, ancak ağır parfümlerden hoşlanmadığını belirtir. Zola’nın genç kadın-
lardan hoşlandığını söylemesi, iki çocuğunun annesi Jeanne Rozerot’yla olan ilişkisiyle 
ilgili üstü kapalı bir itiraf gibidir.

Doktor Toulouse, araştırmanın sonunda, Zola’nın epileptik olmadığını, histeri ya da 
bir başka sinirsel hastalığı bulunmadığını, ancak asabi bir kişi, bir nevropat olduğunu 
saptar.  Bilim adamına göre, bunu yalnızca kalıtımla açıklamak olanaksızdır. Kalıtım, 
zemini hazırlamış, aralıksız süregelen zihinsel çalışmaysa sinir sistemini yavaş yavaş tah-
rip etmiştir. Bazı sinir bozukluklarına karşın, Zola’nın, “algılarda keskinlik”, “dikkat ve 
odaklanma”, “olağanüstü azim”, “iş disiplini” gibi niteliklere sahip, “iradesi güçlü” ve 
“dengeli” bir insan olduğu sonucuna varır. (1896 : 280-282) 

Sonuç 
Bu makalenin ilk bölümlerinde, gençliğinden ileri yaşlarına kadar Zola’nın bilimle 

olan ilişkisi, yaşamı ve yapıtları açısından ele alınırken, doğal bilimlerin, özellikle biyo-
loji ve tıbbın öneminden söz edildi. Zola – bilim ilişkisinin, onun en bilinen kuramsal 
yapıtı olan Deneysel Roman’ı yayımlamasından yıllar önceye dayandığı anlatıldı. Yazarın 
yapıtlarında yer alan bilimsel tezlerin, günümüzde bile tıp ve biyoloji alanlarından bazı 
bilim insanlarının ilgisini çektiğini gösteren örnekler verildi. Rougon – Macquart roman-
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larından sonra Zola’nın duygu ve düşüncelerini açıkça belirttiği, kendi deneyimlerini, 
hatta benini çok fazla yansıttığı için Doğalcılıktan uzaklaştığı savlanan son dönemdeyse 
ya bilimsel tezlere dayanan ya da başlıca roman kişileri bilim insanı olan yapıtlar yazdığı 
vurgulandı. İlk bölümlerde bilimin yazar Zola’ya olan katkısı ele alınırken, son bölümde 
denek olarak yer aldığı araştırmayla, Zola’nın bilime yaptığı katkıdan söz edildi. Ancak 
bu katkının yalnızca çalışmanın yapıldığı dönemin tıp ve psikoloji alanlarıyla sınırlı ol-
madığı açık. Bulgular, Zola yapıtlarının birçok özelliğiyle   ilişkilendirilebilir. Uzamsal 
ve kokusal bellek, renklere duyarlılık, gelişmiş istemli bellek, sözcüklerin çağrıştırdığı 
imgeler gibi. Yazarın betimleme gücü, kurgusal uzamlarının canlılığı, imgelerinin zen-
ginliği, nesnelerin yapıtlarında oynadığı rol konusunda birçok ipucu içeren bu bulgular, 
bugün de Zola çalışmaları yapan edebiyat araştırmacılarını aydınlatacak niteliktedir.        

NOTLAR
1 Bu çalışma, Nisan 2018’de yapılan 13th Annual Conference of the British Society for  Literatu-

re and Science (Oxford Brookes Üniversitesi) ve Mart 2019’da düzenlenen XI. Ulusal Franko-
foni Kongresi (Galatasaray Üniversitesi) sırasında sunulan bildirilerin sentezinden üretilmiştir.

2 La Chaine des êtres, La Genèse 
3 Religion, Doute
4 Du progrès dans les sciences et dans la poésie
5 Medical Humanities / Humanités médicales
6 Physiologie des écrivains et des artistes. Essai de critique naturelle (1864)
7 Adelaide Fouque, torununun ona verdiği adla Tante Dide, bahçıvan olan kocası Rougon’dan 

bir, onun ölümünden sonra aşık olduğu Macquart soyadlı hayduttan iki çocuk sahibi olmuş-
tur. Ayrıca iki ayrı büyükbabadan gelen iki kuzen çocuğu evlenerek üçüncü bir soy (Mouret) 
oluşturmuşlardır. Doktor Pascal Rougon, adını taşıyan romanda beş kuşağı kapsayan bir soy 
ağacı çizer ve ailesinin biyolojik-genetik durumunu irdeler. Asırlık büyük nineyle birlikte, her 
kuşaktan aile üyesinin bu son romanda ölmesiyle Rougon-Macquart dizisi sona erer.

8 Psychologie morbide
9 Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine
10 Traité de l’hérédite naturelle
11 Physiologie des passions
12 Roman expérimental (1880). 
13 Introduction  à l’étude de la médicine expérimentale (1865)
14 Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la médecine. 
15 germ plasm theory - Das Keimplasma, Weismann, 1892. 
16 Trois Villes. Lourdes, Rome, Paris. (1893-1898)
17 Dr. Charcot, Zola’nın Lourdes romanından sonra yayımladığı La foi qui guérit adlı kitapta, 

adını vermeden yazardan söz eder. Doktor, bu kitapta  “iyileştiren iman” olarak çevrilebilecek 
İngilizce “faith-healing” terimini kullanır. 

18 Quatre Évangiles : Fécondité, Travail, Vérité, Justice - (1898-1903)
19 Zola’nın 1902’de ölmesi üzerine Adalet tasarı olarak kalır; Gerçek, 1903’te yayımlanır. 
20 Zola’nın nüfus artışını savunan makalesi için bkz. Dépopulation, Le Figaro, 23 mai 1896.
21 Dr. Toulouse, Paris Deneysel Psikoloji Laboraturarı’nın ve Villejuif Akıl Hastanesi’nin yöne-

ticisidir. Psikiyatri alanına getirdiği önemli yenilikler ve iyileştirmelerin yanında, edebiyatçı 
yönüyle de tanınır. Genç yaşından beri eleştirmenlik ve gazetecilik yapmaktadır. 1910’da Henri 
Poincaré hakkında benzer bir araştırma yayımlayacaktır. Demain (1912-1921) adlı edebiyat  
dergisinin  kurucusudur.

22  fr. “névropathie”. Petit Robert ve CNRS Sözlükleri, “névropathie” teriminin eski bir kullanım 
olduğunu, nevropatik sıkıntıların günümüzde nevroz (névrose) olarak adlandırıldığını yazıyor-
lar. Ayrıca CNRS, bu terimin sinir sistemindeki organik hastalıkları tanımlamadığını belirtiyor.
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23 Émile Zola. Notes d’un ami. Paul Alexis (1882) 
24 Aix’te okul çağındayken peltekliği alay konusudur.
25 Kalp spazmı sanılan göğüs ağrıları
26 Kaderin cilvesi, altı yıl sonra (1902) baca tıkanması yüzünden uykusunda ölecektir. 
27 Zola’nın, öldüğü sanılarak diri diri gömülen bir adamı konu alan  La mort d’Olivier Bécaille 

adlı öyküdeki başkişisi de benzer düşler görmektedir.
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