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ÖNSÖZ

Bir konu hakkında, etkileyeci ve kısa bir şekilde ifade edilen düşünceler olarak
tanımlanan özdeyişler; dünya tarihi ve siyasetine yön vermiş düşünürlerin, filozofların,
yazarların, şairlerin, politikacıların, bilim insanlarının ve aktivistlerin uzun yıllar
boyunca edindikleri teorik ve pratik deneyimleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
Genellikle yazılı kaynaklar aracılığıyla aktarılan özdeyişleri okuyup özümsemek;
okurun hayal gücünü geliştirmesine, evrensel sorunlar (insan ve hayvan hakları
ihlalleri, işsizlik, doğanın tahrip edilmesi vb.) karşısında sorumluluk bilincinin
artmasına yardımcı olur. Fransız yazınının, Fransa’da Aydınlanma Çağı’nı (17151789) başlatmış olması köklü bir geçmişe ve devrimci bir geleneğe sahip olduğunun
ve söz konusu bilincin Fransız toplumunda oluştuğunun en önemli göstergesidir.
Benzer şekilde, Türkiye’de de 1940’lı yıllardan itibaren, Köy Enstitüleri’nin
kurucusu ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel öncülüğünde yüzlerce
evrensel eserin Türkçeye çevrilmeye başlanması Türk Aydınlanma Devrimi’nin
anlaşılmasına katkı sunmuştur. O dönemde, Fransız yazarların da birçok eserinin
Türkçeye çevrilmesi hem çeviri çalışmalarına hem de Fransız yazın dünyasına
ilgiyi artırmıştır. Biz de Fransızca bölümlerinde okuyan öğrencilere, çevirmenlik
mesleğine yeni başlayanlara rehberlik edebilmek amacıyla Fransız yazarların özlü
sözlerini Türkçeye çevirerek bu seçkiyi hazırladık. Bu kapsamda, iki bölüm halinde
oluşan kitabın birinci bölümü Fransızca seçme özdeyişlerin Türkçe çevirilerine;
ikinci bölümü ise yazarların kısa biyografilerine ayrılmıştır.
Çeviri etkinliğiyle ilgilenen herkesin beklentilerini karşılayacağını umduğumuz bu
kitabın, yayına hazırlanmasında; desteğini ve ilgisini esirgemeyen sevgili dostum
Prof. Dr. İsmail ŞİRİNER’e, büyük bir sabırla radaksiyonunu yapan yoldaşım ve
eşim Saide DEMİRAL’a teşekkür ederim.

Serkan DEMİRAL
Artvin, Ekim 2020
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I.

BÖLÜM

Konu Başlıklarına Göre Fransızca
Özdeyişler ve Türkçe Çevirileri

L’Art-Sanat

L’art consiste à libérer la vie que l’homme a emprisonnée.
Sanat, insanın hapsettiği hayatı özgürlüğüne kavuşturmaktır.
(Gilles Deleuze)
Mon métier et mon art, c’est vivre.
Benim mesleğim ve sanatım yaşamaktır.
(Michel de Montaigne)
L’art n’a jamais été du côté des puristes.
Sanat, hiç bir zaman tasfiyecilerden yana olmamıştır.
(Jean-Paul Sartre)
L’art, c’est la plus sublime mission de l’homme puisque c’est l’exercice de la
pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre.
Sanat, insanın en yüce görevidir; çünkü sanat, dünyayı anlamaya ve anlatmaya
çalışan bir zihin egzersizidir.
(François-Auguste Rodin)
L’art naît de contrainte, vit de lutte, meurt de liberté.
Sanat; baskıyla doğar, mücadele ederek yaşar, özgür olarak ölür.
(André Gide)
Un homme ne doit jamais rougir d’avouer qu’il a tort; car, en faisant cet aveu,
il prouve qu’il est plus sage aujourd’hui qu’hier.
İnsan, hata yaptığını kabul etmekten asla utanmamalı; çünkü bunu itiraf ederek
bugün dünden daha olgun olduğunu kanıtlıyor.
(Jean-Jacques Rousseau)
L’art, c’est ce qui résiste: il résiste à la mort, à la servitude, à l’infamie, à la honte.
Sanat; ölüme, köleliğe, rezilliğe, utanca direnen şeydir.
(Gilles Deleuze)
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L’Art-Sanat

L’art, c’est le reflet que renvoie l’âme humaine éblouie de la splendeur du beau.
Sanat, güzelliğin ihtişamıyla göz kamaştıran insan ruhunun yansımasıdır.
(Victor Hugo)
Dans l’art, est beau uniquement ce qui a du caractère.
Sanatta sadece niteliği olan şey güzeldir.
(François-Auguste Rodin)
On peut aimer que le sens du mot art soit: tenter de donner conscience à des
hommes de la grandeur qu’ils ignorent en eux.
Sanat kelimesinin anlamı şudur: insanların kendilerinde olduğunu bilmedikleri
gücün farkına varmalarını sağlamak.
(André Malraux)
La sculpture donne de l’âme au marbre.
Mermere ruh veren heykeldir.
(François-René de Chateaubriand)
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Le Travail-İş/Çalışma

Le travail, entre autres avantages, a celui de raccourcir les journées et d’étendre
la vie.
İş, diğer faydalarının yanı sıra, günleri kısaltma ve ömrü uzatmaya yarar.
(Denis Diderot)
Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir, puisque, tout bien
vérifié, travailler est moins ennuyeux que s’amuser.
Zevkle olmasa da, en azından çaresizlikten dolayı çalışmak gerekir; çünkü
karşılaştırıldığında eğlenmek çalışmaktan daha sıkıcıdır.
(Charles Pierre Baudelaire)
Le travail est l’opium du peuple et je ne veux pas mourir drogué.
İş, insanların afyonudur ve ben uyuşturucudan ölmek istemiyorum.
(Boris Paul Vian)
Si l’on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. Si l’on veut devenir riche, il
faut trouver autre chose.
Hayatını kazanmak istiyorsan çalışman yeterlidir. Zengin olmak istiyorsan başka
bir şey bulman gerekir.
(Jean-Baptiste Alphonse Karr)
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La Morale-Ahlak

La morale a toujours été une manière de dire ce qui doit être et ce qui ne doit
pas être, et de se moquer de ce qui est.
Ahlak her zaman, ne olması ve ne olmaması gerektiğini söylemenin ve ne olduğuyla
dalga geçmenin bir aracı olmuştur.
(Clément Rosset)
Il ne faut de la morale et de la vertu qu’à ceux qui obéissent.
Ahlak ve erdem sadece itaat edenler için gereklidir.
(Denis Diderot)
La morale la meilleure, en ce monde où les plus fous sont les plus sages de
tous, c’est encore d’oublier l’heure.
En çılgınının en bilge olduğu bu dünyada en iyi ahlak, zamanı unutmaktır.
(Paul Verlaine)
La morale est la faiblesse de la cervelle.
Ahlak, beynin zayıflığıdır.
(Arthur Rimbaud)
C’est par la mort que la morale est entrée dans la vie.
Ahlak, hayata ölüm aracılığıyla girmiştir.
(François-René de Chateaubriand)
La morale est un talent de société.
Ahlak, toplumsal bir yetenektir.
(Remy de Gourmont)
La morale a toujours le dernier mot.
Son sözü hep ahlak söyler.
(Vladimir Jankélévitch)
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L’Amour-Aşk/Sevgi

L’amour, c’est le soleil de l’âme; c’est ta main dans ma main doucement oubliée.
Aşk; ruhun güneşi, elimde usulca unutulmuş elindir.
(Victor Hugo)
Il est plus facile de mourir que d’aimer.
Ölmek, sevmekten daha kolaydır.
(Louis Aragon)
C’est plus difficile de renoncer à l’amour qu’à la vie.
Aşktan vazgeçmek hayattan vazgeçmekten daha zordur.
(Louis-Ferdinand Céline)
Vivre, c’est apprendre à aimer.
Yaşamak, sevmeyi öğrenmektir.
(Henri Grouès)
Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu celui qu’elle doit aimer.
Duygusuz bir kadın, seveceği adamı henüz görmemiş olan kadındır.
(Jean de La Bruyère)
Tout l’univers obéit à l’amour; aimez, aimez, tout le reste n’est rien.
Tüm evren sevgiye itaat eder; sevin, sevin, geri kalan hiçbir şeyin önemi yoktur.
(Jean de La Fontaine)
L’amour n’a pas d’âge.
Aşkın yaşı yoktur.
(Léo Albert Charles Antoine Ferré)
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Il n’y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d’exister pour
quelqu’un.
Bu dünyada birisi için var olma hissinden daha değerli hiçbir şey yoktur.
(Victor Hugo)
L’amour est de toutes les passions la plus forte: elle attaque à la fois la tête,
le cœur et le corps.
Aşk, tutkuların en güçlüsüdür; çünkü hem kafaya, hem kalbe hem de vücuda saldırır.
(Voltaire)
Aimer, c’est essentiellement vouloir être aimé.
Sevmek, aslında sevilmeyi istemektir.
(Jacques-Marie Émile Lacan)
Le véritable amour est un océan de sensations éternelles et toujours neuves
où l’on se plonge avec délice.
Gerçek aşk, kendimizi zevkle içine çektiğimiz sonsuz ve her zaman yeni hislerin
okyanusudur.
(Honoré de Balzac)
Il n’y a pas six ou sept merveilles dans le monde, il n’y en a qu’une: c’est l’amour.
Dünyanın altı ya da yedi harikası yoktur, sadece bir harikası vardır, o da aşktır.
(Jacques Prévert)
Aimer n’est qu’un mot jusqu’à ce qu’on trouve la personne qui lui donne un sens.
Sevmek, ona anlam veren kişiyi bulana kadar sadece bir sözcüktür.
(Anatole France)
L’amour a horreur de tout ce qui n’est pas lui-même.
Aşk, kendisi olmayan her şeyden nefret eder.
(Honoré de Balzac)
Tout amour fait toujours une mauvaise fin, d’autant plus mauvaise qu’il
était plus divin.
Her aşkın kötü bir sonu vardır, bu son ne kadar kötü olursa aşk da o kadar kutsaldır.
(Charles Pierre Baudelaire)
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En amour, il est plus facile de renoncer à un sentiment que de perdre une
habitude.
Aşktan vazgeçmek bir alışkanlıktan vazgeçmekten daha kolaydır.
(Marcel Proust)
L’amour, tel qu’il existe dans la société, n’est que l’échange de deux fantaisies
et le contact de deux épidermes.
İnsanlara göre aşk, sadece iki fantezinin ve iki ten temasının değiş tokuşudur.
(Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)
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La Nature-Doğa

La nature ne se révèle qu’à ceux qui prennent le temps de l’écouter.
Doğa, kendisini sadece onu dinlemeye zaman ayıranlara gösterir.
(Laurent Gounelle)
Rien ne se perd ni rien ne se crée dans la nature.
Doğada hiçbir şey ne kaybolur ne de yaratılır.
(Claude Bernard)
La nature a fait l’homme heureux et bon, mais la société le déprave et le
rend misérable.
Doğa, insanı mutlu ve güzel yarattı; ama insanlar doğayı tahrip etti ve değersizleştirdi.
(Jean-Jacques Rousseau)
La nature est une œuvre d’art, mais Dieu est le seul artiste qui existe, et
l’homme n’est qu’un arrangeur de mauvais goût.
Doğa bir sanat eseridir, Tanrı var olan tek sanatçıdır; insan ise sadece kötü bir
düzenleyicidir.
(George Sand)
Faut-il s’étonner si j’aime la solitude? Je ne vois qu’animosité sur les visages
des hommes, et la nature me rit toujours.
Yalnızlığı seviyorsam, buna şaşırmak mı gerekir? İnsanların yüzünde kötülükten
başka bir şey görmüyorum, oysa doğa bana daima gülüyor.
(Jean-Jacques Rousseau)
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L’Amitié-Arkadaşlık/Dostluk

L’amitié est le lien de deux âmes similaires, unies par leur force, et néanmoins
indépendantes.
Arkadaşlık, güçlerini birleştirmiş; ancak yine de bağımsız olan ve birbirine benzer
iki ruhun bağıdır.
(Honoré de Balzac)
Ne marche pas devant moi, je ne suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière
moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche juste à côté de moi et sois mon ami.
Önümde yürüme, seni takip edemeyebilirim. Arkamdan yürüme, sana rehberlik
edemeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve dostum ol.
(Albert Camus)
L’amitié du chien est sans conteste plus vive et plus constante que celle de
l’homme.
Bir köpeğin dostluğu insanın dostluğundan kuşkusuz daha güçlü ve daha direşkendir.
(Michel de Montaigne)
Le malheur a cela de bon qu’il nous apprend à connaître nos vrais amis.
Talihsizliğin iyi tarafı, bize gerçek dostlarımızı tanımayı öğretmesidir.
(Honoré de Balzac)
L’amitié n’est qu’un moyen élégant et commode de fuir la solitude.
Arkadaşlık, sadece yalnızlıktan kaçmanın kolay ve rahat bir aracıdır.
(André Giroux)
Une amitié véritable, c’est celle qui repose avant tout sur la communion aux
mêmes principes et à la poursuite d’un même idéal.
Gerçek arkadaşlık, her şeyden önce aynı ilkelere sahip ve aynı idealin peşinde
koşan bir birlikteliğe dayanan arkadaşlıktır.
(Gustave Thibon)
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L’Amitié-Arkadaşlık/Dostluk

L’amitié est une plante qui doit résister aux sécheresses.
Arkadaşlık, kuraklığa direnmesi gereken bir bitkidir.
(Joseph Joubert)
Il n’y a pas d’ami, il n’y a que des moments d’amitié.
Arkadaş diye bir şey yoktur, sadece arkadaşlık anları vardır.
(Pierre-Jules Renard)
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La Vie-Hayat

La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une
réalité.
Hayat, her yaprağı bir yanılsama ve her dikeni bir gerçeklik olan güldür.
(Alfred Louis Charles de Musset)
Vivre, c’est avoir la conscience d’être.
Yaşamak, var olma bilincine sahip olmaktır.
(Victor Hugo)
La vie, c’est comme la mer, elle ne porte que ceux qui remuent.
Hayat deniz gibidir, sadece hareket edenleri taşır.
(Jean-Pierre Hervé-Bazin)
Choisir la vie, c’est toujours choisir l’avenir. Sans cet élan qui nous porte en
avant nous ne serions rien de plus qu’une moisissure à la surface de la terre.
Hayatı seçmek daima geleceği seçmektir. Bizi ileriye taşıyan bu atılım olmasaydı
yeryüzünde küf mantarıdan başka bir şey olmazdık.
(Simone de Beauvoir)
L’homme recommence toujours tout, même dans sa propre vie.
İnsan, kendi hayatında bile her şeye daima yeniden başlar.
(Ferdinand Victor Eugène Delacroix)
On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu’on aimera et l’autre moitié
à quitter ceux qu’on aime.
Hayatımızın yarısını sevdiklerimizi beklerken; diğer yarısını sevdiklerimizi bırakarak
geçiririz.
(Victor Hugo)
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Nous troublons la vie par le soin de la mort et la mort par le soin de la vie.
Hayatı ölüm kaygısıyla; ölümü ise hayat kaygısıyla bulandırıyoruz.
(Michel de Montaigne)
Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que
l’on est.
Hayatta her istediğimizi yapamayız; ama kim olduğumuzdan biz sorumluyuz.
(Jean-Paul Sartre)
Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort.
Hayata anlam veren şey ölüme de anlam verir.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Nous ne savons pas quoi faire de cette courte vie, et pourtant nous en désirons
une autre qui soit éternelle.
Şu kısa yaşamda ne yapacağımızı bilmiyoruz; ama yine de ebedi olanı arzuluyoruz.
(Anatole France)
Le passé, l’avenir, ces deux moitiés de vie dont l’une ne dit jamais et l’autre
dit toujours.
Geçmiş ve gelecek, hayatın iki yarısıdır. Biri “asla”, diğeri “her zaman” der.
(Alphonse de Lamartine)
Il faut considérer la vie comme une partie que l’on peut gagner ou perdre.
Hayatı, kazanabileceğimiz ya da kaybedebileceğimiz bir savaşım olarak görmek
görekir.
(Simone de Beauvoir)
Dans la vie on partage toujours les emmerdes, jamais le pognon.
Hayatta hep üzüntüler paylaşılır; para ise hiç paylaşılmaz.
(Paul Michel Audiard)
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La vie n’est facile pour aucun de nous. Mais quoi, il faut avoir de la persévérance,
et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l’on est doué pour quelque
chose, et que, cette chose, il faut l’atteindre coûte que coûte.
Hayat, hiçbirimiz için kolay değildir; ama yine de direnmeli ve özellikle de
kendimize güvenmeliyiz. Bir şey yapmaya yeteneğimizin olduğuna ve bu şeye ne
pahasına olursa olsun ulaşmak gerektiğine inanmalıyız.
(Marie Curie)
Dans la vie rien n’est à craindre, tout est à comprendre.
Hayatta hiçbir şeyden korkmamak; her şeyi anlamaya çalışmak gerekir.
(Marie Curie)
Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégouts de la vie.
Bir saat kitap okumak, hayatın verdiği tiksintilere karşı etkili bir çözümdür.
(Montesquieu)
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La Politique-Siyaset

Être de gauche c’est d’abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches,
puis soi; être de droite c’est l’inverse.
Solcu olmak; önce dünyayı, ülkesini ve yakınlarını sonra da kendini düşünmektir.
Sağcı olmak ise bunun tam tersidir.
(Gilles Deleuze)
Faire parler un homme politique sur ses projets et son programme, c’est
comme demander à un garçon de restaurant si le menu est bon.
Bir politikacıyı planları ve programı hakkında konuşturmak, bir garsona menünün
iyi olup olmadığını sormak gibidir.
(Jean Dutourd)
On est gouvernés par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne
sauraient pas faire pousser des radis.
Pancarın fiyatını belirleyen; ama turp yetiştirmeyi bilmeyen kurnazlar tarafından
yönetiliyoruz.
(Paul Michel Audiard)
La politique est le moyen pour des hommes sans principes de diriger des
hommes sans mémoire.
Siyaset, ilkesiz insanların hafızasız insanları yönetme aracıdır.
(Voltaire)
Le mot de “vertu politique” est un non-sens.
“Siyasi erdem” sözcüğü saçma bir sözcüktür.
(Napoléon Bonaparte)
Presque toujours, en politique, le résultat est contraire à la prévision.
Siyasette; neredeyse her zaman, sonuç, öngörülenin tersidir.
(François-René de Chateaubriand)
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La politique est l’art d’obtenir de l’argent des riches et des suffrages des
pauvres, sous prétexte de les protéger les uns des autres.
Siyaset, birbirlerinden koruma bahanesiyle zenginlerden para; yoksullardan ise
oy alma sanatıdır.
(Jules Michelet)
Tous les vices politiques ne sont pas des vices moraux, et tous les vices moraux
ne sont pas des vices politiques.
Bütün siyasi yanlışlar ahlaki yanlış değilse bütün ahlaki yanlışlar da siyasi yanlış
değildir.
(Montesquieu)
Le meilleur régime politique est la monarchie absolue tempérée par l’assassinat.
En iyi siyasal rejim, cinayetle ılımlı hale getirilmiş mutlak monarşidir.
(Stendhal)
Les politiques sont comme les chevaux, ils ne peuvent marcher droit sans œillère.
Politikacılar at gibidir, at gözlüğü olmadan düz yürüyemezler.
(Anatole France)

25

Konu Başlıklarına Göre Fransızca Özdeyişler ve Türkçe Çevirileri
La Guerre-Savaş

La Guerre-Savaş

La guerre est un fruit de la dépravation des hommes; c’est une maladie
convulsive et violente du corps politique.
Savaş; erkeklerin sapkınlığının bir meyvesi, siyasal yapının sarsıcı ve şiddetli bir
hastalığıdır.
(Denis Diderot)
La guerre, on le sait, fut pendant longtemps le plus sûr et le plus rapide
véhicule de la civilisation.
Savaş, bilindiği gibi, uzun bir süre medeniyetin en doğru ve en hızlı aracı olmuştur.
(Jules Gabriel Verne)
Les hommes naissent tous en état de guerre, et la première loi naturelle est
la guerre de tous contre tous.
Bütün insanlar bir mücadele sonucu doğar; bundan dolayı herkesin herkese karşı
savaşı ilk doğal yasadır.
(Montesquieu)
Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent.
Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.
(Jean-Paul Sartre)
Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage.
Fırtınayı taşıyan bulut gibi kapitalizm de savaşı kendi içinde taşır.
(Jean Jaurès)
Braves devant l’ennemi, lâches devant la guerre, c’est la devise des vrais généraux.
Düşman karşısında cesur, savaş karşısında korkak, bu gerçek generallerin sloganıdır.
(Jean Giraudoux)
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Au fond de tout patriotisme, il y a la guerre: voilà pourquoi je ne suis point
patriote.
Her vatanseverliğin temelinde savaş vardır. İşte bu nedenle vatansever değilim.
(Pierre-Jules Renard)
L’existence des voisins est la seule défense des nations contre une perpétuelle
guerre civile.
Komşuların varlığı, bitmeyen bir iç savaşa karşı ulusların tek savunmasıdır.
(Paul Valéry)
On n’est jamais si éloquent sur la paix que lorsqu’on vient de gagner une guerre.
Barış hakkında hiçbir zaman bir savaşı kazandığımız zamanki kadar etkileyici ve
güzel konuşmayız.
(Jean Dutourd)
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La Paix-Barış

Il est plus facile de faire la guerre que la paix.
Savaşmak barıştan daha kolaydır.
(Georges Clemenceau)
La paix universelle se réalisera un jour non parce que les hommes deviendront
meilleurs mais parce qu’un nouvel ordre, une science nouvelle, de nouvelles
nécessités économiques leur imposeront l’état pacifique.
Evrensel barış, bir gün insanlar daha iyi olacağı için değil; yeni bir düzen, yeni bir
bilim, yeni ekonomik ihtiyaçlar onlara barışçıl bir devlet dayatacağı için sağlanacaktır.
(Anatole France)
La paix est un effet naturel du commerce.
Barış, ticaretin doğal bir sonucudur.
(Montesquieu)
La guerre est plus facile à déclarer que la paix n’est facile à organiser.
Savaş ilan etmek, barış yapmaktan daha kolaydır.
(Émile de Girardin)
La paix est la seule bataille qui vaille la peine d’être menée.
Barış, savaşmaya değer tek savaştır.
(Albert Camus)
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La Religion-Din

Une religion fournit aux hommes des mots, des actes, des gestes, “des pensées”
pour les circonstances où ils ne savent que dire, que faire, qu’imaginer.
Din, insanlara; bilmedikleri olaylar karşısında “fikirler” vermeye, nasıl davranacaklarını,
nasıl düşüneceklerini göstermeye ve ne konuşacaklarını sağlamaya yarar.
(Paul Valéry)
La religion n’est autre chose que l’ombre portée de l’univers sur l’intelligence
humaine.
Din, evrenin insan zekâsına düşürdüğü gölgeden başka bir şey değildir.
(Victor Hugo)
Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole.
Dinsiz bir toplum pusulası olmayan bir gemi gibidir.
(Napoléon Bonaparte)
Quand il s’agit d’argent, tout le monde est de la même religion.
Söz konusu para olduğunda herkes aynı dine inanır.
(Voltaire)
Une religion qui peut tolérer les autres ne songe guère à sa propagation.
Başkalarına karşı hoşgörüyle davranabilen bir din yayılacağını pek düşünmez.
(Montesquieu)
La religion n’est autre chose que l’ombre portée de l’univers sur l’intelligence
humaine.
Din, evrenin insan zekâsına düşürdüğü gölgeden başka bir şey değildir.
(Victor Hugo)
Il n’y a point de religion sans mystères.
Gizemi olmayan din yoktur.
(François-René de Chateaubriand)
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La religion est la fausse monnaie du désespoir.
Din, umutsuzluğun sahte parasıdır.
(Maurice Chapelan)
Le Dieu des chrétiens est un père qui fait grand cas de ses pommes et fort
peu de ses enfants.
Hristiyanların Tanrısı elmalarına çok; çocuklarına az önem veren bir babadır.
(Denis Diderot)
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La Colère-Öfke

La colère, comme la faim, est mère de mauvais conseils.
Öfke, açlık gibi kötü öğütlerin anasıdır.
(François-René de Chateaubriand)
L’arête est la vengeance du poisson et la gueule de bois, la colère des raisins.
Kemik balığın intikamı; sarhoşluk ise şarabın gazabıdır.
(Tristan Bernard)
La clémence a raison, et la colère a tort.
Merhamet haklı; öfke ise haksızdır.
(Voltaire)
Il y a toujours quelque chose de hideux dans la colère.
Öfkenin her zaman çirkin bir yanı vardır.
(André Malraux)
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Quand un Blanc dit qu’un Noir est un con, on dit que le Blanc est raciste.
Quand un Noir dit qu’un Blanc est un con, on dit que le Blanc est un con.
Bir beyaz bir siyahinin pislik olduğunu söylediğinde beyazın ırkçı olduğunu
söyleriz. Bir siyahi, beyazın bir pislik olduğunu söylediğinde ise beyazın bir pislik
olduğunu söyleriz.
(Pierre Desproges)
Le racisme consiste à condamner un homme au nom de la seule chose dont
il n’est pas responsable: son origine, sans tenir compte de ce qu’il a fait, de
ce qu’il s’est fait, de la valeur qu’il représente. On peut dire que c’est la plus
stupide de toutes les passions.
Irkçılık; bir insanın ne yaptığını, ne olduğunu, temsil ettiği değeri dikkate almadan
sorumlu olmadığı tek şey olan kökeni adına onu mahkûm etmektir. Irkçılığın,
bağnazlıkların en aptalcası olduğu söylelenebilir.
(Jean Dutourd)
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L’Argent-Para

Toute vie dirigée vers l’argent est une mort.
Para için harcanan her yaşam ölümdür.
(Albert Camus)
Il n’y a que l’argent qui aide à oublier qu’on n’est pas riche.
Zengin olmadığımızı unutmamıza yardım eden tek şey paradır.
(Philippe Bouvard)
L’argent des sots est le patrimoine des gens d’esprit.
Aptalların parası, akıllılardan kalan mirasdır.
(Denis Diderot)
L’argent n’a pas de patrie; les financiers n’ont pas de patriotisme et n’ont pas
de décence; leur unique objectif est le gain.
Paranın vatanı yoktur, para babalarının vatan sevgisi ve namusu olmaz; çünkü
onların tek amaçları kazanmaktır.
(Napoléon Bonaparte)
Quand on n’a point d’argent on est dans la dépendance de toutes choses et
de tout le monde.
İnsan parasız kaldığında her şeyin ve herkesin buyruğu altına girer.
(François-René de Chateaubriand)
L’argent est très estimable lorsqu’on le méprise.
Para, küçümsendiğinde çok değerlidir.
(Montesquieu)
L’argent n’a pas d’odeur, mais à partir d’un million il commence à se faire sentir.
Paranın kokusu yoktur; ama bir milyondan itibaren ortaya çıkmaya başlar.
(Tristan Bernard)
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L’Homme-İnsan

Les hommes se distinguent par ce qu’ils montrent et se ressemblent par ce
qu’ils cachent.
İnsanlar gösterdikleriyle ayırt edilirler, sakladıklarıyla da birbirlerine benzerler.
(Paul Valéry)
C’est n’être bon à rien de n’être bon qu’à soi.
İnsanın sadece kendisine yaraması hiç bir şeye yaramamasıdır.
(Voltaire)
On n’est pas un homme tant qu’on n’a pas trouvé quelque chose pour quoi
on accepterait de mourir.
Uğrunda ölmeyi kabul edeceğimiz bir şeye sahip olmadığımız sürece insan değiliz.
(Jean-Paul Sartre)
L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est.
İnsan, kendisi olmayı reddeden tek yaratıktır.
(Albert Camus)
C’est la présence de l’homme qui rend l’existence des êtres intéressante.
Varlıkları ilginç kılan, insanın varlığıdır.
(Denis Diderot)
L’homme est un animal enfermé à l’extérieur de sa cage.
İnsan, kafesinin dışında kilitli bir hayvandır.
(Paul Valéry)
L’homme est un animal sociable qui déteste ses semblables.
İnsan, kendi türünden nefret eden sosyal bir hayvandır.
(Ferdinand Victor Eugène Delacroix)
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Dire que l’homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et
d’aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n’est pas lui faire son procès,
c’est le définir.
İnsanın; güç, zayıflık, aydınlık, körlük, küçüklük ve büyüklükten oluştuğunu
söylemek, onu eleştirmek değil; tanımlamaktır.
(Denis Diderot)
Seul est vraiment libre l’homme qui ne possède rien.
Sadece hiçbir şeyi olmayan insan gerçekten özgür insandır.
(Jules Gabriel Verne)
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La beauté n’est que la promesse du bonheur.
Güzellik, sadece bir mutluluk vaadidir.
(Stendhal)
On doit juger de la beauté, non par les proportions mathématiques du corps
et du visage, mais par l’effet qu’elle produit.
Güzellik, vücudun ve yüzün matematiksel oranlarına göre değil; bıraktığı etkiye
göre değerlendirilmelidir.
(Jean-Baptiste Alphonse Karr)
Il n’est rien dans l’univers de plus divin, de plus auguste, de plus noble que
la beauté.
Evrende güzellikten daha kutsal, daha yüce, daha asil hiçbir şey yoktur.
(Albert Camus)
La beauté qui parle aux yeux n’est que le prestige d’un moment.
Göze hitap eden güzellik sadece anlık bir çekiciliktir.
(George Sand)
Il n’y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur: il n’y a qu’une
seule beauté, celle de la vérité qui se révèle.
Aslında ne güzel bir tarz, ne güzel bir resim, ne de güzel bir renk vardır. Sadece
bir güzellik vardır, o da gerçek güzelliktir.
(François-Auguste Rodin)
La beauté du corps est un voyageur qui passe, tandis que la beauté du cœur
est un ami qui reste.
Vücudun güzelliği geçip giden bir yolcudur; oysa kalbin güzelliği kalan bir dosttur.
(Antoine de Saint-Exupéry)
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Le beau est toujours bizarre.
Güzellik her zaman tuhaftır.
(Charles Pierre Baudelaire)
La grâce est le vêtement naturel de la beauté.
Zarafet, güzelliğin doğal giysisidir.
(Joseph Joubert)
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Le Bonheur/La Joie-Mutluluk/Sevinç

Conquérir sa joie vaut mieux que de s’abandonner à sa tristesse.
İnsanın sevincini fethetmesi, üzüntüye teslim olmasından daha iyidir.
(André Gide)
Le secret du bonheur et le comble de l’art, c’est de vivre comme tout le monde,
en n’étant comme personne.
Mutluluğun sırrı ve sanatın zirvesi kimseye benzemeden herkes gibi yaşamaktır.
(Simone de Beauvoir)
Un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est infiniment
plus malin que celui qui se désespère avec la réalité.
Basit bir düş kurarak kendini mutlu etmesini bilen bir insan gerçekler karşısında
umutsuzluğa kapılan bir insandan çok daha zekidir.
(Alphonse Allais)
La joie ne peut éclater que parmi des gens qui se sentent égaux.
Sevinç, sadece kendilerini eşit hisseden insanlar arasında ortaya çıkabilir.
(Honoré de Balzac)
La philosophie éclaire comme la lanterne sourde et ne jette de la lumière en
avant qu’à la condition de faire de l’ombre derrière elle.
Felsefe fark edilmeyen bir fener gibi karanlığı arkasına alarak yol gösterir ve sadece
önüne ışık saçar.
(Victor Hugo)
La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste.
Melankoli, hüzünlü olma mutluluğudur.
(Victor Hugo)
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Le plus beau des courages, c’est d’être heureux.
En büyük cesaret mutlu olmaktır.
(Joseph Joubert)
Le bonheur n’est pas un gros diamant, c’est une mosaïque de petites pierres
harmonieusement rangées.
Mutluluk, büyük bir elmas değildir; ahenkli bir şekilde dizilmiş küçük taşlardan
oluşan bir mozaiktir.
(Jean-Baptiste Alphonse Karr)
Tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre.
Bütün insanlar, kendilerini asacak olanlar bile, mutluluğu arar.
(Blaise Pascal)
Les deux grands secrets du bonheur: le plaisir et l’oubli.
Mutluluğun iki büyük sırrı vardır: zevk ve unutma.
(Alfred Louis Charles de Musset)

Même si le bonheur t’oublie un peu, ne l’oublie jamais tout à fait.
Mutluluk, seni biraz unutsa da sen onu asla tamamen unutma.
(Jacques Prévert)
Le bonheur est une bulle de savon qui change de couleur comme l’iris et qui
éclate quand on la touche.
Mutluluk, iris gibi renk değiştiren ve dokunulduğunda patlayan bir sabun köpüğüdür.
(Honoré de Balzac)
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L’Ignorance-Cehalet

L’ignorance vacille entre extrême audace et extrême timidité.
Cehalet, aşırı cüretle aşırı çekingenlik arasında gidip gelen bir şeydir.
(Paul Valéry)
L’ignorance est mère de tous les maux.
Cehalet tüm kötülüklerin anasıdır.
(François Rabelais)
Quand on ne connaît rien, on trouve tout admirable.
İnsan hiçbir şey bilmediğinde her şeyi takdire şayan bulur.
(Paul Léautaud)
Le principal fléau de l’humanité n’est pas l’ignorance, mais le refus de savoir.
İnsanlığın temel belası cehalet değil; bilmeyi reddetmektir.
(Simone de Beauvoir)
C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique.
Dogmatik üsluba ilham veren, derin cehalettir.
(Jean de La Bruyère)
La liberté commence ou l’ignorance finit.
Cehaletin bittiği yerde özgürlük başlar.
(Victor Hugo)
La vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations de notre
imagination et que les illusions de notre ignorance.
Bilimsel gerçeklik, hayal gücümüzün yaratımlarından ve cehaletimizin yanılsamalarından
her zaman daha güzeldir.
(Claude Bernard)
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L’ignorance est la mère des traditions.
Cehalet, geleneklerin anasıdır.
(Montesquieu)
L’ignorance qui se sait, qui se juge et qui se condamne, ce n’est pas une
entière ignorance.
Kendini bilen, yargılayan ve eleştiren cehalet tam bir cehalet değildir.
(Michel de Montaigne)
L’ignorance, c’est d’en savoir autant que les autres, mais en ignorant davantage.
Cehalet, diğerleri kadar bilmek; ama daha fazlasını bilmemektir.
(Jean Rostand)
Ce n’est pas seulement notre ignorance, c’est notre connaissance qui nous
aveugle.
Bizi kör eden sadece cehaletimiz değil aynı zamanda bilgimizdir.
(Edgar Morin)
L’ignorance est la condition nécessaire du bonheur des hommes.
Cehalet, insanların mutluluğu için gerekli bir koşuldur.
(Anatole France)
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Il n’a jamais existé de véritable démocratie, et il n’en existera jamais.
Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve hiçbir zaman da var olmayacaktır.
(Jean-Jacques Rousseau)
La démocratie est un système dans lequel les citoyens votent pour désigner
des gouvernants sur la base d’un programme leur indiquant les intentions
des gouvernants.
Demokrasi, iktidardakilerin seçmenlere vaatlerini bildirdikleri bir program temelinde,
vatandaşların onları seçmek için oy kullandığı bir sistemdir.
(Jean-François Revel)
Le noir est l’uniforme de la démocratie.
Siyah, demokrasinin üniformasıdır.
(Charles Pierre Baudelaire)
L’amour de la république, dans une démocratie, est celui de la démocratie;
l’amour de la démocratie est celui de l’égalité.
Demokraside cumhuriyet sevgisi demokrasi sevgisidir; demokrasi sevgisi ise eşitlik
sevgisidir.
(Montesquieu)
Rien n’est plus naturel que la conscription, qui convient au despotisme,
convienne aussi à la démocratie.
Hem zorbalığa hem de demokrasiye uygun zorunlu askerlikten daha doğal hiçbir
şey yoktur.
(François-René de Chateaubriand)
La démocratie, c’est la moitié des cons plus un.
Demokrasi, aptalların yarısı artı birdir.
(Philippe Bouvard)
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Le démocrate ne connaît pas le Juif, ni l’Arabe, ni le nègre, ni le bourgeois,
ni l’ouvrier: mais seulement l’homme, en tout temps, en tout lieu, pareil à
lui-même.
Demokrat; Yahudi’yi, Arap’ı, zenciyi, burjuvayı, işçiyi tanımaz, kendisi gibi her
zaman ve her yerde sadece insanı tanır.
(Jean-Paul Sartre)
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L’égalité peut être un droit, mais aucune puissance humaine ne saurait la
convertir en fait.
Eşitlik bir hak olabilir; ancak hiçbir insan gücü onu gerçeğe dönüştüremez.
(Honoré de Balzac)
Le chemin le plus droit, le plus court et le plus sûr, celui dont jamais un
gouvernement ne devrait s’écarter, est l’égalité devant la loi.
Bir hükümetin asla sapmaması gereken en doğru, en kısa ve en güvenli yol kanun
önünde eşitliktir.
(Émile de Girardin)
Il est plus facile de proclamer l’égalité que de la réaliser.
Eşitlik ilan etmek onu gerçekleştirmekten daha kolaydır.
(Édouard Marie Herriot)
Ce n’est pas la misère qui provoque le besoin d’égalité, mais la richesse.
Eşitlik ihtiyacına neden olan şey yoksulluk değil; zenginliktir.
(Frédéric Dard)
La première égalité, c’est l’équité.
Eşitliğin temeli adalettir.
(Victor Hugo)
L’amour, c’est l’idéal de l’égalité.
En iyi eşitlik aşkta olur.
(George Sand)
Les hommes naissent bien dans l’égalité mais ils n’y sauraient demeurer.
İnsanlar tamamen eşit doğarlar; ama eşit olarak yaşamazlar.
(Montesquieu)
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La Culture-Kültür

L’homme sans culture est un arbre sans fruit.
Kültürü olmayan bir insan, meyvesi olmayan bir ağaçtır.
(Antoine de Rivarol)
La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié.
Kültür, her şeyi unuttuğumuzda geriye kalan şeydir.
(Édouard Marie Herriot)
Une civilisation sans culture fait des sociétés sans pédagogie.
Kültürsüz bir medeniyet toplumları eğitimden mahrum bırakır.
(Louis Pauwels)
La culture, c’est ce qui relie les savoirs et les féconde.
Kültür, bilgiyi birbirine bağlayan ve onu verimli kılan şeydir.
(Edgar Morin)
La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert.
Kültür; miras olarak kalmaz, savaşımla elde edilir.
(André Malraux)
La culture de quelqu’un se définit par ses lacunes.
Bir insanın kültürü eksiklikleriyle belirlenir.
(Michel Serres)
Ce qu’on nomme culture consiste, pour une partie des intellectuels, à
persécuter l’autre partie.
Kültür denilen şey, entelektüellerin bir kısmının diğer tarafa zulmetmesidir.
(Jean-François Revel)
La culture, c’est connaître cent mots de plus que les autres.
Kültür, başkalarından yüz sözcük daha fazla bilmektir.
(Frédéric Dard)
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Les vilaines pensées viennent du cœur.
Büyük düşünceler yürekten doğar.
(Paul Valéry)
Les dieux sont nos métaphores, et nos métaphores sont nos pensées.
Tanrılar beynimizdeki imgelerdir; imgelerimiz ise düşüncelerimiz.
(Alain)
La parole est le vêtement de la pensée, et l’explication en est l’armure.
Konuşma, düşüncenin giysisi; açıklama ise zırhıdır.
(Antoine de Rivarol)
Toucher avec la pensée, c’est presque toucher avec la main.
Düşünce ile dokunmak neredeyse elle dokunmaktır.
(Victor Hugo)
La pensée est le labeur de l’intelligence, la rêverie en est la volupté.
Düşünce aklın çabası; hayal etme ise zevkidir.
(Victor Hugo)
Penser ne suffit pas: il faut penser à quelque chose.
Düşünmek yeterli değildir, bir konu hakkında düşünmek gerekir.
(Pierre-Jules Renard)
Penser, c’est dire non.
Düşünmek, hayır demektir.
(Alain)
La parole est la pensée extérieure, et la pensée est la parole intérieure.
Konuşma, dışsal düşünce; düşünce ise içsel konuşmadır.
(Antoine de Rivarol)
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La pensée agit sur le corps d’une manière inexplicable; l’homme est peut-être
la pensée du grand corps de l’univers.
Düşünce, vücut üzerinde açıklanamaz bir şekilde hareket eder; belki de insan
evrenin büyük bedeninin düşüncesidir.
(François-René de Chateaubriand)
La pensée console de tout et remédie à tout.
Düşünce, her şeyi teselli eder ve her şeye çare bulur.
(Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)
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L’intelligence, c’est la faculté d’adaptation.
Zekâ, uyum sağlama yeteneğidir.
(André Gide)
L’amour tue l’intelligence.
Aşk zekâyı öldürür.
(Pierre-Jules Renard)
L’intelligence, ce n’est pas seulement ce que mesurent les tests, c’est aussi ce
qui leur échappe.
Zekâ sadece testlerin ölçtüğü şey değil; aynı zamanda onlardan kaçan şeydir.
(Edgar Morin)
L’intelligence, c’est comme les parachutes, quand on n’en a pas, on s’écrase.
Zekâ paraşüt gibidir, paraşütünüz olmadığı zaman düşersiniz.
(Pierre Desproges)
L’intelligence à l’état pur est une révolte permanente.
En saf haliyle zekâ, sürekli bir isyandır.
(Jean Yanne)
L’intelligence est le levier avec lequel on remue le monde.
Zekâ, dünyayı hareket ettirdiğimiz bir kaldıraçtır.
(Honoré de Balzac)
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L’intelligence, c’est ce qui se passe quand rien n’empêche l’intelligence de
fonctionner.
Zekâ, çalışmasını hiçbir şey engellemediğinde ortaya çıkan şeydir.
(Louis Pauwels)
Le meilleur moyen d’augmenter l’intelligence des savants serait de diminuer
leur nombre.
Bilim insanlarının zekâsını artırmanın en iyi yolu sayılarını azaltmaktır.
(Alexis Carrel)
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Le courage c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir mais de n’en pas
être accablé et de continuer son chemin.
Cesaret; hataların üstesinden gelmek, bu hatalardan dolayı acı çekmek ve buna
rağmen direncini kırmadan yoluna devam etmektir.
(Jean Jaurès)
Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le
dire, il faut ensuite l’énergie de le faire.
Önce ne istediğinizi bilmelisiniz, sonra bunu söyleyecek cesarete ve ardından da
yapacak güce ihtiyacınız vardır.
(Georges Clemenceau)
Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire.
Cesaret, gerçeği aramak ve söylemektir.
(Jean Jaurès)
À mesure qu’on s’avance dans la vie, on s’aperçoit que le courage le plus rare
est celui de penser.
İnsan, en nadir cesaretin düşünmek olduğunu yaşadıkça anlar.
(Anatole France)
Il faut avoir le courage de préférer l’homme intelligent à l’homme très gentil.
İyi insandansa zeki insanı tercih etme cesaretine sahip olmak gerekir.
(Pierre-Jules Renard)
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Pour digérer le bonheur naturel comme l’artificiel, il faut d’abord avoir le
courage de l’avaler.
Hem doğal hem de yapay mutluluğu sindirmek için önce onu yutma cesaretine
sahip olmak gerekir.
(Charles Pierre Baudelaire)
Contre la peur, un seul remède: le courage.
Korkuyu yenmenin tek çaresi vardır: cesaret.
(Louis Pauwels)
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Partir, c’est mourir un peu, mais mourir, c’est partir beaucoup.
Gitmek, biraz ölmektir; oysa ölmek, sonsuza dek gitmektir.
(Alphonse Allais)
La philosophie antique nous apprenait à accepter notre mort. La philosophie
moderne, la mort des autres.
Antik felsefe bize ölümü kabul etmeyi öğretti; modern felsefe ise başkalarının
ölümünü.
(Michel Foucault)
La mort n’a rien de tragique. Dans cent ans, chacun de nous n’y pensera plus.
Ölümün trajik hiçbir yanı yoktur. Yüz yıl sonra hiçbirimiz artık bunu düşünmeyeceğiz.
(Boris Paul Vian)
Dans l’histoire des temps, la vie n’est qu’une ivresse; la vérité, c’est la mort.
Var oluşundan beri, hayat sadece bir sarhoşluktur asıl olan ölümdür.
(Louis-Ferdinand Céline)
Le vrai tombeau des morts, c’est le coeur des vivants.
Ölülerin gerçek mezarı yaşayanların kalbidir.
(Jean Cocteau)
La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans.
Ölüm, Partizanların gözlerini kamaştırmaz.
(Louis Aragon)
La mort ne surprend point le sage: il est toujours prêt à partir.
Ölüm, bilge insanı şaşırtmaz; çünkü o, her zaman gitmeye hazırdır.
(Jean de La Fontaine)
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Tout nous ramène à quelque idée de la mort, parce que cette idée est au
fond de la vie.
Her şey insanı bir ölüm fikrine geri getirir; çünkü bu fikir hayatın temelini oluşturur.
(François-René de Chateaubriand)
Quand on voit la vie telle que Dieu l’a faite, il n’y a qu’à le remercier d’avoir
fait la mort.
Hayatı Tanrı’nın yarattığı gibi gördüğümüzde, ona sadece ölümü yarattığı için
teşekkür etmeliyiz.
(Alexandre Dumas-Oğul)
En littérature, le plus sûr moyen d’avoir raison, c’est d’être mort.
Edebiyatta haklı olmanın en kesin yolu ölmektir.
(Victor Hugo)
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L’honnêteté est la seule méthode qui permette d’escroquer plusieurs fois la
même personne.
Dürüstlük, aynı kişinin birçok kez dolandırılmasına olanak sağlayan tek yöntemdir.
(Philippe Bouvard)
L’honnêteté n’est pas un habit des dimanches, mais un vêtement de tous les jours.
Dürüstlük, özel günlerde giyilen bir kıyafet değildir; günlük bir giysidir.
(Tristan Bernard)
Les bourgeois honnêtes ne comprennent pas qu’on puisse être honnête
autrement qu’eux.
Dürüst burjuvalar, kendilerinden başka birinin dürüst olabileceğini anlamazlar.
(André Gide)
L’honnêteté, quand elle est vendue et achetée, devient déshonnête.
Dürüstlük, alınıp satılırsa sahtekârlık olur.
(Alphonse de Lamartine)
La liberté n’a point d’autres bornes que l’honnêteté.
Özgürlüğün dürüstlükten başka sınırı yoktur.
(Jean-Jacques Rousseau)
L’honnêteté dans les affaires consiste à posséder à son compte en banque
l’argent qu’on refuse à ses créanciers.
İş hayatında dürüstlük, banka hesabınızda alacaklılarınıza vermediğiniz paranızın
olması anlamına gelir.
(Philippe Bouvard)
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Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien.
Gerçekten dürüst olan insan yaptığı hiçbir şeyle övünmeyen insandır.
(François de La Rochefoucauld)
Il est plus difficile d’être un honnête homme huit jours qu’un héros un quart
d’heure.
Bir hafta dürüst bir insan olmak on beş dakikalığına kahraman olmaktan daha zordur.
(Pierre-Jules Renard)
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Nul homme n’est hypocrite dans ses plaisirs.
Hiç kimse zevklerinde ikiyüzlü davranmaz.
(Albert Camus)
Prétendre qu’une union fondée sur les convenances ait beaucoup de chances
d’engendrer l’amour, c’est une hypocrisie.
Anlaşma üzerine kurulu bir evliliğin aşk üretme şansının büyük olduğunu iddia
etmek ikiyüzlülüktür.
(Simone de Beauvoir)
L’hypocrisie est, chez une nation, le dernier degré du vice.
Bir toplumun ikiyüzlülüğü kötülüğün en büyüğüdür.
(Honoré de Balzac)
L’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu.
İkiyüzlülük, kötülüğün erdeme sunduğu bir saygıdır.
(François de La Rochefoucauld)
Il n’est pire désordre en ce monde que l’hypocrisie des puissants.
Bu dünyada güçlülerin ikiyüzlülüğünden daha kötü bir şey yoktur.
(Georges Bernanos)
L’honorabilité n’est que la réussite sociale de l’hypocrisie.
Saygınlık, ikiyüzlülüğün sadece sosyal başarısıdır.
(Jean-Pierre Hervé-Bazin)
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La Liberté-Özgürlük

Quand la liberté a disparue, il reste un pays mais il n’y a plus de patrie.
Özgürlüğün olmadığı bir ülke artık vatan değildir.
(François-René de Chateaubriand)
La liberté ce n’est pas l’espoir de l’avenir. C’est le présent et l’accord avec les
êtres et le monde dans le présent.
Özgürlük, geleceğin umudu değildir; şu andır. Özgürlük, şu anda var olanlar ve
dünya ile yapılan bir anlaşmadır.
(Albert Camus)
Lorsqu’un homme crie: “Vive la Liberté!” il pense évidemment à la sienne.
Mais il est extrêmement important de savoir s’il pense à celle des autres.
Bir insan “Yaşasın Özgürlük!” diye haykırdığında kuşkusuz kendi özgürlüğünü
düşünerek bunu söyler. Ama asıl önemli olan başkalarının özgürlüğünü de düşünüp
düşünmediğini bilmektir.
(Georges Bernanos)
Le mot liberté n’admet, par définition, aucune restriction.
Özgürlük sözcüğü, tanımı gereği, hiçbir kısıtlamayı kabul etmez.
(Jean Yanne)
L’homme est fait non pas pour traîner des chaînes, mais pour ouvrir ses ailes.
İnsan, zincire vurulmak için değil; özgür olmak için yaratılmıştır.
(Victor Hugo)
La liberté est un tyran qui est gouverné par ses caprices.
Özgürlük, kaprisleri tarafından yönetilen bir tirandır.
(Joseph Joubert)
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Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres.
Kendi özgürlüğünü istemek başkalarının da özgürlüğünü istemektir.
(Simone de Beauvoir)
Les abus de la liberté tueront toujours la liberté.
Özgürlüğün kötüye kullanılması özgürlüğü her zaman öldürür.
(André Maurois)
L’homme est né libre, et partout il est dans les fers.
İnsan özgür doğar; oysa her yerde zincire vurulmuştur.
(Jean-Jacques Rousseau)
La liberté d’aimer est le même droit que la liberté de penser; l’une répond
au cœur, l’autre à l’esprit; ce sont les deux faces de la liberté de conscience.
Sevme özgürlüğü düşünce özgürlüğü ile aynı haktır; biri kalbe diğeri akla yanıt
verir. Bunlar vicdan özgürlüğünün iki yüzüdür.
(Victor Hugo)
Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la
puissance législative et de l’exécutrice.
Yargı gücü yasama ve yürütme gücünden ayrılmamışsa özgürlük hâlâ yok demektir.
(Montesquieu)
La vraie liberté, c’est pouvoir toute chose sur soi.
Gerçek özgürlük, insanın her şeyi kendisi için yapabilmesidir.
(Michel de Montaigne)
Être libre, ce n’est pas pouvoir faire ce que l’on veut, mais c’est vouloir ce
que l’on peut.
Özgür olmak, istediğinizi yapabilmek değil; yapabildiğinizi istemektir.
(Jean-Paul Sartre)
La liberté appartient à ceux qui l’ont conquise.
Özgürlük, uğrunda savaşarak kazananlarındır.
(André Malraux)
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La Bonté-İyilik

Notre bonté, c’est notre méchanceté qui dort.
İyiliğimiz uyuyan kötülüğümüzdür.
(Pierre-Jules Renard)
La bonté, c’est l’amour gratuit.
İyilik, karşılıksız bir sevgidir.
(Henri-Dominique Lacordaire)
La bonté, tôt ou tard, trouve sa récompense.
İyilik, er ya da geç ödülünü bulur.
(Alphonse Allais)
La bonté, c’est la liberté. Être bon, c’est être libre.
İyilik özgürlüktür; iyi olmak ise özgür olmaktır.
(Jean Dutourd)
L’homme est un être naturellement bon, aimant la justice et l’ordre.
İnsan, doğası gereği adaleti ve düzeni seven iyi bir varlıktır.
(Jean-Jacques Rousseau)
Ce n’est ni le génie ni la gloire ni l’amour qui mesurent l’élévation de l’âme
humaine, c’est la bonté.
İnsan ruhunun yüceliğinin ölçütü ne deha, ne şan, ne de aşktır; sadece iyiliktir.
(Henri-Dominique Lacordaire)
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L’homme est incapable de vivre seul, et il est incapable aussi de vivre en société.
İnsan, ne yalnız ne de toplum içinde yaşayabilir.
(Georges Duhamel)
Les faits sociaux sont des choses matérielles, mais sont des choses au même
titre que les choses matérielles, quoique d’une autre manière.
Toplumsal olgular maddi şeyler değildir; ama başka bir biçimde de olsa maddi
şeylerle aynı niteliktedirler.
(Émile Durkheim)
Une société se définit par ce qu’elle rejette.
Bir toplum reddettiği şeyle tanımlanır.
(Michel Foucault)
La société, qui rapetisse beaucoup les hommes, réduit les femmes à rien.
Erkeklerin çok küçümsendiği bir toplumda kadınların hiçbir değeri yoktur.
(Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)
Un fait social se reconnaît au pouvoir de coercition externe qu’il exerce ou
est susceptible d’exercer sur les individus.
Sosyal bir olgu, bireyler üzerinde uyguladığı ya da uygulayabileceği dış zorlama
gücüyle tanımlanır.
(Émile Durkheim)
L’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt.
İnsan iyi doğar, onu kötü yapan toplumdur.
(Jean-Jacques Rousseau)
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La société est composée de deux grandes classes: ceux qui ont plus de dîners
que d’appétit et ceux qui ont plus d’appétit que de dîners.
Toplum iki büyük sınıftan oluşur: iştahından fazla yemeği olanlar ve yemeğinden
fazla iştahı olanlar.
(Sebastien-Roch Nicolas de Chamfort)
La plus haute perfection de la société se trouve dans l’union de l’ordre et de
l’anarchie.
En ileri toplumsal olgunluk, düzen ve düzensizliğin birliğindedir.
(Pierre-Joseph Proudhon)
Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse;
l’égalité qui était entre eux cesse, et l’état de guerre commence.
İnsanlar toplum içinde yaşamaya başlar başlamaz zayıflık duygularını kaybederler;
aralarındaki eşitlik sona erer ve savaş başlar.
(Montesquieu)
Le monde est peuplé d’imbéciles qui se battent contre des demeurés pour
sauvegarder une société absurde.
Dünya, saçma bir toplumu kurtarmak için delilere karşı savaşan aptallarla doludur.
(Jean Yanne)
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La Justice est humaine, tout humaine, rien qu’humaine.
Adalet, insandır; insana özgü olan her şeydir; insandan başka hiçbir şey değildir.
(Pierre-Joseph Proudhon)
La justice, c’est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en
temps, le doute s’installe.
Adalet, Meryem Ana gibidir eğer onu ara sıra görmezseniz kuşkulanırsınız.
(Paul Michel Audiard)
Ce serait beau, l’honnêteté d’un avocat qui demanderait la condamnation
de son client.
Müvekkilinin mahkûmiyetini isteyecek bir avukatın dürüstlüğü takdire şayandır.
(Pierre-Jules Renard)
La justice est le droit du plus faible.
Adalet, en zayıfın hukukudur.
(Joseph Joubert)
La gloire d’un bon avocat consiste à gagner de mauvais procès.
İyi bir avukat için zafer, zor davaları kazanmaktır.
(Honoré de Balzac)
La justice, sans la force, est impuissante; la puissance, sans la justice, est
tyrannique.
Güçsüz adalet zayıftır; adaletsiz güç ise zorbalıktır.
(Blaise Pascal)
L’homme juste produit la justice hors de lui parce qu’il porte la justice en lui.
Adil insan, içinde adalet duygusu olduğu için adalet üretir.
(Alain)
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Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout.
İnsan, adalet ve özgürlüğü bağdaştırmayı başaramazsa işte o zaman her şeyde
başarısız olur.
(Albert Camus)
Le jugement, n’est pas la justice. Le jugement, c’est le relatif. La justice, c’est
l’absolu.
Yargı adalet değildir. Yargı görecelidir. Adalet mutlaktır.
(Victor Hugo)
Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des
lois, et avec les couleurs de la justice.
Kanunların gölgesinde ve adaletin renkleriyle uygulanan zorbalıktan daha acımasız
bir zorbalık yoktur.
(Montesquieu)
Il suffit d’ajouter “militaire” à un mot pour lui faire perdre sa signification.
Ainsi la justice militaire n’est pas la justice, la musique militaire n’est pas la
musique.
Anlamını yitirmesi için bir sözcüğe “askeri” eklemek yeterlidir. Tıpkı askeri adaletin
adalet; askeri müziğin de müzik olmadığı gibi.
(Georges Clemenceau)
Il n’y a qu’une seule vertu, la justice; un seul devoir, de se rendre heureux; un
seul corollaire, mépriser quelquefois la vie.
Bir tek erdem vardır: adalet. Bir tek görev vardır: kendini mutlu etmek. Bir tek
sonuç vardır: bazen hayatı önemsememek.
(Denis Diderot)
On fait toujours semblant de confondre les juges avec la justice, comme les
prêtres avec Dieu. C’est ainsi qu’on habitue les hommes à se défier de la
justice et de Dieu.
Rahipleri Tanrı’yla karıştırdığımız gibi yargıçları da daima adaletle karıştırırız.
İnsanlar adalete ve Tanrı’ya güvenmemeye bu şekilde alışır.
(Jean-Baptiste Alphonse Karr)
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Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres.
Doğa, hiç kimseye başkalarına hükmetme hakkını vermemiştir.
(Denis Diderot)
Quel que soit l’être de chair et de sang qui vient à la vie, s’il a figure d’homme,
il porte en lui le droit humain.
Etten ve kandan oluşmuş yaşayan her canlı, insan sureti varsa, insan haklarını
içinde taşır.
(Jean Jaurès)
La pensée est plus qu’un droit, c’est le souffle même de l’homme.
Düşünce bir haktan daha fazlasıdır; hatta insanın nefesidir.
(Victor Hugo)
La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent.
Özgürlük, yasaların izin verdiği her şeyi yapma hakkıdır.
(Montesquieu)
La République, c’est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance
religieuse, à avoir sa part de la souveraineté.
Cumhuriyet, dini inancı ne olursa olsun her insanın yönetimde söz sahibi olma
hakkıdır.
(Jean Jaurès)
Toute tolérance devient à la longue un droit acquis.
Her hoşgörü zamanla kazanılan bir haktır.
(Georges Clemenceau)
Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination.
Hukuk, hayal gücü okullarının en güçlüsüdür.
(Jean Giraudoux)
64

FRANSIZCA SEÇME ÖZDEYİŞLER VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ
APHORISMES FRANÇAIS CHOISIS ET LEUR TRADUCTION EN TURC
Dr. Serkan DEMİRAL

Le droit et la loi, telles sont les deux forces; de leur accord naît l’ordre, de
leur antagonisme naissent les catastrophes.
Hukuk ve kanun iki güçtür, anlaşmalarından düzen; düşmanlıklarından ise
felaket doğar.
(Victor Hugo)
Peu d’hommes ont le droit de régner, car peu d’hommes ont une grande passion.
Çok az insanın yönetme hakkı vardır; çünkü çok az insanın büyük tutkusu vardır.
(Charles Pierre Baudelaire)
La douleur est une chose que l’on n’a le droit d’infliger qu’à soi-même.
Acı, sadece kendimize uygulama hakkına sahip olduğumuz bir şeydir.
(Boris Paul Vian)
Le droit, par définition, ne peut obéir aux mêmes règles que la nature.
Hukuk, tanımı gereği doğa ile aynı kurallara uyamaz.
(Albert Camus)

On n’a le droit de rire des larmes que si l’on a pleuré.
Sadece ağladığımızda gözyaşlarıyla gülme hakkına sahibiz.
(Pierre-Jules Renard)
L’important n’est pas que vous soyez ou non licencieux. L’important c’est que
vous ayez le droit de l’être.
Ahlaksız olup olmamanız önemli değildir. Önemli olan, olma hakkına sahip
olmanızdır.
(André Gide)
Tant qu’un homme ne s’est pas expliqué le secret de l’univers, il n’a pas le
droit d’être satisfait.
İnsanın, evrenin sırrını kendisine açıklamadığı sürece mutlu olmaya hakkı yoktur.
(Pierre-Jules Renard)

65

Konu Başlıklarına Göre Fransızca Özdeyişler ve Türkçe Çevirileri
Le Mariage-Evlilik

Le Mariage-Evlilik

La seule façon d’oublier qu’on n’a qu’une vie, c’est d’avoir plusieurs femmes.
Sadece bir hayatınız olduğunu unutmanın tek yolu birkaç eşinizin olmasıdır.
(Philippe Bouvard)
Le mariage permet de résoudre à deux des problèmes qu’on ne se posait pas
tout seul.
Evlilik, bir çifte tek başına altından kalkılmayan sorunların birlikte çözümüne
olanak sağlar.
(Tristan Bernard)
Un mariage heureux est une longue conversation qui semble toujours trop brève.
Mutlu bir evlilik, her zaman çok kısa gibi görünen uzun bir sohbettir.
(André Maurois)
Un bon mariage serait celui d’une femme aveugle avec un mari sourd.
Kör bir kadın ve sağır bir kocanın evliliği iyi bir evliliktir.
(Michel de Montaigne)
Il faut ne choisir pour épouse que la femme qu’on choisirait pour ami, si
elle était homme.
Kadını sadece bir eş olarak değil; aynı zamanda erkek bir arkadaş olarak görüp
seçmek gerekir.
(Joseph Joubert)
Le mariage simplifie la vie et complique la journée.
Evlilik hayatı kolaylaştırırken günlük yaşamı zorlaştırır.
(Jean Rostand)
Le mariage doit incessamment combattre un monstre qui dévore tout: l’habitude.
Evlilik; her şeyi yiyip bitiren bir canavar olan alışkanlığa karşı sürekli savaşmaktır.
(Honoré de Balzac)
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Quand nous nous marions, c’est pour trouver dans notre femme ce que nous
avons inutilement demandé aux femmes des autres.
Evlilik, başkalarının eşlerinden gereksiz yere istediğimiz şeyi karımızda bulmaktır.
(Alexandre Dumas-Oğul)
Si l’on pouvait prolonger le bonheur de l’amour dans le mariage, on aurait
le paradis sur la terre.
Aşkın verdiği mutluluğu evlendikten sonrada da sürdürebilseydik dünya cennet
olurdu.
(Jean-Jacques Rousseau)
Amour, mariage et famille, charmantes choses qui occupent l’esprit d’une
belle jeune femme.
Aşk, evlilik ve aile genç ve güzel bir kadının aklını meşgul eden büyüleyici şeylerdir.
(Jean-Baptiste Alphonse Karr)
Le mariage multiplie par deux les obligations familiales et toutes les corvées
sociales.
Evlilik, aile yükümlülüklerini ve bütün angarya işleri ikiye katlar.
(Simone de Beauvoir)
Tout homme marié est en danger d’être cocu. Cocuage est naturellement des
apanages de mariage.
Her evli erkek boynuzlanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Boynuzlanma doğal
olarak sadece evliliğe özgüdür.
(François Rabelais)
L’amour fait des fous, le mariage des cocus et le patriotisme des imbéciles
malfaisants.
Aşk, insanları deli; evlilik, boynuzlu; vatanseverlik ise aptal eder.
(Paul Léautaud)
Un bon mariage est celui où chacun des époux a la chance de pouvoir tolérer
l’intolérable de l’autre.
İyi bir evlilik, eşlerden birinin diğerinin tahammül edilemezliğine karşı tahammül
edebilme şansına sahip olduğu evliliktir.
(Jean Rostand)
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Même dans le mariage, le plaisir n’est légitime que quand le désir est partagé.
Seks, evlilikte bile ancak karşılıklı bir arzulama olursa meşrudur.
(Jean-Jacques Rousseau)
Ce ne sont pas les individus qui sont responsables de l’échec du mariage: c’est
l’institution elle-même qui est originellement pervertie.
Bireyler evliliğin bozulmasından sorumlu değildir. Asıl bozulmuş olan evlilik
kurumunun kendisidir.
(Simone de Beauvoir)
L’amour, c’est de la physique, le mariage c’est de la chimie.
Aşk, fizik; evlilikse kimyadır.
(Alexandre Dumas-Oğul)
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La Science et La Technologie-Bilim ve Teknoloji

La science, c’est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, c’est ce
qu’un fils enseigne à son papa.
Bilim, babanın oğluna; teknoloji ise oğulun babasına öğrettiği şeydir.
(Michel Serres)
La critique, souvent, n’est pas une science: c’est un métier où il faut plus de
santé que d’esprit, plus de travail que de capacité, plus d’habitude que de génie.
Genel olarak bakıldığında eleştiri bir bilim değil; akıldan çok sağlığa, yetenekten
çok işe, dâhiden çok alışkanlığa ihtiyaç duyulan bir meslektir.
(Jean de La Bruyère)
La civilisation a pour but, non pas le progrès de la science et des machines,
mais celui de l’homme.
Medeniyetin amacı, bilimin ve makinelerin değil; insanın ilerlemesidir.
(Alexis Carrel)
La science de l’homme est devenue la plus nécessaire de toutes les sciences.
İnsan bilimi, bütün bilim dalları içinde en gerekli olan bilimdir.
(Alexis Carrel)
L’histoire n’est pas une science, c’est un art. On n’y réussit que par l’imagination.
Tarih, bilim değil; sanattır. İnsan, sanatta sadece hayal gücü ile başarılı olur.
(Anatole France)
S’il fallait tenir compte des services rendus à la science, la grenouille occuperait
la première place.
Bilim için yapılan hizmetleri hesaba katmak zorunda kalsaydık kurbağa ilk sırada
yer alırdı.
(Claude Bernard)
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La science ne sert qu’à vérifier les découvertes de l’instinct.
Bilim, sadece içgüdünün bulgularını doğrulamaya hizmet eder.
(Jean Cocteau)
La science est un acquêt de l’homme.
Bilim, insanlığın ortak kazanımıdır.
(Victor Hugo)
C’est une bonne drogue que la science, mais nulle drogue n’est assez forte
pour se preserver sans alteration et corruption.
Bilim iyi bir ilaçtır; ama hiçbir ilacın değişmeden ve bozulmadan kalacak kadar
yeterli gücü yoktur.
(Michel De Montaigne)
La science est un train que le mécanicien ne peut arrêter.
Bilim, makinistin durduramayacağı bir trendir.
(Frédéric Dard)
Science: la seule façon de servir les hommes sans se rendre complice de leurs
passions.
Bilim, insanların tutkularına suç ortağı olmadan onlara hizmet etmenin tek yoludur.
(Jean Rostand)
Il est singulier que la politique, qui est sans contredit la science la plus ardue
et la plus difficile, soit la seule que tout le monde croit posséder sans l’avoir
apprise.
Siyasetin, kuşkusuz en çetin ve en zor bilim dalı olmasına rağmen herkesin
öğrenmeden sahip olduğuna inandığı tek bilim dalı olması tuhaftır.
(Jean-Baptiste Alphonse Karr)
L’art dramatique, c’est une science exacte dont on ignore les données.
Drama, verilerini bilmediğimiz gerçek bir bilimdir.
(Tristan Bernard)
L’histoire est la science des choses qui ne se répètent pas.
Tarih, tekrarı olmayan olaylar bilimidir.
(Paul Valery)
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La Civilisation- Medeniyet/Uygarlık

La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la
peine de mort est prodiguée, la barbarie domine; partout où la peine de mort
est rare, la civilisation règne.
Ölüm cezası, barbarlığın özel ve ebedi işaretidir. Ölüm cezasının verildiği her yerde
barbarlık hâkimdir; ölüm cezasının nadir olduğu yerde ise medeniyet hüküm sürer.
(Victor Hugo)
La civilisation démocratique est entièrement fondée sur l’exactitude de
l’information. Si le citoyen n’est pas correctement informé, le vote ne veut
rien dire.
Demokratik uygarlık tamamen doğru bilgiye dayanır. Vatandaş, gerektiği gibi
bilgilendirilmezse seçimin hiçbir anlamı yoktur.
(Jean-François Revel)
L’amour est le miracle de la civilisation.
Aşk, medeniyetin mucizesidir.
(Stendhal)
Chaque civilisation a les ordures qu’elle mérite.
Her medeniyetin layık olduğu pisliği vardır.
(Georges Duhamel)
C’est le développement de la personnalité humaine qui est le but suprême
de la civilisation.
Medeniyetin en büyük amacı, insanın kişiliğinin geliştirilmesidir.
(Alexis Carrel)
La prise de position d’un homme devant la peine de mort est pour moi un
test absolu de son niveau de civilisation.
Bir insanın ölüm cezasına karşı duruşu benim için medeniyet düzeyinin mutlak
bir ölçütüdür.
(Maurice Chapelan)
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L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la
civilisation; elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses
possibilités de bonheur.
Kadınların tam eşitliğe kabul edilmesi, medeniyetin en kesin işareti olacak; insanlığın
entelektüel güçlerini ve mutluluk olasılıklarını ikiye katlayacaktır.
(Stendhal)
Ce que les hommes appellent civilisation, c’est l’état actuel des mœurs et ce
qu’ils appellent barbarie, ce sont les états antérieurs.
İnsanların medeniyet dediği şey mevcut yaşam biçimleridir; barbarlık dedikleri
şey ise önceki yaşam biçimleridir.
(Anatole France)
La civilisation n’est autre chose que l’acceptation, par les hommes, de
conventions communes.
Medeniyet, ortak gelenekleri olan insanların anlaşmasından başka bir şey değildir.
(André Maurois)
La conscience écologique vient d’une menace, non d’une espérance; elle
nous amène à repenser non seulement notre relation à la nature, mais notre
histoire et notre civilisation.
Ekolojik bilinç umutla değil; tehlikeyle oluşur, sadece doğa ile olan ilişkimizi değil;
aynı zamanda tarihimizi ve medeniyetimizi de yeniden düşünmemize neden olur.
(Edgar Morin)
La décadence est la grande minute où une civilisation devient exquise.
Çöküş, bir medeniyetin mükemmelleştiği büyük andır.
(Jean Cocteau)
Tout ce que l’homme a ajouté à l’homme, c’est ce que nous appelons en bloc
la civilisation.
İnsanın insana kattığı her şey, hepimizin medeniyet olarak adlandırdığı şeydir.
(Jean Rostand)
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La civilisation, qu’est-ce que c’est, sinon la caserne, le bureau, l’usine, les
apéritifs, et les garçons de banque?
Medeniyet; kışlalar, iş yerleri, fabrikalar, yemekten önce alınan alkollü içecekler
ve banka çalışanları değilse nedir?
(Alphonse Allais)
Avec la civilisation, on passe du problème de l’homme des cavernes au problème
des cavernes de l’homme.
Medeniyetle birlikte mağara adamı sorunundan insan mağarası sorununa geçtik.
(Edgar Morin)
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hastalığının kurbanı olan Deleuze, evinde intihar ederek hayatına son verdi.
Bazı Eserleri:
- Nietzsche ve felsefe (1962)
- Kant’ın Eleştirel Felsefesi (1963)
- Marcel Proust ve Göstergeler (1964)
- Bergsonizm (1966)
- Spinoza ve İfade Problemi (1968)
- Fark ve Tekrar (1969)
- Anlam Mantığı (1969)
- Anti-Odipe (Félix Guattari ile 1972)
- Görüşmeler (1972)
- Bin Yayla (Félix Guattari ile 1980)
- Spinoza - Pratik felsefe (1981)
- Francis Bacon - Duyumsamanın Mantığı (1981)
- Sinema 1 - Hareket-İmge (1983)
- Sinema 2 - Zaman-İmge (1985)
- Kıvrım (1988)
- Felsefe Nedir? (1991)
- Kritik ve Klinik (1993)
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Michel de Montaigne (Deneme yazarı; 1533-1592)
Montaigne, Périgord’daki Château de Montaigne’de doğdu. İspanyol kökenli
annesi, Protestanlığı kabul ederken babası Katolik olarak kaldı. Hoşgörü ortamında
büyüyen Montaigne 1539’da altı yaşında başlayıp 13 yaşında bitirdiği Guyenne
kolejine girdi. Mükemmel Latince hâkimiyeti ile öğretmenlerini şaşırtan Montaigne,
Guyenne Koleji’ni bitirdikten sonra Toulouse’da hukuk eğitimi aldı. 1554’te
Périgueux Mahkemesi’nde, daha sonra Bordeaux Parlamentosu’nda danışman
olarak çalıştı. Montaigne, 1571’de hayatının sonuna kadar üzerinde çalışacağı
ana eseri Les Essais (Denemeler) adlı kitabını yazmaya başladı. 1580’den 1581’e
kadar sağlık nedenleriyle Almanya, Avusturya, İsviçre ve İtalya’ya yolculuk eden
Montaigne, 1774’te bu yolculuklarını anlattığı Le Journal de voyage (Yol Günlüğü)
adlı ilk eserini yayımladı. Montaigne Roma’dayken, 7 Eylül 1581’de Fransa’dan
aldığı bir mektupla Bordeaux belediye başkanı olarak seçildiğini öğrendi. Görevi
süresince Katolikler ve Protestanlar arasındaki ilişkileri yumuşatmaya çalıştı. Kral
IV. Henri Montaigne’e danışman olarak mahkemede çalışma teklifinde bulundu;
ancak Montaigne kralın bu teklifini Denemeler’i yazmaya devam etmek için reddetti.
Montaigne, yazarlık hayatı boyunca hem dini hem de felsefi her türlü dogmatik
yaklaşımlara karşı çıktı. Bu düşüncelerini eserlerine de yansıtan Montaigne, insanın
kendi doğası hakkında spekülasyon yapamayacağını ve ona eşlik eden inanç ve
önyargılardan kurtulması gerektiğini savundu.
Eserleri:
- Denemeler, I ve II (1580)
- Denemeler, III (1588)
- Yol Günlüğü (1774)
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Jean Cocteau (Şair, ressam, heykeltıraş, oyun yazarı, film yapımcısı; 1889-1963)
Cocteau, Fransa’nın Maisons-Laffitte kentinde doğdu. Tam adı Clément Eugène
Jean Maurice Cocteau’dur. Orta sınıf bir aileden gelen Cocteau henüz dokuz
yaşındayken babası intihar ettiği için annesi tarafından büyütüldü. 1904’te Paris’teki
Condorcet Lisesi’ne gönderildi; ancak derslerine ilgisizliği nedeniyle okuldan
atıldı. Birçok çağdaşının kendisinden ilham aldığı çok yetenekli bir sanatçı olan
Cocteau, ilk kariyerine 1909’da yayınladığı şiir koleksiyonuyla başladı. Roman
şiiri, eleştirel şiir, tiyatro şiiri, sinematografik şiir, Cocteau’nun üzerinde çalıştığı
şiir türleri arasında yer aldı. Ayrıca, piyesler, romanlar ve şarkı sözleri de yazan
Cocteau, yaşadığı dönemin sinema dünyasına da çok büyük katkılarda bulundu.
Çocukluk ve ergenlik yıllarında Georges Méliès’nin filmlerine ilgi duyan Cocteau,
bu ilgisi onu sinematografik yazı türünde de eserler vermesini sağladı. 1949’da jüri
başkanlığını yaptığı Biarritz Film Festivali’nin organizasyonunu düzenledi. 1950
ve 1954 yılları arasında Cannes Film Festivali’nin iki kez uzun metrajlı filmler
jürisinin başkanlığını yaptı. 1957’den itibaren Festival’in onursal başkanı olan
Cocteau, kendisiyle bu festivallerde tanışan Jacques Demy, François Truffaut ve
Jean-Luc Godard gibi film yapımcıları üzerinde önemli etkiler bıraktı. Cocteau,
Milly-la-Forêt’deki evinde, çok sevdiği arkadaşı şarkıcı ve söz yazarı Édith Piaf’ın
ölüm haberini almasından birkaç saat sonra kalp krizi geçirerek hayata veda etti.
Bazı Eserleri:
- Ümit Burnu (1919)
- Le Potomak (1919)
- Şiirler (1920)
- Sahteci Thomas (1923)
- Derin Uykunun Söylevi (1925)
- Horoz ve Arlequin (1926)
- Beyaz Kitap (1928)
- Dehşet Çocuklar (1929)
- Bir Şairin Kanı (1932)
- Ezeli Dönüş (1943)
- Güzel ile Hayvan (1945)
- İki Başlı Kartal (1947)
- Coriolan (1947), film
- Korkunç Aile (1948)
- Orfe (1950)
- La villa Santo-Sospir (1951)
- Bir Meçhulün Güncesi (1953)
- Orfe’nin Vasiyetnamesi (1959)
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Jean-Paul Sartre (Filozof, yazar; 1905-1980)
Tam adı Jean-Paul Charles Aymard olan Sartre, Paris’te doğdu. On beş aylıkken
babasını kaybetti. Burjuva ve eğitimli bir çevrede büyüdü. Dedesi Charles Schweitzer,
Sartre on yaşına gelene kadar eğitimiyle ilgilendi. Ünivertsiteyi bitirdikten sonra
Havre ve Neuilly’de felsefe öğretmeni olarak çalıştı. Sartre, 1943’te düşüncelerinin
teorik temellerini oluşturan ve en önemli felsefi eseri olan L’Être et le néant (Varlık
ve Hiçlik) adlı ilk denemesini yayımladı. Sartre, İkinci Paylaşım Savaşı sırasında
faşist Nazi Almanyası’na karşı Fransız direniş hareketini örgütlemek amacıyla
çıkarılan ve Albert Camus’nün editörü olduğu Combat (Mücadele) gazetesinde
muhabir olarak çalışmaya başladı. Nazilerin Fransa’yı işgalinde Fransız Komünist
Partisi öncülüğünde direnişe katıldı. Savaştan sonra, 1945’te, yazar kadrosunda
Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty ve Raymond Aron’un da yer aldığı Les Temps
Modernes (Modern Zamanlar) adlı felsefe, edebiyat ve siyaset dergisini kurdu.
Bu dergideki yazılarıyla varoluşçu hareketin öncüsü olarak büyük bir başarı ve
üne kavuştu. Sartre; antiburjuva, antiamerikan, antikapitalist ve antiemperyalist
hareketleri hayatı boyunca destekledi. Paris’teki Broussais Hastanesi’nde hayatını
kaybeden Sartre’ın ölüm haberi tüm düntada büyük bir yankı uyandırdı. 19
Nisan 1980’deki cenazesinde ona karşı son görevlerini yerine getirmek isteyen
ve aralarında öğrencilerinin, maocu komünist yoldaşlarının, Cezayirli eski barış
aktivistlerinin de bulunduğu yaklaşık elli bin kişi Paris sokaklarına çıkarak Sartre’ı
son yolculuğuna uğurladı. Descartes’ın varisi olarak görülen Sartre, Alman
filozofları Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Edmund Husserl ve Martin
Heidegger’den de çok etkilendi. Sartre’ın varoluşçu felsefesine göre, Tanrı yoktur;
insanlar, içinde bulundukları politik ve sosyal koşullar aracılığıyla kaderlerinin
sorumluluğunu almaları gerekir.
Bazı Eserleri:
- İmgelem (1936)
- Ego’nun Aşkınlığı (1936)
- Bulantı (1938)
- Bir Duygu Kuramının Ana Hatları (1938)
- Duvar (1939)
- Sinekler (1943)
- Varlık ve Hiçlik (1943)
- Sessizlik Cumhuriyeti (1944)
- Gizli Oturum (1945)
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- Varoluşçuluk (1945)
- Özgürlük Yolları (Üçleme: Akıl Çağı, Yaşanmayan Zaman, Ruhun Ölümü 1945)
- Gömütsüz Ölüler (1946)
- Saygılı Yosma (1946)
- Yahudi Sorunu (1947)
- Kirli Eller (1948)
- Edebiyat Nedir? (1948)
- Şeytan ve Yüce Tanrı (1951)
- Yöntem Araştırmaları (1957)
- Altona Mahpusları (1959)
- Diyalektik Aklın Eleştirisi (1960)
- Sözcükler (1964)
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François-Auguste Rodin (Heykeltıraş, ressam; 1840-1917)
Rodin, 1840 yılında mütevazı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Norman
kökenli babası Jean-Baptiste memurdu annesi Marie ise ev hanımıydı. Rodin,
dokuz yaşına kadar yoğun bir Katolik din eğitimi aldı. On yaşında resim çizmeye
başlayan Rodin, uzağı net göremediği için okul yıllarında başarılı bir öğrenci olamadı.
Fransa’nın kuzeyinde Picardie bölgesine bağlı Beauvais’de amcasının işlettiği yatılı
bir okulda eğitime yeniden başlayan Rodin, babasının karşı çıkmasına rağmen
resimle ilgilenmeye başladı. Rodin, on dört yaşında babasını ikna ederek Petite
École olarak bilinen çok istediği resim ve matematik ağırlıklı eğitimin verildiği
okula kaydoldu. Bu okulda ressam ve öğretmen Horace Lecoq de Boisbaudran’dan
resim ve çizim dersleri aldı. İlerleyen yıllarda zamanının çoğunu Louvre Müzesi’nde
çizim yaparak geçiren Rodin, bu müzede bulunan heykelleri hayranlıkla ve ilgiyle
incelerdi. Rodin, Paris’teki dünyaca ünlü École des Beaux-Arts’a (Güzel Sanatlar
Okulu) girmek için çok uğraştı ancak çizim sınavında başarılı olmasına rağmen
heykel sınavında üst üste üç kez başarısız oldu. Bu nedenle, çalışmalarına Ulusal
Doğa Tarihi Müzesi’nde devam etti. Ayrıca, ailesini desteklemek için dekoratörler
ve heykeltıraşlarla çalışan Rodin, başka mesleklerde de çalıştı. Mermer ve bronz
eserlerinde özenli bir doku modellemesi tekniği kullanan Rodin’e göre sanatta
güzellik, anatomiyi incelikle bozarak iç durumu sadakatle temsil etmekten ibarettir.
300’e yakın eseri olan Rodin’in, 1860’ta, Antik Çağ Roma hükümdarlarının
portrelerinden esinlenerek yaptığı ilk heykeli babasının büstüdür.
Bazı Eserleri:
- İskelet ve Kafatası (Çizim, 1856)
- Kırık Burunlu Adam (Heykel, 1864)
- Çiçekli Şapka Giyen Genç Kız (Heykel, 1870)
- Sonsuz Aşk (Heykel, 1871)
- Sonian Ormanındaki Tepelerde Alacakaranlık (Resim, 1871-1877)
- Watermael’de Sonian Ormanında toprak yol (Resim, 1871-1877)
- Tunç Çağı (Heykel, 1877)
- Çıplak Kadın (Resim, 1880)
- Cehennem Kapıları (Heykel, 1880-1890)
- Havva (Heykel, 1881)
- Öpücük (Heykel, 1882)
- Havva (Çizim, 1884)
- Üç Gölge (Heykel, 1886)
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- Kötülük Çiçekleri (Charles Baudelaire’in şiir kitabının çizimleri, 1887-1888)
- Kale Kent Soyluları (Heykel, 1889)
- Danaïde (Heykel, 1889)
- Çıplak Kadınlar (Çeşitli çizimler, 1890)
- Victor Hugo Anıtı (Heykel, 1890)
- Geveze Kadınlar (Heykel, 1895)
- Meditasyon ve İç Ses (Heykel, 1896)
- Tanrının Eli (Heykel, 1896)
- Balzac Anıtı (Heykel, 1898)
- Ay (Çizim, 1900)
- Düşünen Adam (Heykel, 1903)
- Âdem ve Havva (Heykel, 1905)
- Kamboçyalı Dansçı (Çizim, 1906)
- Yürüyen Adam (Heykel, 1907)
- Birbirine Sarılmış İki Kadın (Çizim, 1908)
- Katedral (Heykel, 1908)
- Balık Kadın (Heykel, 1915)
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André Gide (Yazar; 1869-1951)
Püritanist burjuva bir ailenin tek çocuğu olarak Paris’te dünyaya gelen Gide’in
tam adı Paul Guillaume André Gide’dir. 11 yaşındayken, Paris Üniversitesi’nde
hukuk profesörü olan babasının ölümünden sonra, annesi tarafından katı bir dini
eğitimle büyütüldü. Çocukluğunu Paris’te ve ailesinin ikinci evinin bulunduğu
Normandiya’da geçirdi. 19. Yüzyılda kötü bir alışkanlık ve hastalık olarak kabul
edilen mastürbasyon yapması gerekçe gösterilerek 1877’de okuldan atıldı. Gide,
1882’de okuluna döndü ancak sınıfındaki diğer öğrenciler tarafından baskı gördü.
Okumaya devam eden Gide, günlük tutmaya başladı. 1889’da okulunu başarıyla
bitirip diplomasını aldı. 1891’den itibaren Paris’teki edebiyat salonlarına gitmeye
başladı. Edebiyat hayatına sembolist akımdan etkilenerek giren Gide’in 1891’de
yazdığı ilk yapıtları olan Les Cahiers d’André Walter (André Walter’in Günlükleri)
ve Le Traité du Narcisse (Narkissos Üstüne İnceleme) adlı kitapları edebiyat çevresi
tarafından başarılı bulunmadı. Gide, eşcinsel olmasına rağmen 1895’te kuzeni
Madeleine Rondeaux ile evlendi. Kariyeri boyunca, zamanının ahlaki ve sosyal
engellerine rağmen özgürlüğü aramaktan asla vazgeçmedi. Yazıları ve eylemleriyle
özgürlük arayışında olanların da öncüsü olan Gide, her türlü ailevi, sosyal veya
dinsel esareti reddetti. 1908’de, Paul Claudel, Henri Ghéon, Francis Jammes, Paul
Valéry’yle birlikte Nouvelle Revue Française adlı edebiyat dergisini kuran Gide,
tartışmayı sevmesi ve ikonoklastik yönü nedeniyle edebiyat çevresinde pek sevilen
biri olmadı. Gide, yaşamı boyunca birçok ülkede bulundu. Sovyetler Birliği’ne de
giden Gide, burada umduğu sosyalist yaşam biçiminin kendi düşüncelerine ters
olduğunu ileri sürerek önceleri savunduğu sol fikirlerinden vazgeçti. 1947’de Nobel
Edebiyat Ödülü’nün de sahibi olan Gide, 82 yaşında hayat veda etti.
Bazı Eserleri:
- André Walter’in Günlükleri (1891)
- Narkissos Üstüne İnceleme (1891)
- Urien’in Yolculuğu (1893)
- Aşka Teşebbüs (1893)
- Bataklıklar (1895)
- Dünya Nimetleri (1897)
- Ahlaksız (1902)
- Mazeretler (1903)
- Savurgan Evladın Dönüşü (1907)
- Dar Kapı (1909)
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- Vatikan’ın Zindanları (1914)
- Pastoral Senfoni (1919)
- Tohum Ölmezse (1921)
- Sapık Sevgi (1924)
- Kalpazanlar (1925)
- Kongo Yolculuğu (1927)
- Kadınlar Mektebi (1929)
- Robert (1930)
- Yeni Nimetler (1935)
- SSCB Dönüşü (1936)
- SSCB Dönüşü Üzerine Düzeltmeler (1936-1937)
- Theseus (1946)
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Jean-Jacques Rousseau (Yazar, filozof; 1712-1778)
Rousseau, İsviçre’nin Cenevre şehrinde Protestan bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
Babası Isaac Rousseau saat ustasıydı. Annesi, Suzanne Bernard, Rousseau’nun
doğumundan birkaç gün sonra öldü. Kitaplara olan tutkusunu Rousseau’ya
aktarmak isteyen babası onu çok erken yaşta okumaya teşvik etti. Ancak
babasının, karıştığı talihsiz bir kavga sonucunda Nyon’a sürgüne gönderilmesiyle
Rousseau’nun eğitimi ve bakımını amcası üstlendi. On yaşından itibaren amcası
ile yaşayan Rousseau, 1725’te kendisine kötü muamele eden usta bir oymacının
atölyesinde çırak olarak çalışmaya başladı. Ustasının baskılarına dayanamayıp
kaçan Rousseau, onu Katolik yapmaya çalışan ve ilerleyen yıllarda sevgilisi olan
Madame de Warens’in de yardımıyla İtalya’nın Torino şehrine gitti. Rousseau 16
yaşından itibaren kendisiyle ilgilenen ve hayatının sonuna kadar asla kalbini terk
etmeyecek olan bu kadını hiçbir zaman unutamadı. 1728-1738 yılları arasında,
İtalya ve Fransa’da kalarak çeşitli işlerde çalışan Rousseau 1740’ta Paris’e yerleşti.
Burada bir otelde hizmetçilik yapan 24 yaşındaki Thérèse Levasseur adlı kadına
âşık olan Rousseau, onunla birlikte yaşamaya başladı. Bu ilişkisinden, 1746, 1747,
1748, 1751 ve 1752 yıllarında doğan beş çocuğunu da yetimhaneye verdi. Jean
Le Rond d’Alembert ve Denis Diderot’nun editörlüğünü yaptığı Ansiklopedi için
1749’da makaleler yazmaya başlayan Rousseau, böylece edebiyat dünyasına da ilk
adımını atmış oldu. Diderot tarafından teşvik edilen Rousseau, 1750’de yayımlanan
Discours sur les sciences et les arts (Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev) adlı eseriyle
Dijon Akademisi’nin birincilik ödülünü kazandı. 1762’de Du Contrat Social (Toplum
Sözleşmesi) adlı kitabını yayımladı. Rousseau’nun özellikle bu iki çalışması felsefi
düşüncelerinin de temelini oluşturdu. Rousseau, Ermenonville’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev (1750)
- Narsist (1753)
- İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine (1755)
- Ekonomi Politik Üzerine Söylev (1755)
- Julie yahut Yeni Héloïse (1761)
- Toplum Sözleşmesi (1762)
- Émile ya da Çocuk Eğitimi Üzerine (1762)
- Anayasa Projeleri (1763)
- Dağdan Yazılmış Mektuplar (1764)
- Dillerin Kökeni Üzerine Deneme (1781)
- İtiraflar (1782)
- Yalnız Gezenin Düşleri (1782)
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Victor Hugo (Yazar, şair; 1802-1885)
Tüm zamanların en büyük Fransız şairlerinden ve yazarlarından biri olan Hugo,
Fransa’nın Besançon şehrinde doğdu. Babası Joseph Léopold Sigisbert general;
annesi Sophie Trébuchet ise ressamdı. Babasının mesleğinden dolayı gençlik
yılları Korsika, İtalya, İspanya ve Paris’te geçti. Hugo, Paris’teki Lycée Louis-LeGrand’da okudu. 1822’de çocukluk aşkı Adèle Foucher ile evlendi ve beş çocuğu
oldu. Fransız yazar François-René de Chateaubriand’a hayranlığı onu edebiyatla
ilgilenmeye iten en önemli unsur oldu. Edebiyat dünyasına şair olarak giren ve
monarşist olan Hugo, Fransa’da 1830’da işçilerin öncülüğünde başlayan özgürlük
ve devrim hareketi ve Juliette Drouet ile olan duygusal ilişkisi onda derin siyasal
fikir değişikliklerine neden oldu. Bu değişiklikler Hugo’yu Fransa’nın çok kararlı
bir politik figürü ve romantik hareketin lideri yaptı. Edebiyat çevrelerinde roman
türünün dahi bir yazarı olarak ünü hızla yayılmaya başlayan Hugo, 1841’de Fransız
Akademisi üyeliğine seçildi. 1848’deki Şubat Devrimi sırasında monarşinin halka
çektirdiği zulme rağmen cumhuriyetçilerle birlikte hareket eden Hugo, Fransa’dan
sınır dışı edilerek önce Jersey’e, ardından Guernsey’e sürüldü. Yaklaşık yirmi yıl
süren bu sürgün sırasında birçok kitap yazan Hugo, 1870’de İkinci İmparatorluk’taki
cumhuriyetçi direnişin sembolü haline geldi. Politik yaşama aktif bir şekilde katılan
Hugo, Üçüncü Cumhuriyet’in ilanıyla Paris milletvekili olarak meclise girdi.
Sürgünde yazmaya başladığı eserleri yayımlandı. İkinci İmparatorluk döneminde
Cumhuriyet’in ilanı ve ulusal birliğin yeniden sağlanması için verdiği mücadeleler
Hugo’yu cumhuriyet rejiminin sembolü yaptı. Öldüğünde, yaklaşık iki milyon
kişinin katıldığı görkemli bir ulusal cenaze töreniyle Panthéon’a gömüldü.
Bazı Eserleri:
- Odlar (1822)
- Cromwell (1827)
- Hernani (1830)
- Sonbahar Yaprakları (1831)
- Notre Dame’ın Kamburu (1831)
- Marie Tudor (1833)
- Lucrèce Borgia (1833)
- Ruy Blas (1838)
- Işınlar ve Gölgeler (1840)
- Azaplar (1853)
- Düşünceler (1856)
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- Yüzyılların Efsanesi (1859)
- Sefiller (1862)
- William Shakespeare (1864)
- Deniz İşçileri (1866)
- Gülen Adam (1869)
- Korkunç Yıl (1872)
- 1793 Devrimi (1874)
- Büyükbaba Olma Sanatı (1877)
- Usun Dört Rüzgârı (1881)
- Bir İdam Mahkûmunun Son Günü (1829)
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André Malraux (Yazar, politikacı; 1901-1976)
Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Paris’te dünyaya gelen Malraux’nun babası ve
annesi, o henüz küçük bir çocukken boşandılar. Malraux; annesi, büyükannesi
ve teyzesiyle birlikte Paris Seine-Saint-Denis’de yaşamaya başladı. Malraux, tüm
hayatı boyunca sakladığı Tourette sendromuna (tiklerine) rağmen burada mutlu bir
çocukluk geçirdi. Malraux, 1915’te önce Turgot Lisesi’nde daha sonra Condorcet
Lisesi’nde okudu. Yükseköğrenimini École nationale des langues orientales
vivantes’ta (ENLOV) yaptı. 1923’de eşi Clara ile birlikte arkeolojik bir keşif için
gittiği Kamboçya’da Khmer tapınağının kabartmalarına zarar verdiği gerekçesiyle
hakkında dava açılan Malraux, kısa bir süreliğine tutuklandı. Serbest bırakıldığında,
Vietnam’ın Saygon (Ho Chi Minh) şehrine gitti ve Fransız sömürge yönetiminin
daha sonra yasaklayacağı L’Indochine enchaînée. (Zincire Vurulmuş Çinhindi) adlı
sömürge karşıtı günlük bir gazete kurdu. Doğu Asya’ya yaptığı bu gezilerden sonra,
1936’da İspanya’ya giden Malraux, iç savaşta faşist General Francisco Franco’ya
karşı yurtsever ve sol güçleri birleştirdi oradaki bir filonun komutanlığını yaptı.
1940’ta faşistler tarafından esir alınan Malraux, bir süre sonra kaçarak Fransa’nın
güneyine yerleşti. 1944’te Nazilere karşı partizanlarla birlikte direnişe katıldı ve
Fransa’nın Nazilerin elinden kurtuluşunda aktif görev aldı. Malraux, savaştan sonra
Charles de Gaulle’ün cumhurbaşkalığı döneminde (1958-1969) Kültür Bakanı
olarak çalıştı. Malraux, Créteil’deki Henri Mondor hastanesinde öldü. Ölümünden
yirmi yıl sonra 1996’da, Malraux’un külleri Panthéon’a nakledildi.
Bazı Eserleri:
- İnsan Yazgısı (1925)
- Batı’nın İğvası (1926)
- Kanton’da İsyan (1928)
- Kral Yolu (1930)
- İnsanlık Durumu (1933)
- Umut (1937)
- Altenburg’un Ceviz Ağaçları (1943)
- Sessizliğin Sesleri (1951)
- Tanrıların Metamorfozu (1957)
- Karşı Anılar (1967)
- Obsidiyen Kafa: Bir Picasso Kitabı (1974)
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Albert Camus (Filozof, yazar, gazeteci; 1913-1960)
Cezayir’de doğan Camus, bağ işçisi olan ve Birinci Paylaşım Savaşı’nda ölen babası
Lucien’ı hiç tanıyamadı. Okuma yazma bilmeyen ve yarı sağır olan İspanyol
kökenli annesi Catherine Hélène Sintés Camus’ye ve diğer oğluna, Cezayir’in
yoksul bir mahallesinde çok zor koşullarda ev işçiliği yaparak tek başına bakmak
zorunda kaldı. Camus, öğretmeni Louis Germain’in yardımıyla kazandığı bir bursla
Cezayir’deki Bugeaud Lisesi’nde ardından, Cezayir Üniversitesi’nde okudu. 1932’de
öğrencilerin kurduğu bir dergide ilk makaleleri yayımlandı. Okurken Simone Hié
ile evlenen Camus, evini geçindirmek ve okul masraflarını karşılamak için çok
çeşitli işlerde çalışmak zorunda kaldı. 1935’’te Cezayir Komünist Partisi’ne üye
oldu ancak iki yıl sonra partiden ihraç edildi. 1936’da felsefe bölümünden mezun
olan Camus, Emek Tiyatrosu’nu kurda. Bu tiyatroda arkadaşlarıyla birlikte yazdığı
Révolte dans les Asturies (Asturya’da İsyan) adlı oyunun yasaklanmasına rağmen;
Malraux, Gorki, Dostoyevski gibi birçok yazarın eserlerini tiyatroya uyarlayarak
oynamaya devam etti.
1938’de, Cezayir’deki siyasi davalar ve olaylar hakkında haberler yapan AlgerRépublicain gazetesinde muhabirliğe başladı. Uluslararası siyasal havanın gittikçe
kötüleşmesiyle gazete yayınını durdu. Paris’e giden Camus, gazeteciliğe Paris-Soir’da
devam etti. Üç yıl evli kaldığı Simone Hié’den boşanan Camus, Francine Faure’la
evlendi. 1942’de Nazi işgali altında olan Fransa’daki direniş hareketine katıldı ve
Combat (Mücadele) adlı gazetenin editörü oldu. Bu gazetede yazdığı makaleler
Nazilere karşı direnişi ateşledi. 1945’te editörü ve yazarı olduğu gazeteden ayrıldı.
1947’de yayımladığı ünlü eseri La Peste (Veba) ile 1957’de Nobel Edebiyat ödülünü
kazandı. Felsefe dünyasında absürdizm akımının öncülerinden biri olan Camus,
geçirdiği bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.
Bazı Eserleri:
- Asturya’da İsyan (1936)
- Tersi ve Yüzü (1937)
- Mutlu Ölüm (1939)
- Yabancı (1942)
- Sisifos Söyleni (1942)
- Veba (1947)
- Başkaldıran İnsan (1951)
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- Yaz (1954)
- Düşüş (1956)
- Sürgün ve Krallık (1957)
- Ecinniler (1959)
- Yolculuk Günlükleri (1978)
- İlk Adam (1994)
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Pierre-Joseph Proudhon (Ekonomist, kuramcı; 1809-1865)
Proudhon, Fransa’da Besançon şehrinin bir köyünde, ahşap fıçı ustası bir babanın
ve aşçı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Zamanının çoğunu çobanlık
ve diğer köy işlerini yaparak geçiren Proudhon, Besançon Koleji’nde okuduğu
sırada ailesinin ekonomik durumunun kötüye gitmesiyle eğitimine ara verdi ve
bir matbaada tipograf ve redaktör olarak çalıştı. Proudhon, en büyük hayranlığını
beslediği annesi tarafından Katolik olarak yetiştirilse de on altı yaşına geldiğinde,
kilisenin zenginlerden yana olduğunu ileri sürerek inancını kaybetti. 1840’ta
Qu’est-ce que la propriété? (Mülkiyet nedir?) ve 1846’da Système des contradictions
économiques ou Philosophie de la misère (Ekonomik Çelişkiler Sistemi ya da Sefaletin
Felsefesi) adlı eserlerini yayımlayan Proudhon, bu eserleriyle sosyalist ve devrimci
kuramların gelişmesine katkı sundu. 1847’de Paris’e yerleşerek burada Karl
Marx’la tanıştı. Proudhon, Paris’teki 1848 devriminde aktif bir şekilde yer alarak
İkinci Cumhuriyet’in ilanıyla Kurucu Meclis’e sosyalist milletvekili olarak seçildi.
Proudhon’un Makalelerinin yayımlandığı bütün gazeteler İkinci Cumhuriyet’i
eleştirdiği gerekçesiyle kapatıldı. Ayrıca “basın yoluyla Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla üç yıl (1849-1852) hapis cezasına çarptırıldı. Özellikle anarşist fikirleriyle
tanınan ve özgürlükçü sosyalizmin Fransa’daki en önemli savunucusu olarak kabul
edilen Proudhon anarşizmin önde gelen kuramcılarından biri olmuştur. Proudhon,
Karl Marx’ın kolektivizmine karşı çıkarak bireyci bir liberalizmi savunmuştur. Karl
Marx’ın, anarşist yaklaşımlarından dolayı sert bir sekilde eleştirdiği Proudhon,
adalet ve eşitliği özgürlük temelinde ele almış; mülkiyet ediniminin bir “hırsızlık”
olduğunu ileri sürerek özel mülkiyet edinimini tamamen reddetmiştir.
Bazı Eserleri:
- Mülkiyet Nedir? (1840)
- Mülk Sahiplerine Uyarı (1842)
- Ekonomik Çelişkiler Sistemi ya da Sefaletin Felsefesi (1846)
- Toplumsal Sorunun Çözümü (1849)
- 19. Yüzyılda Genel Devrim Düşüncesi (1851)
- Bir Borsa Spekülatörünün El Kitabı (1853)
- Devrimdeki Adalet ve Kilise (1858)
- Savaş ve Barış (1861)
- Toplumsal İttifakın İlkesi (1863)
- Mülkiyet Teorisi (1866)
- Meşrutiyetçi Hareketin Teorisi (1870)
- Yazışmalar (1875)
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Denis Diderot (Filozof, ansiklopedici, yazar; 1713-1784)
Diderot, Fransa’nın Haute-Marne şehrine bağlı Langres’da doğdu. 1723’ten 1728’e
kadar rahiplik unvanını aldığı Haute-Marne’daki Cizvit Koleji’nde, ardından Paris’e
giderek Lycée Louis-Le-Grand’da okudu. Paris Sorbonne Üniversitesi’nde teoloji ve
felsefe bölümlerini bitirdikten sonra 1737-1740 yıllarında dini dersler vermeye başladı.
1743’ün başında babasının karşı çıkmasına rağmen gizlice Saint-Pierre-aux-bœufs
Kilisesi’nde Anne-Antoinette’le evlendi. İlerleyen yıllarda bohem bir hayat sürmeye
başlayan Diderot, dini inancını da kaybetti. Edebiyatla ilgilenmeye, çeşitli İngilizce ve
yunanca kitapları Fransızcaya çevirerek başlayan Diderot, 1746’da, dinden soyutlanmış
bir ahlakı ve özgür düşünceyi savunduğu Entretiens (Felsefe Konuşmaları) ve Pensées
philosophiques (Filozofça Düşünceler) adlı ilk eserlerini yayımladı; ancak bu kitaplar
mahkeme kararıyla toplatılarak yakıldı. Aynı yıl kitap satıcısı Le Breton, Diderot’yu,
Ephraim Chambers’ın İngilizce ansiklopedisini fransızcaya çevirmesi için işe aldı.
Ertesi yıl Diderot, Jean Le Rond d’Alembert ile birlikte bu ansiklopediye benzer
fransızca bir ansiklopedi yazması için görevlendirildi. Bu ansiklopedi L’Encyclopédie
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. (Ansiklopedi ya da Bilimler,
Sanatlar ve Zanaatlar Açıklamalı Sözlüğü) adı aldında 15 yılda 35 cilt halinde
yayımlandı. Dine değil, insanın doğal duygularına ve akla dayalı evrensel bir ahlakı
savunan Diderot, eserleriyle Aydınlanma Çağı’na ışık tutan en önemli yazarlardan
biri oldu. Diderot, Hristiyanlığın kiliseler tarafından siyasal ve ekonomik bir araç
olarak kullanıldığını ileri sürdüğü için birçok aşırı dincinin saldırısına maruz kalsa
da düşüncelerini savunmaktan asla vazgeçmemiştir.
Bazı Eserleri:
- Felsefe Konuşmaları (1746)
- Filozofça Düşünceler (1746)
- Kuşkucu Gezintiler (1747)
- Boşboğaz Mücevherler (1748)
- Görenlerin Yararına Körler Hakkında Mektup (1749)
- Ansiklopedi ya da Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Açıklamalı Sözlüğü (D’Alembert’le
birlikte, 1750-1765)
- Sağır ve Dilsizler Üzerine Mektup (1751)
- Doğanın Yorumlanması Üzerine Düşünceler (1753)
- Doğanın Çocuğu Hakkında Konuşma (1757)
- Rahibe (1760)
- Rameau’nun yeğeni (1761)
- Kaderci Jacques ve Efendisi (1773)
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Charles Pierre Baudelaire (Şair, yazar; 1821-1867)
Paris’te doğan Baudelaire, altı yaşında yetim kaldı. Babasının ölümünden bir yıl
sonra annesinin yeniden evlenmesini kabullenemeyen Baudelaire, üvey babasıyla
da anlaşamadı. Baudelaire, Louis le Grand Lisesi’nde okurken “otoriteye karşı asi
tavrı” nedeniyle okuldan atıldı. Okuluna tekrar dönüp mezun olduktan sonra
ailesinin hukuk okumaya zorladığı Baudelaire, onların bu isteğini reddederek
Paris’teki Quartier Latin’e (Latin Mhallesi) yerleşerek bohem bir yaşam sürmeye
başladı. Burada tanıştığı bir hayat kadını ile ilişkiye giren Baudelaire, frengi
hastalığına yakalandı. Baudelaire, 1841’de, Fransa’nın denizaşırı toprağı olan
La Réunion’a gitti. Bir süre sonra Paris’e döndüğünde babasından kalan mirası
hesapsızca tüketmeye başlayan Baudelaire, parasız kaldı. Bu davranışından dolayı
mahkemeye başvuran annesi, mirasın oğluna aylık gelir olarak bağlanmasını
sağladı. Babasından kalan mirası azar azar almak zorunda kalan Baudelaire,
geçimini sağlamak için gazetecilik ve sanat eleştirmenliği yaptı. Baudelaire’in
çeşitli dergilerde şiirleri yayımlandı; ancak bu şiirleri pek ilgi görmedi. Baudelaire,
1840’ta başladığı ancak 1857’de yayımlanacak olan ünlü eseri Les Fleurs du mal
(Kötülük Çiçekleri) adlı şiir koleksiyonuyla edebiyat dünyasında büyük başarı
kazandı. Borçlarından kaçmak için 1864’ten 1866’ya kadar Belçika’da kalan ve
orada tekrar frengi hastalığına yakalanıp felç geçiren Baudelaire, aynı zamanda
aşırı alkol ve uyuşturucu bağımlısı oldu. Baudelaire, annesi tarafından Paris’e geri
getirildikten bir yıl sonra genç yaşta hayatını kaybetti. Baudelaire’in, iyiyle kötü,
zevkle şiddet, güzellikle çirkinlik arasındaki ikiliği anlattığı şiirleri gelecek nesiller
tarafından ancak ölümünden çok sonra anlaşılmıştır. Klasik geleneğin ve aynı
zamanda romantizmin varisi olan Baudelaire, şiirde modernizmin ve sembolizmin
öncüsü olarak kabul edilir.
Bazı Eserleri:
- Edebiyat Heveslisi Gençlere Tavsiyeler (1846)
- Fanfarlo (1847)
- Şaraba ve Esrara Dair (1851)
- Gülmenin Özü (1856)
- Kötülük Çiçekleri (1857)
- Yapay Cennetler (1860)
- Modern Hayatın Ressamı (1863)
- Paris Sıkıntısı (1869)
- Apaçık Yüreğim (1887)
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Boris Paul Vian (Yazar, şair, söz yazarı, müzisyen; 1920-1959)
Yvonne Ravenez ve Paul Vian’ın ikinci oğulları olan Vian, Fransa’da Ville d’Avray’de
doğdu. Beş yaşındayken okuma yazma öğrenen Vian, yetenekli bir öğrenciydi. Vian,
Paris’teki Condorcet Lisesi’ni, ardından École Centrale Yüksekokulu’nu bitirdi. Bir
süre Fransız değerlendirme ve sertifikalandırma kuruluşu olan AFNOR’da mühendis
olarak çalıştı. Vian’ın, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte yaz tatilini geçirdiği,
Cotentin yarımadasındaki evleri İkinci Paylaşım Savaşı’nda Nazi bombardımanı
sırasında yıkıldı. Vian için çok şey ifade eden bu evin yıkılması onun hayal
dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı. Müzikle ilgilenmeye 17 yaşında trompet
çalarak başlayan Vian jazz müziğine ilgi duyuyordu. Birkaç arkadaşıyla birlikte
kurdukları jazz orkestrasıyla Ville d’Avray’deki evlerinin bahçesinde küçük konserler
veriyorlardı. 1936’dan itibaren Vian, amerikalı ünlü trompetçi Louis Armstrong’un
onursal başkanı olduğu Hot-Club de France’ın jazz müziği etkinliklerine aktif bir
şekilde katılmaya başladı. Paris’teki kafelerde sık sık caz müziği konserleri veren
Vian, Serge Reggiani ve Juliette Gréco için de birçok şarkı besteledi. Vian, edebiyat
dünyasına, Vernon Sullivan takma adıyla 1946’da yazdığı J’irai cracher sur vos
tombes (Mezarlarınıza Tüküreceğim) adlı romanıyla girdi. Vian, çocukluğundan
itibaren ömür boyu kurtulamayacağı akut eklem romatizması ve kalp yetersizliği
rahatsızlıklarına rağmen yaşama sevincini hiç kaybetmeden üreten bir sanatçı
oldu. Vian, Mezarlarınıza tüküreceğim adlı romanından uyarlanan filmin galasına
katıldığı sırada kalp krizi geçirerek genç yaşta öldü.
Bazı Eserleri:
- Vasatlar İçin Peri Masalları (1943)
- Mezarlarınıza tüküreceğim (1946)
- Vercoquin ve Plankton (1946)
- Günlerin Köpüğü (1947)
- Pekin’de Sonbahar (1947)
- Bütün Ölülerin Derileri Aynıdır (1948)
- Ve Bütün Çirkinler Öldürülecek (1948)
- Çıtırlar Farkında Değil (1950)
- Yürek Söken (1953)
- Jöleli Şarkılar (1950)
- Kırmızı Ot (1950)
- Bir Kara Kedi İçin Blues (1949)
- Karıncalar (1949)
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Jean-Baptiste Alphonse Karr (Yazar, gazeteci; 1808-1890)
Piyanist ve besteci Alman bir babanın ve Fransız bir annenin çocuğu olan Karr,
Paris’te dünyaya geldi. Karr, 1821-1828 yılları arasında Paris’teki Bourbon
Koleji’nde okudu. Başarılı bir öğrenci olan Karr, 20’li yaşlarından itibaren aynı
kolejde vekil öğretmenlik yaptı. Edebiyata olan tutkusu nedeniyle bu görevinden
ayrılan Karr, kendini şiir yazmaya adadı. Yazdığı şiirlerlerinden birini geçimini de
sağlayabilmek amacıyla yayımlanması için Le Figaro gazetesine gömderdi ancak
bu isteği reddedildi. 1832’de mutsuz bir aşktan esinlenerek yazdığı Sous les Tilleuls
(Ihlamurlar Altında) adlı romanıyla tanınmaya başlayan Karr, bu romanı sayesinde
Figaro gazetesinden aldığı teklifle Albert Wolff, Émile Zola ve Jules Claretie
ile birlikte gazetenin yazarlarından biri oldu. Karr, 1836’dan 1838’e kadar Le
Figaro’nun baş editörlüğünü yaptı. Honoré de Balzac’ın aylık olarak çıkardığı La
Chronique de Paris adlı dergide inceleme yazıları ve romanlarından seriler yayımlandı.
Politikayla da ilgilenen Karr, 1843’ten 1849’a kadar Normandiya bölgesine bağlı
Sainte-Adresse’de belediye meclis üyesi oldu. Karr, 1839’da, gazetecilik kariyerinde
önemli bir yer edinmesini sağlayan Les Guêpes (Yaban arıları) adlı sanat ve siyasetle
eleştirel yazıların ağırlıklı olduğu bir gazete kurdu. 1851’deki darbeden sonra Côte
d’Azur’a giden Karr, ailesiyle Nice şehrine yerleşti. Karr, burada hem botanik
işleriyle uğraştı hem de yazmaya devam etti. 82 yaşında Saint-Raphaël’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Ihlamurlar Altında (1832)
- Bir Saat Geç (1833)
- En Kısa Yol (1836)
- Bahçemin Çevresinde Gezinti (1845)
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Jacques Prévert (Şair, senarist; 1900-1977)
Prévert, Fransa’nın Neuilly-sur-Seine şehrinde doğdu. Ailesinin özellikle edebiyat ve
tiyatroya olan sevgisi Prévert’i sanatla ilgilenmeye teşvik etti. 15 yaşında okulunu
bırakarak çeşitli işlerde çalışan Prévert, bir yandan da tiyatro ve film eleştirileri
yazdı. 1925’den sonra sürrealizm akımına ilgi duyan Prévert, Louis Aragon, Yves
Tanguy, Robert Desnos, Raymond Queneau gibi bu akımın şairleriyle tanıştı. İkinci
Paylaşım Savaşı sırasında Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Fransa’da da,
Nazilerin toplama kamplarına götürmek için aradığı film dekoratörü Alexandre
Trauner ve besteci Joseph Kosma gibi Yahudi asıllı arkadaşlarını korumayı başaran
Prévert, bu cesaretiyle hem sanat dünyasının hem de halkın büyük takdirini kazandı.
1946’da yayımladığı Paroles (Sözler) adlı şiir koleksiyonuyla şair olarak edebiyat
dünyasında yerini alan Prévert’in bazı şiirleri; Juliette Gréco, Yves Montand gibi
tanınmış şarkıcı ve müzisyenler tarafından bestelendi. Özünde anarşist olan ve
kendisini şair yerine “hayalperest” ya da “zanaatkâr” olarak tanımlayan Prévert,
Akciğer kanserine yenik düşerek Omonville-la-Petite’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Sözler (1946)
- Yaramaz Çocuklara Masallar (1947)
- Gösteri (1951)
- Ay Operası (1953)
- Havadan Sudan (1955)
- Karmakarışık (1966)
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Clément Rosset (Filozof, yazar; 1939-2018)
Rosset, Fransa’nın Barneville-Carteret şehrinde doğdu. Önce Lyon’daki Parc Lisesi’nde,
ardından Paris’teki Louis-le-Grand Lisesi’nde okudu. Üniversiteyi École normale
supérieure’de okuyan Rosset, aynı üniversitede 1965’te felsefe alanında doktora
derecesini aldı. Rosset, bir süre Montreal Üniversitesi’nde çalıştı, ardından felsefe
profesörü unvanını aldığı Nice Üniversitesi Edebiyat, Sanat ve İnsani Bilimler
Fakültesi Felsefe Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 1967’den 1998’kadar
bu üniversitede çalışan Rosset, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Mücbir sebep (1983)
- Kelimelerin Seçimi (1995)
- Zalimlik İlkesi (2012)
- Kirli Çıkı (2013)
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Paul Verlaine (Şair; 1844-1896)
Nicolas-Auguste ve Élisa Verlaine’in tek çocukları olan Verlaine, Fransa’nın Metz
şehrinde dünyaya geldi. 1851’de Metz’den Paris’e taşınan ailesi Verlaine’i yatılı okula
gönderdi. 1864’te liseyi bitirdikten sonra hukuk fakültesine kaydolan Verlaine, şiire
olan tutkusu nedeniyle okulunu bıraktı. Verlaine, geçimini sağlamak için önce bir
sigorta şirketinde, ardından memur olarak Paris Belediye’nde çalıştı. 1866’da ilk
eseri olan Poèmes Saturniens (Zühal Şiirleri) adlı şiir kitabını yayımladı. Verlaine,
1870’te Mathilde Mauté de Fleurville ile evlendi. Evlendikten bir yıl sonra tanıştığı
şair Arthur Rimbaud ile ilişki yaşamaya başlayan Verlaine, Rimbaud ile birlikte
gittiği Belçika’da aralarında çıkan bir tartışma sonucu Rimbaud’yu silahla yaraladı.
Verlaine, iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra eşinden de boşandı. Tekrar Rimbaud’yu
arayan bulduğunda da reddedilen Verlaine, Fransa’dan ayrılarak İngiltere’ye gitti ve
Londra’ya yerleşti. Orada Fransızca öğretmeni olarak çalıştı. Zevke, eğlenceye ve ve
özellikle içkiye düşkün bir yaşam tarzı onu alkolizm bataklığına sürükledi. Diyabet,
frengi ve ülser hastası olan Verlaine, akciğer embolisi nedeniyle 52 yaşında öldü.
Bazı Eserleri:
- Zuhal Şiirleri (1866)
- Çapkın Törenler (1869)
- Tatlı Şarkı (1870)
- Sözsüz Şarkılar (1874)
- Usluluk/Dinginlik (1880)
- Aşk (1888)
- Mutluluk (1891)
- Hastanelerim (1892)
- Hapishanelerim (1893)
- Onuruna Şiirler (1893)
- İtiraflar: Otobiyografik Notlar (1895)
- Sövgüler (1896)
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Arthur Rimbaud (Şair; 1854-1891)
Rimbaud, Fransa’nın Ardennes bölgesindeki Charleville-Mézières şehrinde orduda
yüzbaşı olan subay bir babanın ve çiftçi bir annenin çocuğu olarak dünyaya
geldi. Charleville Koleji’nde okuduğu sırada şiirle ilgilenen ve özellikle fransızca,
latince derslerinde çok başarılı bir öğrenci olan Rimbaud, 1869’da düzenlenen
bir yarışmada birincilik ödülünü kazandı. Romantik bir şair, sembolizm’in en
büyük temsilcilerinden ve modern şiir tarzının yaratıcısı olan Rimbaud’nun ilk
şiir koleksiyonu olan Les Etrennes des Orphelins (Öksüzlerin Yılbaşı Armağanları)
1870’de La Revue pour tous adlı dergide yayımlandı. 1870’deki Fransa-Prusya savaşı
sırasında şairlerle buluşmak için iki kez Paris’e kaçan Rimbaud, Paris Komünü
sırasında sosyalistlerin yanında yer aldı. 1871’de şair Paul Verlaine ile tanışan
Rimbaud, onunla sevgili oldu. Paul Verlaine ile birlikte gittikleri Belçika’da bir
tartışmanın ardından Paul Verlaine tarafından silahla hafif bir şekilde yaralanan
Rimbaud, şikâyetini geri çekmesine rağmen arkadaşının iki yıl hapis cezası almasını
engelleyemedi. Rimbaud, 1873’te Une saison en enfer (Cehennemde Bir Mevsim)
adlı düz yazı şiirlerini yayımladı. 1874-1878 yılları arasında birçok Avrupa ülkesini
gezdi ve bu ülkelerde çeşitli işlerde çalıştı. 1879’da tifo hastalığına yakalanan
Rimbaud, Fransa’ya döndü. 1880’de Aden (Yemen) ve Harar’a (Etiyopya) giderek
deri ve kahve ticaretiyle uğraştı. 1885-1888 yılları arasında silah kaçakçılığı da
yapan Rimbaud, ileride tümör olduğu anlaşılacak dizindeki şiddetli bir ağrıdan
dolayı ülkesine dönmek zorunda kaldı. Rimbaud, henüz 37 yaşındayken sağ bacağı
kesildikten birkaç ay sonra öldü.
Bazı Eserleri:
- Öksüzlerin Yılbaşı Armağanları (1869)
- Cehennemde Bir Mevsim (1873)
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François-René de Chateaubriand (Yazar, politikacı; 1768-1848)
Fransa’nın Saint-Malo şehrinde on çocuklu zengin bir ailenin en küçük çocuğu
olarak doğan Chateaubriand, Dol-de-Bretagne ve Rennes’deki kolejlerde okudu.
Chateaubriand, dil ve özellikle matematikte çok başarılıydı. Ailesinin papaz
olmasını istediği Chateaubriand ilk mesleki kariyerine denizci bir subay olarak
başladı. 1789’da gerçekleşen Fransız Devrimi sırasında şahit olduğu şiddet olaylarını
“aşırıcılık” olarak niteleyen Chateaubriand, Fransız deniz kuvvetlerindeki görevini
bırakarak 1791’de Amerika’ya gitti. Bu ülkedeki izlenimleri, 1809’da yazmaya
başladığı ve sonradan Mémoires d’outre-tombe (Mezarın Ötesinden Anılar) adını
alacak olan Mémoires de ma vie (Hayatımın Anıları) adlı eserinin de ilham kaynağı
oldu. Fransa’ya döndüğünde kralın ordusuna katıldı ve devrimcilere karşı savaştı.
Çatışmada yaralanan Chateaubriand, daha sonra İngiltere’ye sürgün edildi. 1800’de
sürgünden döndü ve üç yıl sonra Napoléon Bonaparte tarafından Fransa’nın
Roma Büyükelçiliği’ne sekreter olarak atandı. 1821’de Berlin, 1822’de Londra,
1828’de Roma Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 1822-1824 yılları arasında
dışişleri bakanlığı yaptı. Chateaubriand, yaşadığı yüzyılın başlarında Fransa’da
doğan duyarlılık, duygu ve hayal gücünün akıl ve ahlak üzerindeki egemenliğiyle
karakterize olan romantizmin de öncü yazarlarından biri oldu. Felç geçiren ve ağır
bir göğüs hastalığı olan Chateaubriand, Paris’te öldü ve vasiyeti üzerine Saint-Malo
yakınlarındaki bir adaya gömüldü.
Bazı Eserleri:
- Devrimler Üzerine Deneme (1797)
- Atala-Rene (1801)
- Hristiyanlığın Dehası (1802)
- Şehitler (1809)
- Paris, İstanbul, Kudüs: Bir Seyyahın Günlüğü (1811)
- Sonuncu İbn-i Serac’ın Maceraları (1826)
- Amerika’ya Yolculuk (1827)
- Tarihî incelemeler (1831)
- Mezarın Ötesinden Anılar (1848)
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Remy de Gourmont (Yazar, şair, eleştirmen; 1858-1915)
Gourmont, Fransa’nın Normandiya bölgesine bağlı Bazoches-au-Houlme şehrinde
doğdu. 1868-1876 yılları arasında Coutances Lisesi’nde yatılı olarak okudu. Bu
okulda tanıştığı İngilizce öğretmeni şair Paul Blier ile arkadaşlık kurdu. Normandiya
Caen Üniversitesi’nde hukuk okuduktan sonra 1881’de Paris’e yerleşen Gourmont,
burada Milli Kütühane’ye ataşe olarak girdi. Gourmont, Mercure de France adlı
edebiyat dergisinde Le Joujou Patriotisme (Oyuncak Yurtseverlik) adlı milliyetçilere
yönelik eleştirel bir makalesi nedeniyle çalıştığı kütüphaneden atıldı. Fransız
edebiyatını; şiirleri, denemeleri, eleştirileri ve oyunlarıyla zenginleştiren Gourmont,
beyin kanaması sonucu öldü.
Bazı Eserleri:
- Merlette (1886)
- Laponlar (1890)
- Vatikan’ın Şapeli (1890)
- Gizemli Latince (1892)
- Maskeler Kitabı (1896)
- Yaşlı Kral (1897)
- Diomedes Atları (1897)
- Fransız Dilinin Estetiği (1899)
- Felsefi Gezintiler (1905)
- Lüksemburg’da Bir Gece (1906)
- Sessizliğin Seyyahı (1906)
- Deyiş Sorunu (1907)
- Bakir Bir Yürek (1907)
- İhtilaslar (1912)
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Vladimir Jankélévitch (Filozof, müzikolog; 1903-1985)
Jankélévitch, Fransa’nın Bourges şehrinde dinsel, etnik ve siyasi baskılar nedeniyle
sürgün edilen Yahudi bir Rus ebeveynin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1922’de
École Normale Supérieure’de filozof Henri-Louis Bergson’un öğrencisi oldu. 1926’da
felsefe bölümünü birincilikle bitirdikten sonra 1933’te, Alman filozof Friedrich
Wilhelm Joseph Schelling’e adadığı doktora tezini savundu. Fransa’nın çeşitli
şehirlerinde profesör olarak çalışan Jankélévitch, 1940’ta çıkarılan Yahudi karşıtı
yasalar yüzünden işine son verildi. Nazilere karşı, Fransa’da direnişi örgütleyen
Fransız Komünist Partisi üyeleriyle (partizanlar) birlikte direnişe katıldı. Jankélévitch,
1951’de Sorbonne Üniversitesi Ahlak Felsefesi Bölüm Başkanlığı görevine getirildi
ve bu görevini otuz yıl boyunca devam ettirdi. Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- İroni ya da Vicdan Rahatlığı (1936)
- Seçenek (1938)
- Yalan Üzerine (1942)
- Kötülük (1947)
- Macera, Can Sıkıntısı, Ciddiyet (1963)
- Vicdan Azabı (1966)
- Bağışlama (1967)
- Masumiyet ve Kötülük (1972)
- Ahlak Çelişkisi (1981)
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Louis Aragon (Şair, yazar; 1897-1982)
Aragon, Fransa’nın Neuilly-sur-Seine şehrinde doğdu. Tıp fakültesinde okudu. 1924’te
muhalif sanat anlayışı olan dada hareketine katıldıktan sonra, André Breton, Paul
Éluard ve Philippe Soupault ile birlikte sürrealist akımın yaratıcılarından biri oldu.
Ancak 1932’de sürrealist akımdan ayrıldı. İlk şiirlerini 1918’de yayımladı. Aragon,
Birinci Paylaşım Savaşı’nın sonlarına doğru yardımcı doktor olarak Fransa’nın
Ardennes cephesine gönderildi. Savaş sırasında gösterdiği cesaret Aragon’a Croix de
Guerre ödülünü kazandırdı. 1927’de Fransız Komünist Partisi’ne katıldı ve Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile yakın ilişkiler kurdu. Aragon, 1939’da, hayatının
aşkı olacak ve ona birçok şiirinde ilham verecek Rus kökenli Fransız yazar ve çevirmen
Elsa Yurevna Triolet ile evlendi. İkinci Paylaşım Savaşı sırasında, Aragon ve diğer
şairler; Robert Desnos, Paul Éluard Jean Prévost, Jean-Pierre Rosnay, Nazilere karşı
direnişe katıldı. Savaştan sonra Aragon, entelektüel bir komünist olarak çalışmalarına
devam etti. 1950’de Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne seçildi. Sosvetler
Birliği’nin lideri Joseph Vissarionovich Stalin’in ölümünden sonra Komünist Parti’yi
kışkırtan çeşitli ideolojik tartışmalarda yer aldı. Yazmayı kendine bir arayış olarak
gören Aragon, düzyazı biçiminde yazdığı şiirleriyle şiir sanatına yenilik getirken;
romanlarıyla da sürrealist, realist ve yeni romana katkıda bulundu. Aşkın, devrimin
ve sosyalizmin şairi olarak tanınan Aragon, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Anicet ya da Panorama (1921)
- Paris Köylüsü (1926)
- Sürekli Hareket (1926)
- Basel’in Çanları (1934)
- Kibar Semtler (1936)
- Yaşasın Urallar (1934)
- Büyük Acı (1941)
- Elsa İçin Şarkılar (1942)
- Elsa’nın Gözleri (1942)
- Üst Zümre Yolcuları (1942)
- Aurélien (1944)
- Fransız Diana (1944)
- Gerçek Dünya (1949-1951)
- Bitmemiş Roman (1956)
- Kutsal Hafta (1958)
- Elsa (1959)
- Ölmeye Mahkûm Etme (1965)
- Blanche ya da Unutuş (1967)
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Louis-Ferdinand Céline (Yazar, doktor; 1894-1961)
Céline, küçük tüccar ve zanaatkârlardan oluşan bir ailenin çocuğu olarak Fransa’nın
Courbevoie şehrinde doğdu. Bir süre sonra ailesi, Céline’in çocukluğunu geçireceği
Paris’in Opera mahallesine taşındı. Céline, Batı Flandre’de Birinci Paylaşım
Savaşı’na katıldı. 1914’te askeri madalya ve Croix de Guerre gümüş yıldızıyla
ödüllendirildi. 1924’te tıp fakültesinden mezun oldu. Doktor olarak birkaç kez
gittiği Afrika ülkelerinde tüberküloz hastalığına karşı mücadeleye öncülük etti.
Céline, 1932’de yayımlanan, Birinci Paylaşım Savaşı’ndaki izlenimlerini çarpıcı bir
şekilde anlattığı ilk eseri Voyage au bout de la nuit (Gecenin Sonuna Yolculuk) adlı
romanıyla okurun ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Ancak bazı yayınları, nefret dolu
antisemitist düşüncelerinden dolayı eleştirilerek şiddetli tartışmalara konu oldu.
Buna rağmen Céline’in, eserlerinde argo sözcükleri kullanması ve günlük konuşma
diliyle yazması edebiyatta yeni bir tarz yaratmasını sağladı. Dünyada eserleri en
çok tercüme edilen Fransız yazarlardan biri olan Céline, Fransız edebiyatının en
ünlü yenilikçi yazarlarından biri olarak tanındı. Céline, beyin anevrizması sonucu
Meudon’da öldü.
Bazı Eserleri:
- Gecenin Sonuna Yolculuk (1932)
- Taksitle Ölüm (1936)
- Bir Kaleden Diğerine (1955)
- Profesör Y İle Konuşmalar (1954)
- Kuzey (1960)
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Henri Grouès (Katolik rahip; 1912-2007)
Abbé Pierre adıyla tanınan Grouès, zengin ve dindar bir ailenin çocuğu olarak
Fransa’nın Lyon şehrinde doğdu. 19 yaşında Capuchin tarikatına üye olduktan
sonra yedi yıl manastır hayatı sürdü. Grouès, 1938’de rahip olarak atandı, ardından
Grenoble Katedrali’nin rahibi oldu. 1942’den itibaren Grenoble’daki dini kurumlarda
Nazilerden saklanan Yahudilerin korunması için İsviçre’ye giderek temaslarda
bulundu. Grouès, Nazilere karşı direnişin örgütlenmesi sırasında tanıştığı avukat
Pierre-Henri Teitgen’in cesaretlendirmesiyle, Hristiyan Demokrat Parti’nin Meurtheet-Moselle milletvekili oldu. Parlamentoda kendisini “mağdur insanların temsilcisi”
olarak tanımlayan Grouès, uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Grouès, 2005 yılında
dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından, Fransa’nın en üst düzey
nişanı olan Legion d’Honneur ile ödüllendirildikten iki yıl sonra Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Sessiz İnsanların Sesi (1990)
- Vasiyet (1994)
- Derin Düşünceler (1994)
- Bir Müminin Hatırası (1997)
- Sözler (1999)
- Kardeşlik (1999)
- İtiraflar (2002)
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Jean de La Bruyère (Yazar; 1645?-1696)
Burjuva bir ailenin çocuğu olarak Paris’te dünyaya gelen La Bruyère’in, doğum
tarihiyle ilgili net bir bilginin olmamasına rağmen vaftiz edildiği 1645 tarihinin
muhtemel doğum tarihi olduğu düşünülmektedir. La Bruyère, 1665’te Orléans
Üniversitesi Hukuk Facultesi’nden mezun okuduktan sonra Paris Barosu’na kabul
edilerek avukat oldu. Edebi üslubu ön plana çıkaran ilk yazarlardan bir olan La
Bruyère, 1688’de yazdığı ve tek eseri olan Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle
(Karakterler) kitabı ile tanındı. 17. yüzyılın ruhunu yansıtan bu eser, La Bruyère’in,
Yunan filozof Theophrastos’un aynı adlı eserinin fransızca çevirisine yaptığı kısa
edebi eklemelerle oluşmuştur. La Bruyère, piskopos Jacques-Bénigne Bossuet ile
sık sık yaptığı röportajların yer aldığı Dialogues sur le Quiétisme (Kiyetizm Üzerine
Konuşmalar) adlı eserinin yayımlanmasını göremeden öldü.
Bazı Eserleri:
- Karakterler (1688)
- Kiyetizm Üzerine Konuşmalar (1699)
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Jean de La Fontaine (Şair; 1621-1695)
La Fontaine, Fransa’nın Hauts-de-France bölgesine bağlı Chateau-Thierry şehrinde
varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Château-Thierry Koleji’ni bitirdikten sonra,
tıp ve teoloji okumak için Paris’e giden La Fontaine, hukuk okumaya karar verdi.
Paris’te yazarlar ve edebiyatçılarla tanışma fırsatı da buldu. Edebiyatla ilgilenmeye
başlayan La Fontaine özellikle François Rabelais, François de Malherbe, Honoré
d’Urfé gibi yazarları okuyarak onların etkisi altında kaldı. La Fontaine, Terentius
Afer’in Latince yazdığı bir oyunu 1654’te fransızcaya çevirdi. L’Eunuque (Harem
Ağası) adlı bu uyarlama oyunla ve 1658’de Nicolas Fouquet’ye ithaf ettiği Adonis
şiiriyle tanınmaya başladı. Daha sonra birçok şiir de yazan La Fontaine, edebiyat
dünyasındaki asıl başarısını 47 yaşındayken öykünceler (fabllar) serisinin ilk altı
kitabını yayımlayarak elde etti. Fransız klasisizminin önde gelen yazarlarından biri
olan La Fontaine, çoğunlukla hayvanlardan seçtiği kahramanlarını konuşturarak
ahlak dersi vermeyi amaçladığı öykünceleri günümüzde bütün dünyada sevilerek
okunmaktadır.
Eserleri:
- Harem Ağası (Terentius Afer’den uyarlama, 1654)
- Öykünceler (1668-1694)
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Léo Albert Charles Antoine Ferré
(Şarkıcı, söz yazarı, piyanist, şair; 1916-1993)
Ferré, Monako’da doğdu. 1935’te hukuk eğitimi almak için Paris’e gitti. Burada
bohem bir hayat süren Ferré, 1950’de La Vie d’Artiste (Sanatçı Hayatı) adlı ilk
albümünü çıkardı. 1991’de Une saison enfer (Cehennem Mevsimi) adlı çalışması
ise çıkardığı son albüm oldu. Aktif sanat yaşamı boyunca kırktan fazla orijinal
albüm üreten Ferré, bugüne kadar Fransız müzik dünyasında en üretken şarkıcı
ve söz yazarı oldu. Birçok senfoni orkestrasını yönetti. Anarşist olan Ferré bu
düşüncesini hayat tarzına ve müziğine de yansıttı. Ferré, Louis Aragon’un bazı
şiirlerini de besteledi. Aragon’un L’Affiche rouge (Kızıl Afiş) adlı şiirini 1961’de
besteleyip seslendiren Ferré bu çalışmasıyla protest müzik severlerin büyük beğenisini
kazandı. Ferré İtalya’da öldü.
Bazı Eserleri:
- Sanatçı Hayatı (1950)
- Kızıl saçlıların ruhu (1952)
- Öfkeli Şarkılar (1959)
- Vauban’a Lanet Olsun (1960)
- Kızıl Afiş (1961)
- İnsanlar böyle mi yaşar? (1961)
- Ne Tanrı ne de efendi (1965)
- Anarşistler (1968)
- Barbarlık (1969)
- Zamanla (1970)
- Yalnızlık (1971)
- Hiçbir şey kalmadı (1972)
- Umut (1974)
- Sessiz Ferré (1975)
- Sana Veriyorum (1976)
- Şiddet ve can sıkıntısı (1980)
- Eski Dostlar (1990)
- Cehennem Mevsimi (1991)

109

Yazarların Biyografileri
Voltaire

Voltaire (Yazar, filozof; 1694-1778)
Asıl adı François-Marie Arouet olan Voltaire, Paris’te doğdu. Louis-le-Grand Lisesi’nde
okudu. Voltaire, 1717’de, Orléans Dükü II. Philippe’i (Régent) hicveden yazıları
nedeniyle “suçlu” bulunarak 11 ay hapse ‘mahkûm edildi. Hapisten çıktıktan sonra
Voltaire takma adını almaya karar verdi ve Voltaire adıyla ilk eseri olan Œdipe
(Oedipus) adlı oyununu yazdı. Şövalye Guy Auguste de Rohan-Chabot ile girdiği
bir tartışma sonucu tekrar hapse atıldı. Voltaire’i hapis cezalarının yıldıramayacağını
anlayan yönetim onu İngiltere’ye sürgüne gönderdi. Döneminin bir aktivisti olarak
ideallerini eserleri aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen Voltaire, üç yıllık bir sürgün
hayatından sonra Fransa’ya döndü. 1759’da en ünlü eserlerinden biri olan Candide
adlı romanını yayımladı. Bu romanında hoşgörüsüzlüğü, savaşları, adaletsizlikleri,
ilahi düşünceyi ve boş metafiziği alaylı bir şekilde eleştirdi. Voltaire; hakikat, adalet
ve hoşgörü üzerine yazdığı denemeleri ve felsefi masallarıyla 18. yüzyıla damgasını
vuran bir filozof oldu. Aydınlanma hareketinin en önemli temsilcilerinden biri olan
Voltaire, sanata ve bilime meraklı, değişime açık yapısıyla Fransız Devrimi’nden
önce ve 19. yüzyılın başlarında liberal burjuvazi üzerinde etkili bir yazar oldu.
Ömrünün sonuna kadar özgürlük, adalet ve aklın zaferi için yorulmadan savaşan
Voltaire, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Oedipus (1718)
- Brütüs (1730)
- XII. Şarl’ın Tarihi (1731)
- Zaire (1732)
- Urania’ya Mektup (1733)
- Felsefi Mektuplar (1734)
- Sezar’ın Ölümü (1735)
- Zadig (1747)
- XIV. Louis yüzyılı (1751)
- Micromegas (1752)
- Candide (1759)
- Hoşgörü Üzerine İnceleme (1763)
- Felsefe Sözlüğü (1764)
- Jeannot ile Colin (1764)
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Jacques-Marie Émile Lacan (Psikanalist; 1901-1981)
Lacan, orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Başarılı bir öğrenci olan Lacan,
özellikle matematik ve felsefeyle ilgilendi. Tıp fakültesini bitirdikten sonra 1932’de
savunduğu De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personalité (Kişilikle
İlişkileri Açısından Paranoyak Psikoz) adlı doktora teziyle psikiyatri uzmanı oldu.
Paris’teki Sainte-Anne Hastanesi akıl hastalıkları bölümünde stajyer olarak çalışan
Lacan, burada yenilikçi ve çözüm odaklı fikirleriyle çabucak fark edildi. İkinci
Paylaşım Savaşı sırasında Pau’daki askeri hastaneye gönderildi. Savaştan sonra
Freud’un çalışmalarına yoğunlaşan Lacan, Ferdinand de Saussure ve Roman
Jakobson’un dille ilgili tezlerinin ışığında psikanalizi yeniden temellendirmeye
çalıştı. 1970’lerin sonuna kadar pek çok seminer veren Lacan, 1966’da bu
seminerlerinin içeriğini oluşturan Écrits (Yazılar) adlı kitabını yayımladı. Kanser
hastası ve geçirdiği bir trafik kazası sonucu sağlığını kaybetmiş olmasına rağmen
ders vermeye ve araştırmalarına devam eden Lacan, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Yazılar (1966)
- Psikanalizde Konuşma ve Dil (1968)
- Psikanalizin Dört Temel Kavramı (1973)
- Freud’un Teorisi ve Psikanaliz Tekniğindeki Ego (1977)
- Psikanalizin Etiği (1986)
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Stendhal (Yazar; 1783-1842)
Gerçek adı Henri Beyle olan Stendhal, Fransa’nın Grenoble şehrinde burjuva ve
kral yanlısı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Henüz yedi yaşındayken annesini
kaybetti. Babası ve teyzesi tarafından otoriter bir eğitim anlayışıyla büyütülen
Stendhal, onlarda arayıp bulamadığu sevgi ve şevkati büyükbabasında buldu.
Stendhal, 1890’da yayımlanan çocukluğundaki hüznü ve öfkeyi anlattığı La Vie
de Henry Brulard (Henri Brulard’ın Hayatı) adlı hayali bir otobiyografik eserinde,
“Başrahipten nefret ediyordum, başrahibin güçlerinin kaynağı olan babamdan nefret
ediyordum, bana zulmettikleri dinden daha da fazla nefret ettim.” diyecektir. Okul
yıllarında matematikteki üstün başarısına rağmen bu alanda okumaya devam etmek
istemeyen Stendhal 17 yaşında orduya yazıldı. Napoléon’un ordusunda İtalya
seferine katıldı ve ardından teğmen olarak atandı. Uzun yıllar Napoléon’a çeşitli
görevlerle hizmet eden Stendhal, Fransa’da Birinci Restorasyon’un başlamasıyla
ülkesinden ayrılarak İtalya’ya gitti. 1814’ten 1821’e kadar Milano’da kalan Stendal,
burada müzik ve resim eleştirmenliği yaptı. Stendal, Fransa’ya döndükten sonra
Paris’teki edebiyat topluluklarına katılmaya başladı. 1830’da, Stendal’in en çok
bilinen ve analitik bir romanı olan Le Rouge et le Noir (Kızıl ile Kara) adlı kitabını
yayımladı. Realist romanın öncülerinden biri olan Stendal, 1830’da beyin kanaması
sonucu Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Haydn, Mozart ve Metastasio’nun Hayatları (1815)
- Napolyon’un Hayatı (1817)
- Roma, Napoli ve Floransa (1817)
- Aşk Üzerine (1822)
- Rossini’nin Hayatı (1823)
- Armance (1827)
- Roma’da Gezintiler (1829)
- Kızıl ile Kara (1830)
- Bir Turistin Anıları (1838)
- Parma Manastırı (1839)
- Henri Brulard’ın Hayatı (1890)
- Bir Bencilin Anıları (1892)
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Anatole France (Yazar, şair; 1844-1924)
Asıl adı Jacques Anatole François Thibault olan France, Paris’te doğdu. Stanislas
Koleji’nde okudu. Babasının kitapçı olması France’ın birçok edebiyat eserine
kolayca ulaşmasını ve bu eserleri incelemesini sağladı. Okuduğu şiir kitaplarından
çok etkilen France, şiir yazmaya başladı. Romantik şiire tepki olarak ortaya çıkan
Parnas Ekolü’ne katıldı. Geç bir dönemde roman yazmaya yönelen France, 1881’de
Le crime de Sylvestre Bonnard (Sylvestre Bonnard’ın Suçu) adlı ilk romanını
yayımladı. Bu çalışmasıyla, 1896’da Fransız Akademisi üyeliğine seçildi. Şiir,
biyografi, eleştiri, deneme gibi çeşitli edebi eserleri olan France, 1921 yılında
Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldıktan birkaç yıl sonra öldü.
Bazı Eserleri:
- Alfred de Vigny (1868)
- Yaldızlı Şiirler (1873)
- Sylvestre Bonnard’ın Suçu (1881)
- Thais (1890)
- Kraliçe Pedauque Kebapçısı (1893)
- Kırmızı Zambak (1894)
- Epikür’ün Bahçesi (1894)
- Mail’in Karaağaçları (1897)
- Penguenler Adası (1908)
- Tanrılar Susadılar (1912)
- Meleklerin İsyanı (1914)
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Marcel Proust (Şair, yazar; 1871-1922)
Proust, zengin ve kültür seviyesi yüksek bir ailenin çocuğu olarak Paris’te doğdu.
Doğuştan gelen solunum rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman okuluna devam
edememesine rağmen başarılı bir öğrenci oldu. 1889’da Condorcet Lisesi’ni
bitirdikten kısa bir süre sonra askere gitti. Proust, 1892’de kendisi gibi Condercet
Lisesi mezunu olan şair ve eleştirmen Fernand Gregh’in öncülüğünü yaptığı Le
Banquet adlı aylık edebiyat dergisinin kuruluşunda rol aldı. 1906-1922 yılları
arasında yazdığı yedi ciltlik ana eseri À la Recherche du Temps Perdu (Kayıp Zamanın
İzinde) adlı romanıyla edebiyat dünyasında büyük iz bırakan ve bu eseriyle modern
romanın da öncüsü olan Proust Paris’te öldü.
Eserleri:
- Hazlar ve Günler (1896)
- Kayıp Zamanın İzinde (7 cilt, 1913)

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort (Şair, yazar; 1741-1794)
Chamfort, Fransa’nın Clermont-Ferrand şehrinde doğdu. Paris’teki Grassins
Koleji’nde burslu olarak okuyan Chamfort, çok çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi.
1781’de Fransız Akademisi üyeliğine seçildi. Chamfort’un en ünlü eseri olan
Maximes et pensées: Caractères et Anecdotes (Özdeyişler ve Düşünceler: Karakterler
ve Anekdotlar) adlı eseri 1795’te ölümünden bir yıl sonra arkadaşı Pierre-Louis
Ginguené tarafından yayınlandı.
Bazı Eserleri:
- Mustafa ile Zeangir (1758)
- Smyrna Tüccarı (1770)
- La Fontaine’e Övgü (1774)
- Özdeyişler ve Düşünceler: Karakterler ve Anekdotlar (1795)
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Laurent Gounelle (Yazar; 1966- …)
Gounelle, Katolik bir anne ve Protestan bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Fransa’da doğdu. 1988’de Paris-Dauphine Üniversitesi’nden mezun oldu. Kişisel
gelişim, psikoloji ve felsefeye olan tutkusu onu bu alanlarda yazmaya teşvik etti.
Gounelle’in, 2006’da yazdığı L’Homme qui voulait être heureux (Mutlu Olmak
İsteyen Adam) adlı ilk romanı 2008’de yayımlandı ve kısa sürede Fransa’da en
çok satanlar listesine girerek 25 dile çevrildi.
Bazı Eserleri:
- Mutlu Olmak İsteyen Adam (2006)
- Tanrı Daime Tebdil-i Kıyafet Gezer (2010)
- Yaşamayı Öğrendiğim Gün (2014)
- Seni Her Şeyin Mümkün Olduğu Bir Yere Götüreceğim (2014)
- Ve İçinde Uyuyan Hazineyi Bulacaksın (2016)
- Sana Özgürlük Vadediyorum (2018)
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Claude Bernard (Doktor, fizyolog; 1813-1878)
Bernard, Fransa’nın Beaujolais bölgesinde bulunan Saint-Julien köyünde doğdu.
Bakalorya sınavında başarısız olan Bernard, 1832’de Lyon’da bir arkadaşıyla aynı
eczanede ilaç üreticisi olarak çalışmaya başladı. Bernard’ın, hastalara verilen birçok
ilacın onları iyileştirmemesi tıp bilimiyle alay etmesine neden oldu. Ezcanede
çalıştığı sırada yazdığı Rose du Rhône (Rhône’un Gülü) adlı vodvil türünde bir
komedya ile eczanenin sahibinin dikkatini üzerine çekti. 1834’te yazığı Arthur
de Bretagne (Bretagne’lı Arthur) adlı oyun ise işinden kovulmasına neden oldu.
Claude, annesinin de desteğiyle edebiyat eleştirmeni Saint-Marc Girardin ile
iletişime geçti ve ona yazdığı oyunlarınını göstermek için Paris’e gitti. Girardin,
Bernard’a oyun yazarlağından vazgeçip tıp okumasını tavsiye etti. 1843’te Paris
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Bernard, 1847’de, Collège de France’da deneysel
tıp kürsüsünde François Magendie’nin yardımcılığına atandı. Bernard, 1848’de
pankreasın sindirim işlevlerini keşfetti. Bu çalışmasıyla genel fizyoloji ödülünü
aldıktan kısa bir süre sonra Sorbonne Üniversitesi’ne profesör unvanıyla atandı,
ardından Collège de France’da Magendie’nin yerine geçti. Fizyolojinin tek başına
bir disiplin olmasını sağlayan araştırmacı ve akademisyen Bernard, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Bretagne’lı Arthur (1834)
- Resimli Operatif Anatomi El Kitabı (1852)
- Deneysel Tıbba Giriş (1865)
- Genel Fizyoloji Üzerine (1872)
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George Sand (Yazar; 1804-1876)
Asıl adı Amandine-Aurore-Lucile Dupin olan Sand, Paris’te doğdu. Sand, dört
yaşında yetim kaldı. Annesinin terkettiği Sand, babaannesi tarafından taşrada
büyütüldü. Sand’ın taşra hayatı birçok eserinin de ilham kaynağı oldu. Ergenlik
döneminde bir süre bir manastırda yaşadı, ardından 1822’de politikacı François
Casimir Dudevant ile evlendi. İki çocukları olan Sand ve Dudevant, 1831’de
boşandı. Sand, 19. yüzyılda kadınların yayımladığı kitapların dikkate değer
bulunmamasından dolayı ingilizce bir erkek adı olan “George” takma adını 1932’de
yayımladığı Indiana (İndiana) adlı eserinde kullanmaya başladı. Hayatı boyunca
kadın haklarını savunan ve kadınlara karşı her türlü baskıya karşı mücadele eden
Sand, öldüğünde, çağdaşı Victor Hugo onun için Je pleure une morte, je salue une
immortelle (Bir ölüye ağlıyorum, bir ölümsüzü selamlıyorum) diyerek Sand’ın
mücadelesini yüceltmiştir.
Bazı Eserleri:
- İndiana (1832)
- Pembe ve Beyaz (1833)
- Leila (1833)
- Lavinia (1833)
- Şeytanlı Göl (1846)
- Küçük Fadette (1848)
- Hayatımın Hikâyesi (1854)
- Therese ve Laurent (1859)
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André Giroux (Ressam, fotoğrafçı; 1801-1879)
Giroux, Paris’te doğdu. Resim çalışmalarına ressam olan babasıyla başlayan Giroux,
Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda okudu. Şehir temalı çalışmalarını sergilediği ilk
sergisini 1819’da açan Giroux, 1822’den itibaren doğa temalı çalışmalar da sergiledi.
1825’te Meleager Avı temalı resim yarışmasında Roma Tarihi Manzara Ödülü
ile ödüllendirildi. Uzun yıllar İtalya’ da kalan Giroux, burada François Édouard
Bertin, Théodore Caruelle d’Aligny ve François Antoine Léon Fleury gibi Fransız
manzara ressamlarıyla birlikte çalışmalar yaptı. Giroux, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Resim Sergisi (1819)
- Meleager Avı (1825)
- Auvergne Manzaraları (Fotoğraf Sergisi, 1856)

Gustave Thibon (Yazar, filozof; 1903-2001)
Thibon, Fransa’nın Auvergne-Rhône-Alpes bölgesine bağlı küçük bir şehir olan
Saint-Marcel-d’Ardèche’de doğdu. Kendisini “köylü filozof” olarak tanımlayan
Thibon, ailesine köy işlerinde yardım etmek için 13 yaşında okuldan ayrıldı.
Eğitim eksikliğini kitap okuyarak telafi etmeye çalışan Thibon, sadece okuyarak
öğrenemeyeceğini düşündüğü için 20 yaşından itibaren İngiltere ve İtalya’yı gezdi.
Bu ülkelerin dillerini öğrendi. Özellikle büyük filozofların eserlerini ayrıntılı bir
şekilde okuyup inceleyerek felsefe alanında kendini geliştirdi. Daha sonra latince,
almanca ve yunanca öğrenen Thibon, bu dillerde yazılmış felsefe kitaplarını okudu.
1934’te La Science du Caractère (Karakter Bilimi) adlı ilk eserini yayımladı. Ruh,
düşünce, inanç temalı birçok eserin de yazarı olan Thibon, bu çalışmalarıyla
Fransa’da Fransız Akademisi tarafından 1964’te Edebiyat Ödülü’ne; 2000’de felsefe
alanında Büyük Ödül’e layık görüldükten bir yıl sonra doğduğu köyde öldü.
Bazı Eserleri:
- Karakter Bilimi (1934)
- Tanrı’nın Birleştirdiği Şey: Aşk Üzerine Bir Deneme (1967)
- Yıldızlı cehalet (1974)
- Denge ve uyum (1976)
- Peçe ve Maske (1985)
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Joseph Joubert (Yazar; 1754-1824)
Fransa’nın Montignac şehrinde doğan Joubert, Toulouse’da dini bir okulda
okuldu. Joubert, 1778’de Paris’e gitti. Burada başta Denis Diderot ve Jean le Rond
d’Alembert olmak üzere pek çok yazar ve felsefeciyle tanışan Joubert, daha sonra
François-René de Chateaubriand ile tanışarak onunla samimi bir arkadaşlık kurdu.
Joubert; insan, varoluş, doğa, hayat hakkında düşüncelerini yazdığı notları dışında
yaşamı boyunca hiçbir kitap yazmadı. Joubert’in bu notları, ölümünden sonra
Chateaubriand tarafından Recueil des pensées de M. Joubert (Joseph Joubert’den
Derlemeler) başlığı altında kitaplaştırılarak 1838’de yayımlandı.

Pierre-Jules Renard (Yazar; 1864-1910)
Renard, Fransa’nın Mayenne şehrinde üç çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu
olarak dünyaya geldi. 1883’te Paris’teki Charlemagne Lisesi’ni bitirdikten sonra
zamanının çoğunu edebiyatla ilgilenmeye ayıran Renard, birçok edebiyat eserini
okumaya başladı. Okuma etkinliklerinin yanı sıra edebiyat çevrelerini de tanımak
için bazı yazarlarla görüşmeler yaptı. 1889’da Le Mercure de France adlı edebiyat
dergisinin yazarlarından biri oldu. 1890’da, Zoraki Gülümsemeler (Sourires pincés)
başlığı altında bu dergide yayımlanan yazılarının bir koleksiyonunu yayımladı,
ardından 1892’de yayımlanan L’Écornifleur (Asalak) adlı romanıyla büyük başarı
kazandı. Renard, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Zoraki Gülümsemeler (1890)
- Asalak (1892)
- Kızıl Saçlı Çocuk (1894)
- Ev Ekmeği (1898)
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Alfred Louis Charles de Musset (Yazar, şair; 1810-1857)
Musset, Zengin ve kültürlü bir ailenin çocuğu olarak Paris’te doğdu. IV. Henri
Koleji’nde okudu. Babasının Jean-Jacques Rousseau’nun eserleri üzerine uzmanlık
yapmış bir edebiyatçı olması; büyükbabasının ise bir şair olmasından dolayı Musset,
edebiyatla çocuk yaşlarında tanıştı. 1830’da, ilk eseri olan Contes d’Espagne et
d’Italie (İspanya ve İtalya’dan Öyküler) adlı şiir kitabını yazan Musset, 20 yaşında
edebi şöhreti yakaladı. Musset; trajedi, oyun, komedi türlerinde de eserler yazdı.
Hayal gücü zengin, romantik akıma bağlı bir şair ve yazar olarak tanındı. Musset,
1852’de Fransız Akademisi üyeliğine seçildikten beş yıl sonra öldü.
Bazı Eserleri:
- Bir Kapı ya Açık Durmalı ya Kapalı (1845)
- Mayıs Gecesi (1836)
- Margot (1838)
- İspanya ve İtalya’dan Öyküler (1830)
- Bir Zamane Çocuğunun İtirafları (1833)
- Büyük Söylememeli (1836)
- Bir Heves (1837)
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Jean-Pierre Hervé-Bazin (Yazar, şair; 1911-1996)
Bazin, Fransa’nın Angers şehrinde dindar ve burjuva bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. Bir Katolik okulunda katı disiplin eğitimi alan Bazin, evinde de
annesinin acımasız ve otoriter davranışı yüzünden kötü bir çocukluk geçirdi. Bazin,
Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. 1947’de Jour (Gün) adlı
ilk şiir koleksiyonuyla Guillaume Apollinaire Edebiyat Ödülü’nü aldı. Bazin’in,
1948’de yayımlanan, sancılı çocukluğunu ve annesini düşünerek yazdığı Vipère au
poing (Yumruklu Engerek) adlı romanı edebiyat dünyasında tanınmasını sağlayan
en başarılı eseri oldu. Bazin, Angers’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Gün (1947)
- Yumruklu Engerek (1948)
- Gökkuşağının Altında (1948)
- Duvarlara Toslayanlar (1949)
- Küçük Atın Ölümü (1950)
- Evlendirme Bürosu (1951)
- Kalk ve Yürü (1952)
- Evlat (1960)
- Şapkalar Aşağı (1963)
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Simone de Beauvoir (Filozof, yazar, aktivist; 1908-1986)
Tam adı Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand olan Beauvoir, Paris’te zengin
ve burjuva bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Üniversite öğrenimine kadar katı bir
Katolik eğitimi aldı. 1926’da Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe okudu. Beauvoir’ın
burada okurken Jean-Paul Sartre ile tanışması, hayatında bir dönüm noktası oldu.
1929’da, Beauvoir Marsilya’ya, Jean-Paul Sartre ise Le Havre’a felsefe öğretmeni
olarak atandı. Beauvoir’dan ayrı kalmak istemeyen Sartre ona evlenme teklifinde
bulunsa da Beauvoir Sartre’ın bu teklifini reddetti. Beauvoir Marsilya’da birkaç
yıl çalıştıktan sonra, 1949’da, feminist ve varoluşçu bir bakış açısıyla yazdığı ve en
önemli eseri olan Le Deuxième Sexe (İkinci Cinsiyet) adlı denemesini yayımladı.
Kadının hayatı boyunca bağımsız ve özgür bir varoluş sürdürebileceğini savunan
Beauvoir, feminist hareketler tarafından kadınların özgürleşmesinde öncü olarak
görüldü. Beauvoir’ın Sartre ile olan ilişkisi Sartre’ın 1980’deki ölümüne kadar
sürdü. Sartre’tan altı yıl sonra ölen Beauvoir, Paris’teki Montparnasse mezarlığında
vasiyeti üzerine yoldaşı ve hayat arkadaşı Sartre ile aynı mezara gömüldü.
Bazı Eserleri:
- Konuk Kız (1943)
- Başkalarının Kanı (1945)
- Belirsizlik Ahlakı Üzerine (1947)
- İkinci Cinsiyet (1949)
- Mandarinler (1954)
- Bir Genç Kızın Anıları (1958)
- Yaşın Gücü (1960)
- Koşulların Gücü (1963)
- Sessiz Bir Ölüm (1964)
- Yıkılmış Kadın (1967)
- Hesap Tamam (1972)
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Ferdinand Victor Eugène Delacroix (Ressam; 1798-1863)
Delacroix, Fransa’nın Charenton-Saint-Maurice şehrinde doğdu. Paris Güzel
Sanatlar Okulu’nda öğrenim gördü. Çağdaşlarının aksine, eserlerinde yoğun renkler
kullanarak kendine özgü bir tarz geliştiren Delacroix, 19. yüzyılın başında resim
alanında ortaya çıkan romantik hareketin de önemli temsilcilerinden biri oldu.
Delacroix, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Dante’nin Kayığı (1822)
- Sakız Adası’nda Katliam (1824)
- Halka Yol Gösteren Özgürlük (1830)
- Cezayirli Kadınlar (1834)
- Medea (1837)
- Haçlıların Konstantinopolis’e Girişi (1840)
- Fas Sultanı (1845)
- Ahırda Dövüşen Arap Atları (1860)
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Antoine de Saint-Exupéry (Yazar, pilot; 1900-1944)
Fransa’nın Lyon şehrinde doğan Saint-Exupéry, küçük yaşlardan itibaren uçaklara
çok ilgi duyuyordu. İlk uçuşunu 12 yaşında Ambérieu-en-Bugey’de yaptı. 1917’de
liseyi bitirdikten sonra girdiği Deniz Harp Okulu sınavını kazanamadı. 1922’de
askere gitmeye karar veren Saint-Exupéry askerliğini önce Strasbourg’da, ardından
Kazablanka’da bir hava üssünde yaptı. 1923’teki bir uçak kazasından sonra terhis
edildi. 1926’da L’Aviateur (Havacı) adlı ilk eserini yayımladı. Saint-Exupéry’nin
ölümünden bir yıl önce yayımlanan Le petit prince (Küçük Prens) adlı ünlü felsefi
öyküsü, onu kısa sürede dünya çapında büyük bir başarıya ulaştıran en önemli
eseri oldu. 31 Temmuz 1944’te Saint-Exupéry’nin uçağı Korsika’daki Poretta
havaalından kalkışından bir süre sonra Marsilya açıklarında kayboldu. Kendisinden
bir daha haber alınamadı.
Bazı Eserleri:
- Havacı (1926)
- Güney Postası (1928)
- Gece Uçuşu (1931)
- Yel, Kum ve Yıldızlar (1939)
- İnsanların Dünyası (1939)
- Küçük Prens (1943)
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Alphonse de Lamartine (Şair, yazar; 1790-1869)
Fransa’nın Mâcon şehrinde Katolik ve aristokrak bir ailenin çocuğu olarak doğan
Lamartine’in tam adı Alphonse-Marie-Louis de Prat de Lamartine’dir. Çocukluğunu
Bourgogne’da, özellikle şiirsel ilhamını besleyecek olan Belley’de geçirdi. Lyon ve
Belly’deki kolejlerde okudu. Lamartine’in, 1816’da Aix-les-Bains’de genç ve evli
bir kadın olan Julie Charles ile tanışması, hayatında önemli bir dönüm noktası
oldu. Lamartine’in şiirlerinin ilham kaynağı olan Julie Charles’ın 1817’de ölümü
Lamartine’i derinden etkiledi. Lamartine, 1820’de, Charles’a olan tutkulu aşkının
izlerini taşıyan ve ilk eseri olan Méditations Poétiques (Poetik Meditasyonlar) adlı
şiir koleksiyonunu yayımladı. 18. yüzyıl Fransız edebiyatının en büyük lirik ve
melankolik şairlerinden biri olan Lamartine, şiirin yanı sıra roman, öykü, deneme
türlerinde kitaplar yazdı. Lamartine, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Poetik Meditasyonlar (1820)
- Bir Meleğin Düşüşü (1838)
- Jirondenlerin Tarihi (1847)
- Graziella (1849)
- Türkiye Tarihi (1854)
- Rusya Tarihi (1855)
- Rafael (1849)

125

Yazarların Biyografileri
Paul Michel Audiard

Paul Michel Audiard (Diyalog yazarı, senarist, yönetmen; 1920-1985)
Audiard, Paris’te doğdu. Babasını hiç tanımayan Audiard, annesinin teyzeleri ve
amcaları tarafından büyütüldü. Çok kolay ve erken yaşta okuma yazma öğrenen
Audiard, Fransız dilinin inceliklerini kolaylıkla kavrayabilen bir öğrenci oldu.
Sinema dünyasını gazete satıcılığı yaptığı sırada tesadüfen keşfetti. Film kariyerine
yönetmen André Hunebelle’in ona bir senaryo yazmasını teklif etmesiyle başladı.
Kariyerinde hızla yükselen Audiard; esprili, alaycı ve argo yüklü diyalogları ile
tanındı. Audiard, Dourdan’da öldü.
Bazı Eserleri:
- İnsan Bir Kez Sever (Uyarlama, 1949)
- Esmer ya da Sarışın (Diyalog, 1950)
- Bir Aşk Hikâyesi (Diyalog ve senaryo, 1951)
- O ve Ben (Diyalog ve senaryo, 1952)
- Üç silahşörler (Diyalog, 1953)
- Ölüm Meydanları (Diyalog, 1954)
- Sefiller (Senaryo, 1958)
- Başkan (Senaryo, 1961)
- Émile’in Teknesi (Diyalog, 1962)
- Korkunç Şüphe (Senaryo, 1981)
- Guguk Kuşu (Senaryo, 1980)
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Marie Curie (Bilim insanı, fizik ve kimya profesörü, mucit; 1867-1934)
Varşova’da doğan ve Polonez kökenli bir Fransız olan Curie’nin asıl adı Maria
Salomea Sklodowska’dır. 1891’de Paris Sorbonne Üniversitesi’nde fizik ve matematik
okudu. 1895’te kendisi gibi fizikçi Pierre Curie ile evlendi. 1897’de radyoaktif
maddeler üzerine doktora tez çalışmasına başladı. Kocası tarafından geliştirilen
teknikleri kullanarak uranyum bakımından zengin bir cevher olan ziftblendinin
ürettiği radyasyonu analiz etti. Curie çifti, araştırmalarını kendilerine sunulan bir
hangarda yürütürken, iki yeni unsur keşfetti: Polonyum ve Radyum. 1903’te,
Curie, radyoaktif maddeler konusundaki doktora tezini savunduktan sonra eşi ve
fizikçi Antoine Henri Becquerel ile birlikte Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. Curie aynı
zamanda Nobel Ödülü alan ilk kadın oldu. Sorbonne Üniversitesi’nde profesör
unvanı ile çalışmalarına devam eden Curie, kimya bilimine yaptığı katkılarıyla da
1911’de Nobel Kimya Ödülü’nü aldı. 1914’te, Curie’nin yönettiği Radyum Enstitüsü
kuruldu. Bu enstitüde, Birinci paylaşım Savaşı sırasında cepheye gönderilmek
üzere “küçük Curie” lakaplı mobil cerrahi üniteleri ve röntgen cihazları geliştirdi.
Buluşlarıyla uluslararası bir sembol haline gelen Curie, hayatının sonuna kadar
çok sayıda konferans verdi. Aşırı radyasyona maruz kalmasından dolayı lösemiden
Haute-Savoie’da öldü.
Bazı Eserleri:
- Uranyum ve Toryum Bileşiklerinden Yayılan Işınlar (1898)
- Yeni Radyoaktif Maddeler (1900)
- Radyoaktif Maddeler Üzerine Araştırma (1904)
- Radyoaktivite Üzerine İncelemeler (1910)
- Radyoloji ve Savaş (1921)
- Pierre Curie (1924)
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Montesquieu (Filozof, hukukçu; 1689-1755)
Tam adı Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu’dür.
Fransa’nın Bordeaux şehrinde, adını taşıyacağı La Brède şatosunda soylu bir
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hukuk eğitiminden sonra 1714’te Bordeaux
Parlamentosu’nda danışman oldu.
Fransız toplumunu esprili ve hicivli bir tonda İranlı ziyaretçilerin gözünden
anlattığı Lettres persanes (İran Mektupları) adlı ilk eserini Fransa’da uygulanan
sansürden dolayı 1721’de Hollanda’da isimsiz olarak yayımladı. Montesquieu,
1727’de Fransız Akademisi üyeliğine seçildikten bir yıl sonra, Macaristan, İtalya,
Hollanda ve İngiltere’ye giderek bu ülkelerin coğrafi, ekonomik ve politik yapılarıyla
ilgili araştırmalar yaptı. Gezdiği yerlerle ilgili tuttuğu notlar ve çok sayıda belgeyle
1731’de Fransa’ya dönen Montesquieu, La Brède şatosuna çekildi. 1731’den 1748’e
kadar L’Esprit des Lois (Kanunların Ruhu Üzerine) adlı ünlü eserini yazan ve bu
eseriyle geleceğin toplumlarında hukuksal, siyasal ve sosyal yapının oluşmasının
temelini atan Montesquieu, aynı zamanda Aydınlanma Çağı’nda gerçekleşen
devrimlere ve bilimsel gelişmelere eserleriyle ışık tutmuş önemli bir yazar olarak
tanındı. Montesquieu, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- İran Mektupları (1721)
- Gnidus tapınağı (1725)
- Romalıların Yücelik ve Çöküşünün Nedenleri Üzerine Düşünceler (1734)
- Kanunların Ruhu Üzerine (1748)
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Jean Dutourd (Yazar; 1920-2011)
Dutourd, Paris’te doğdu. Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe okudu. Paris’in Naziler
tarafından işgaline karşı direnişçilere katıldı. 1944’te tutuklandı. Serbest kaldıktan
sonra 1946’da Le Complexe de César (Sezar’ın Kompleksi) adlı ilk eserini yayımladı.
1978’de, Dutourd’un Yahudi yanlısı olduğu gerekçesiyle oturduğu ev bombalı bir
saldırı sonucu yıkıldı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Fransız Akademisi üyeliğine
seçildi. Dutourd, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Köpekler (1950)
- Marne Taksileri (1956)
- Pluche ya da Sanat Aşkı (1967)
- Vahşiler Arasında Beş Yıl (1977)
- Kamu Malı (1994)

Napoléon Bonaparte (General, imparator; 1769-1821)
Bonaparte, Fransa’ya bağlı Korsika Adası’nın Ajaccio şehrinde İtalyan kökenli bir
ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Fransa’da okumak için on yaşındayken
Korsika’dan ayrıldı. 1779 ve 1785 yılları arasında Brienne ve Paris’teki askeri
okullarda okudu. 1789’dan 1799’a kadar Fransız Devrimi’nin ana figürlerinden
biri oldu. Siyasi alandaki etkisi ve askeri deneyimi, onu Fransız monarşisine karşı
toplu direnişin öncülerinden biri yaptı. Ancak 1799’da darbeyle iktidarı ele geçirdi.
1804’te imparatorluğunu ilan ederek Fransa’yı 1814 yılına kadar yönetti. 1815’te
İngilizler tarafından sürgüne gönderildiği Saint Helena adasında öldü.
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Jules Michelet (Tarihçi; 1798-1874)
Michelet, Paris’te doğdu. Edebiyat ve tarih öğreniminden sonra 1822’de tarih
öğretmeni olarak atandı. Öğrencileri için ders kitapları yazdı. 1827’de doçent oldu.
1831’de tarih bilimine önemli katkı sunduğu Introduction à L’Histoire universelle
(Dünya Tarihe Giriş) adlı eseriyle tanındı. Daha sonra College de France’da profesör
oldu. Napoléon’un darbesinin ardından işine son verildi. Michelet, Hyères’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Dünya Tarihe Giriş (1831)
- Fransa’nın Tarihi (1833)
- Fransız Devriminin Kadınları (1855)
- Jeanne d’Arc (1858)
- Satanizm ve Cadılık (1862)
- İnsanlığın İncili (1864)
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Jules Gabriel Verne (Yazar; 1828-1905)
Verne, Fransa’nın Nantes şehrinde orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
geldi. Paris’te hukuk öğrenimi gördü. 1863’te Cinq semaines en ballon (Balonla Beş
Hafta) adlı ilk eserini yayımladı. Geniş hayal dünyasıyla edebiyatta bilim kurgu
türünün öncüsü olarak kabul edilen Verne’in bazı kitapları sinemaya da uyarlandı.
Kitapları birçok dile çevrilen ve ilgiyle okunan Verne’e 1892’de Légion d’honneur
nişanı verildi. Verne, Amiens’da öldü.
Bazı Eserleri:
- Balonla Beş Hafta (1863)
- Dünyanın Merkezine Yolculuk (1864)
- Ay’a Yolculuk (1865)
- Kaptan Grant’ın Çocukları (1867)
- Denizler Altında 20.000 Fersah (1869)
- Seksen Günde Devr-i Âlem (1873)
- Kürkler Ülkesi (1873)
- Doktor Ox’un Deneyi (1874)
- Esrarlı Ada (1875)
- İki Yıl Okul Tatili (1888)
- Karpatlar Şatosu (1892)
- Deniz Yılanı (1901)
- Dünyanın Hâkimi (1904)
- Dünyanın Ucundaki Fener (1905)
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Jean Jaurès (Yazar, sosyalist politikacı; 1859-1914)
Tam adı Auguste Marie Joseph Jean Léon Jaurès’dir. Fransa’nın Castres şehrinde
doğdu. École Normale Supérieure’de felsefe okudu. Albi ve Toulouse’daki liselerde
felsefe öğretmenliği yaptıktan sonra 1885’te 26 yaşındayken Fransa’nın en genç
milletvekili seçilerek siyasi kariyerine başladı. İlk başta ılımlı bir cumhuriyetçi
olan Jaurès, 1892’de Carmaux madenlerinde gerçekleşen büyük grevin ardından
sosyalist oldu. Mecliste konuşmalarıyla etkili ve ateşli bir politikacı olan Jaurès
kapitalizme karşı işçilerin, solun ve sendikaların mücadele birliğini savundu.
1904’te L’Humanité (İnsanlık) gazetesini kurdu. Jaurès, 1905’te çeşitli Fransız
sosyalist hareketlerinin bir araya getirilmesiyle oluşan SFIO’nun kuruluşuna
katıldı (La Section française de l’Internationale ouvrière: İşçi Enternasyonali Fransız
Şubesi) katıldı. Fransa’da sosyalist hareketin önemli figürlerinden biri olan Jaurès,
Fransa’nın sömürge politikasına ve Birinci Paylaşım Savaşı’na girmesine karşı
çıktı. Bu düşüncelerinden dolayı Fransız milliyetçileri tarafından vatana ihanetle
suçlanan Jaurès, 31 Temmuz 1914’te, savaşın ilanından üç gün önce milliyetçi
Raoul Villain tarafından öldürüldü.
Bazı Eserleri:
- Sosyalizm nedir? Felsefe dersi (1887)
- Fransız Devrimi Tarihi (1898)
- İki Yöntem (1900)
- Gençliğe Hitap (1903)
- Amacımız (1904)
- Rus Devrimi (1905)
- Sosyalist Tarih (1908)
- Yeni Ordu (1910)
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Jean Giraudoux (Yazar; 1882-1944)
Giraudoux, Fransa’nın Haute-Vienne şehrinde doğdu. École Normale Supérieure’de
okudu. Kısa bir süre Amerika’da Harvard Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak
çalıştı. 1909’da Provinciales (Taşralı Kadınlar) adlı ilk eseri olan öykü kitabını
yayımladı. Birçok edebi türde eserleri olan Giraudoux, özellikle tiyatro oyunlarıyla
tanındı. Giraudoux, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Taşralı Kadınlar (1909)
- Suzanne ve Pasifik (1921)
- Amphitryon 38 (1929)
- Troya Savaşı Olmayacak (1935)
- Elektra (1937)
- Ondine (1939)

Paul Valéry (Yazar, şair; 1871-1945)
Valéry, Korsika kökenli bir baba ve Cenevizli bir annenin çocuğu olarak Fransa’nın
Sète şehrinde doğdu. Tam adı Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry’dir. Montpellier’de
hukuk okudu. 1889’da Revue maritime de Marseille adlı edebiyat dergisinde
yayımlanan şiirleriyle tanındı. Valéry, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Monsieur Teste (1896)
- Genç Parque (1917)
- Bugünkü Dünyaya Bakış (1931)
- Degas, Dans, Desen (1936)
- Benim Faust’um (1946)
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Georges Clemenceau (Politikacı, yazar, doktor; 1841-1929)
Clemenceau, Fransa’nın Vendée şehrine bağlı Mouilleron-en-Pareds kasabasında
doğdu. Babası gibi tıp okudu. Uzun yıllar tıp doktoru olarak çalıştıktan sonra
politikaya atıldı. 1885-1893 yılları arasında Draguignan milletvekili, 1902’de Var
senatörü seçildi. 1906’dan 1909’a kadar içişleri bakanı olan Clemenceau siyasal
hayatı boyunca yılmaz bir laiklik sanucusu oldu. Clemenceau, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Sina’nın Eteğinde (1898)
- Hayatın Sürprizleri (1920)
- Demostenes (1926)
- Bir Zaferin İhtişam ve Sefaleti (1930)

Émile de Girardin (Gazeteci, politikacı; 1806-1881)
Girardin, Paris’te doğdu. Kont Alexandre de Girardin’in gayrimeşru oğlu olan
Girardin, babasının soyadını 1827’de ilk eseri olan Émile adlı otobiyografik
romanını yayımladığında aldı. 1828’de sanat ve bilim dergisi Le Voleur’ü kurdu.
1834’te Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Girardin’in kendisine “Basının Napoléon’u”
lakabını kazandıran en büyük başarısı, 1836’da, rakiplerinin yarı fiyatına satılan
ve oldukça muhafazakâr bir gazete olan La Presse’i kurması oldu. 1839’da
“kökeniyle ilgili şüpheler” nedeniyle Temsilciler Meclisi’nden atıldı. Doğuştan
Fransız olduğunu kanıtlasa da 1842’ye kadar meclise yeniden seçilmedi. Farklı
alternatifler sunarak modern basının kuruluşuna öncülük eden bir gazeteci olarak
tarihe geçen Girardin, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Émile (1827)
- Le Voleur (1828)
- La Presse (1836)
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Maurice Chapelan (Gazeteci, senarist; 1906-1992)
Fransa’nın Valance şehrinde doğan Chapelan, Le Figaro gazetesinin haftalık ekinde
“Aristide” takma adıyla Fransız diliyle ilgili yazdığı yazılarıyla tanındı. Chapelan,
Coye-la-Forêt’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Okumak ve Yazmak (1960)
- Bir Haydutun Anıları (1972)
- Hiçbir Şey Bitmedi (1977)
- Uçurumun Kenarındaki Âşık: Klasik ve Modern Tarzda Şiirsel Bir senfoni (1989)
- Amoroso (1990)

Tristan Bernard (Yazar; 1866-1947)
Gerçek adı Paul olan Bernard, Fransa’nın Besançon şehrinde doğdu. Paris Condorcet
Lisesi’ni bitirdikten sonra hukuk okudu. Kariyerine avukat olarak başladı. Bahis
oynadığı bir atın adı olan Tristan takma adıyla 1894’te Vous m’en direz tant (Bana
çok şey anlatıyorsun) adlı ilk eserini yayımladı. Eserlerinde kullandığı kelime
oyunlarıyla tanınan Bernard, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Devlet Sırları (1908)
- İki ördek: Üç perdelik Oyun (1914)
- Hayalet Taksi (1919)
- Nicolas Bergère (1923)
- Tembel Ebeveynler (1932)
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Pierre Desproges (Mizah yazarı; 1939-1988)
Desproges, Fransa’nın Pantin şehrinde doğdu. Kara mizahı, uyumsuzluğu ve absürt
anlayışıyla tanınan Desproges Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Ölümü Beklerken Mutlu Yaşayalım (1983)
- Elit ve İyi Tuzu kurular İçin Sözlük (1985)
- Düşen Kadınlar (1985)
- Almanak (1988)

Philippe Bouvard (Gazeteci, mizahçı, televizyon ve radyo Sunucusu; 1929-…)
Tam adı, Philippe Pierre Louis Bouvard’dır. Fransa’nın Coulommiers şehrinde
doğan Bouvard, annesi tarafından büyütüldü. Paris Gazetecilik Yüksek Okulu’nda
okudu. Le Figaro, France Soir, Express, Paris Match ve Le Point’de çalıştı. Ayrıca
Le Petit Théâtre de Bouvard gibi televizyon programlarının sunuculuğunu yaptı.
Bouvard, Paris’te yaşıyor.
Bazı Eserleri:
- Koca Kafalar (1980)
- Düşünceler (1991)
- Öldüysem Ne olmuş Yani (2009)
- Kahkaha Yılı (1980)
- Kadınlar (2004)
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Alexandre Dumas-Oğul (Yazar; 1824-1895)
Dumas, Paris’te doğdu. 1831’e kadar babası yazar Alexandre Dumas tarafından
oğlu olarak tanınmayan Dumas’ya okul çağına gelene kadar sadece annesi baktı.
Bu durum Dumas’yı hayatı boyunca derinden etkileyen bir olay olarak kalacaktır.
Dumas, 1848’de yayımlanan ve tiyatroya da uyarlanan La Dame aux camélias
(Kamelyalı Kadın) adlı ünlü romanıyla edebiyat dünyasında yerini aldı. 1874’te
Fransız Akademisi üyesi oldu. 1895’te Marly-le-Roi’da öldü.
Bazı Eserleri:
- Kamelyalı Kadın (1848)
- Sezarin (1848)
- Antonine (1849)
- İncili Kadın (1853)
- Para Meselesi (1857)
- Bir Kadının Hikâyesi (1865)
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Alphonse Allais (Gazeteci, mizah yazarı; 1854-1905)
Allais, Fransa’nın Calvados şehrine bağlı Honfleur kasabasında doğdu. Eczacılık
okumasına rağmen çeşitli mizah dergilerinde çalıştı. 1885’de Paris’teki ünlü Le
Chat Noir adlı kabarenin kuruluşunda rol aldı aldı. 1899’da, haftalık mizah dergisi
olan Le Sourire’in yazı işlerinde yöneticilik yaptı. Mizah edebiyatında absürt tarzın
öncülerinden biri olan Allais, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Yaşasın Hayat (1892)
- İki İki Daha Beş Eder (1895)
- Blaireau Olayı (1899)
- Kaptan Cap (1902)

Blaise Pascal (Matematikçi, fizikçi, mucit; 1623-1662)
Pascal, Fransa’nın Clermont-Ferrand şehrinde doğdu. Üç yaşındayken annesini
kaybettiği için bakımını ve eğitimini babası üstlendi. Babasının bir matematikçi
olması Pascal’ın çocukluk yaşlarından itibaren pozitif bilimlere olan merakının
artmasını sağladı. 14 yaşında, çeşitli bilim adamlarının bilimsel tartışmalar yaptığı
Marin Mersenne Akademisi toplantılarına katılmaya başladı. Pascal, İtalyan bir
fizikçi ve matematikçi olan Torricelli’nin çalışmalarını inceleyerek basınç ve vakum
kavramlarını netleştirdi. 1641’de, bir aritmetik makine olarak anılan, daha sonra
Pascal çarkı ve son olarak da Pascaline adını alan ilk hesap makinesini icat etti.
1651’de babasını kaybetmesi Pascal’ı çok derinden etkileyen bir olay oldu. Bir süre
bilimsel çalışmalarına devam eden Pascal, 1670’te ölümünden sonra yayımlanacak
olan Pensées (Düşünceler) adlı mistik çalışmasına yoğunlaşarak bilimsel düşünme
yöntemlerinden uzaklaştı. 1658 yılından itibaren şiddetli sağlık sorunları yaşamaya
başlayan Pascal, 39 yaşında Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Geometrik Ruh ve İkna Sanatı Üzerine (1658)
- Düşünceler (1670)
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François Rabelais (Yazar, dokor; 1483?-1553)
Rabelais, Fransa’nın Chinon şehrine bağlı küçük bir köy olan Seuilly’de doğdu.
Doğum tarihiyle ilgili net bir bilginin olmamasına rağmen 1483 yılında doğmuş
olabileceği tahmin ediliyor. 1532’de Pantagruel (Pantagruel) adlı ilk kitabını
yayımladı. Eserleriyle katı dini öğretileri ustaca hicveden ve Renesans döneminin
en önemli hümanist yazarı olarak tanınan Rabelais, Paris’te öldü.
Eserleri:
- Pantagruel (1532)
- Gargantua (1534)

Paul Léautaud (Yazar, tiyatro eleştirmeni; 1872-1956)
Léautaud, Paris’te doğdu. Doğumundan çok kısa bir süre sonra annesi tarafından
terkedildi. Comédie-Française’de oyuncu ve suflör olan babası tarafından yetiştirildi.
Léautaud, bibliyograf Adolphe Van Bever’le birlikte 1900’de, ilk eseri olan Les
Poètes d’aujourd’hui (Günümüzün Şairleri) adlı bir antoloji yayımladı. Mercure
de France adlı edebiyat dergisinde sekreter olarak çalıştığı yıllarda, bu dergide
bir araya gelen yazarların konuşmalarını günlüğüne not aldı. Léautaud’nun bu
notları Journal littéraire (Edebiyat Günlüğü) adıyla 1956’da yayımlandı. Léautaud,
Châtenay-Malabry’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Günümüzün Şairleri (1900)
- Erkek Arkadaş (1903)
- Edebiyat Günlüğü (1956)
- Anneme Mektuplar (1956)
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Jean-François Revel (Gazetezi, yazar; 1924-2006)
Revel’in asıl adı Jean-François Ricard’dır. Revel, Fransa’nın Marsilya şehrinde doğdu.
Çocukluğunu Marsilya’da geçirdi. 1943’te Ferral takma adıyla yazar ve direnişçi
Auguste Anglès’nin önderliğinde Nazilere karşı mücadelede yer aldı. İlk yazıları savaş
döneminde Confluences dergisinde yayımlandı. Bir süre Cezayir’de felsefe dersleri
verdi. Fransa’ya dönüşünde neredeyse iki yıl bohem bir hayat sürdü. Edebiyat
kariyeri 1957’de Histoire de Flore (Flora Tarihi) adlı romanını yayımlamasıyla
başladı. 1997’de Fransız Akademisi üyeliğine seçildi. Gençlik yıllarında sosyalist
olan Revel, daha sonra kapitalist ekonomi modelinin savunucusu oldu. Revel,
Kremlin-Bicêtre’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Flora Tarihi (1957)
- Ne Marx ne de İsa (1970)
- Demokrasiler Nasıl Biter (1983)
- Boş Evdeki Hırsız (1997)
- Antiamerikan Takıntısı (2001)

Jean Rostand (Biyolog, bilim tarihçisi; 1894-1977)
Rostand, Paris’te doğdu. Üniversitede biyoloji okudu. Ville-d’Avray’de kendi
laboratuvarını kurduktan sonra amfibilerin biyolojisi, partenogenez ve kalıtım
konusunda uzmanlaştı. Edebiyatla da ilgilenen Rostand, 1919’da ilk edebi eseri
olan Le Retour des pauvres (Yoksulların Dönüşü) adlı kitabını yayımladı. 1959’da
Fransız Akademisi üyeliğine seçildi. Biyoloji ve genetik ilkelerinin yaygınlaşmasına
katkıda bulundu. Dünya barışını tehdit ettiğini düşündüğü nükleer silahlanmaya
karşı hayatı boyunca mücadele eden Rostand, Ville-d’Avray’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Yoksulların Dönüşü (1919)
- Zenginlerin Kanunu (1921)
- İnsan (1926)
- Bir Biyoloğun Düşünceleri (1939)
- İnsanı Değiştirebilir miyiz? (1956)
- Annelik ve Biyoloji (1966)
- Bir Biyoloğun Endişeleri (1967)
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Michel Serres (Felsefe ve bilim tarihçisi; 1930-1990)
Fransa’nın Agen şehrinde doğan Serres, önce denizcilik okulunda, ardından École
Normale Supérieure’de okudu. 1956’dan 1958’e kadar Fransız donanmasında
deniz subayı olarak görev yaptı. 1968’de Le Système de Leibniz et Ses Modèles
Mathématiques (Leibniz’in Yöntemi ve Matematiksel Modelleri) başlıklı doktora
tezini savundu. Clermont-Ferrand, Paris ve Stanford üniversitelerinde öğretim üyesi
olarak çalıştı. 1990’da Fransız Akademisi üyeliğine seçildi ve Légion d’honneur
nişanıyla ödüllendirildi. Vincennes’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Leibniz’in Yöntemi ve Matematiksel Modelleri (1968)
- Doğayla Sözleşme (1990)
- Parazit (1980)
- Beş Duyu (1985)
- Geometrinin Kökenleri (1993)
- Çağdaş İnsan (2002)

Honoré de Balzac (Yazar; 1799-1850)
Balzac, Fransa’nın Tours şehrinde doğdu. Vendôme Koleji’nde yatılı olarak okudu.
Paris Sorbonne Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Yazarlık kariyerine 1820’de
yazdığı Cromwell adlı tiyatro eseriyle başladı. 1829’da yayımladığı Les Chouans
(Köylü İsyanı) adlı tarihi ve politik romanıyla tanınmaya başladı. Felsefi romanı
Le Chef-d’oeuvre inconnu (Gizli Başyapıt), fantastik romanı La Peau De Chagrin
(Tılsımlı Deri), gerçekçi ve psikolojik romanı Le Père Goriot (Goriot Baba) gibi
birçok eseri Balzac’ı Fransız edebiyatının tartışmasız usta yazarlarından biri yaptı.
Balzac, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Köylü İsyanı (1829)
- Kan Davası (1830)
- Tılsımlı Deri (1831)
- Gizli Başyapıt (1831)
- Goriot Baba (1834)
- Eugénie Grandet (1834)
- Vadideki Zambak (1836)
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François De La Rochefoucauld (Anı yazarı; 1616-1680)
Paris’te doğup aynı şehirde ölen La Rochefoucauld, 1665’te yayımladığı Réflexions
ou Sentences et Maximes morales (Ahlaki ve Sosyal Düşünceler Maksimler) adlı
eseriyle tanındı.
Eserleri:
- Ahlaki ve Sosyal Düşünceler Maksimler (1665)
- Anılar (Altı cilt, 1642-1652)

Georges Bernanos (Yazar; 1888-1948)
Bernanos, Paris’te doğdu. Paris Katolik Enstitüsü’nde hukuk okudu. 1926’da ilk
eseri olan Sous le soleil de Satan (Şeytanın Güneşi Altında) adlı romanını yayımladı.
Bernanos, yaşadığı dönemin toplumsal sorunlarını, siyasal iktidarların Katolik
inancına yeterince bağlı kalmamalarından kaynaklandığını savunuyordu. Bu
düşüncelerini romanlarına da yansıtan ve koyu bir Katolik yazar olan Bernanos,
Neuilly-sur-Seine’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Şeytanın Güneşi Altında (1926)
- Bir Taşra Papazının Güncesi (1936)
- Ay Altında Büyük Mezarlıklar (1938)
- İngiliz Halkına Çağrı (1942)
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Jean Yanne (Aktör, yazar; 1933-2003)
Yanne’nin gerçek adı Jean Roger Gouyé’dir. Yanne, Seine-Saint-Denis’de doğdu.
Bir süre gazetecilik okudu. 1960’ların başında radyo ve televizyon sunuculuğu
yaptı. Oyunculuk kariyerine 1964’te, yönetmenliğini Alain Jessua’nın yaptığı La
Vie à l’Envers (Tersine Hayat) adlı filmle başladı. Yanne, herşeye itiraz eden ve
benmerkezci bir karakteri oynadığı bu filmin ardından 1969’da Que la bête meure
(Canavar Ölmeli) filmiyle tam tersi bir karaktere hayat verdi. 1971’de, Nous ne
vieillirons pas ensemble (Birlikte Yaşlanmayacağız) filmindeki performansıyla Cannes
Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı; ancak bu ödülü almayı
kabul etmedi. Daha sonra kendi filmlerini çekmeye karar veren Yanne, Les Chinois
à Paris (Paris’teki Çinliler) ve Liberté, Egalité, Choucroute (Özgürlük, Eşitlik, Lahana
Turşusu) filmleriyle büyük bir başarıya imza attı. Yanne, Morsains’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Tersine Hayat (Oyuncu, 1964)
- Canavar Ölmeli (Oyuncu, 1969)
- Birlikte Yaşlanmayacağız (Oyuncu, 1971)
- Paris’teki Çinliler (Yönetmen, 1974)
- Özgürlük, Eşitlik, Lahana Turşusu (Yönetmen, 1985)

Louis Pauwels (Yazar, gazeteci; 1920-1997)
Pauwels, Paris’te doğdu. 1949’da Combat (Mücadele) gazetesinin baş editörü oldu.
Kısa bir süre sonra, aylık yayımlanan kadın dergisi Marie-France’ın yöneticisi oldu.
Pauwels, 1961’de arkadaşı Jacques Bergier ile birlikte felsefi ve bilimsel konuların
işlendiği iki ayda bir yayımlanan Planète (Dünya) dergisini kurdu. 1978’de, ünlü
Fransız gazetesi Le Figaro’nun haftalık eki olan Le Figaro Magazine’i kurarak
1993’e kadar bu derginin yöneticiliğini yaptı. Pauwels’ın koleksiyonunu oluşturan
el yazmaları, mektupları ve diğer çalışmaları ölümünden sonra karısı tarafından
Fransa Milli Kütüphanesi’ne bağışlandı.
Bazı Eserleri:
- Bay Gurdjieff (1954)
- Ebedi İnsan (Jacques Bergier ile birlikte, 1970)
- İmkânsız olasılıklar (1971)
- Sihirbazların Sabahı (Jacques Bergier ile birlikte, 1979)
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Alexis Carrel (Cerrah, fizyolog; 1873-1944)
Carrel, Fransa’nın Lyon şehrinde doğdu. Organ ve doku kültürleri üzerine yaptığı
araştırmalar ve öjenik teorileriyle tanındı. Nobel Tıp Ödülü aldı. Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- İnsan Denen Meçhul (1935)
- Lourdes’a Seyehat (1949)
- Dua (1951)

Henri-Dominique Lacordaire (Rahip, gazeteci, politikacı; 1802-1861)
Lacordaire, Fransa’nın Côte-d’Or şehrin’de doğdu. Zamanının en ünlü Katolik
vaizlerinden biriydi. Paris’teki ünlü Notre Dame katedralinin de vaizliğini yaptı.
Sorèze’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Aziz Dominique’in Hayatı (1841)
- Tanrı ve İnsan (1870)

Georges Duhamel (Yazar, doktor; 1884-1966)
Duhamel, Paris’te doğdu. Tıp ve biyoloji okudu. Edebiyatla ilgilenmeye gençlik
yıllarında başlayan Duhamel, şiir, oyun ve eleştirel denemelerden oluşan koleksiyonlar
yayımladı. Birinci Paylaşım Savaşı’nda askeri doktor olarak cephede görev yaptı.
1917’de Vie des martyrs (Şehitlerin Yaşamı) ve 1918’de Civilisation (Uygarlık) adlı
öykü kitaplarını yayımladı. Bu kitaplarında savaş sırasında tanık olduğu trajik
olayları ayrıntılı bir şekilde anlattı. 1918’de Goncourt Edebiyat Ödülü’nü, 1930’da
Büyük Edebiyat Ödülü’nü aldı. Valmondois’da öldü.
Bazı Eserleri:
- Şehitlerin Yaşamı (1917)
- Uygarlık (1918)
- Gelecekteki Yaşamdan Sahneler (1930)
- Pasquierlerin Tarihi (1933)
- Havr Noteri (1933)
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Émile Durkheim (Sosyolog, akademisyen; 1858-1917)
Durkheim Fransa’nın Epinal şehrinde haham olmaya mahkûm olduğu Yahudi
bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1882’de Paris’teki École Normale Supérieure’de
felsefe okudu. 1893’te De la division du travail social (Toplumsal İş Bölümü) adlı
doktora tezini savundu. Auguste Comte’un pozitivizminden etkilenen Durkheim,
1896’da kurduğu L’Année sosyologique adlı dergi aracılığıyla henüz bir üniversite
disiplini olarak tanınmayan sosyolojiyi kurumsallaştırmak için mücadele etti.
Dürkheim, 1897’de, intiharın toplumda yarattığı tahribatı ve bireyleri intihara
götüren faktörleri derinlemesine bir bakış açısıyla incelediği Le Suicide (İntihar)
adlı ünlü eserini yayımladı. 1902’de Sorbonne Üniversitesi’nde çalışmaya başladı.
Burada eğitim bilimleri ve sosyoloji kürsüsünün kurulmasını görmek için 1913’e
kadar beklemek zorunda kaldı. Teorik ve deneysel araştırmayı başarılı bir şekilde
birleştirip sosyolojinin tek başına bir bilim olmasını sağlayan Durkheim, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Toplumsal İş Bölümü (1893)
- Sosyolojik Yöntemin Kuralları (1894)
- İntihar (1897)
- Ahlaki eğitim (1903)
- Eğitim ve Sosyoloji (1922)
- Sosyoloji ve Felsefe (1925)
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Alain (Filozof, Gazeteci; 1868-1951)
Fransa’nın Orne şehrinde doğan Alain’in gerçek adı Émile-Auguste Chartier’dir.
Alain, École Normale Supérieure’de felsefe okudu. Paris’teki Condorcet ve Michelet
liselerinde felsefe öğretmeni olarak çalıştı. 1903’ten itibaren La Dépêche de Rouen et
de Normandie adlı bölgesel bir günlük gazetede Alain imzasıyla pazar ve pazartesi
günleri Propos du dimanche (Pazar Sohbeti) ve Propos du lundi (Pazartesi Sohbeti)
adlı yazılarını yayımlamaya başladı. Askerliğini Birinci Paylaşım Savaşı sırasında
yapan Alain, 1921’de, savaşın yarattığı acıları kaleme aldığı Mars ou La guerre jugée
(Mars veya Yargılanan Savaş) adlı kitabını yayımladı. Alain, hayatı boyunca düşünce
özgürlüğünü savundu. Sosyalist hareketlere hiç katılmamış olmasına rağmen,
işçi eylemlerini ve sendikacılığı destekledi. Fransa’da Üçüncü Cumhuriyet’in ilan
edilmesini sağlayan birçok entelektüel fikrin hayata geçirilmesine katkı sundu.
Alain, Vésinet’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Spinoza (1900)
- Mars veya Yargılanan Savaş (1921)
- Estetik Üzerine (1923)
- Fikirler ve Çağlar (1927)
- Mutluluk Üzerine (1928)
- Eğitim Üzerine (1932)
- Edebiyat Üzerine (1934)
- Siyaset Üzerine (1934)
- Ruhun Mevsimleri (1937)
- Din Üzerine (1938)
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Antoine de Rivarol (Yazar; 1753-1801)
Fransa’nın Gard şehrinde doğan Rivarol kendisine Kont Antoine de Rivarol adını
verdi ve İtalyan soylularından geldiğini iddia etti. Aslında, Piyemonteli bir aileden
geliyordu. Mütevazı bir geçmişten gelen ve Fransız dilinin aşığı olan Rivarol salonlarda
dağıttığı yazılı betimleme ve makaleleriyle aristokraside yükseldi. Monarşinin ateşli
bir savunucusu olarak insanları ve devrimci ilkeleri eleştirdi. 1784’te yayımladığı
Discours Sur L’Universalité De La Langue Française (Fransız Dilinin Evrenselliği
Üzerine Söylevler) adlı ünlü eseriyle tanınan Rivarol, Berlin’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Fransız Dilinin Evrenselliği Üzerine Söylevler (1784)
- Devrimin Büyük Adamlarının Küçük Sözlüğü (1790)

Édouard Marie Herriot (Politikacı; 1872-1957)
Fransa’nın Troyes şehrinde doğan Herriot, 1894 yılında École Normale Supérieure’den
mezun oldu. Önce Nancy’de, sonra Lyon’da edebiyat öğretmenliği yaptı. 1898’de
Philon le juif: essai sur l’école juive d’Alexandrie (Yahudi Philon: İskenderiye
Yahudi Okulu Üzerine Deneme) adlı ilk eserini yayımladı. Ardından Madame
de Récamier üzerine doktora tezini savundu. Lyon’da Émile Zola, Anatole France
ve Charles Péguy ile birlikte Dreyfus Olayı’na dâhil oldu. Lyon’da Fransa İnsan
Hakları Örgütü’nün Lyon şubesini kurarak yöneticiliğin yaptı. Herriot uzun yıllar
Sosyalist Parti’nin genel başkanı oldu. 1942’de tutuklandı ve ardından Almanya’ya
sınır dışı edildi. Fransa’ya döndükten sonra 1946’da Fransız Akademisi üyeliğine
seçildi. Herriot, Lyon’da öldü.
Bazı Eserleri:
- Normandiya Ormanında (1925)
- Beethoven’in Hayatı (1929)
- Akademi’ye Teşekkür (1947)
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Frédéric Dard (Yazar; 1921-2000)
Dard, Fransa’nın Bourguoin-Jallieu şehrinde doğdu. Mütevazı bir ailede büyükannesi
tarafından büyütüldü. Yazarlık kariyerine Birinci Paylaşım savaşı sırasında Lyon’da
başladı. 1940’ta La Crève (Ölüm) adlı ilk eserini yayımladı. Dard, kitaplarında,
San-Antonio, Kaput, L’Ange Noir, Frédéric Charles, Max Beeting, William Blessings,
Eliane Charles, Verne Goody, Kill Him vb. elliden fazla farklı takma ad kullandı.
Üretken bir yazar olan Dard, yılda ortalama beş kitap yazdı. Çeşitli takma adlar
altında 288 romanı olan Dard, bunlardan 175’ini kitabın kahramanı olan Komiser
San-Antonio ile aynı adı taşıyan takma adla yayımladı. Dard, İsviçre’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Ölüm (1940)
- Kafesteki Kuş (1961)
- Soytarıların Kralı (1970)
- Mezarcılar Da Ölür (1972)
- Vahşi Oyun (1973)
- Sonsuz Kahkaha (1974)
- Gecenin Kolları (1974)
- Beni Kim Öldürdü (1983)
- Bıyıklının Son Gecesi (1984)
- Mavi Taşlı Yüzük (1984)
- Mona Lisa’yı Bana Ver (1988)
- San-Antonio’nun Düşünceleri (1996)
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André Maurois (Yazar; 1885-1967)
Asıl adı Émile Salomon Wilhelm Herzog olan Maurois, Fransa’nın Elbeuf şehrinde
sanayici bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Lisede okurken felsefe öğretmeni filozof
Alain’in (Émile-Auguste Chartier) düşüncelerinden çok etkilenen Maurois yazar
olmaya karar verdi. Ancak yazarlık kariyerine Birinci Paylaşım Savaşı sırasında
askerken başladı. Maurois, 1918’de yayımlanan Les Silences du colonel Bramble
(Albay Bramble’ın Sessizliği) adlı ilk eseri başarılı bulununca 1922’de Discours du
docteur O’Grady (Dr. O’Grady’nin Gevezelikleri) adlı ikinci eserini yayımlayarak
edebiyat dünyasında yerini aldı. 1938’de Fransız Akademisi üyeliğine seçildi.
Maurois, Neuilly-sur-Seine’de öldü.
Bazı Eserleri:
- Albay Bramble’ın Sessizliği (1918)
- Dr. O’Grady’nin Gevezelikleri (1922)
- İklimler (1928)
- Yaşama Sanatı (1939)
- Fransa Faciası (1942)
- Amerika Mucizesi (1944)
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Edgar Morin (Sosyolog 1921-…)
Asıl adı Edgar Nahoum olan Morin, Paris’te doğdu. İkinci Paylaşım Savaşı
sırasında Nazilere karşı 1941’de Fransız Komünist Partisi’nim başlattığı direnişe
katıldı. 1946’da Alman halkının durumunu anlattığı L’An zéro de l’Allemagne
(Almanya’nın Sıfır Yılı) adlı ilk eserini yayımladı. Stalin karşıtı tavır ve görüşleri
nedeniyle Fransız Komünist Partisi’nden atıldı. Morin, 1960’ta öğretmenlik
yapmak için Latin Amerika’ya gitti. Burada yazmaya başladığı en önemli eseri
olan altı ciltlik La méthode (Yöntem) adlı kitabı 1977’de yayımlandı. Morin’in
eserleri onlarca dile çevrildi. Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli üniversitelerden
fahri doktora unvanı aldı.
Bazı Eserleri:
- Almanya’nın Sıfır Yılı (1946)
- İnsan ve Ölüm (1951)
- Zamanın Ruhu (1962)
- Yöntem (1977)
- Vicdanlı Bilim (1982)
- Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi (1999)
- Yaşamayı Öğretmek: Eğitimi Değiştirmek İçin Bir Manifesto (2014)
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Michel Foucault (Filozof, psikolog; 1926-1984)
Foucault, Fransa’nın Poitiers şehrinde doğdu. École Normale Supérieure’de felsefe
ve psikoloji okudu. 1950’de Fransız Komünist Partisi’ne katıldı, ancak birkaç yıl
sonra partiden istifa etti. 1954’te Maladie mentale et personnalité (Akıl Hastalığı
ve Kişilik) adlı ilk kitabını yayımladı. Foucault, çeşitli üniversitelerin psikoloji ve
felsefe bölümlerinde çalıştıktan sonra 1970’den ölümüne kadar Collège de France’da
Düşünce Sistemleri Tarihi Kürsüsü’nün başkanı oldu. Psikiyatri, tıp, hapishane
sistemi başta olmak üzere sosyal kurumlara yönelik eleştirileri ve cinsellikle ilgili
düşünceleriyle tanınan Foucault, Paris’te öldü.
Bazı Eserleri:
- Akıl Hastalığı ve Kişilik (1954)
- Klasik Çağda Deliliğin Tarihi (1961)
- Kliniğin Doğuşu (1963)
- Kelimeler ve Şeyler (1966)
- Bilginin Arkeolojisi (1969)
- Cezalandırıcı Toplum (1972)
- Hapishanenin Doğuşu (1975)
- Cinselliğin Tarihi (1976)
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