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PROJEYİ HAZIRLAMA AMACI: Albert Camus’nun saçma felsefesini daha iyi anlayabilmek ve Yabancı romanındaki saçma kavramının nasıl yansıtıldığını daha iyi anlamak.
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7 Kasım 1913’de Fransız sömürgesinde (1830- ğinden ayrılırlar.
1962) olan Cezayir’de, küçük bir kasabada do- *Camus’un ilk eşi Simone Hie*
ğar. Yoksul bir ailede doğan Camus’nun işçi
babası, I. Dünya Savaşı’nda cepheye gönderilmiş ve burada yaşamını yitirmiştir. Babasını hatırlayamayacak kadar küçükken kaybeden Camus için bu durum, karşısına çıkan ilk zorluktur.
Okuma yazma bilmeyen İspanyol asıllı annesi
temizlikçilik yaparak çocukları Albert ile Lucien’e
bakmaya çalışır. Camus ailesi, büyükannesi ve
felçli bir dayısı ile birlikte küçük bir evde kalır.
Ve Camus, denemelerinden oluşan Tersi ve
Yüzü isimli ilk kitabında bu yılları anlatır.1918
yılında ilkokula başlayan Albert Camus, öğret1935'te "İşçinin Tiyatrosu"nu (Théâtre du Travail) kurar fakat bu tiyatro 1939'da kapanır. Aynı
yıl, verem hastası olduğundan Fransa’da orduya kabul edilmez. 1940'ta piyanist ve matematikçi Francine Faure ile evlenir ve 5 Eylül
1945'te Catherine ve Jean adlarında ikiz çocukları olur. Aynı yıl Paris-Soir dergisi için çalışmaya başlar. II. Dünya Savaşı'nın henüz "Tuhaf
Savaş" olarak adlandırılan ilk zamanlarında
bir pasifist olarak kalır. Ancak bu tutumu Paris'in
Alman ordusu tarafından işgali ve 1941'de, komünist gazeteci Gabriel Péri'nin gözleri önünde
idam edilmesiyle değişip onun da başkaldırmasına neden olur. Paris-Soir ekibiyle Bordeaux'ya
gitti ve aynı yıl ilk kitapları olan "Yabancı" ve
meni Louis Germain’in de desteğiyle burs kaza- "Sisifos Söyleni"ni tamamlar. Camus, Bornır. 1923’te liseye başlar, sonrasında ise felsefe deaux'yu
1942'de
terk
okumak için Cezayir Üniversitesi’ne girer. Üni- edip Cezayir'in Oran şehrine gider ve ardınversite yıllarında yalnızca felsefe ve edebiyatla dan Paris'e döner.
değil futbolla da ilgilenir, hatta okul takımında da
oynar. Ancak 1930’da vereme yakalanmasının ardından, istemeyerek de olsa futbolu bırakır. Hem okuyup hem de çalışan Camus 1936
yılında bir dönem ara verdiği eğitimini tamamlayıp mezun olur.
1934'te Fransız Komünist Partisi 'ne katılır. Bu
hareketinin kaynağı, Marksist-Lennist öğretisine
(doktrinine) desteğinden çok, İspanya'da daha
sonra iç savaşla sonuçlanacak politik duruma
duyduğu kaygıdır. Ancak üç yıl sonra Troçkist suçlamasıyla partiden atılır. Camus
1934'te Simone Hie'yle evlenir. Simone bir morfin bağımlısıdır ve Camus’ya olan sadakatsizli- *İkinci eşi Francine Faure ile birlikte
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Camus II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na karşıdır. Fransız Direnişi'ne katılır ve bu
direnişin bir parçası olarak "Combat" adında bir
gazete yayımlamaya başlar. 1943'te gazetenin
editörü olur fakat 1947'de "Combat" ticari bir
gazete dönüşünce buradan ayrılır. Jean-Paul
Sartre ile tanışması burada gerçekleşir.

dan, Araplarla "siyah ayak"ların beraber yaşayabileceğini düşünmektedir. Bu kriz sırasında
ölüm cezasına çarptırılan Cezayirlilerin kurtulması için gizlice çalışır. Camus, 1955 ve 1956
yıllarında Fransız "L'Express" dergisinde yazar.
Bunların ardından 1957 yılında Camus Nobel
Edebiyat Ödülü'nü kazanır. Nobel ödülünü aldıktan sonra büsbütün genişleyen ünü, onu
20.yüzyıl Dünya Edebiyatının başköşesine yerleştirir. Genel yaklaşım bu ödülün bir önceki yıl
yayımlanan "Düşüş" için değil, idam cezasına
karşı yazdığı "Réflexions Sur la Guillotine" makalesi için verildiğidir. Stockholm Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma esnasında Cezayir
konusundaki hareketsizliğini savunur. Fakat daha sonra Cezayir'de yaşayan annesinin başına
ne geleceği konusunda meraklandığını bildirir.
Çelişkili sayılan bu durum Fransız sol entelektüelleri tarafından tepkiyle karşılanır.
Camus, 4 Ocak 1960'ta, Sens yakınlarındaki
küçük Villeblevin kasabasında "Le Grand Fossard" isimli bir yerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeder. Daha sonra mantosunun cebinde bir tren bileti bulunur. Aslında Camus gideceği yere trenle gitmeyi planlamıştır
fakat arkadaşıyla birlikte arabayla dönmeyi tercih eder. İronik biçimde Camus daha önce en
absürt ölüm şeklinin ne olduğu sorulduğunda,
araba kazasında ölmeyi bunlardan biri olarak
nitelendirmiştir. Kazanın gerçekleştiği Facel Vega marka otomobilin sürücüsü ve yayımcı dostu
da Camus' yla birlikte hayatını kaybeder. Camus Lourmarin Mezarlığı Lourmarin, Vaucluse,
Provence-Alpes-Côte d’Azur’de gömülmüştür.

*Jean-Paul Sartre ile birlikte
Savaştan sonra, Sartre ve Beauvoir gibi kişilerin
buluştuğu Boulevard Saint-Germain'deki Café
de Flore'u ziyaret etmeye başlar. Bu yıllarda,
aynı zamanda Amerika'yı turlayarak Fransız
varoluşçuluğu hakkında dersler verir. Politik olarak sol görüşlere yatkın olmasına rağmen komünizme karşı çıkması, ona komünist
partilerde arkadaş kazandırmadığı gibi Sartre'dan da uzaklaştırır. Camus, 1949'da vereminin tekrarlaması yüzünden iki yıl inzivaya çekilir
ve "Başkaldıran İnsan"ı yayınlar. Bu kitap, Fransa'daki birçok sol görüşe sahip arkadaşı özellikle de Sartre tarafından hoş karşılanmaz
ve Sartre'la bütünüyle yollarını ayırır. Kitabının
tatsız yorumlarla karşılanması Camus'yu kitap
yazmaktan tiyatro oyunları çevirmeye iter.
Camus, 1950'lerde kendini insan haklarına adar. 1952'de Birleşmiş Milletler, Francisco
Franco diktatörlüğündeki İspanya'yı üye olarak
kabul edince UNESCO'daki çalışmalarını durdurup kurumdan ayrılır. Ayaklanmalarda insan
dışı bir sertlik kullanan Sovyet metotlarını eleştir. Pasifistliğini koruyan Camus, idam cezasına karşı savaşını sürdürür.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı 1954'te başladığında, Camus kendini ahlakî bir ikilem içinde sıkışır . Bunun nedeni, Cezayir doğumlu Fransızları
tasvir ederken kullandığı sıfat olan "siyah
ayak"tır. Ancak savaşta Fransa hükümetini savunuyordur. Kuzey Afrika'da başlayan isyanın,
aslında Mısır önderliğindeki yeni Arap emperyalizminin ve batıya saldıran Sovyetler Birliği'nin
işleri olduğunu düşünmektedir. Cezayir'in özerk,
hatta bir federasyon olmasını savunuyor; fakat
bütünüyle bağımsızlığını desteklemez. Öte yan5

Camus, aramızdan erken ayrılan yazarlardandır.
Absürt olarak nitelediği şekilde hayatını kaybetmiştir. Camus, kırk altı yıllık ömründe roman, deneme , oyun başta olmak üzere birçok türde eser
vermiştir. Birçok eserinde absürdizm ve varoluşçuluk akımının izlerini görmek mümkündür. Camus’nun ünlü eserlerinden bazıları aşağıdaki
şekildedir :
ROMANLARI
Yabancı (L'Étranger) (1942)
Veba (La Peste) (1947)
Düşüş (La Chute) (1956)
Mutlu Ölüm (La Mort heureuse) (ölümünden
sonra, 1970)
İlk Adam (Le premier homme) (ölümünden
sonra, 1995)
HİKÂYELER
Sürgün ve Krallık (L'exil et le royaume (1957)
OYUNLAR
Asturya'da İsyan (1935 yılında yazıldı)
Caligula (1938'de yazıldı, 1945'te oynandı)
Yanlışlık (1943'te yazıldı)
Sıkıyönetim ( 1948’de yazılıp ilk kez 27 Ekim
1948’de, ‘’ Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault Topluluğu’’ tarafından, Simonne Volterra’nın
yönettiği Marigny Tiyatrosu’nda oynanmıştır.)
Adiller (1949 yılında yazıldı)
DENEMELER
Sisifos Söyleni (Le Mythe de Sisyphe) (1942)
Tersi ve Yüzü (L'envers et l'endroit) (1937)
Başkaldıran İnsan (L'Homme révolté) (1951)
Düğün ve Bir Alman Dosta Mektuplar (Lettre
a un ami allemand) (1945)
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Sanat Anlayışı
Çoğu yazar eserlerinde kendinden şeyler katar. olduğu anlar. Bu arayışın bir cevabı yoktur çünŞüphesiz ki Albert Camus’nun eserlerinde de kü hayat anlamsızdır. Bu anlamsızlık şu soruyu
kendinden parçalar görmek mümkündür.
yaratır, ‘’ Hayat anlamsızsa neden intihar etmiyoruz? ‘’
Camus, belki de dünyada yaşanmış en kaotik
dönemlere şahitlik etmiştir. Doğumundan itiba- Hitler'in Nazi rejiminin dehşetiyle ve savaşın
ren karmaşa ve çelişkinin içinde olması onu benzeri görülmemiş katliamıyla karşı karşıya
daimi bir sorgunun içine itmiştir. Bu kaotik dün- kalan birçoğu artık insan varlığının herhangi bir
yanın etkisi Camus için derin ve büyük olmuş- amacı veya fark edilebilir bir anlamı olmadığını
tur. Özellikle bu etki Camus’nun bakış açısını kabul etmişti. Camus ise bu yolda saçmayı
görülebilir. Babasını hiç tanıyamadan kaybet- kullanmıştır.
mesi, gençliğinde verem olması, iki dünya savaşına şahitliği ve dönemdeki siyasi karışıklıklar İlk romanı olan Yabancı’ da saçma felsefesini
ona yaşamı ve hayatın anlamını sorgulamaya anlatır. Mersault adında bir adamın Arap’ı öldüritmiştir. Babasını ölümü ile birlikte gelen yoksul- mekten çok, yalnızca gerçek duygularını dile
luk onu derinden etkilemiştir. Sömürgecilik kar- getirdiği ve toplumun istediği kalıba girmeyi redşıtı bir gazete için çalışırken, Cezayir'de yoksul- dettiği için toplum dışına itilip ve ölümle cezalanluk hakkında kapsamlı bir şekilde yazmış- dırılan bir “yabancı” aracılığıyla, 20. yüzyıl insatır. 1935'ten 1938'e kadar Camus, işçi sınıfı izle- nının içine düştüğü yabancılaşmayı ele almıştır.
yicilerini büyük dramatik eserlerin performansla- Kitapla ilgili Camus’nun yaptığı açıklama çok
rına çekmeye çalışan bir örgüt olan Théâtre de konuşulur:
l'Equipe'ı yönettir.
‘’Yabancı'yı uzun zaman önce özetledim , itiraf
Camus, teknik ve akademik anlamda bir felsefe- etmeliyim ki bu açıklama oldukça paradoksaldı:
ci sayılmaz yine de önemli felsefi görüşler orta- "Toplumumuzda, annesinin cenazesinde ağlaya koymuştur , eserlerinde felsefenin etkisi bü- mayan herhangi bir adam ölüme mahkum olma
yüktür. Camus henüz üniversitedeyken Eski Yu- riski taşıyor." Sadece kitabımın kahramanının
nan filozofları, Friedrich Nietzsche , Arthur oyunu oynamaması nedeniyle mahkum edildiğiSchopenhauer gibi düşünürlerden ; ayrıca ni kastetmiştim .’’
Stendhal, Herman Melville, Fyodor Dostoyevsky
ve Franz Kafka gibi romancı düşünürlerden ol- Camus'nun saçma felsefesi ahlaki düzenin rasdukça etkilenmiştir.
yonel veya doğal bir temeli olmadığını ima
eder. Yine de Camus dünyaya ahlaki ilgisizlikle
Camus’nun hayatındaki düşünsel gelişim iki bö- yaklaşmaz ve hayatın “daha yüksek” bir anlam
lümden oluşur. Birinci bölüm ‘’saçma’’ kavramı eksikliğinin mutlaka umutsuzluğa yol açmaması
üzerinde durduğu ve intiharı incelediği kısımdır. gerektiğine inanır. Camus bir hümanisttir. Soğuk, kayıtsız bir evren olarak gördüğü şey karşıII. Dünya Savaşı sırasında, Camus Paris'e gider sında insanın onuruna olan inancına dikkat çeve Alman karşıtı direniş hareketinin önde gelen ker. Ona göre evrenin ve hayatın doğal bir anlayazarı olur. Ayrıca önemli bir yeraltı gazetesi mı yoktur bu yüzden birey kendi anlamını bulolan Combat'ın editörüdür. Savaş zamanı Pa- malıdır. Kısacası bu anlamsızlığa insanlar başris'te Camus saçma felsefesini geliştirir. Bu fel- kaldırmalıdır.
sefenin önemli bir bileşeni, Camus'un yaşamın
rasyonel veya kurtarıcı bir anlamı olmadığı iddiasıdır. II. Dünya Savaşı deneyimi diğer birçok
aydının da benzer sonuçlara varmasına neden
olmuştur. Hayatın anlamı nedir? Yaşamın amacı nedir? Çoğu aydın gibi Camus bu sorulara
cevap arar fakat sonunda bu arayışın gereksiz
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Sanat Anlayışı
Camus’ya göre intihar temel bir çelişme içerir.
Yaşamı anlamsız bularak intihar eden insan,
aslında bu eylemiyle uğrunda yaşayabileceği bir
anlamın varlığını kanıtlar. Yaşam anlamsızsa,
insanın eylemde bulunmak, dolayısıyla da intihar etmek için nedeni yoktur. İntihar eylemi anlamı var sayar. Ayrıca “dünyayı ateşe vererek”
yani başkalarını da öldürerek ölebileceği halde
tek başına ölmeyi seçen insan, en azından öteki
insanların yaşamalarında bir değer görmüştür.

Camus bu durumda tarihsel başkaldırı eyleminin, “köklerine ihanet ettiğini” söyler. Tarihsel
başkaldırıyı Fransız Devrimi’nden faşizm ve
sosyalizme kadar inceler, “köklerine sadık kalan” toplumsal başkaldırı biçimi olarak da çağdaş “devrimci sendikacılığı” öne çıkarır. Camus’nun felsefesi ilk kez Nietzsche’nin dikkat
çektiği nihilizm ile felsefi yoldan baş etmeye çalışmış en önemli çağdaş görüşlerden biridir. Bu
açıdan varoluşçuluk ile bazı ortak özellikler taşısa da, belli bir akıma bağlanamayacak ölçüde
özgündür. Başkaldırı romanında bu düşüncelerini yazar ve bu roman en iyi bilinen felsefi denemesi olur. Bu romanda siyasal-tarihsel devrime
karşıt olarak ele aldığı için Marksist eleştirmenlerle Jean-Paul Sartre gibi Marksizme yakın kuramcıların sert çıkışlarına maruz kalır.

Saçma hakkındaki ünlü felsefi makalesi olan
Sisifos Söyleni'ni de 1942’de yayınlar. Nihilizmi
saçma (absürd) olgusu bağlamında inceler. Sisifos Söyleni’nde “dünyanın saçmalığı” ve
“yaşamın anlamsızlığı” gibi intihara varan yaşantıları edebiyat ve tarih bağlamı içinde belirli
kişiliklerde izleyen Camus, Sisifos’u bunlara karşı bir kişilik olarak ortaya çıkarır. Tanrıları sürekli boşa çıkacak umutsuz bir iş yapmakla, hep
yeniden aşağıya yuvarlanacak taşı tepeye çıkarmakla cezalandırdığı Sisifos’un en önemli
özelliği, cezasını bilinçli olarak kabullenmesidir.
Sonunda cezasına ulaşan bütün yaşamını kabul
etmiş olmakla kendi kaderine egemen olur:
“Taş, kendi taşıdır.” Bu anlayışla Veba’yı yazar.
Oran’da bir salgın hastalığı yenmeye çalışan
insanların simgesel öyküsünde romandaki karakterler salgına karşı verdikleri savaşında başarısız olacaklarını bile bile yılmadan, insanın
değerini ve insanlar arası kardeşliği savundukları için önem taşırlar. Camus, anlayışını ortadan
kaldıramayacağını bile bile vebayla savaşan
Doktor Rieux’ nun kişiliğine yansıtmıştır. Mesajı
dünyanın saçmalığını, yenilginin sonu gelmeyeceğini bile bile kötülüklere karşı çıkmak, yaşamaya anlam katmaktır.

Camus, kırk dört yaşında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanır. Kendine özgü mütevazi mizacıyla,
“ödül komitesinde olsaydı, oyunu Andre Malraux’ya vereceğini” söylemiştir. Ödül töreninde
yaptığı konuşmaya Discours de suede (Sanatçı
ve Çağı) adını veren Camus, üç yıl geçmeden
yayımcısı Gallimard ile bir trafik kazasında (47
yaşında) ölür.
II. Dünya Savaşı'nı izleyen yaygın entelektüel
ve ahlaki şaşkınlığın ortasında Camus, adalet
ve insan onurunun değerlerini savunan çok
önemli bir sestir. Kariyeri kısa olsa da, hem kurgusunun kalitesi hem de felsefesinin derinliği ve
kavrayışı için saygı gören yirminci yüzyılın en
etkili yazarlarından biri olmaya devam eder.

İkinci bölümde ise başkaldırıyı işlediği cinayet
olgusunu ele aldığı bölümdür.
Camus’ya göre ölümlere yol açan toplumsal
başkaldırı eylemleri tıpkı intihar gibi temel bir
çelişme içerir. Bir anlam, bir değer adına başkaldırıldığına, bu da bütün insanları kapsayan
bir çerçeve gerektirdiğine göre, bir anlam ve bir
değer uğruna insanları ölüme götürmek
tutarsızlıktır.
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Eserin Özeti
Meursault’un annesi , bakım evinde Cezayir’de
kalmaktadır. Meursault bir gün annesinin ölüm
haberini alır ve cenazeyi teslim almak için otobüse binip annesinin kaldığı bakım evine gelir. Meursault’un hal ve tavırları diğer insanlar
tarafından tuhaf ve pek hoş karşılanmaz. Annesinin ölümüne rağmen oldukça sakin, fazla soğukkanlı ve rahattır. Annesinin naaşını görmek
istememiştir. Bu durum içerisinde ki kahve içmesi, çevresel faktörlere dikkat etmesi gibi tavırları çevresi tarafından hoş karşılanmamıştır.
Çevresindeki insanlar bu davranışına, bir üzüntü belirtisi göstermemesine şaşırmış durumdadır. Aslında bu soğukkanlılığı Meursault’un aleyhinedir. Mahkeme de delil olarak kullanılacaktır.
Annesini sevdiğini fakat sağlıklı düşünen her
insanın sevdiklerinin ölümünü arzu ettiğini söyler. Bu ifadesi ile zaten ne kadar farklı bir
düşünce yapısına ve karaktere sahip olduğunu
bir kez daha anlaşılmaktadır. Annesinin ölümünden sonra Meursault’un bir sevgilisi olur. Tatlı,
anlayışlı , sabırlı ve sevecen bir kadındır. Ayrıca
Raymond adında bir arkadaşı vardır. Üçü sürekli birlikte buluşup zaman geçirmeye başlarlar.
Raymond’un sevgilisiyle yaşadığı tartışma Mersault’tu da etkiler. İntikam amaçlı yazdıkları
mektup ve Raymond’un kadını dövmesi tartışmayı alevlendirir ve Raymond’un sevgilisinin
polisle kapılarına gelmesine neden olur. Mersault’un Raymond’a lehine yalancı şahitliği sayesinde olaydan kısa süreli olsa da kapanır. Fakat
Raymond’un sevgilisinin ahbapları olan Araplar
olayın peşini bırakmazlar, Raymond’u takip etmeye başlarlar. Bir gün Raymond, Marie ve
Mersault’un üçlüsünün Masson’un sahil evinde
buluşması esnada bir olay yaşanır. Araplar ve
Raymond arasındaki olumsuzluk şiddete dönüşür ve iki tarafın kavga etmeye başlar. İlk tartışma Raymond’un Araplar tarafından bıçakla yaralanmasıyla son bulur. Birkaç saat sonra Masson ile Mersault hava almak için tekrar sahile
giderler. Sahilde Arapları tekrar keyifli rahat şekilde kumsalda gördüklerinde Raymond sinirlerine hakim olamaz ve silahını çıkarır. Mersault
Raymond’un Arapları vurmasının saçma olduğunu, Arapla yumruk yumruğa dövüşmesini
eğer diğer Arap kavgaya karışır veya bıçak çe9

kerse onu vuracağını söyleyip silahı Raymond’dan alır. Fakat güneşin güçlü ışığı her
şeyi sarınca Araplar geri giderek kayaların arkasına geçerler ve ikili eve geri döner. Eve döndüklerinde aşırı sıcak Mersault’u rahatsız eder
ve sahilde yürümeye karar verir. Sahilde yürürken Arap’ın gölgesini görür. Arapla bakışmaları
belli süre sürer. Güneşin güçlü parlaması, sıcaklık yüzünden her şey aniden karışır ve Meursault Arap’ı art arda dört kez daha vurur. Sıcaklık , güneşin yoğun parlak ışığından
rahatsız olmak dışında, neden Arap’ı vurduğuna
dair belirli bir sebep göstermez. Olay sonuçlandığında ise Meursault bir Arap’ı öldürmüştür ancak bunun için kendini suçlu veya pişman hissetmez. Bu ölümün yanlışlıkla olduğunu ve güneşten kaynaklandığını söyler fakat mahkeme
süreci başlamıştır. Meursault’un bu davası oldukça fazla dikkat çeker. Basında bile dava
hakkında yazılar yer almaya başlamıştır. Duruşma zamanı herkes mahkeme salonunda beklemektedir. Mersault mahkeme boyunca tavırları
duruşmanın işleyişi değiştirecektir. Savcı babasının ölümünden bile Mersault’u sorumlu tutacaktır. Mahkeme nihai kararı Mersault’un giyotine gitmesidir. Mersault karara itiraz eder. Durumuyla uzlaşmaya çabalar ve kaderinin kesinliğini ve kaçınılmazlığını kabul etmekte zorlanır. Bir
gün, papaz Meursault'un isteklerine karşı ziyarete gelir. Meursault'u ateizminden vazgeçmeye
ve Tanrı'ya yönelmeye çağırır ancak pek başarılı olamaz. Sulh yargıcı gibi papaz da Meursault'un inanç ve öbür dünya için özlem duymadığına inanamaz. Meursault aniden öfkelenir, papazı yakalar ve ona bağırmaya başlar. Anlamsız, tamamen fiziksel bir dünyaya
inanmakta
haklı
olduğunu
beyan
eder. Meursault ilk kez insan varlığının daha
büyük bir anlamı olmadığı fikrini kucaklayıp gelecek için tüm umutları terk eder ve “dünyanın
nazik ilgisizliğini” kabul eder.

Olay Dizilimi
MERSAULT’UN ARAP’I
VURMASI

ANNENİN CENAZESİ

MARİE CARDONA İLE
HAFTASONU

HAPİSHANE VE MERSAULT’UN AHLAKİ İKİLEMLER

RAYMOND SİNTES İLE
MERSAULT’UN TANIŞMASI
RAYMOND SİNTES VE KIZ
ARKADAŞININ KAVGASI

MASSON’UN EVİ VE
ARAPLARA KAVGA
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MERSAULT’UN İDAM
KARARI VE MERSAULT’UN TEMYİZ BEKLEYİŞİ

Ana Karakterler
MÖSYÖ MERSAULT :
Kitap boyunca ismi geçmez. Soyadıyla anılır. Cezayir’de yaşayan bir Fransızdır. Orta sınıfta biridir. Memur olarak bir büroda çalışır. Fiziksel
özelliklerinden çok, kişilik özellikleri ön plandadır. Mersault kişilik olarak dış dünyaya tamamen yabancıdır. Toplumun inançlarına inanmaz. Olaylara karşı tutumu toplumla çelişir.
Duygusuzca ve umursamaz yaklaşımları insanlar tarafından hoş karşılanmaz ve onu toplumun dışına iter. Çoğu insan için önemli olan
olaylar onun için anlamsızdır. Olaylar karşında
genelde pek tepki vermez çünkü her şey anlamsızdır. Mersault’un bu davranışlarını annesinin cenazesininde bile görmek mümkündür.
Annesinin cenazesinde ağlayıp, üzülmez. Hatta annesinin ölümüne pek şaşırmaz. Annesininin ölümden daha çok çevredeki olanlarla
ilgilenir. Havanın sıcaklığı , ağlayan insanlardan rahatsız olur. Annesi hakkında pek bir şey
bilmemektedir.

Biraz rastgele yazdım, ama Raymond’u da
memnun etmeye çalıştım; çünkü onu memnun etmemek için bir sebep yoktu ortada.
Mersault hayatın hiçbir anlamı olmadığını düşünen bir nihilisttir. Hayatın anlamını aramak
gibi bir derdi yoktur gibi davransa da aslında
merak etmektedir. Kafasında sorular vardır.
İnsanlardan ayrı ve onları umursamadan yaşamaktadır. Ayrıca Mersault çevresindeki insanlara pek değer vermez. Ne hissettikleri pek
umrunda değildir. Marie’yi bile sevmemektedir. Çünkü bunun önemsiz olduğunu düşünmektedir. Kısacası evlilik teklifi veya ebeveynin ölümü gibi çoğu insan için çok önemli olan
olaylar onun için önemli değildir . Annesinin
öldüğünü ya da Marie'nin onu sevdiğini umursamaz.

Bugün annem öldü . Belki de dün, bilmiyorum.
.

‘’ Ha, az daha unutuyordum. Annenizin arkadaş larına sık sık dini törenle gömülmek istediğini söylemiş galiba. Ben bunun için gerekeni
yaptım ama, sizi de bilgilendireyim dedim.’’
Müdüre teşekkür ettim. Annem ateist bir kadın
değildi ama, sağlığında dinle uzun boylu alışverişi olamamıştı.

Meursault ne ahlaklı ne de ahlaksızdır. Ahlaki
değerleri düşünmez .Yani kendi zihninde iyi ile
kötü arasında ayrım yapmaz. Raymond ondan
sevgilisini rahatsız edecek bir mektup yazmasını istediğinde, Meursault kayıtsızca kabul
eder çünkü yapmamak için bir nedeni yoktur. Eylemlerine herhangi bir değer yargısı
koymaz ve mektubu esas olarak bunu yapmak
için zamanı ve yeteneği olduğu için yazar.

Akşam, Marie beni görmeye geldi, kendisiyle
evlenmek isteyip istemediğimi sordu. Benim
için fark etmediğini, eğer istiyorsa evlenebileceğimizi söyledim. O zaman da, onu sevip
sevmediğimi sordu. Ben de yine daha önceki
gibi cevapladım, bunun bir anlamı olmadığını
ama elbette onu sevmediğimi söyledim
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Sanki bu büyük öfke içimdeki kötülükleri söküp atmış,ümitleri boşaltmış gibi,birtakım işaretler ve yıldızlarla dolu bu gecenin karşısında ,içimi ilk defa olarak dünyanın tatlı kayıtsızlığına açıyordum. Onun bana bu kadar benzediğini, adeta bir kardeş gibi olduğunu hissedince, eskiden mutlu olduğumu, hatta şimdi
de mutlu olmaya devam ettiğimi anladım. Her
şeyin tamam olması ve kendimi daha az yalnız hissetmem için, infaz günümde çok seyirci bulunmasından ve bunların beni hınç dolu
haykırışlarla karşılamalarından başka isteyecek bir şeyim kalmamıştı.

Kayıtsızlığını ortaya koyarken Meursault, toplumun kabul görmüş ahlaki standartlarını
zorlar; Meursault üzüntü duymadığı için toplum onu yabancı, tehdit, hatta canavar olarak
görür. Duruşmasında, annesinin ölümüne
tepki vermemesi, itibarını başka bir kişinin
hayatını almasından çok daha fazla zarara
uğratır. Mersault aslında bir Arap’ı öldürmekten çok, yalnızca gerçek duygularını dile getirdiği ve toplumun istediği kalıba girmeyi reddettiği için toplum dışına itilip ve ölümle cezalandırılır. Bu noktada artık Mersault bir yabancıdır. Ve bu noktada ölüme mahkum edildiğinde
düşüncesi
genişlemeye
başlar. Papazla karşılaşmasından sonra Meursault, evrenin onun gibi insan yaşamına tamamen
kayıtsız
olduğu
sonucuna
varır. İnsanların yaşamlarının büyük bir anlamı
veya önemi olmadığına ve eylemlerinin, gelişlerinin ve gidişlerinin dünya üzerinde hiçbir
etkisi olmadığına karar verir. Bu farkındalık
romanın tüm olaylarının doruk noktasıdır. Meursault “dünyanın yumuşak ilgisizliğini” kabul ettiğinde kendisiyle ve çevresindeki
toplumla barış bulur ve karakter olarak gelişimi tamamlanır.

Çok uzun zamandan beri ilk kez annemi düşündüm. Bir ömrün sonunda niçin yeni baştan
‘’nişanlandığını ‘’, niçin yeniden başlama oyununu oynadığını anlar gibi oldum . Orada hayatların sönmekte olduğu o bakımevinin etrafında da akşam , hüzünlü bir huzur anı gibiydi.
Ölüme o kadar yakınken annem, orada kendini
her şeyden azade ve her şeyi yeniden yaşamaya hazır hissetmiş olmalıydı. Hiç kimsenin onun
arkasından ağlamaya hakkı yoktu. Ve ben de,
kendimi her şeyi yeniden yaşamaya hazır hissettim.
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MARIE CARDONA

Marie, Mersault’un çalıştığı büroda eski sekreterdir.. Mersault’un sevgilisidir.Mersault’a
göre ten rengi koyudur ve güzel bir kadındır.
Marie, Mersault’a zıt bir karaktere sahiptir.
Marie duygusaldır ve Mersault aksine toplum
değerleri Marie için anlam taşır. Marie, Mersault’a karşı daha derin duygular besler. Mersault’un onu sevmemesine rağmen onu sever ve duygusal olarak ona bağlıdır. Mersault’un evliliğe karşı ilgisizliği ve Marie karşı
hiçbir şey hissetmemesi onu hayal kırıklığına
uğratsa da, Mersault’tan vazgeçmez ve
onunla evlenmek ister. Onun ileri de belki
değişebileceğine inanmaktadır. Geleceğe
dair umutludur. Marie topluma göre anlayışlıdır. Mersault’un hayata karşı yaklaşımı onun
yaklaşımın zıttıdır ama Marie hiçbir zaman
buna takılmaz ve Mersault’u yargılamaz. Marie, Mersault’un aksine inançlı ve iyimserdir.
Mersault tutuklandığında onu terk etmez ve
ona destek olur. Mersault’un işlediği suçu ne
kadar korkunç bir ceza alabileceğini bilse de
ona her şeyin yoluna gireceğini ve sonra evleneceklerini söyler. Mersault için tutuklanmak, hapse girmek , ölüm ne kadar önemsizse Marie için tam tersidir. Mersault kendi sonu umursamaz hatta onun için temyiz kararı
önem taşımaz. Marie ise oldukça umutludur
ve temyiz haberini alacağına inanır. Bir süre
sonra ortadan kaybolur ve Mersault ’a mektup göndermeyi bırakır. Buna karşılık Mersault da Marie’ye mektup yazmaz. Marie topluma karşı ne kadar iyi niyetli ve anlayışlı olsa
da mahkemede toplum tarafından aynı niyetle karşılanmaz.

O zaman savcı ayağa kalktı, çok ciddi bir hali
vardı, sesinin heyecanlı olduğunu seziyordum, parmağını bana uzatarak ağır ağır, ‘’
Sayın jüri üyeleri,’’ dedi, ‘’annesinin ölümünün
ertesi günü bu adam denize girmiş, bir kadınla
gayrimeşru bir ilişkiye başlamış, komik bir film
seyrederek gülmüştür. Size bundan fazla bir
şey söyleyecek değilim. ‘’ Sonra yine sessizlik
içinde yerine oturdu. Fakat Marie birdenbire
hüngür hüngür ağlamaya başladı, işin aslının
öyle olmadığını, başka şeyler olduğunu, onu
düşündüğünün tersini söylemeye zorladıklarını, beni iyi tanıdığını ve hiç kötülük yapamadığımı söyledi.

Yeniden bağırdı: ‘’ Buradan çıkacaksın ve biz
evleneceğiz ! ’’ Ben, ‘’ Olur mu dersin? ‘’ dedim,
ama laf olsun diye.O da, çok çabuk ve çok yüksek sesle konuşarak beraat edeceğimi, birlikte
yine denize gireceğimizi söyledi.
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RAYMOND SİNTES

Oldukça kısa, geçmiş omuzludur, burnu boksörlerinki gibidir. Mersault’un arkadaşı ve
komşusudur. Mersault’un başına gelenlerin
sorumlusudur. Kendini ambarcılık yapan birisi
olarak tanıtır ama asıl mesleği pek iyi değildir.
Raymond, şiddete eğilimli ve acımasızdır.
Sorunları kavga ederek çözer. Sevgilisine dahi kötü davranır. Sert biri olduğu ama yine de
fena biri olmadığını söyler.
Sevgilisi ile yaşadığı sorunlar Mersault’tun kaderini etkiler. Sevgilisine de maddi olarak destek olan Raymond kandırıldığını fark edince
sevgilisine çok kötü davranıp onu cezalandırmak ister. Bunun sonucu Mersault ile tanışırlar. Yazma da pek iyi değildir bu yüzden sevgilisine göndereceği mektubu Mersault’a yazdırır.

Raymond bana o mektubu yazmayı beceremeyeceğini söyledi ve bunu onun için yapabileceğimi düşündüğünü söyledi.

Aslında Raymond ve Mersault’un arkadaşlığı
pek iyi değildir. Genel olarak Raymond Mersault’u sürekli kullanır.Sevgilisine gönderdiği
mektup ve diğer olumsuz hareketleri sebebiyle kapısına polis dayanınca bile terbiyesiz tavrından ödün vermez. Ayrıca kendini kurtarmak
içim Mersault’u kullanılır.
Araplarla , sevgili nedeniyle kavga içerisindeÖnce tiz bir kadın sesi duyuldu, sonra Raymond’un, ‘’ Sen bana hakaret ettin, hakaret
ettin. Bana hakaret etmek ne demekmiş ,
göstereceğim sana! dediği işitildi.

Raymond hasmından gözlerini ayırmadan
bana, ‘’İndireyim mi? ‘’ diye sordu.Hayır, dersem onu büsbütün kışkırtacağımı, mutlaka
ateş edeceğini düşündüm. ‘’ Sana bir şey
söylemedi ki. Böyle durup dururken ateş etmen kötü olur,’’ dedim sadece. Sessizliğin ve
sıcağın içinde suyun şırıltısıyla kavalın sesi
yine işitildi. Sonra Raymond, ‘’ Öyleyse küfür
edeyim ona, cevap verince vururum onu,’’
dedi.

dir. Ve bu kavgayı çevresine de yansıtır. Araplarla hiçbir sorunu olmayan Masson ve Mersault’u kendi meselesine karıştırır. Mersault’un
hayatı bitirecek cinayete neden olan kişidir.

Pek güvenilir olmayan Raymond’un mahkemedeki tanıklığı da pek etki etmez. Ne kadar
arkadaşını kurtarmak istese de bunu başaramaz ve Mersault’un hayatını kaydırmış olur.
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MERSAULT’UN ANNESİ: Madam Meursa- ilk kavgada bulunmuştur.Cinayet onun evininin
ult'un ölümü ile roman başlar. Üç yıl önce, Meursault tarafından bakımevine gönderilmiştir.
Hakkında Mersault, Madam Mersaut hakkında
pek bir şey bilmez. Annesinin yaşını dahi bilmemektedir. Meursault, hayatının sonuna doğru,
annesinin anlamsız bir evreni benimsemesine
ve tıpkı onun gibi yaşadığı karar verir.

yakındaki sahilde olur ve Meursault'un duruşmasında lehine tanıklık eder.
‘’Raymond bizi tanıştırdı. Arkadaşının adı Masson’du. İriyarı, geniş belli, geniş omuzlu bir
adamdı ; tostoparlak, sevimli bir karısı vardı,
Paris şivesiyle konuşuyordu. ‘

‘’İhtiyar mıydı ? ‘’ Annemin yaşını iyice bilmedi‘’İşte o zaman Raymond ilk yumruğu indirdi,
ğim için , ‘’ Eh, oldukça , ‘’ dedim.
sonra hemen Masson’u çağırdı. Masson kendisine gösterilen adama doğru ilerledi ve olanca
Çok uzun zamandan beri ilk kez annemi düşün- kuvvetiyle ona iki tane yapıştırdı. ‘’
düm. Bir ömrün sonunda niçin yeni baştan
‘’nişanlandığını ‘’, niçin yeniden başlama oyununu oynadığını anlar gibi oldum . Orada hayatla- ‘’ Ondan sonra Masson’u pek üstünkörü dinledirın sönmekte olduğu o bakımevinin etrafında da ler, Masson , benim namuslu bir adam olduğuakşam , hüzünlü bir huzur anı gibiydi. Ölüme o mu , ‘’hatta, mert bir adam ‘’ olduğumu açıkladı.
kadar yakınken annem, orada kendini her şey- ‘’
den azade ve her şeyi yeniden yaşamaya hazır THOMAS PEREZ : Meursault'un annesinin
hissetmiş olmalıydı. Hiç kimsenin onun arkasın- kaldığı bakımevindeki yaşlılardan biridir. Kırmızı
dan ağlamaya hakkı yoktu. Ve ben de, kendimi basık kulaklı, ince beyaz saçlı biridir.Madam
her şeyi yeniden yaşamaya hazır hissettim.
Meursault'un ölümünden önce, Madam ile o
kadar ayrılmaz hâldelerdir ki diğer sakinler onun
CELESTE : Meursault'nun sık sık öğle yemeği nişanlısı olduğu konusunda şaka yaparlar. Peyediği bir lokantanın sahibidir. Koca göbekli, ak rez'in Madam Meursault ile ilişkisi, romanın tassakallı biridir. Céleste, duruşmada Meursault'un vir ettiği birkaç gerçek duygusal bağdan biridir.
dürüst, iyi bir adam olduğunu ifade eder ve kötü Madam Meursault'a olan sevgisini ifade eden
şansın Meursault'u Arapları öldürmeye neden biri olarak Perez, duruşmada tanıklık eder.
olduğunu belirtir. Celeste'nin cinayetin rasyonel
bir nedeni olmadığı ve sadece kötü bir şans ol- ‘’Kendisine o gün ne yaptığım soruldu, o da ceduğu söyleyerek Mersault’un ifadesini destekler vapladı: ‘’ O gün çok kederliydim. Bu yüzden
fakat mahkeme tarafından pek ciddiye alınmaz. hiçbir şey görmedim. Acıdan gözüm hiçbir şey
görmüyordu.Çünkü çok büyük bir acı oldu be’’Celeste’nin lokantasına kan ter içinde geldik. nim için . Hatta bu yüzden bayıldım. ’’
Lokantacı, kocaman göbeği , önlüğü ve ak bıyıklarıyla her zamanki gibi oradaydı.
‘’Bana kalırsa bu bir felaket , ‘’ dedi. ‘’Felaketin
ne demek olduğunu herkes bilir, insanı aciz bırakır böyle bir şey. Evet, bana kalırsa bu bir felakettir.’’ Konuşmaya devam edecekti ama başkan, peki, peki dedi ve ona teşekkür etti. Celeste biraz afalladı. Ama daha konuşmak istediğini
söyledi. Tekrar, bu bir felaket, diye ekledi. Başkan da ona ‘’ Evet, anladık. Ama zaten bizim
görevimiz de bu gibi felaketleri yargılamaktır.
Teşekkür ederiz .’’ dedi.

‘’Boynuna kocaman, beyaz yakalı gömleğine
pek ufak gelen siyah bir fiyonk bağlamıştı. Kara
noktalarla benekli burnunun altındaki dudakları
titriyordu. Oldukça ince telli, beyaz saçlarının
arasından acayip şekilde sarkık ve kırmızı kulaklarının bulunuşu,bende hayret uyandırdı.’’

MASSON:Raymond, Meursault ve Marie'yi sahil evinde kendisiyle ve karısıyla birlikte bir Pazar günü geçirmeye davet eden Raymond'un
arkadaşlarından biridir. İriyarı, geniş belli, geniş
omuzlu, mutlu bir adamdır. Araplarla yaşanan
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SALAMANO:

Meursault'un komşularından
biridir. Gençliğinde tiyatroyla ilgilenmiş sonrasında demiryolu idaresine girmiştir. Karısı ölünce , çok yalnız hissettiği için köpek sahiplenmiştir. Salamano, uyuzluktan muzdarip yaşlı bir
köpeğe sahiptir ve sık sık evcil hayvanını itişir. Ancak, Salamano köpeğini kaybolunca çok
üzülür ve köpeğini istiyor. Köpeğini kaybetme
konusundaki üzüntüsü, Meursault'un annesini
kaybetme konusundaki ilgisizliğiyle tezat oluşturur. Ayrıca mahkemede tanıklık eder.

‘’ Hadi bakalım, bugünlük bu kadar , Bay Deccal.’’

KAPI

GÖREVLİSİ: Meursault'un

annesinin
bakımevinde beş yıldır çalışan bir işçidir. Altmış yaşında ve Parislidir.Meursault annesinin
cenazesinden önce bekçi, Morg'da Meursault ile
sohbet eder. Tabutun yanında kahve ve sigara
içerler. Mahkemede Mersault’un annesine karşı
tavrı hakkında tanıklık eder. İlginç bir şekilde
‘’Biberonla köpeği beslemesi gerekmiş. Ama mahkeme tabutun yanında Mersault’un sigara
köpeğin ömrü insanın ömründen kısa olduğun- ve kahve içmesini canavarca ,kapı görevlisinin
dan, beraber ihtiyarlamışlar… O cilt hastalığına normal karşılar.
tutalı beri, Salamano sabah akşam derisine
merhem sürmüş hayvanın. Ama ona göre, kö- ‘’O zaman size bir fincan sütlü kahve getireyim,
peğin asıl hastalığı ihtiyarlıktı, ihtiyarlık da iyileş- ‘’ dedi.Sütlü kahveyi çok sevdiğim geldi. Kahvemezdi. ‘’
yi içtim. O zaman canım sigara içmek istedi
ama çekindim, çünkü annemin başucunda böyle
bir şey yapmak doğru olur mu, bilmiyordum.
‘’ Umarım bu gece köpekler havlamaz, çünkü ne Sonra düşündüm. Hiçbir önemi yoktu bunun.
zaman havlama sesi duysam , benim köpek Kapı görevlisine de bir sigara ikram ettim, berahavlıyor zannediyorum. ‘’
berce içtim.
‘’ Salamano köpeğine iyi davrandığımı söylediğinde ve annemle benim hakkındaki bir soruya,
annemle konuşacak bir şeyim olmadığını, onu
bunun için bakımevine yatırdığımı eklediğinde
dinlemediler bile. Adamcağız boyuna ‘’ Anlamak
lazım efendim, anlamak lazım, ‘’ diyordu, Oysa
kimse bir şey anlar görünmüyordu. Onu da götürdüler. ‘’

‘’ İçeriye girerken kapıcı bana baktı, sonra başını çevirdi. Kendisine sorulan sorulara cevap verdi. Annemi görmek istemediğimi, sigara içtiğimi,
uyuduğumu ve sütlü kahve içtiğimi söyledi.’’

BAKIMEVİ MÜDÜRÜ :Meursault'un annesi-

nin bakımevindeki açık mavi gözlü, biraz kırmızıca tenli olan adamdır. Meursault annesinin
cenaze töreninden önce Mersault’a annesini
bakımevine gönderdiği için suçlu hissetmemesi
gerektiğini söyler. Ancak, konuyu tekrar tekrar
gündeme getirerek, Meursault'un yanlış bir şey
yaptığını ima eder. Meursault mahkemeye çıktığında Mersault’u zan altında bırakıp onu yargılar. Tanıklığı sırasında Meursault'un eylemlerini
olumsuz bir şekilde değerlendirir.

SORGU YARGICI :Meursault'u tutuklandıktan
sonra birkaç kez sorgular. Meursault'un annesinin ölümü üzerine üzülmemesinden derinden
rahatsız olan sulh yargıcı Meursault'da bir haç
gösterir ve Tanrı'ya inanıp inanmadığını bilmek
ister. Meursault ateizmini yeniden değerlendirdiğinde yargıç, kendi hayatının anlamının Meursault'un inanç eksikliğinden tehdit edildiğini
belirtir. Yargıç Meursault'un olağandışı, ahlaki ‘’ Kendinizi haklı göstermeye çalışmanıza lüzum
inançları belirten ve Mersault’un yabancılığı ilan yok evladım, dedi. ‘’ Annenizin dosyasını okueden kişidir. Ayrıca Mersault’a Bay Deccal ola- dum.Onun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar paranız yoktu. Annenizin bir bakıcıya ihtiyacı vardı.
rak hitap eder.
‘’Tanrı’ya inanıp inanmadığımı sordu. Hayır, de- Mütevazi bir aylığınız var. Neticede, o, burada
dim. Hoşnutsuzluk içinde yerine oturdu. Bunun hayatından daha memnundu.
mümkün olmadığını her insanın , hatta ondan
yüz çevirenlerin bile Tanrı’ya inandığını söyledi.
O böyle inanıyordu, bundan bir an bile şüphe
etse hayatının anlamı kalmayacaktı.’’
‘’ Sizin kadar katı adam görmedim, karşıma çıkan caniler bu ıstırap sembolü (haç) karşında
hep ağlamışlardır, dedi. ‘’‘
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Yan Karakterler
RAYMOND’UN

SEVGİLİSİ: Raymond’un
kendisini kandırdığını iddia ettiği kadındır. Herhangi bir mesleği yoktur. Raymond, kadının onu
kandırdığını fark ettiğinde kadınla kavga eder
üstüne intikam almak ve kadını mutsuz etmek
için Mersault ile mektup yazarlar.Bunun sonucu
Raymond’un kapısına polisle dayanır. Polis işi
çözemeyince ağabeyleri (Araplar) olaya dahil
olur.

sözünü kesip bunun aynı şey olmağını ve ayrıca
bunun, hiçbir biçimde teselli olmayacağını söyledim.

SAVUNMA AVUKATI: Mersault’u savunan

avukattır. Davayı kazanacağına inanmıştır.
Mahkemede yaptığı savunma meslektaşları tarafından takdir edilmiş fakat Mersault’u kurtarmaya yetmemiştir.

ARAPLAR: Raymond'un sevgilisinin kardeşle- ‘’Avukatım bana davanın iki üç günden fazla
ridir. Polis olayı çözemeyince Raymond’u takip
etmeye başlamışlardır. Kitap boyunca konuşmazlar. Raymond, Meursault ve Marie'nin, Masson'un sahil evinde geçirdiği pazar günü Meursault, Arap'ı Raymond'un silahıyla öldürür.
Bunun bir sebebi yoktur. Ayrıca Arap Meursault'a hiçbir şey yapmamıştır. Arapların bir karakter olarak gizemi Meursault'un suçunun daha
garip ve anlaşılması zor hale getirir. Kitap boyunca Araplar olarak hitap edilir. Dönemdeki
sömürgeciler ve yerli halk arasındaki ayrımcılık
ve mesafeyi yansıtmak içindir.

sürmeyeceğine dair bana güvence vermişti. ‘’
Hem zaten mahkeme acele edecektir, çünkü
sizin dava bu dönemin en önemli davası değil, ‘’
diye de eklemişti. ‘’

‘’ Fakat avukatımın sabrı tükenmişti, kollarını
havaya kaldırarak bağırmaya başladı, cüppesinin yenleri sıyrıldı, kolalı gömleğinin kıvrımları
meydana çıktı, ‘’ Efendim , bilmek istediğim şu:
Müvekkilim annesini gömdüğü için mi, yoksa bir
adamı öldürdüğü için mi yargılanmaktadır ? ‘’
PAPAZ : Mahkum olan erkeklerin dini ihtiyaçla- diye sordu. ‘’
rına cevap veren bir rahip olan papaz, Meursault'un psikolojik ve felsefi gelişimi için katalizör
görevi görür. Meursault kasten cinayetten suçlu
‘’ Mahkeme oturuma ara verdi, avukat da bitkin
bulunduktan ve ölüm cezasına çarptırıldıktan
bir havayla yerine oturdu. Meslektaşları yanına
sonra, papazın ısrarlarına rağmen görüşmeyi
gelip onun elini sıktılar. ‘’ Mükemmel azizim, ‘’
reddeder. Papaz yine de Meursault'u ziyaret
eder ve ve onu Tanrı’ya yönelmesini sağlamaya denildiğini duydum. ‘’
çalışır. Papaz, Meursault'un inatçı ateizmi tarafından tehdit olarak görülür ve sonunda, Meursault öfkelenip hayatın anlamsız olduğunu ve ‘’Jüri üyelerine çabucak sorular sorular okundu.
geleceğin saçma olduğunu iddia eder. Bu Me- ‘’Cinayetten suçlu…’’ , ‘’kışkırtma…’’, ‘’hafifletici
ursault'un evrenin anlamsızlığı ile yüzleşmesine sebepler’’… gibi bazı şeyler işittim.’’
ve nihai olarak kabul etmesini sağlar. Kısaca
Mersault’un karakter gelişimindeki en büyük et- SAVCI:
Toplumun ahlakını, toplum standartlarını yansıkiyi yapar.
tan karakterdir. Mersault’un idamı için elinden
‘’Ümitsiz olmadığımı izah ettim ona. ‘’ Öyleyse geleni yapar çünkü Mersault toplum için tehlikeli
Tanrı size yardım eder.’’ dedi. ‘’Sizin durumu- biridir. Asıl suçu yargılamak yerine konuyu annuzda olup da benim tanımış olduğum insanla- nesinin ölümüne çeker ve Mersault’un annesinin
rın hepsi, yüzlerinin O’na çeviriyorlardı.’’ Bunun ölümüne kederlenmemesi yüzünden yargılanonların hakkı olduğunu kabul ettim. Ama bu ay- masına sebep olur.
nı zamanda, onların vakitleri olduğunu da gösteriyordu. Bana gelince, kimseden yardım filan
‘’Evet,’’ diye haykırdı, ‘’ bu adamı, bir anneyi bir
istemiyorum ve beni ilgilendirmeyen bir şeye ilgi
cani kalbiyle gömmüş olmaktan suçluyorum.’’
duyacak kadar vaktim yoktu. ‘’
O sırada sinirlendiğini gösteren bir el hareketi
yaptı, fakat doğrularak cüppesinin kıvrımlarını
düzeltti.Bunu bitirince, ‘’ Dostum,’’ diye hitap
ederek benimle böyle konuşmasının nedeninin
ölüme mahkum olmam olmadığını söyledi. Ona
göre hepimiz ölüme mahkumduk. Fakat ben
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Kişilerin Birbiriyle Olan Bağlantıları
Kapı
Görevlisi
Mersault

Madam Mersault

Thomas
Perez

Savcı

Hakim

SavunmaAvuka

Müdür

Roman Mersault’un annesinin ölümüyle başlar. Mersault ve annesi arasındaki zayıf ilişki tüm
romanı etkiler. Bakımevinde ilk önce Müdür ile tanışır. Aralarında annesi hakkında konuşma yaparlar ve Müdür annesini bakımevine yerleştiren Mersault’u suçlamadığını söyler. Ardından kapı
görevlisi ile morga giderler. Kapı görevlisi Mersault’a sütlü kahve ikram eder , sütlü kahveyi seven Mersault kahveyi reddetmez ve kapı görevlisine sigara ikram eder. Tabutun önünde kahve
ve sigara içerler. Thomas Perez ile cenazede karşılaşır, aralarında konuşma olmaz. Perez‘in
konuşmaya hali yoktur çünkü Madam Mersault’un ölümü onun için çok büyük bir acıdır. Cinayet
işlenince hepsi tanıklık ederler. Verdikleri ifade savcı tarafından Mersault’un aleyhine kullanılır.
(Özellikle annesinin ölümüne kederlenmemesi ve tabutun önün yaptıkları.) Savunma avukatı ile
savcı arasında bu ifadelerden tartışma çıkar ve hakim bu ifadelerle karar verir.

Salamano
Marie

Mersault

Raymond

Raymond’un
Sevgilisi

Celeste

Masson

Araplar

Hakim

Mersault ile Marie eskiden iş arkadaşıdır. Marie, Mersault’un çalıştığı bürodaki bir sekreterdir.
Annesinin ölümünden sonra yeniden bir araya gelmişlerdir ve artık sevgililerdir. Mahkemede Marie de tanıklık etmiştir .Ne kadar iyi niyetli şahitlik yapsa da sonuç Mersault için iyi olmamıştır.
Salamano Mersault’un komşusudur. Celeste ise Mersault’un gittiği lokantanın sahibi ve arkadaşıdır. Mahkemede Mersault’un lehine ifade vermişlerdir. Raymond ise Mersault’un komşudur.
Raymond’un Mersault ile arkadaşı pek iyi bitmemiştir. Sevgilisiyle yaşadığı problemler Mersault’a yansıtıp, ondan kadına mektup yazmasını istemiştir. Ayrıca sevgilisini dövdüğü için polis
peşine düşürmüş , Mersault’a yalan ifade vermesini istemiştir. Polisten Mersault sayesinde kurtulunca peşinde sevgilisinin kardeşleri olan Araplar takılmıştır. Mersault ise Araplardan birini öldürmüştür. Raymond da mahkemede Mersault’a tanıklık etmiş fakat pek büyük bir etkide bulunamamıştır.
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Kişilerin Birbiriyle Olan Bağlantıları
Savcı
Papaz

Hakim

Mersault

SavunmaAvuka

Sorgu
Yargıcı

Mersault’un ilk sorgucunu , sorgu yargıcı yapar. Sorgu yargıcı inançlıdır ve Mersault’ un inançsızlığı onu sinirlendirir. Savcı ise Mersault’un idamı için elinden geleni yapar. Mersault onun için
topluma zararlıdır. Savunma avukatı ise Mersault’u savunur. Savcıyla mahkemede tartışırlar.
Ancak son karar hakimindir. Hakim ise Mersault’un ölüm kararını veren kişidir. Papaz ise Mersault’un karakter gelişimini tamamlamasını sağlayan kişidir.

Hakim

Kapı
görevlisi
Hakim

Müdür

Savcı

Thomas
Perez

Papaz
Sorgu
Yargıcı

Madam
Mersault
Mersault

Savunma
Avukatı

Raymond
Celeste
Masson

Marie

Araplar

Hakim

Salamano

Raymond’un
sevgilisi
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Hakim

Zaman ve Özellikleri
1-) DÖNEM ÖZELLİKLERİ

Roman 2. Dünya Savaşı’ndan önce geçmektedir. 1940’larda geçmektedir. Tahmini olarak
1937 –1942 arasındadır. Cezayir’in Fransız sömürgesi olduğu yıllardır.

FRANSIZ SÖMÜRGESİNDEKİ CEZAYİR:

ce Cezayirli öldürülmüş ve çok sayıda gösterici
tutuklanmıştır. Bunun sonucunda Cezayir'de 1
Kasım 1954 tarihinde silahlı mücadele başlatılır.
Ülkeyi bağımsızlığa götürmesi amacıyla başlatılan silahlı mücadele kısa zamanda Cezayir geneline yayılması üzerine, Sömürge yönetimi 28
Ağustos 1955'te olağanüstü hal ilan eder. 19

5 Temmuz 1830'da Cezayir şehrinin ele geçirilmesiyle Fransızların Cezayir'deki sömürge dönemi başlamıştır. Emir Abdülkadir idaresindeki
isyan hareketi sonucunda Fransızlar Cezayir’in
bütününü 1847’de ele geçirebilmiştir.Osmanlı
yönetimi, Fransız işgalini tanıyarak Cezayir üzerindeki haklarının sona erdiğini ilan etmiştir. İlk
sömürge birimleri Cezayir şehri çevresinde kurulur. Avrupa’dan gelen göçmenlere yerli kabilelerin ellerinden alınan arazilerin verilmesiyle Cezayir' de Avrupalı nüfusu artış gösterir. 18411850 yılları arasında 115.000 hektar arazi dışarıdan gelenlere dağıtılmıştır. 1847’de ülkedeki
Avrupalıların sayısı 104.000 iken 1872’de
245.000'e, 1911 yılında da 752.000’e yükseldi.
Bununla birlikte yabancıların sahibi olduğu ara- Eylül 1958’de Kahire’de toplanan Cezayirlilerin
zinin miktarı 1860’ta 365.000 iken, 1930’da ise ileri gelenleri bağımsız Cezayir Cumhuriyetini
ilan ederek Ferhad Abbas’ın başkanlığında bir
geçici hükümet kurarlar. 18 Mart 1962’de Evian
Antlaşması ile savaşın sona ermesiyle ateşkes
ilan edilmiştir. Antlaşma şartlarına göre 1 Tem-

2.345.000 hektardır. 1848 Fransız anayasasına
göre Cezayir sömürgesi üç eyalete ayrılarak
Paris’ten tayin edilen bir genel vali tarafından
yönetilmeye başlanır. 1870’te sivil idareye geçirilen Cezayir Paris’teki İçişleri Bakanlığı’na bağ- muz 1962 tarihinde yapılan referandumda Celandı. Askerî idarenin kalkmasının ardından zayirlilerin % 91’i bağımsızlık lehinde oy kullan1871 yılında Muhammed el-Mukrani’nin liderli- masıyla Cezayir bağımsız bir devlet olur.
ğinde toplanan kabileler, ülkenin tamamına yakınında ayaklanma başlatırlar. 1881’de de Sîdî
Şeyh liderliğindeki kabilelerinde katıldığı ayaklanmayı Fransız sömürge yönetimi kanlı şekilde
1884 yılında bastırabilmiştir.

2. Dünya Savaşı'ndan sonrasında Cezayirliler
durumlarında ciddi iyileştirmelerin yapılmaması,
ekonominin kötüleşmesi vb. sebeplerle 5 Ağustos 1945’te gerçekleştirilen gösterilerde, Fransızların silahlı müdahalede bulunmasıyla binler20

Zaman ve Özellikleri
7 Kasım 1913’ de Cezayir’de doğan Albert Camus, dönemin politik atmosferinden oldukça
etkilenmiştir. Onu ahlaki ikilemde bırakmıştır.
Bunun nedeni hem Cezayir’de doğması hem
de Fransız olmasıdır.
Yabancı romanında da dönemdeki taraflar arasındaki gerilimi yansıtmıştır. Fransızların Araplara olan bakışı ve Arapların aşağılanmasını
tüm romana yayarak okuyucuya hissetirir. Romandaki Arap karakterlerin isminin bile geçmemesi, Raymond’un peşindeki Arapları tarif
edişi, Arapların işçi kıyafetiyle tanıtılması ve
mahkemede bile ölen Arap kişinin isminin bile
geçmemesi bu dönemin özelliğine örnek olarak gösterilebilir.

Bana, henüz tasarı halinde olan bir işten söz
edeceği söyledi. Benim konu hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istiyordu. Büyük şirketlerle doğrudan doğruya ve yerinde iş görmek
için Paris’te bir büro açmak istiyordu ve benim
oraya gitmek konusunda ne düşündüğümü
sordu. Böylece hem Paris’te oturmuş olacaktım hem de yılın bir kısmında seyahat edebilecektim.

2-) SÜRER ZAMAN

Romanın sürer zamanı yaklaşık yedi aydır.
Romanda genel olarak geçen zaman belli bir
şekilde söylenmez.
Annesinin ölümüyle başlayan romanda zaman
açıkça söylenmez sadece havanın sıcak olduğu belirtilir. Cinayetten önce geçen zaman
‘’ Masson, hır çıkarsa sen ikincisiyle uğraşırsın; yaklaşık üç dört haftadır.
ben, bizim herifin hakkından gelirim. Başka bir Annesinin cenazesi için izin aldığı gün perArap daha gelirse, sen de onunla meşgul ol şembedir. Masson’un sahil evine gittikleri gün
pazardır. Arada yaklaşık iki hafta vardır.
Mersault,’’ dedi.

Orada, yine bizim iki Arap’la karşılaştık. Sırtlarındaki yağlı iş tulumlarıyla yere uzanmışlardır.

Romandaki konuşmalardan da Cezayir’de halen Fransızların yaşadığı, dolayısıyla Cezayir’in halen Fransız sömürgesinde olduğu anlaşılır. Ayrıca 2.Dünya Savaşı’ndan öncedir
çünkü Mersault’un patronu, Mersault’a Paris’te iş teklif eder. Paris 2.Dünya Savaşı’nda
Naziler tarafından işgal edilmiştir.

Patrondan iki gün izin istediğim zaman bana
neden surat ettiğini uyanırken anladım.; Bugün cumartesi. Ben bunu hemen hemen unutmuştum, ama bu düşünce yataktan kalkarken
aklıma geldi. Patron, pazar günüyle beraber
benim dört gün tatil yapacağımı düşünmüş
olmalıydı ve bu da onun hoşuna gitmezdi tabii.

Raymond büroya, bana telefon etti. Arkadaşlarından birinin (ona benden söz etmiş) pazar
gününü geçirmek üzere beni Cezayir yakınlaKarısı da ona, ‘’ Sus, mösyöye söylenecek şey- rındaki küçük kulübesine davet ettiğini söyledi.
ler değil bunlar, ‘’diye çıkışmıştı.

Bana, ‘’ Merhaba arkadaş,’’ dedi., Marie’ye de
‘’matmazel ‘’ diye hitap etti.
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Zaman ve Özellikleri
Cinayetten sonra geçen süreç yaklaşık altı aydır. Mersault hapishanede beş ay geçirdiğini
söyler ve mahkeme ve sorgulama süresiyle
beraber yaklaşık altı aydır.

Mahkeme ise yaz mevsiminde geçmektedir.
Mersault kendi ağzından bunu söylemiştir.

İlk önce karakolda, benim işe kimse aldırmaz
görünüyordu. Sekiz gün sonra, bunun tersine,
sorgu yarıcı yüzüme merakla baktı.

Diyebilirim ki, netice itibariyle yaz, çok çabuk
yazı takip etti. İlk sıcaklarla beraber benim için
yeni bir şeyler olacağını da bilmekteydim. Benim dava, ceza mahkemesinin son devresinde
görülecek, bu devre haziran ayıyla beraber sona erecekti.
Günün birinde gardiyan bana, beş aydır hapiste
olduğumu söylediğinde, ona inandım, ama ne
dediğini anlamadım.
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Kişiler Arası İlişkiler Ve Çatışmalar
MERSAULT X PAPAZ

Çatışmanın nedeni :Tanrı inancı ve yaşamın
anlamıdır. Papaza göre dünyada her şey rasyonel bir mantık içerisindedir. Bu mantığa bağlı
olarak hayat anlamlıdır. Tanrı anlamlandırmıştır.
Mersault ise zıt görüştedir. Yaşamın bir anlamı
Romandaki etkisi: Savunma avukatı ve savcının
mahkemede olan tartışması toplum ile Mersault’un çatışmasının beyanıdır. Mersault başkaları tarafından yargılanmasına neden olur.

MERSAULT X MARİE

Çatışmanın nedeni: Duygusallık, gelecek umudu, hayatın anlamıdır. İlk olarak Marie Mersault’u gerçekten sever ve onunla evlenmek ister.
Marie için evlilik ciddi bir karardır. Marie’nin gelecek hakkında umutları ve hayalleri vardır. Bu
yüzden verdiği kararlar önemlidir. Mersault ise
Marie’ye karşı hatta kimseye karşı bir şey hissetmez ve umursamaz.

Mersault resmen bir yabancı ilan edilir ve idam
edilmesine karar verilir.
yoktur. Yaptığımız her şey anlamsızdır. Tanrı
yoktur.
Romandaki etkisi: Papaz ile Mersault’un tartışması sayesinde Mersault kafasındaki soruları
cevaplamıştır..Sonucunda papaz ile aynı görüşte değildir ama dünyanın ilgisizliği ve anlamsızlığını kabul etmiştir..

MERSAULT x SAVCI

Çatışmanın nedeni: Rasyonel inanç ve toplum
değerleridir. Savcıya göre Mersault’un davranış
biçimi normal değildir. Annesinin ölümüne duyarsızlığı, annesiyle tamamen bağımsız ilişkisi
kabul edilemezdir. Cenazede bir damla bile yaş
dökmemesi hatta tabutun başında kahve içmesinden normal değildir. Ayrıca savcıya göre
Arap’ı öldürmesinin mantıklı bir nedeni yoktur .Mersault’a göre cinayettin mantıklı bir nedeRomandaki etkisi:
Toplumun standartlarıyla ni olmak zorunda değildir ve annesi ile olan ilişaynı fikirden olan Marie’nin bile toplum tarafın- kisi pek önemli değildir.
dan kötülenebileceğini gösterilir. Ayrıca aralarında konuşmalarıyla Mersault’un fikirlerini daha iyi Romandaki etkisi: Savcı öncellikle cinayeti rasanlaşılır.
yonel bir mantığa oturtamamıştır. Mantıklı, hatta
cinayettin bir nedeni yoktur. Belli bir mantığa
oturtamadığı için Mersault’un kasten adam ölTHOMAS PEREZ X MERSAULT
Çatışmanın nedeni: Mersault’un annesinin ce- dürdüğünü söylemiştir. Ayrıca toplumun görüşündeki anne-oğul ilişkisi Mersault’ta olmadığı
nazesinde kederlenmemesi.
için onu cani ilan etmiş, toplumu tehdit eden bir
Romandaki etkisi: Mahkemede Thomas Perez unsur olarak görmüştür. Mahkemeden Mersatanıklık yaparken Mersault’un duygusuzluğunu ult’un idamını istemiştir.
ifşa etmiştir.

RAYMOND X ARAPLAR

Çatışma nedeni: Raymond’un kız arkadaşını
Çatışmanın nedeni: Mersault’un toplum stan- dövmesi ve kendini haklı görüp kadını rahatsız
dartlarına uymamasıdır. Toplum için önemli olan etmesi.
şeyler Mersault için anlam ifade etmez. Toplum
ahlaki olarak düşünür fakat Mersault eylemleri- Romanda etkisi: Mersault’un Arap meselesine
ne herhangi bir değer yargısı yüklemez. Ayrıca bulaşmasını neden olmuştur
toplum her şeye bir neden ve sonuç arar. Bu
arayışın ana nedeni rasyonel inanca bağlılıktır. SAVUNMA AVUKATI X SAVCI
Çatışma nedeni: Savcının Mersault’un idamını
Fakat Mersault bu rasyonel inanca ters biridir.
istemesi ve savunma avukatının görevinin onu
Romandaki etkisi: Mersault’un duygusuzluğu kurtarmak olmasıdır. Ayrıca Mersault’un annetoplum tarafından kabul edilmediği için cani ilan siyle ilişkisi mahkemede savunma avukatı taraedilir. Mersault kayıtsızlığını dürüst bir şekilde fından normal karşılanır.
açıklaması toplumun kabul edebileceği bir şey
değildir. Duygusal eksikliği onun bir tehdit olabileceğini düşündürür. Ayrıca Mersault’un rasyonel bir cinayet nedeni olmadığı için mahkeme
onun için beraat kararı vermez, ama cinayeti
kasten işlediğine inanır. Bunun sonucu olarak

TOPLUM X MERSAULT
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Mekan ve Özellikleri
1-) BAKIMEVİ

Büyük şirketlerle doğrudan doğruya ve yerinde
iş görmek için Paris’te bir büro açmak istiyordu
ve benim oraya gitmek konusunda ne düşündüğümü sordu.
…Evet, dedim, ama aslında benim için fark etmediğini ekledim. O da, hayatımda bir değişiklik yapmanın ilgimi çekip çekmediğini sordu.
Ben de, insanın hiçbir zaman hayatını değiştiremediğini, her hayatın birbirine benzediğini,buradaki hayatımdan şikayetçi olmadığımı
söyledim.

Cezayir’den seksen kilometre uzakta olan
Marengo’dadır. Oldukça sıcak bir yerdir. Mersault ve annesinin ihtiyaçlarını karşılayamaması ve artık tamamen bağımsızlaşmaları
Mersault’un annesini bakımevine yerleştirmesine neden olmuştur. Bakımevindeki ışıklar
Mersault’u rahatsız etmiştir. Mersault’un
ölümden kaçınılmazlığı ile tanışmasının yeridir.
Bakımevi, Cezayir’den seksen kilometre, Marengo’daydı.

4-) MASSON’UN SAHİL EVİ VE KUMSAL
Mersault’un cinayeti işlediği yerdir. Cezayir’e
yakındır ama tam merkezde değildir. Kumsaldaki kumlar Mersault’un ışıktan ekstra rahatsız olmasını sağlamıştır.

Bana, ‘’ Annenizi hemen gömmek lazım, ‘’
demişti.’’ Çünkü hele burada, ovada hava çok
sıcaktır.’’

Görevliye, ‘’ Şu lambaların birini söndürsek,’’
dedim. Işıgın, beyaz duvarlar üzerindeki parıltısı beni yoruyordu. Bunun mümkün olmadığını
söyledi. Tesisatı böyle yapmışlar. Lambaların
ya hepsi yanarmış ya hepsi sönermiş.

5-) HAPİSHANE( MERSAULT’UN HÜCRESİ)
Mersault’un mahkeme boyunca kaldığı yerdir.
5 ay civarı kalmıştır. Hücresi oldukça küçüktür. Romandaki önemi Mersault’un kafasındaki soruları cevapladığı ve dünyanın tatlı ilgisizliğini kabul ettiği yer olmasıdır.

6-) MAHKEME SALONU
Mersault’un yargılandığı yerdir. Gazeteciler
ile dolmuş bir salondur. Burada Mersault’un
eylemleri topluma göre karşılaştırılır ve idam
kararı verilir .Ayrıca Mersault’un tamamen
toplumdan yabancılaştığı yer mahkeme salonudur.

Dedi ki, “İnsan yavaş yürürse güneş çarpması
riski vardır. Hızlı yürürse kan ter içinde kalır,
kilisede de soğuk kalır . ” O haklı. Hiçbir çıkış
yolu yoktu.

NOT: Yukarıda Mersault ile hemşirenin cenazedeki konuşmasından alıntıdır. Burada Mersault ölümün kaçınılmazlığı ile tanışır.

Sanki bu büyük öfke içimdeki kötülükleri söküp atmış,ümitleri boşaltmış gibi,birtakım işaretler ve yıldızlarla dolu bu gecenin karşısında ,içimi ilk defa olarak dünyanın tatlı kayıtsızlığına açıyordum. Onun bana bu kadar benzediğini, adeta bir kardeş gibi olduğunu hissedince, eskiden mutlu olduğumu, hatta şimdi
de mutlu olmaya devam ettiğimi anladım. Her
şeyin tamam olması ve kendimi daha az yalnız hissetmem için, infaz günümde çok seyirci bulunmasından ve bunların beni hınç dolu
haykırışlarla karşılamalarından başka isteyecek bir şeyim kalmamıştı.

2-) BÜRO
Mersault bir büroda memurdur. Büro hakkında
pek ayrıntı yoktur. Büronun roman için önemi
Mersault’un gelecek hakkında beklentisinin
olmadığının anlaşıldığı yer olmasıdır.

3-) APARTMAN
Mersault bir Cezayir’de bir apartmanda yaşamaktadır. Raymond ile Salamano ile komşudur. İkisi de mahkemede tanıklık vermiştir.
Ayrıca başına gelenlerin nedeni Raymond’dur.
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Dil ve Anlatım, Üslup Özellikleri
Raymond’un kapısını kapadığını iştik. Lacivert
bir pantolon, kısa kollu beyaz bir gömlek giymişti. Başında hasır bir şapka vardı. Marie
bunu görünce güldü, Raymond’un kolları da
siyah kılların altında bembeyazdı.

Camus, başarılı teknikleriyle öne çıkan
20.yüzyılın önde gelen yazarlarından biridir.
Eserlerinin oldukça zekice kurgulamış ,ahlak
anlayışını alaycı bir şekilde ele almıştır.
Camus, genel olarak basit ama uzun cümleler kullanmıştır. Cümleleri anlamak zor değildir fakat içerisinde birden fazla yargı olan
cümleler kullanır. Ancak bu demek değildir ki
eserlerinde kısa cümle bulunmaz. Eserlerindeki sözcük zenginliği göze görülür şekildedir. Eserinde anlatmak istediklerini okuyucusuna iyi bir biçimde aktarılır. Karakterlerin iç
dünyası, olayları gelişimi anlaşılabilir bir dille
anlatır.
Yabancı romanının anlatıcısı baş kahramanı
Mersault’tur. Baştan sona kahraman bakış
açısı kullanılmıştır. Kitapta yaşanan her şey
Mersault’un gözlemiyle, ağzıyla aktarılır. Mersault’un kafasından geçenleri, Mersault’un
kendi ağızdan aktarılır.

Temyiz dilekçem reddedilmişti.’’’ Öyleyse öleceğim demek ki.’’ Bu düşüncede hiçbir tereddütlü tarafı yoktu. Fakat herkes bilir ki hayat,
yaşanmak zahmetine değmeyen bir şeydir.
Aslında otuz ya da yetmiş yaşında ölmenin
önemli olmadığını bilmez değilim ; çünkü her
iki durumda da gayet doğal olarak başka erkeklerle başka kadınlar yine yaşayacaklar ve
bu, binlerce yıl devam edecektir. Sözün kısası, bundan daha açık bir şey yoktu. Şimdi ya
da yirmi yıl sonra olsun, ölecek olan hep bendim.
NOT: Yukarıda Mersault tartışmacı anlatım ile
ölümün anlamını sorgulamaktadır.

Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum.
Kitapta atasözü ve deyimlere yer verilmemişEserde çeşitli anlatım biçimleri kullanılmıştır.
En çok tartışmacı ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılmıştır. Bu iki anlatım biçimi
ağır basa da yer yer öyküleyici ve açıklayıcı
anlatım biçimleriyle karşılaşmak mümkündür.
Ayrıca düşünmeyi geliştirme yoları da kullanılmıştır. Bunlar karşılaştırma , tanımlama,
benzetme ve bazen soyutlama kullanılmıştır.

Sonra yargıç, dikkatle, biraz da kederle yüzüme bakarak, ‘’Sizin kadar katı ruhlu adam
görmedim, karşıma çıkan caniler bu ıstırap
sembolü karşısında hep ağlamışlardır, ‘’ dedi.
NOT: Yukarıda Mersault ile diğer suçlular
karşılaştırılmıştır

25

Anlatım Teknikleri
MONOLOG (İÇ KONUŞMA ) TEKNİĞİ

Temyiz dilekçem reddedilmişti.’’’ Öyleyse öleceğim demek ki.’’ Bu düşüncede hiçbir tereddütlü
tarafı yoktu. Fakat herkes bilir ki hayat, yaşanmak zahmetine değmeyen bir şeydir. Aslında
otuz ya da yetmiş yaşında ölmenin önemli olmadığını bilmez değilim ; çünkü her iki durumda da
gayet doğal olarak başka erkeklerle başka kadınlar yine yaşayacaklar ve bu, binlerce yıl devam edecektir. Sözün kısası, bundan daha açık
bir şey yoktu. Şimdi ya da yirmi yıl sonra olsun,
ölecek olan hep bendim.

DIŞ MONOLOG TEKNİĞİ

O zaman, neden bilmem, içimde bir şey delinir,
yıkılır gibi oldu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya
başladım, ona küfür ettim, dua filan etmesini
söyledim. Cübbesini yakasını sımsıkı kavramıştım, yüreğimin içine ne varsa hepsini sevinç ve
öfke patlamaları ile karışık bir halde haykırıyordum.

ki kısa zaman sonra bürodan ayrılmış, bizim de
anlaşmaya vaktimiz olmamıştı.
Romanda çeşitli anlatım tekniklerine yer verilmiştir. Bu teknikler sayesinde okuyucuya diğer
kahramanlar hakkında bilgi verilmiştir. Kısaca
bahsedilse bile okuyucu kahramanlar hakkında
bilgi sahibi olmuştur.
Ayrıca iç monolog tekniği sayesinde Mersault’un
iç dünyası hakkında fikir sahibi olunmuş ve daha anlaşılabilir olması sağlanmıştır.
Roman boyunca çeşitli yerlerde geçen havanın
sıcaklığı iyi bir leitmotif örneğidir. Hava sıcaklığı aslında bir semboldür ve evrenin insan hayatını umursamazlığını temsil eder.
Genel olarak kitapta eğer hiçbir anlatım tekniği
kullanılmasaydı kitap oldukça sıkıcı ve okuması
zor olurdu. Bu da Camus’nun fikirlerini okuyucuya yansıtamamasına neden olurdu.

...Eğer adam öldürmekle suçlanmak da annesinin cenazesinde alamadığı için idam edilirse, ne
çıkar bundan? Salamano’nun köpeği de karısı
kadar kıymetliydi. Otomat kılıklı ufak tefek kadın
da Masson’un evlenmiş olduğu Parisli kadın
kadar, yahut benim kendisiyle evlenmemi isteyen Marie kadar suçluydu. Raymond’un, ondan
daha bir insan olan Celeste kadar benimle arkadaş olmasının ne önemi vardı? Marie’nin bugün
dudaklarını başka bir Mersault’a vermesini önemi neydi? Bu mahkumu, benim geleceğimi anlıyor muydu?Bütün bunları papazın yüzüne haykırırken boğuluyordum.

LEİTMOTİV TEKNİĞİ

Romanda Mersault tarafından ’’hava sıcak
‘’ifadesi çeşitli bölümlerde tekrar etmiştir.

DİYALOG TEKNİĞİ
‘Bana kalırsa bu bir felaket , ‘’ dedi. ‘’Felaketin
ne demek olduğunu herkes bilir, insanı aciz bırakır böyle bir şey. Evet, bana kalırsa bu bir felakettir.’’ Konuşmaya devam edecekti ama başkan, peki, peki dedi ve ona teşekkür etti. Celeste biraz afalladı. Ama daha konuşmak istediğini
söyledi. Tekrar, bu bir felaket, diye ekledi. Başkan da ona ‘’ Evet, anladık. Ama zaten bizim
görevimiz de bu gibi felaketleri yargılamaktır.
Teşekkür ederiz .’’ dedi

ÖZETLEME TEKNİĞİ

Suda, Marie Cardona’ya rastladım, kız bizim
büroda eskiden sekreterdi ve onu beğeniyordum. Sanırım, o da benden hoşlanmıştı. Ne var
26

Esere Dair Bir Müze
YARATICI ÇALIŞMA: İncelenen eserin bir müzeye dönüştürülmesi, müzeye dönüştürülecek olan eserle ilgili müzede hangi materyallerin olacağının listesinin oluşturulması

1-)BAKIMEVİNDEN

TELGRAF

GELEN

atmosferini yansıtmak içindir. Arapların alt sınıfta

Anneniz öldü. Cenazesi yarın kaldırılacak.
Saygılar
Mersault’un annesinin kaldığı bakımevinden
gelen telgraftır. Öldüğünü bildirmek için gönderilmiştir. Cinayetten yargılandığında mahkeme- olduğunu gösterir.
de aleyhine kullanılan kanıtların ortak noktası- .
dır. Hatta mahkemede Mersault’un aleyhine ta4-)BIÇAK
nıklık yapan herkes, bakımevindekilerdir.
Sahilde Mersault’un karşılaştığı Arap’ın elindeki
bıçaktır. Cinayette neden olmuştur. Bıçaktan

2-) KAVAL

Araplar sahilde otururken kaval çalmıştır. Raymond’un neredeyse onları öldürmesine neden

yansıyan ışık Mersault’un Arap’ı vurmasına neden olmuştur.

olmuştur.

3-) İŞÇİ TULUMU

Arapların giydiği tulumdur. Dönemin sömürge
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5-) RAYMOND’UN SİLAHİ

ise dünyanın anlamsızlığını.

8-)SORGU YARGICININ HAÇI

Mersault’u sorgulayan yargıcın haçıdır. Mersault
yargıca verdiği cevaplar, yargıcın kafasını karış-

Aslında Raymond’a ait olan bu silah Mersault’un
Arap’ı öldürmesine neden olmuştur. Cinayet
aletidir. Cebinde tesadüfen silahın olması Mersault için kötü sonuçlanmıştır. Silahı, Ray- tırıp sinirlendirince haçı çıkarır. Camus'nun saçmond’dan Arap’ı vurmaması için almıştır ama ma görüşüne karşı olan Hıristiyanlığı simgekendisinin Arap’ı vurmasına neden olmuştur.
ler. Saçma, insan yaşamının mantıksız ve
amaçsız olduğu fikrine dayanırken, Hıristiyanlık,
Tanrı'nın dünyayı yaratmasına ve dünyanın ras6-) KIRMIZI CÜBBE
Mersault’un ölüm fermanını veren hakimin giydi- yonel bir düzen içinde olduğunu ve insan yaşamının anlamlı olduğunu söyler.

9-) KAHVE KUPASI

Mersault annesi öldüğünde, bekçinin ikram ettiği
kahvedir. Annesinin tabutunun başında kahve

ği cübbedir.

7-) GÜNEŞ VE SICAKLIK

Mersault’un mahkemeye verdiği savunmadır.

içmesi büyük tepki çekmiştir. Mahkeme bu davranışını iyi karşılamamıştır. İlginçtir ki Mersault’un kahve içmesi kalpsiz ve canice karşılanırken, bekçinin kahve içmesi gayet normaldir.
Savcı bu detayı kullanarak Mersault katil ve topluma zararlı olduğu söylemiştir. Ve sonuç olarak
Mersault için idam kararı verir.
Cinayettin sebebi güneştir. Romanın başından
sonuna kadar sıcaktan şikayet eden Mersault,
kumsala götüren şey havanın sıcaklığıdır. Güneş ve sıcaklık aslında birer metafordur. Güneş
gerçeklik ve toplumu sembolize eder, sıcaklık
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10-)GAZETE

Mersault mahkeme salonunu dolduran gazeteci
kalabalığı şaşırtmıştır. Gazeteler sayesinde
Mersault topluma yabancı ilan edilmiştir.

11-) .HAKİMİN TOKMAĞI

Mersault’un ölüm fermanını temsil eder. Bu kararla Mersault toplumun tarafından tamamen
dışlanır. Artık Mersault yabancıdır.

6-) KUM

Cinayet mahalli olan kumsalın kumlarıdır. Kumların ışığı yansıtması etrafın Mersault’ u rahatsız
edecek şekilde aydınlık olmasına neden olmuştur.
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