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SUR LE QUAI DES SOLITAIRES 
L’HISTOIRE D’UN HOMME SEUL : L’HÔTE

Avec sa personnalité d’écrivain et de philosophe, Camus est connu pour être l’un des pionniers du 
nihilisme et également pour avoir façonné la philosophie du premier moment de l’existentialisme, 
un courant qui marqua de son empreinte la littérature non seulement mondiale mais également 
française du XXème siècle. Dans la quatrième nouvelle intitulée l’Hôte du recueil L’Exil et le 
Royaume, Camus nous fait part des doutes, des choix, des décisions, des dilemmes de Daru, 
instituteur dans un petit village de montagne algérien. Dans la nouvelle, qui reflète le point de vue 
de l’auteur sur la guerre d’indépendance algérienne, Camus, davantage que les faits politiques, 
exalte la morale et l’honneur de l’individu. Il nous raconte l’aliénation, la solitude et l’isolement 
du caractère principal ressentant dans sa chair les blessures profondes engendrées par la guerre. 
L’auteur, plutôt que de s’attarder sur la dimension politico-historique, met l’accent sur la tragédie 
humaine qui se joue. Dans la nouvelle où est exposée l’opposition de l’auteur à la révolution 
politico-historique, l’écrivain fait part de sa révolte morale et métaphysique qui disparaît sous les 
contradictions et les hésitations. Daru, le personnage principal, ne peut se sentir appartenir à une 
autre dimension. Du début à la fin de l’histoire, il est seul. La solitude peut être perçue comme le 
cycle même de la vie, ou encore comme un cercle vicieux.
Mots-clés : Albert Camus, L’Hôte, absurde, inadéquation, solitude, aliénation, isolement, 
incommunicabilité

THE STORY OF A LONELY MAN 
ON A LONESOME PIER: L’HÔTE

In the 20th century, author and philosopher Albert Camus, shaped not only French but also world 
literature through Existentialism moulding the philosophy of the age, and has been noted as one 
of the forefathers of nihilism. The fourth story in Camus’ L’Exil et le Royaume, entitled L’Hôte, 
tells the story of the dilemmas, choices, preferences, decisions and so much more faced by Daru 
who is a teacher in a mountain village in Algeria. Camus, reflects the stance of Algeria in its war 
for independence in L’Hôte and exalts personal virtues and ethics above political events. The 
protagonist feels the deep wounds of the era of war he lives in and his alienation, isolation, and 
loneliness similar to the setting in which he lives is written with a humanistic approach as opposed 
to a political-ideological view. In the story in which the authors views as regards opposition to 
the political-historical rebellion manifest there is an ethical and metaphysical rebellion. All that 
remains is a rebellion caught between dilemmas and choices. The protagonist Daru cannot perceive 
himself outside of this desolate setting. He is alone both at the beginning and at the end of the story. 
Loneliness is the cycle of life; a vicious cycle in fact. 
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Giriş
Cezayir doğumlu Fransız yazar Albert Camus yazın ve felsefe alanında döneminin 

sözcüsü bir yazar olarak değerlendirilmiş oyun yazarı, düşünür ve siyasal bir kuramcı 
olarak adından söz ettirmiştir. Söz ettiğimiz bu iki dünyada  Fransız varoluşçu yazar ola-
rak tanımlanan Albert Camus’nun yapıtlarında varoluşçuluktan çok bireyin uyumsuzluk 
durumu ön plana çıkar. Genel olarak değerlendirildiğinde, yazarın yapıtlarında dönemin 
kültürel ve politik düşmanlıklarını yansıttığı görülür. Yapıtlarında varoluş sorunsalının 
derin izleri gözlemlenen ve uyumsuz uslamanın öncülerinden biri olarak değerlendiri-
len Camus, roman, öykü, oyun yazarı, gazeteci kimliği ve politik yazılarıyla döneminin 
önemli düşünürlerinden birisi olarak kabul edilebilir. Camus hem yazar hem de filozof 
kimliğiyle anılan çok yönlü bir yazın insanıdır. Ancak o kendisini herhangi bir alana da 
ekole de bağlamaktan kaçınır. Onun biçemi sanat anlayışının temeline oturttuğu bireyin 
kendi özgürlüğüyle içinde bulunduğu toplumda kendini gerçekleştirmesi üzerinde şekil-
lenir. Akla aykırı ya da tutarsız olanı imleyen saçma kavramı Camus’nun yazma ediminde 
varoluşsal bir kaygı olarak belirir. Kendini bir varoluşçu yazar ya da filozof olarak gör-
meyen Camus’ye göre saçma, insanın dünyadan kopuşunu ifade eder. 

“Edebiyatçı bir filozof” olarak anılan Camus, kendini dünyaya fırlatılmış duyum-
sayan bireyin bu dünya işleyişini saçma ve anlamsız bulduğunu belirtir. Bu yüzden o 
saçmayı en yalın şekliyle anlatır. Camus’nun sanat yaşamı iki temel eğilimde gelişim 
gösterir. Bu evrenin ilk bölümünde saçma kavramını intihar olgusuyla ilişkilendirirken, 
izleyen dönemde başkaldırı izleğinin taçlandığı cinayet olgusu baskın biçimde yer alır. 
Ancak yazınsal yaşamında her iki dönemin ortak paydası da ölümün mutlak olduğu dü-
şüncesinde birleşir. Ölüm mutlaksa yaşam anlamsızdır. Yaşam anlamsızsa intihar edimi 
bunu yadsır. Ancak yaşamın anlamsızlığına karşın intihar bir çözüm değildir. Bir başka 
deyişle, yaşamın amaçsız oluşu intiharla anlamsal düzlemde varlığın anlamını kanıtlar ki 
bu da büyük çelişkiyi imler. Aynı şekilde başkaldırı da Camus için çelişik bir anlama sa-
hiptir. Zira başkaldırı tüm insanlığı ilgilendiren bir olgudur ve birey varlığa bir anlam bul-
mak ya da yüklemek uğruna insanları ölüme götürmekle büyük bir tutarsızlığa imza atar. 

Camus için saçma ve yabancılaşma kavramları bir insanlık hali olarak tanımlanabilir. 
Biricik, “yabancılaşmanın psikolojik temelli olan bu olgu olduğunu ve sosyolojik boyuta 
doğru genişlediğini” belirtir.1 Ona göre insan varoluşuyla saçmalığın içinde bulur kendi-
ni. Bu kavram boşluk ve anlamsızlık kavşağındaki bireyin kendisi ve evrenle yüzleşmesi 
olarak anlam kazanırken, içinde bulunduğu durumun bilincinde olmasına karşın hiçbir 
çözüm önerisinde bulunamamasıyla çelişik bir hal alır. Varoluşçulukla anılan “uyumsuz-
luk” kavramı saçma ve nihilizm düşüncesini imlerken bir felsefi düşünce akımı olarak ge-
lişir. Yaşam saçma, boşuna ve rastlantısaldır ancak yine de yaşamalıdır. “Camus’ye göre, 
saçma duygusunun asıl kaynağı ve en son durağı ölümle ilgili olan düşüncelerimizdir.”2 
Yaşamın boşuna oluşunun ve bu anlamsızlığının yok edilemeyeceğinin ayırdında olan 
birey yine de savaşmaktan kaçınmaz. Bilinç ve varlık arasındaki ilişki bireyi saçma kav-
ramını onaylamaya iter. Çünkü birey, insan ve yaşamı anlamlandırma noktasında boşuna 
çaba sarf ettiğinin bilincine vardığında tüm edimleri de anlamsızlaşır, değersizleşir. Bu 
bakış açısına sahip bireye göre yaşam saçmadır. İnsan ne yapsa da ölüm gerçeğinden ka-
çamaz. Bu durum yine de yaşamı tümüyle saçma ya da anlamsız kılmaz. Camus’ya göre 
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yaşamı ondan hiçbir şey beklemeden sevmek gerekir. Camus’nun bu yargısı şu sözlerle 
açıklanabilir: “Yaşama boş dediği içindir ki, onu elle tutulur, zengin ve yüce yapabildi”.3 
O, insan ve dünya arasında kurulan ilişki biçimini saçma bulur. Saçmanın ayırdına varan 
birey edimleri, söylemleri ve seçimleriyle de yaşama anlam katamaz. İnsan bilinçle saç-
madan kurtulabilirse de bu durum beraberinde sürgün olma sonucunu getirir ve birey ya-
şadığı dünyaya yabancılaşır. Birey bir yanda saçmaya sıkı sıkıya bağlanması diğer yanda 
ona karşı çıkmasıyla uyumsuzdur. Yaşam her ne kadar değersiz ya da anlamsızsa da yine 
de yaşanmaya değerdir. 

Bu çalışmada Albert Camus’nun Sürgün ve Krallık (L’Exil et le Royaume) adlı yapıtı 
içerisinde yer alan Konuk (L’Hôte) adlı kısa öyküsünü onun yazınsal ve felsefi düşünce-
leri ışığında ele aldığı yalnızlık, yabancılaşma ve yalıtılmış gibi temel izlekler yönünden 
çözümlemeye çalışacağız. 

Öykünün Anlatı Yapısı
1952 yılında bir tasarı olarak ele alınan ve Camus’nun bu tarihten iki yıl sonra yaz-

dığı öykünün son versiyonu 1957’de tamamlanmıştır. Herzog,4 öykünün “Camus’nun 
her ne kadar Cezayir Savaşlarının başında Kuzey Afrika olaylarını yakından takip ettiği 
bir dönemde ortaya çıkmış olsa onun felsefi ve yazınsal olarak ömrünün son yıllarında 
kendisinden daha az emin olduğunu yıllara denk düştüğüne” dikkat çeker. Bu düşüncenin 
kanıtı olarak yazarın açık biçimde derin bir odaklanma yaşamadan eşsüremli pek çok me-
tin hazırladığını, kitapta seçilen başlıkların da onun mizah ve niyetini ortaya koyduğunu 
sözlerine ekler. Öykü, Camus’nun dönemin çeşitli devrimci deneyim ve düşüncelerini 
yansıttığı düşünülen bir zamanda Fransız ve Cezayir tartışmalarını, iki ülke arasındaki 
mücadeleyi konu alır. Morisi’ye5 göre “Konuk Camus’yü ellili yıllarda kuşatan Cezayir 
sorunu, çatışması ve sömürgeciliğinin simgesidir”. Arap sorununa sırtına dönmekle suç-
lanmıştır Camus. Gerçek adaletin tecellisi için Camus, Daru gibi hem yalnız kalmayı hem 
de dayanışma içinde olmayı istemiştir. Bu yönden öykü odağına Kuzey Afrikalı bir Arabı 
alır. Fransız öğretmen Daru’nün akrabasını öldüren bir Arap karşısında yaşadığı ikilemin 
öyküsüdür. Arap Daru’nün onu yargıca götürene kadar bir gece konuğudur. Daru’ye onu 
polise teslim etme görevi verilmiştir. Ancak o ne Arabı polise teslim etmek ne de kendi-
ninkilere ihanet etmek ister. Bu iki karar arasında kendine yol bulamayan Daru, konuğuna 
polise teslim olma ya da göçebelere katılma özgürlüğü verir. Hurma, ekmek, şeker ve bin 
frank verdiği Arapsa6 polise teslim olmayı seçer. 

Camus’un bireysel özgürlük algıyla bu durumu nasıl değerlendirdiğini ortaya koydu-
ğu öykü ev sahibi ve konuk ilişkisi bağlamında Fransa ve Kuzey Afrika’daki siyasi duru-
mu ön plana çıkartır. Öykünün başkişisi Daru, Camus’nun Cezayir’deki sömürgeci çatış-
mada taraf olmayı reddetmesinin bir sözcüsüdür adeta. Tıpkı Camus gibi Cezayir krizi ile 
ilgili Daru de ikileme düşer. Yazar ve başkişisi arasındaki en önemli benzerlik her ikisinin 
de yaptıkları seçimlerle sürgün edilen Fransız Cezayirli oluşlarıdır. “Albert Camus’nun 
kaleme aldığı bu öyküde kendisinin yaşamıyla Daru karakterinin yaşamı arasındaki bir 
paralellikten de söz edebiliriz.”7 Camus de öyküdeki kahramanı Daru gibi Cezayir vatan-
daşıdır ve ikisi de 1954’ten bu yana çatışan iki toplumdan birine ya da diğerine katılmak 
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istemez. XIX. Yüzyılın başında Fransız sömürgesinden beri Cezayir’e yerleşen Avrupalı 
sömürgeciler, öte yandan Ulusal kurtuluş cephesinde yer alan yerli Araplar sürekli ça-
tışma halindedir. “Sömürgecilik açlık, bağımlılık ve kimlik yoksunluğunun simgeler.”8 
Camus kendi topraklarında Doğu ve Batı arasındaki uzlaşının olanaksızlığını ele aldığı 
karakterlerle ortaya koyar. İnsanların tüm iyi niyetlerine karşın bu topraklarda çatışma 
bitmeyecek gibidir. 

Öykünün uzamı kadar kişileri de bu uzamla bütünleşmiş olarak betimlenir. Öykü, 
Cezayir’de bir tepenin zirvesinde yer alan bir ilkokulun öğretmeninin kayalık bir yamaç-
tan tırmanmaya çalışan biri at sırtında diğeri yaya iki adamı izlemesinin betimlenmesiyle 
açılır. Bu kişilerden biri jandarma Balducci, diğeri bir Arap tutukludur. Balducci, Daru’ya 
tutukluyu Tinguit’deki polis merkezine götürmesini emrettiğini söylemesi üzerine Daru 
onu oraya götürmeyeceğini söyler. Ancak Balducci ona tutuklunun gözaltında olduğunu 
belirten bir kâğıt imzalatır ve biraz da öğretmene kırgın olarak onları terk eder. Tutukluyu 
bir gece konuk eden Daru ertesi gün ona bin frank ve bir miktar yiyecek vererek bir se-
çenek sunar. Doğuya giderse Tinguit’deki polis karakoluna teslim olabileceğini, Güneye 
giderse, göçebelerle saklanabileceğini söyler ve onun sunduğu seçenekten hangisine ka-
rar vereceğini büyük bir merakla beklemeye koyulur. Okula dönen Daru bir süre sonra, 
tutuklunun Doğuya doğru Tinguit’e giden yola yöneldiğini görür. Daru tarafsız kalmak 
istemesine karşın Fransızlarla birleşmeye zorlanmıştır. Arabı serbest bırakan Daru, onu 
kendisinden ayrılmaya çalıştığı topluma karşıt bir tavır olarak değerlendirilebilir. 

Öykünün anlatı düzlemi klasik bir yapı özelliği taşır. Üç birlik kuralının gereği gibi 
anlatı herkesin olasılıkla unuttuğu boş, kurak ve uzak bir uzamda, bir günden az bir za-
manda, tek bir olay çevreninde gelişim gösterir. Klasik trajedi oyununun bu üç temel 
bileşeni öykünün yapısını tanımlar. Öyküdeki temel çatışma ya da olgu iki farklı yaşam 
biçimi veya düşünce sistemi arasındaki çelişkiyi ortaya koyar. Bir yanda yazgısına boyun 
eğen insanlar diğer yanda saçmalığın hüküm sürdüğü seçilen uzam kadar kişilerle de 
perçinlenir. Bu tekinsiz, uzak ve kurak uzam gibi kişilerin betimlemeleri de ortaya konul-
maya çalışılan öykü dekorunu betimler. 

Öykünün kahramanları olan öğretmen Daru, jandarma Balducci ve Arap simgesel 
anlamda bir işlev üstlenirler. Öykü öğretmenin gözünden iki yabancının gelişiyle açılır. 
İç odaklayımla başlayan bu sahnede ilk dikkat çekici öğe uzama aittir. Yüksek, ıssız, 
uçsuz bucaksız, taşlar arasında, karlar içinde ifadeleri uzam hakkında oldukça açıklayı-
cıdır. Burada tek insan görünmüyordur (s.18). İklim koşulları da zordur. Hava soğuktur. 
(s.8). Kahramanlar isimsizlikleriyle anonimliği ifade ederler. Öğretmen, iki yabancı gibi 
ifadeler bunu açıkça ortaya koyar. Öykünün ilk tümcesinde başkişinden öğretmen diye 
söz edilir. Daru ismi ancak üçüncü paragrafta geçer. Arabın ismi ise hiç geçmez. Balducci 
Arap için “arkadaş”, “zebra”(s.11) gibi ifadeler kullanır. Bunun dışında öykü genelinde 
Arap için kullanılan farklı hitap biçimleri de vardır. Bunlara “konuk” (s.14), “tutuklu” 
(s.14-15-16), “Arap” (s.17) beş kez, “varlık” (s.16), “adam” (ss.15-16-17), “yoldaş”(s.17) 
örnek verilebilir. Daru için öğretmen sözcüğü iki kez (s.16-17) tekrarlanır.

Daru öğretmen olmasına karşın neden ders vermiyordur? Tatilde midir? Neden öğ-
rencileri yoktur ve neden evi okulun bitişiğindeki konuttur? Bu betimlemelerle yalnızlı-
ğına vurgu yapılır. Diğer iki adama gelince biri yaya diğeri atlıdır. Atlı Daru’nün uzun 
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süredir tanıdığı yaşlı Korsikalı Balducci’dir. Balducci’nin koyu renkli, küçük ve çok çu-
kur gözleri kendisine dikkatli ve özenli bir hava verir. (s.10). Balducci bir ipin ucunda 
bir Arabı tutuyordur ve elleri bağlıdır onun ardından geliyordur. Başında dar ve kısa bir 
kefye, bir cellaba giymiştir Arap. Okur, Daru’nün bakış açısıyla olaya dâhil olmaya baş-
lar. Bu iki adamdan biri buraları biliyor izlenimi veriyordur. Okura (nedenini bilmeksizin) 
ikisi arasında hiyerarşik bir ilişki olduğu sezdirilir. Daru’nün yalnızlığı gelen iki yabancı-
yı izlediği anda ön plana çıkartılır ve hiçbir konuşma olmamasıyla daha da güçlendirilir. 
Gelen bu iki adam okurdaki beklentiyi artırır. Kimdir bu adamlar ve kimdir onları bekle-
yen Daru ve nedir garip tuhaflığının sebebi? 

Öykünün kendi halinde başkişisi Daru, çölün ortasında yer alan küçük bir ilkokulda 
öğretmendir. Yalnızca taşların oturduğu bu kısır topraklarda yalnızlık ve sessizlik çetin 
gelmiştir (ss.13-14) Daru’ya. Doğa koşulları Daru’nün içinde bulunduğu durum kadar 
zor ve çetindir. Bu ülkenin dörtte üçü taşlarla kaplıdır. (s.14) Çölün dışında hiç kimse 
gerçekten yaşamaz. Burada kentler de insanlar gibi doğar, parlar ve silinip giderler. (s.14) 
Bréé9, “Camus’nun sadece Afrika sahillerini ve kavurucu güneşin görkemini değil, aynı 
zamanda kendini herkesten çok yakın bulduğu yerli Cezayirlilerin kendilerine özgü du-
yuş ve davranış biçimlerini, ahlak anlayışlarını ve dillerini de aktardığı” görüşündedir. 
Daru’nun son derece tek düze yaşamı kasabadan çıkagelen bir konukla değişir. Bu okulda 
bir keşişin yalnızlığı ve sessizliği hüküm sürer adeta. Yaşlı jandarma Balducci beraberin-
de katil olduğunu söylediği bir Arabı getirir. Jandarmanın peşi sıra getirdiği bu beklen-
medik konuğun Daru’nün konutunda bir gece kalacak olmasının tek sebebi mahkemeye 
çıkarılması içindir. Yakınlardaki bir başka kasabaya nakledilmesi gereken bir tutukludur 
aslında bu kişi. Daru’nün yaşadığı ortam tekinsizdir çünkü ülke siyasi karışıklıklar için-
dedir. Bu yüzden Fransız polisi devriye gezer. 

Camus’nun seçtiği bu uzam bu yaylaya yayılmış diğer köylerin aksine uzaktan görü-
lebilir bir sığınak hatta kale gibidir. Burası El Ameur’den üç kilometre uzaklıktadır (s.11) 
ancak neresi olduğu kesinlenmez. Tepenin yamacına yapılmış okula dik bir patikadan 
sonra ulaşılır. Sınıf boş ve buz gibidir. Bölgenin boşluğu, yabanıl ve ıssız olduğu “bu uzak 
okulda” (s.9) gibi sözlerle anlatılır. Daru’nün yaşam alanı sınıfın bitişiğinde tek odadan 
ibaret konutudur. Bölge insanının tüm yoksunluğuna karşın, okulun duvarları sıvalı, öğ-
renmenin konutu ise konukları ağırlayacak gereçlere sahiptir. Dar kamp yatakları, beyaz 
tahta raflarıyla bu uzam kimi ayrıcalıklarla donatılmıştır. Örneğin bir kuyu vardır. Haf-
talık su ve yiyecek gereksinimini karşılayabilen öğretmen bu ıssız uzamın tek hâkimidir. 
Camus’nun Daru’nün adeta bir kalesi gibi betimlediği bu uzam yoksul ve zor koşullarda 
yaşayan köylülerin gıpta ile bakacağı bir yerdir. Onların gözünden burayı uygarlığın bir 
simgesi olarak değerlendirmek olasıdır. Fransa’nın nehirlerinin çizildiği tahtada öğrenci-
ler kendilerine çok yabancı bir gerçeklikle karşı karşıya bırakılır. Bu da Camus’nun ince 
bir yergisinden başka bir şey değildir.

Öykü zamanı Cezayir’in sömürge olduğu karışık bir dönemi konu alır. Öykünün baş-
kişisinin bir kazak almak için okula döndüğü söylenerek okulun savaş alanında olduğu 
bilgisi sezdirimsel olarak verilir. Anlatı zamanı ekim ayı olmasına karşın kar vardır. Ku-
raklıktan sonra gelen yağmur bir geçiş vermediğinden yirmi dolayında öğrenci okula 
gelmez olmuştur. Onlar da pek çok kişi gibi güzel havayı beklerler. 
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Öyküdeki İmgeler
Öykü için seçilen konuk (fr. hôte) sözcüğü gerek anlamsal gerekse sezdirimsel boyutta 

farklı göndermelere sahiptir. Latince ‘hospes’ ve ‘yabancı’ sözcüğünden gelen konuk birine 
kabul edilen ve konukseverliği hak eden kişi olarak tanımlanabilir. Sözcüğün Fransızca 
yazılımı farklı anlamlar çağrıştıran başka sözcüklere gönderme yapar. Latince ‘hostis’ ya-
bancı, ‘hostile’ ise düşman anlamına gelir. Camus’nun bu anlamları çağrıştıracak şekilde 
bir başlık kullandığı açıktır. Birini evine kabul eden kişi yani ev sahibi ise ona saygı ve 
destek göstermelidir. Bu bakımdan konukseverlik öykünün ana izleğini oluşturur. Gerçekte 
kim konuktur? Bu dağ başında herkesten uzak bir yaşam süren ev sahibi Daru mü yoksa 
Arap mı? Müslüman toplumların misafirperverliğinin göstergesi olarak karşılama, beliren 
ön yargılarla bir çatışmaya dönüştüğünden sıcak bir karşılama olmaktan çıkar. Bu iki adam 
üzerinden Doğu-Batı karşıtlığı da somut biçimde yansımasını bulur. Örneğin yazarın başya-
pıtı Yabancı’da başkişi Meursault tüm roman boyunca bulunduğu tüm uzamlarla ve ilişkide 
olduğu tüm insanlarla mesafeli duruşu ve sergilediği tavırlarla bir konuk olarak yer alır. 

Anlatıda öğretmen eğitimin, bilginin ve Fransız uygarlığının bir eseri olarak yer alır 
ve onu simgeler. Jandarma Balducci, Fransız otoritesini ve sömürge gücünü, bazen boyun 
eğen, bazen de asi olan tutsak edilmiş Arap ise, sömürgeleştirilmiş nüfusların eğretileme-
li bir imgesidir. Arabın elleri hep bağlıdır. Yüzünün kaygılı ve başkaldırmış bir havası 
vardır (s.10). İkisi de Avrupalıdır ancak Arabı teslim etmeyeceğini söyleyerek Daru, sö-
mürgecilere belli bir mesafe koyar. Öte yandan sömürüleni simgeleyen Arabı da kınar. 
“Arap jandarmaya bir tür kaygıyla bakar” (s.12) Bu ikilem onun yaşam biçimiyle de 
kesinlenir. Bir yandan böylesi bir yerde yaşamayı benimseyerek uygar Avrupa toplumuna 
sırtını dönerken, diğer yandan Arabın gelişiyle “bize karşı değil mi ?” söylemiyle de bir 
karşıtlığı gösterir. Daru iki dünya arasında kalır. Bir yandan Cezayir’e ve bu topraklara 
güçlü duygusal bir bağla bağlıdır çünkü öyküde geçtiği gibi orada doğmuştur başka bir 
yerde kendisini sürgün gibi duyumsar öte yandan Fransa’ya gönül bağı vardır. Daru’nün 
sömürge sistemine tamamen uymayı reddettiği söylenebilir öte yandan Arabın duruma 
karşı çıkmaması karşısında şaşırır ve onun Avrupalılara karşı belli bir düşmanlığı oldu-
ğunu varsayar. Öykü kahramanı ile Camus arasında çok benzerlikler vardır. “Avrupalı ve 
doğuştan yarı Fransız olan Camus öğrenim sonucunda tamamıyla Fransız olmuştur.”10 
Arabı teslim etmesi konusunda Balducci Daru’ye “Mademki, Fransız hükümeti için çalı-
şıyorsun, o zaman bu senin sorumluluğundur” der. Daru buna karşı çıkıp isteksizliğini üç 
kez dile getirse, onu teslim etmeyeceğini söylese de (s.13) onu kararından vazgeçiremez. 
“Daru Arabı Tinguit’e teslim edecektir çünkü savaşta her iş yapılır” (s.11). Bütün karşı 
koymalarına karşın Balducci Arabı Daru’ye bırakıp gider. Öyküde Daru’nün kendisiyle 
hesaplaşması da bu noktadan sonra başlar. “Kardeşimizi ele verdin, ödeyeceksin” (s.19) 
sözü Daru için mutlak bir anlamın soğuk yüzüdür. Onu teslim etmek onuruna aykırı bir 
şeydir. Daru hem bu tutukluyu kendisine yollayan kendi yurttaşlarına hem de kaçmayı 
beceremeyen bu adama lanet okuyordur (s.17). Ona birini öldürmesinden dolayı yakınlık 
duyamaz. Yine de onu polise teslim etmeyi kendine yediremez. Bu adamın işlediği bu 
korkunç edimi yapmasının sebeplerini düşünmeye başlar. Kuraklık, kıtlık ve en kötü-
sü açlıkla savaşım veren bu adamın tek amacı hayatta kalabilmektir. Arap doğanın güç 
koşulları altında çalışıp, didinip elde ettiklerini işgalci kuvvetlere mi teslim edecektir? 
Doğadan zorla koparttıkları için onu hangi yasa yargılayacaktır? Daru hangi tarafta yer 
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alacaktır? Özgür Fransız halkını yargılayacak olan Fransız kanunları mı, toplumun etik 
ve ahlak kuralları mı yoksa kişilerin vicdanları mı? Arap çocuklarına öğretmenlik yapan 
Cezayirli bir öğretmenin kendisiyle ilgili sorgulamaları kimi yerde yanıtsız kimi yerde 
ümitsiz kalır. Eğitimini Fransa’da tamamlamış ve Arap çocuklarına Fransa’nın dağlarını, 
nehirlerini öğreten Daru asıl şiddetin Arap’tan değil sömürgeciden geldiğinin ayırdında-
dır. Onu zorlayan gerçek de budur. Tüm yasaların üzerinde olan bireyin kendi vicdanıdır.

Daru’nun yaşam alanı tümüyle diğer yerleşim yerlerinden izole olmuş ve gelinme-
si, ulaşılması zor bir yerdir. Hiçbir şeyin insanı anımsatmadığı bir uzamdır. Jandarma 
geri dönmek zorunda olduğundan (s.11) bu teslim etme işini Daru’ya verir. Arap buğday 
borcu olan bir akrabasını budama bıçağı ile öldürmüştür. Daru bu adam şahsında tüm 
insanlara öfke duyar. Balducci Daru’ya bir tabanca bırakır gereksinim duyabilir diye. 
Daru’nün yaşam alanı olan evi simgesel anlamda Cezayir’deki sömürge ihtilafını ifade 
eder. Bu uzamda çöl Arapları, plato ise Fransızları simgeler.  

Uzamın yönüne dair kuzey, güney, doğu, batı gibi hiçbir bilgi bulunmaması, yerle-
şimin dağınık oluşu yalnızlık ve yalıtılmışlık duygusunu güçlendiren bir etkiye sahiptir. 
Issız yaylada (s.17) iklim koşullarının ağırlığı insan yaşamını çok güçleştirir. Daru var-
lığını korumak için toplumdan uzaklaşmıştır. Bu uzaklaşmada öyküde yansıtıldığı gibi 
ancak kaygı, umutsuzluk, yalnızlık ve bunaltı içinde gerçekleşir.11 Işık ve güneşin olma-
dığı bu yerde sabahın ilk ışıkları bile karanlık ve kirlidir. (s.9). “Karanlık ve sessizlik, 
tüm çıplaklığıyla güvensizlik duyusuna katkıda bulunur.”12 Yalnızlık ve soğuk öğretme-
nin edilginliğinin altını çizer. Gölün suları donmuş, her şey devinimsizdir ve her şey 
yalnızlığı çağrıştırır. Şiddet ve anlaşmazlığın gizli imleri açık edilmeye başlar. Balduc-
ci’nin Arabın bir yakınını boğazını kestiğini söylemesi dahası bunu işaretle belirtmesi 
Daru’nün Arabın şiddetine karşı kızgınlığını, öfkesini açık biçimde göstermesine neden 
olur. Daru’yü öfkelendiren yalnızca Arap değil Balducci’nin savaşı çağrıştıran deri ve at 
kokan kokusudur. İki adam arasındaki iletişimsizlik kullanılan önadlarla olduğu kadar 
onu teslim etmeyeceğim sözünün üç kez tekrar edilmesiyle de güçlendirilir. Daru konuğu 
ile yer yer dayanışma içindeymiş gibi olsa da son sahnede Daru’nün söylemleri emir 
verici nitelik kazanır. Konuşmaların tek hâkimi odur. Arap da onun ellerinde bir kukla 
gibidir. “Camus’de dayanışma kimi yerde kardeşlik, sessizlik ve yalnızlıkla iç içe geçmiş 
insan ilişkilerinin karmaşıklığını hatırlatır.”13 Daru için Tadjit Köyü’nden bir kamyonet 
yiyecek getirir. O da bu yalın yaşamından son derece hoşnuttur. Haftada bir su ve besin 
gereksinimini bu şekilde karşılayan öğretmen yaşaması zor olan bu memlekete mecbur-
dur. Çünkü o bu topraklarda doğmuştur. O buraya aittir başka yerde kendini sürgün gibi 
duyumsar (s.9). Çünkü burası Daru için doğayla ilişki kurmak ve yalnızlıktan başka hiç-
bir şeyi keşfedemediği mutlak bir sürgün yeridir. Yalnızlığını gidebileceği tek varlıklar 
öğrencileridir. Onların da çetin iklim koşullarından ötürü okula gelmemeleri uzun süre 
Daru’nün yalnızlığında ıssızlığı yaşamaya devam edeceğinin göstergesidir

Sömürge gücünün simgesi olarak yansıtılan Balducci fiziksel görünümüyle düzenli ve 
titiz biri izlenimi verir. Arabı bu şekilde peşinden sürüklediği için utansa da sahip olduğu 
konumu gereği tutukluya karşı şefkat duy(a)maz. Oğlu yerine koyduğu Daru’ye ne kadar 
sıcak ve yakınsa bu tutukluya o kadar uzak ve soğuktur. Onun insanlara karşı şüpheyle 
yaklaşmaya iten de yaşanan isyanlardır aslında. Belki bu yüzden kendi soyundan insanlarla 
dayanışma içinde olmayı reddeden öğretmenin ihanetini anlamaktan uzaktır. Morisi öykü-
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de “misafirperverlik ve hoşgörü, tutku ve ilgisizlik; Camus’un Akdeniz’i, göçebe, Latin ve 
Arap uygarlıklarının iç içe geçmiş olarak”14 çeşitli imgelerle var olduğuna dikkat çeker. 
Daru’nün yanından ayrılırken kapıda kendinden emin bir tavırla söylediği ‘Allaha ısmarla-
dık’ sözü aralarındaki güven ilişkisinin sarsıldığının göstergesidir. Belirttiğimiz gibi Arabın 
isimsiz oluşu simgesel düzlemde de çok anlamlıdır. Arap kaba, korkmuş, ezilmiş, yabanıl 
ve belirsiz niteliklerle betimlenir. Arabın gözleri hem karanlık hem parlaktır (s.15). Seçilen 
renk sıfatları sözleri ters anlam kullanarak kuvvetlendirme yoluyla anlamsal boyutta bir 
karşıtlık yaratmıştır. Öykü boyunca Avrupalılardan düşük konumda yansıtılır. Jandarmanın 
gerisinde gelir, çömelerek oturur ve yere uzanır. Jandarmanın Araba söylemleri onu insan 
dışı bir varlık gibi aşağı görmesi onun ırkçı bir davranışa sahip olduğunun göstergesidir. 
Daru’nün Araba çocukmuş gibi emirler vermesi de onu daha aşağı düzeyde gösterir. Arap 
için biçilen bu konuma karşın o asaletinden hiçbir şey kaybetmez. Arap konuştuğu dille 
de bu iki adama yabancıdır. Bu yüzden Balducci Arapla Arapça konuşur. Onlarla aynı dili 
konuşamıyor olması ona farklı iletişim yolları aramaya iter. Özgürlüğünden yoksun kalmış 
ve asi bir kişi gibi değerlendirilen Arap yaşamının denetimini kendi ellerine almayı de red-
dederek farklı bir yönelim gösterir. Daru’nün kendisine sunduğu özgürlük fırsatını anla(ya)
mayan Arap mahkûm kalmayı seçer. Aslında öğretmen de o da kendi kültürlerine mahkûm 
olmuş iki kişidir. Yönetsel kurallara karşı çıkmasının nedeni onun için devlet memuru olma 
meselesi değildir. “İnsan olduğu biçimiyle yadsır dünyayı ama ondan sıyrılmaya da yanaş-
maz”.15 Daru bu tanımdaki bireyin ta kendisidir.

Öykü iki asal kavram üzerinde temellenir: seçim ve hesap verebilirlik. Camus bu iki 
temel kavrama gönderme yapmaktadır: “Sosyal yabancılaşma ve sömürgeleştirilenlerin 
sefaleti”.16 Varoluşçu yaklaşıma göre bireyin her zaman için bir seçeneği söz konusudur. 
Daru de Arap da bir seçim yaparlar. Daru tutsağa seçme olanağı sunarak “insani yönünü 
ve konumunun tarafsızlığını gösterir.”17 Arabın en büyük seçimi özgür mü tutuklu mu 
olacağı ile ilgili kararıdır. Arap ölümün kaçınılmaz olduğu düşüncesiyle alacağı cezadan 
kaçmamaya karar verir ve isteyerek hapse girmeyi ve cinayetten sorumlu tutulmayı kabul 
eder. Öyküde Daru’nün bakış açısıyla betimlenen bu seçim şu sözlerle anlatılır. “Hapis-
hane yolunda ağır ağır ilerlemekte olan Arabı görür” (s.19). Öte yandan, Daru inandığı 
doğru şeyleri yapmak isteğiyle karar alır. Doğu yaptığı bir edimden dolayı cezalandırı-
lacak olacağı onun başkalarının nasıl hissettiği ya da düşündüğüyle ilgili olarak kararını 
değiştirmez. Bu kısa öyküde Daru’nün karar vermekten kaçınması yine de tam tarafsız-
lıkla sonuçlanmaz çünkü Arap bir karar vererek tarafsızlığını yitirir. O kendi ülkesinde 
sürgündür. Arabın bu seçimin altında uyumsuzluk ve saçma düşüncenin temellendirdiği 
bir gerçeklik vardır. Ölümün yaşamın sonunda var olduğunu bilmek ve bunu bile bile 
yaşamaya devam etme bilincinde olmak modern insanın düş kırıklığı ve bunalımlarının 
görünümüdür. Buna karşın doğruluk, ılımlılık, adalet gibi kavramlar ön plana çıkar. Va-
roluşçuluk var olmanın anlamını bulgulamaya odaklanırken, saçma olgusu böylesi bir 
anlam arayışının beyhudeliğine dikkat çeker. Tanımın da ifade ettiği gibi “felsefi bir terim 
olarak saçma, anlamı olmayan her şeydir.”18 Camus’ye göre insan yaşamın hiçliğinin 
ayırdında olarak yine de inatla yaşamaya devam etmelidir. Yazar bu yüzden öyküde insan 
ve dünya arasında daima bir karşıtlığı canlı tutar. “İnsanın dünyanın cazibesi ile ölüm 
realitesi arasındaki çabası absürt bir özellik kazanır.”19 Birey ölümlü, yaşam sonsuzdur. 
Birey dayanıksız maddi dünyaysa dayanıklıdır. 
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Sonuç
Temel izlek olarak sosyal yabancılaşma ve sömürgelerin sefaletini konu alan öykü-

nün sonunda Arabın kaçma davranışını göstermemesinin sebepleri şöyle açımlanabilir. 
Birincisi, sömürgecinin vesayet altında olmadığında doğru kararı verememesini, ikincisi 
kaçıp gitmesi için izin veren sömürgecinin bu son derece olağan ancak Arabın algılaması-
nı güçleştiren davranışı, sonuncusu da Arabın sömürgeleştirilenlerin rolünü benimsemesi 
ve kendisini Fransız idaresine bırakması gerektiği gerçeğini içselleştirmesidir. Laik ve 
Cumhuriyetperver bir öğretmen konuğuna karşı hem öfkelidir hem de korkuları vardır. 
Erdem ve ahlakın örtük biçimde temsilcisi olan öğretmen idealizmi ilkelerini uygulama 
noktasında çok riskli bir karar aşamasındadır.

Öyküdeki karakterlerin ikisinin de ortak noktada buluşturan özellikleri yalnızlıkları, 
memnuniyetsizleri ve başarısızlıklarıdır. İkisi de barış bulabilecekleri düşsel bir krallık 
arayan sürgünler gibidir adeta. İnsanın kurtuluşunun bir seçim sorununa dayalı olduğu 
fikri daima canlı tutulur. Daru öykünün sonunda baştaki yalnızlığa tekrar gömülür. “Öy-
lesine çok sevdiği bu geniş ülkede, yalnızdı” (s.19) sözü ile öykü biter. Yalnızlık, yaban-
cılaşan birey için bir döngüden ibarettir. Dünyayı anlamak için yersiz yurtsuz, köksüz 
olmak gerektiğine inanır gibidir. Birey içinde bulunduğu evrenle anlamlı ya da düşlemle-
rine uygun düşen bir bağ kuramaz. Daru’nün yaşamı düzen ve başkaldırı arasında gider 
gelir. Öykünün sonunda Daru yalnızca mağlup olmakla kalmaz aynı zamanda savunduğu 
dayanışma ideali de belirsizliğini koruyor görünüyordur.
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