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ALBERTCAMUS,1913’teCezayir’dedünyayageldi.CezayirÜniver-
sitesi’ndesürdürdüğüfelsefeöğreniminisağlıknedenleriyleyarıdabı-
raktı.1938’deParis’egitti,ilkyapıtlarıTer si ve YüzüveDüğün budö-
nemdeyayımlandı.Edebiyatdünyasınaasılgirişini,1942’deyayımlanan
Ya bancı adlıromanıveSi si fos Söyle ni başlıklıfelsefidenemesibelirledi.
Birbirini tamamlayanbu iki yapıtta, varoluşçu izler taşıyan“saçma”
felsefesinigeliştirdi.Baş kaldıran İnsan, Yaz,Sürgün ve Krallık isimlieser-
leriylehemedebiyathemdedüşüncealanlarındayetkinliğinikanıtladı.
Mut lu Ölüm veİlk Adam adlıromanlarıölümündensonrayayımlandı.
1957’deNobelEdebiyatÖdülü’nedeğergörülenvebugünXX.yüzyıl
edebiyatvedüşüncedünyasınınenönemliisimlerindenbirikabuledi-
lenCamus,1960’tabirtrafikkazasındayaşamınıyitirdi.

AYBERKERKAY,Fransızedebiyatı,çağdaşfelsefevetiyatrokuramla-
rıeğitimialdıktansonraakademikveyazınsalçalışmalarınıbualanlar-
da sürdürdü. Farklı Batı dillerinden çok sayıda edebî eseri dilimize
kazandırdı.ArthurRimbaud,Stendhal,StéphaneMallarmé,Guillaume
Apollinaire,WilliamBlake,TristanTzara,AntoninArtaud,BorisVian,
GeorgesBataille,Louis-FerdinandCéline,Bernard-MarieKoltèsgibi
Batı edebiyatının farklı türlerinde öncülük etmiş isimlerden yaptığı
tercümelerinyanısırakıyıdakalmışmetinlerüzerineyaptığıaraştır-
malar,yazınsalçalışmalarveincelemelerlealanakatkıdabulundu.
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1905 Şubatı’nda, Moskova’da, devrimci sosyalist partiye 
mensup bir grup terörist, Çar’ın amcası Grandük Sergey’e yö-
nelik bombalı bir suikast hazırlığı içine girdiler. Bu saldırı, ön-
cesinde ve sonrasında gelişen olaylar Adiller’in konusunu oluş-
turuyor. İnanması her ne kadar güç olsa da, bu oyundaki bazı 
durumlar, yaşanmış, tarihi hadiselerdir. Fakat bu, okuyanların 
zaten fark edecekleri üzere Adiller’in tarihi bir oyun olduğu 
anlamına gelmez. Buna karşın, tüm kişiler gerçekten yaşamış-
lardır ve aktardığım şekilde davranmışlardır. Benim elimden 
gelen, zaten gerçek olanı, gerçekçi kılmaya gayret etmek oldu.

Adiller’in kahramanı Kalyayev’in gerçek adını bile koru-
dum. Bunu bir isim bulmaya üşendiğimden değil, sırtlarına en 
merhametsiz vazifeyi yüklenmiş, yüreklerinin sesini dindire-
meyen bu adam ve bu kadınlara duyduğum saygı ve hayranlık-
tan dolayı yaptım. O zamandan bu yana epey yol kat edildiği 
doğrudur; bu eşsiz ruhların üzerine katlanılmaz bir ıstırap gibi 
çöken nefret, bugün,  konforlu bir sisteme dönüştü. Bu bile, 
başlı başına geçmişin bu görkemli hayaletlerini, haklı isyanla-
rını, çetin kardeşliklerini, cinayetle uzlaşmak adına gösterdik-
leri tarifsiz çabayı –insanın davasına sadakatini– hatırlamak adı-
na bir sebeptir.

ALBERT CAMUS

Sunuş



10



11

Ey aşk! Ey yaşam! Yaşam değil ama ölümde aşk.

Romeo ve Juliet 
(IV. Perde, V. Sahne)



12



13

DORA DULEBOV
İVAN KALYAYEV
STEPAN FEDOROV
BORYA ANNENKOV
ALEKSİS VOYNOV

SKURATOV
GRANDÜŞES

FOKA
GARDİYAN

Kişiler
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Teröristlerin hücre evi. Sabah.

Perde kalkar, sahneye sessizlik hâkimdir. Dora ve Annen-
kov sahnededirler, ikisi de hareketsizdir. Kapı zili çalar, tek 
bir defa. Annenkov, konuşmaya yeltenen Dora’ya susması-
nı işaret eder. Zil tekrar çalar, iki defa üst üste.

ANNENKOV
Odur.

Çıkar. Dora bekler, halen hareketsizdir. Annenkov, Stepan’ı 
omuzlarından tutmuş, birlikte içeri girerler.

Oymuş! Stepan! Kavuştuk nihayet!

DORA
(Stepan’a yaklaşır, elini tutar.) Stepan... Nasıl sevindim!

STEPAN
Merhaba Dora.

DORA
(Onu baştan aşağı süzer.) Üç yıl... koskoca üç yıl.

BİRİNCİ PERDE
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STEPAN
Doğru, üç yıl. Yakalandığım o gün sizinle buluşacaktım. 

DORA
Neydi o seni bekleyişimiz! Kayıp gidiyordu zaman, dara-
lıyordu yüreğim her geçen dakika. Bakmaya korkar ol-
muştuk birbirimizin yüzüne.

ANNENKOV
Mecbur kalmıştık başka bir daireye geçmeye... bir sefer 
daha.

STEPAN
Biliyorum.

DORA
Orası Stepan?

STEPAN
Orası?

DORA
Zindan?

STEPAN
Kaçışı var elbet.

ANNENKOV
Var tabii ya! İsviçre’ye ayak bastığını duyunca hepimiz 
çok sevindik.

STEPAN
İsviçre bir başka zindan Borya.



17

ANNENKOV
O ne demek şimdi? Hiç olmazsa özgür o topraklarda 
yaşayanlar.

STEPAN
Dünyada tek bir insanın dahi zinciri durduğu sürece boy-
nunda, o özgürlük sandığın bir zindandan ibaret kalacak 
Borya. Özgürdüm ben, doğrudur ama ne Rusya’yı ne de 
onun kölelerini unutabilecek kadar değil.

Bir süre sessizlik.

ANNENKOV
Örgütün seni buraya yollamasına memnun oldum Stepan.

STEPAN
Olması gereken buydu. Boğulmak üzereydim. Nihayet 
bir kıpırtı, nihayet...

Annenkov’a bakar.

Alacağız değil mi onun canını?

ANNENKOV
Şüphen olmasın.

STEPAN
Alacağız o celladın canını. Lider sensin Borya, ağzından 
çıkanı emir bilirim.

ANNENKOV
Yeminine ihtiyacım yok Stepan. Bizler kardeşiz.

STEPAN
Gene de disiplin şart, onsuz olmaz. Zindanda bunu iyice 
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anladım. Devrimci sosyalist partinin disipline ihtiyacı 
var. Disiplin içinde hareket edeceğiz, grandükü öldüre-
ceğiz ve zorbalığı yerle bir edeceğiz.

DORA
(Ona doğru yaklaşarak) Otur şöyle Stepan. Uzun yoldan 
geldin, yorgunsundur.

STEPAN
Ben asla yorulmam.

Sessizlik. Dora gider oturur.

STEPAN
Her şey hazır mı Borya?

ANNENKOV
(Farklı bir ses tonuyla) İki adamımız bir aydan beri gran-
dükün her adımını izliyor. Dora da gerekli teçhizatı to-
parladı.

STEPAN
Bildiri alındı mı kaleme?

ANNENKOV
Alındı. Rus halkını özgürlüğüne bir an evvel kavuşturmak 
adına, Dük Sergey’in, devrimci sosyalist partiye mensup 
bir grubun bombasıyla can verdiğini Rusya’da duyma-
yan kalmayacak. Saraydakiler de anlayacaklar ki, halka 
toprakları geri verilmediği sürece dehşet saçmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz. Evet Stepan, evet her şey hazır! Vakit 
geldi sayılır.

STEPAN
Benim görevim nedir?
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ANNENKOV
Şimdilik Dora’ya yardım edeceksin. Yerine gönderildiğin 
Schweitzer’in işini devralacaksın.

STEPAN
Öldürüldü mü?

ANNENKOV
Evet.

STEPAN
Nasıl?

DORA
Bir kaza.

Stepan, Dora’ya bakar. Dora gözlerini kaçırır.

STEPAN
Sonra?

ANNENKOV
Sonrası zamanı gelince. Tetikte olmalısın, gerektiği tak-
dirde yerimizi alacak, merkez karargâhla bağlantıyı sen 
kuracaksın.

STEPAN
Yoldaşlarımız kimler?

ANNENKOV
Voynov, İsviçre’de tanışmıştın. Genç bir çocuk ama ona 
güvenim tam. Öteki de Yanek, tanımazsın.
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