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Bu kitapta ya rastlantı sonucu tanışıp sevdiğim ya da 
yapıtlarına gerçekten yakınlık duyduğum bazı Batılı aydın ve 
sanatçılarla yaptığım söyleşiler yer alıyor. Çeşitli tarih lerde, 
çok değişik yer ve koşullarda gerçekleşen bu söyleşi lerin 
ayrıntılara yönelen, yazın-toplum-siyaset-kültür ara sındaki 
ilişkileri irdelerken dünyamızın sorunlarına da açı lan niteliği 
sanıyorum günümüzde de geçerliliğini koruyor. Konuştuğum 
kişilere yalnızca soru sormakla yetinmediği mi, yapıtlarını çö
zümleyici bir yaklaşımla ele alarak onları okurların gözünde 
daha anlaşılır ve görünür kılmaya çaba ladığımı özellikle be
lirtmek isterim. Sonuna yaklaştığımız yirminci yüzyılın başla
rında doğmuş olmaları, söyleşi yaptı ğım yazarların deneyimle
rinden çıkarmamız gereken bazı dersler bulunduğunu bilmem 
yeterince doğrular mı? Bildi ğim, Jorge Semprun. Juan Goyti
solo, Nathalie Sarraute, Etiemble, Alain Bosquet ve Lawrence 
Ferlinghetti’nin -el bette tanışıp konuşma fırsatı bulamadığım 
daha birçok ay dın ve sanatçıyla birlikte- çağımıza damgaları
nı vurmuş ol malarıdır. Bu kitabın ünlü Filistinli şair Mahmut 
Derviş’le yaptığım bir söyleşiyle bitmesi benim için ayrı bir 
anlam ta şıyor. Derviş hem Arap dünyasının en önemli şairle
rinden hem de sevdiğim bir dost.

Aynı şeyi Yaşar Kemal için de söylemek mümkün. Ünlü 
yazarımızla yıllar önce Menekşe’deki evinde yaptığım söyleşi, 
sanıyorum Yaşar Kemal okurlarının olduğu kadar onun dünya
sını yakından tanımayan gençlerin de ilgisini çekecektir.

Nedim Gürsel - Paris, 1994
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Sunuş





“Başından beri, toplumcu gerçek çiliğin, özünde, 
idealist bir dünya görüşünden kaynaklandığı düşün-
cesindeydim.”

Jorge Semprun, 1923’te Mad rid’de doğdu. İç Savaş sıra
sında Cumhuriyet hükümetinde görevli olan babasıyla birlik
te sürgüne gitti. Çok genç yaşta Fransız Direniş Ha reketi’ne 
patlayıcı madde uzmanı olarak katıldı, Gestapo tarafından tu
tuklanarak Buchenwald toplama kampına gönderildi. Dönüş
te sürgündeki İspanyol Komünist Partisi’ne girdi, kısa süre
de yöne ticiler arasında yer aldı. 1964’te Fernando Claudin’le 
birlikte par tiden ihraç edilinceye dek Federico Sanchez adıyla 
İspanya’da gizli komünist hareketi yönetti.

Siyasi yaşamdan ayrıldıktan sonra, asıl adı olan Jorge 
Semp run imzasıyla her biri yankılar uyandıran romanlar ve 
senaryolar yazdı. Dilimize de çevrilen Büyük Yolculuk adlı ya
pıtıyla Formentor Ödülü’nü, Ramon Mercader’in İkinci Ölü-
mü’yle Fran sa’da Femina Ödülü’nü alan Semprun, Savaş Bitli, 
İtiraf, Z gibi ün lü filmlerin senaristidir. İspanya kültür bakanı 
olmadan önce Pa ris’te yaşıyor, kitaplarını Fransızca yazıyordu.

Jorge Semprun’la Saint-Germain Bulvarı’ndaki 
apartmanın da görüşmeden önce kendisine telefon etmiş, ünlü 
romanı Büyük Yolculuk’ un Türkçe çevirisiyle birlikte, A. İl
han’ın bu kitaptan yola çıkarak yazdığı ilginç bir yazıyı geti
receğimi söylemiştim. O gün, Semprun’ la buluşmadan önce 
Le Monde gazetesine bir göz attığımda, üç sütun üzerinden 
verilmiş şu ilginç haber çarptı gö züme: “Jorge Semprun” un 
son kitabı İspanya’da olay yarattı.” Gazetenin Madrid muha
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biri Semprun’un politik anılarını içeren Federico Sanchez’in 
Yaşamı adlı kitabının önemli tartışmalara yol açtığını, uzun 
süre yöneticileri arasında bulunduğu İspanyol Komünist Par
tisi tarafından haksız yere suçlandığını yazıyordu. Bugün Ca
rillo’nun savunduğu görüşleri Fernando Claudin’le bir likte ilk 
kez Jorge Semprun öne sürmüş, bu yüzden 1963’te Stalinci 
bir uygulama sonucu partiden çıkarılmıştı. Kendisini gördü-
ğümde Le Monde’daki haberden söz ettim. Gazete az önce 
satı şa çıktığından henüz okuyamamıştı. Ne var ki, böyle bir 
tepkiyi bekliyor, kitabının büyük gürültü koparacağını bili
yordu. İspanya’dan döneli birkaç gün olmasına karşın, suçla
malara vereceği yanıtları kafasında ölçüp biçmeye başlamıştı 
bile. Önemli olan, ortak bir tarih anlayışının saydam kılınması, 
geçmişte yapılan yanlışların, haksızlıkların genç militanlarca 
öğrenilmesiydi. Uzun süre politikadan, komünist partilerin 
kendi tarihlerini açığa çı karma zorunluluğundan söz ettik. İs
panya’yı, Avrupa solundaki yeni gelişmeleri anlattı. Ben sözü 
yazına getirerek Büyük Yolcu luk üzerine bir söyleşi yapma
mızı önerdim. Bu ilk romanının hangi koşullarda yazıldığını 
açıklamak istediğini, söz konusu açıklamayı, artık bir sakınca
sı kalmadığından, yani İspanya’da demokratik düzene geçildi
ğinden, ilk kez bana yapacağını belirt ti. Semprun’ un aşağıda 
okuyacağınız sözleri bu açıdan da özel bir önem taşıyor.

Sayın Semprun, ilk romanınız Büyük Yolculuk 1963 yı-
lında yayımlandı. Daha sonra Bayılma, Ramon Mercader’in 
İkinci Ölümü, gibi büyük yankılar uyandıran başka romanlar 
da yazdınız. Öte yandan Alain Resnais’in Savaş Bitti, Costa 
Gavras’ın İtiraf ve Özel Mahkeme adlı filmleri nin senaryo-
larını da size borçluyuz. Yapıtlarınızın birçok yabancı dile 
çevrilmiş olmasına karşın, Türkiye’de pek tanın mıyorsunuz. 
Büyük Yolculuk dilimize çevrilen ilk romanı nız. Hangi koşul-
larda yazıldı bu roman? Tümüyle otobi yografik öğeler taşıyan 
Büyük Yolculuk’tan bu tüyler ürpertici yapıttan söz ederken 
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sanıyorum kendi yaşam deneyi nizden de söz etmek zorunda 
kalacaksınız.

Evet, ilk romanım Büyük Yolculuk otobiyografik bir ya
pıt. Doğrudan doğruya kendi yaşam deneyimimle ilgili… Ama 
bu deneyden çok sonra yazıldı. Kırk yaşında, yani ol dukça geç 
başladım yazmaya.

Oysa Büyük Yolculuk’ta dile getirdiğiniz gerçek, yirmi 
yaşınızın dünyasından kaynaklanıyor.

Evet, yirmi yaşımın dünyasından… Aslında çocuklu-
ğumdan beri yazmak istemişimdir hep. Herkes gibi bazı şi ir ve 
öyküler de yazdım gençliğimde. Ama çoğu yarım kal dı ya da 
çekmecelerde yitip gitti. Uzun süre yazmayışımın, daha doğru
su yayımlamayışımın nedeni, politik eylemdir. Önce yaşamı
mın önemli bir bölümünü, sonra da tümünü adadığım devrimci 
eylem. Biraz “yaban” bir deyimle söy lersek, profesyonel dev
rimciydim. 1963 yılında tarihsel bir rastlantı oldu. Yöneticileri 
arasında bulunduğum İspanyol Komünist Partisi’nden çıkarıl
dım. Yazdıklarımı, daha doğ rusu birkaç yıl önce bitirmiş oldu
ğum ilk romanım Büyük Yolculuk ‘u yayımlayabilirdim artık. 
Biliyorsunuz, gizli bir partinin üyesi için pek kolay değildir 
yayımlamak. Hatta olanaksızdır.

Peki, Büyük Yolculuk’ u nasıl yazdınız? Nerede ve han gi 
koşullarda?

Sahi bundan söz etmek istiyordum asıl. Yirmi yaşında 
katıldığım Fransız Direniş Hareketi’ni ve tutuklandıktan son
ra gönderildiğim Nazi toplama kampım anlatan bu ro manın 
aşağı yukarı tümünü Madrid’de yazdım. 1960-1961 yıllarıy
dı. Komünist Partisi’nin yürütme kurulunda görev liydim. 
Gizlice Madrid’e göndermişti örgüt beni. Ama bir süre sonra 
Franco’nun polisi örgüt içinde geniş bir tutuklama hareketine 
girişince eyleme ara vermek, bazı güvenlik önlemleri almak 
zorunda kaldım. Örgütün yurt içindeki gizli aygıtıyla tüm iliş
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kilerimi kesmem gerekti. Böylece, ev li bir çiftin Madrid’de 
parti adına kiraladıkları bir apartman katına kapandım. İki 
yıl sonra Franco’nun kurşuna dizdir diği Grimau da bu katta 
kalmıştı uzun süre. Grimau’nun kurşuna dizilmesinde Caril
lo’nun dolaylı bir sorumluluğu da vardır, ama başka bir gün 
söz ederiz bundan. Neyse, on yıl süren ve gizlilik içinde yürüt
tüğüm yoğun bir politik ey lemden sonra kendimle başbaşay
dım. Bir çeşit tatildi bu benim için. Yazma isteği kendiliğinden 
geliverdi. Mad rid’de bir apartman katında, yazı makinesi ve 
kâğıtlarlay dım. Bir başkası yazı makinesinin başına geçmiş 
benim ye rime yazıyordu sanki. Belleğim kendiliğinden işle
meye baş lamış, romanın içeriği bir anda oluşmuştu. Böylece 
Büyük Yolculuk’un dörtte üçünü bir solukta yazdım.

Demek ki yazmanız için mutlaka gerekliydi böyle bir yal-
nızlık. Belleğe dayalı bir romanın, çağrışımlar üzerine kurulu 
bir anlatı biçiminin gerçekleşmesi, yazıya dönüşmesi için ken-
dinizle başbaşa kalmanız gerekiyordu. Dikkatinizi iç dünyanı-
za, yaşadığınız geçmişe yöneltebilirdiniz böylece.

Evet, yalnızlık gerekliydi. Öte yandan, beni yazmaya 
iten başka bir etken daha oldu. Az önce sözünü ettiğim evli 
çiftle birlikte oturuyordum. Fransa’dan yasal koşul larda dön
müş, parti için Madrid’de bir apartman katı kira lamışlardı. 
Sürgünden dönen bir çiftti bu; ama politik ey lemle ilişkileri 
gizlilik çerçevesinde değildi. Ben de, görü nüşte, apartmanın 
bir odasında kiracı kalıyordum. Kadın ev işleriyle uğraşıyor, 
bize yemek falan hazırlıyordu. Ko casıysa şofördü. İç savaş
tan sonra İspanya’dan ayrılmış, İkinci Dünya Savaşı’nda da 
Naziler tarafından tutuklanıp benim gibi çok genç yaşta top
lama kampına gönderilmiş ti. İspanyolların çoğunlukta olduğu 
Avusturya’daki Mauthausen Kampı’nda kalmıştı uzun süre. 
Ne var ki, bu arkadaş benim kim olduğumu bilmiyordu. Giz
lilik yasaları uyarınca, partideki konumumu, hangi düzeyde 
görevli ol duğumu gizlemek zorundaydım. Onun gözünde bir 
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addım yalnızca. Bu nedenle, benim de kendisi gibi toplama 
kamplarına gönderildiğimden haberi yoktu. Arada bir be raber 
yemeğe çıktığımız ya da bir şey içmek için kahvede oturdu
ğumuz akşamlar kamp anılarını anlatıyordu bana. Oysa ben 
anlattıklarının çoğunu en küçük ayrıntılarına dek biliyordum. 
Ne de olsa tüm Nazi kampları birbirine benzer.

Oysa siz yaşadıklarınızdan, kendi kamp anılarınızdan 
söz edemiyordunuz ona.

Elbette söz edemiyordum. Hakkımda mümkün olduğu 
kadar az şey bilmesi gerekiyordu. Gizliliğin kuralları uya rınca 
ben kendi yaşadıklarımı anlatamıyordum ona.

Bu durum karşısında bir çeşit engelleme ( frustration ) 
duydunuz belki, konuşmamak için kendinizi güç tuttunuz.

Evet, ruh çözümsel anlamda bir engelleme duydum. Üs
telik kamp anılarını çok kötü anlatıyordu. Onun suçu değildi 
bu. Aslında gerçeği dile getiriyordu kampta yaşa dığı korkunç 
gerçeği. Ama başı sonu yoktu anlattıklarının. Anılarını belli 
bir düzen içinde aktaramıyordu. “Yok! Yok! Böyle anlatma
mak gerek!” demek geliyordu içimden, ama düşüncemi ona 
söyleyemiyordum. Arkadaşımın karşısında susmak zorunda 
kalışım, kamp anılarımı kendime saklama zorunluluğu, Büyük 
Yolculuk’ u yazmaya itti beni. Böylece ilk romanımı Madrid’de 
yazıp bitirdim. Dediğim gibi, bir yandan politik eylemin dışı
na itilme ve yalnızlık, öte yan dan bana kamp anılarını anlatan 
arkadaşımın onları belli bir biçimde düzenleyememesi bu ro
manın başlıca yazılış nedenleridir.

Büyük Yolculuk’u biraz daha yakından ele alalım ister-
seniz. Yazınsal açıdan yapıtınızın en biiyiik özelliği zaman ve 
mekân kurgusundaki yenilik olarak nitelenebilir sanıyo rum. 
Çağdaş romanı temellendiren bu iki önemli eksenin, yani za-
man ve mekân anlayışınızın birbirlerine eklemlenme biçimi 
yer yer sinema kurgusuna yaklaşıyor. Roman boyun ca, geç-


