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BİLGE KARASU:  ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥ 

«ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΠΟΛΥ» 

Γεώργιος Μιχαλακόπουλος 

 

Η Λογοτεχνία έχει ως κύριο σκοπό το να αποτελέσει τον «καθρέφτη» εκείνων των 

διαστάσεων της πραγματικότητας οι οποίες δεν βιώνονται από τις αισθήσεις. Έτσι και 

η Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία αναπαρέστησε και αναπαριστά το «βίωμα» της 

τουρκικής κοινωνίας. Μάλιστα μεγάλο μέρος αυτής της Λογοτεχνίας αποτύπωσε τις 

σχέσεις ισχύος μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής εξουσίας, την αναζήτηση «εθνικής 

ταυτότητας» και δημιουργίας συμπαγούς κοινωνικής δομής. 

Η πορεία της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας ίσως μπορεί να αποδοθεί με τις 

εξής γενικές επικεφαλίδες: Η αναζήτηση του «Άλλου», Η Μυθοπλασία στα κείμενα και 

στο ζήτημα της Ταυτότητας, Η εποχή των προσδοκιών και τα πρόσωπα της βίας, Η εκ 

νέου «ανακάλυψη» της Ιστορίας και των κοινωνικών προσωπείων.  

Ο Bilge Karasu καλύπτει με τα έργα του όλα τα παραπάνω, εκτός του πρώτου, 

κυρίως σε ό,τι αφορά στην άντληση θεματολογίας. 

Το περιστατικό που συνδέεται με το βραβείο Sait Faik και το Uzun Sürmüş Bir 

Günün Akşamı έδειξε από το 1971 την πρωτοποριακή σκέψη του συγγραφέα. 

Τα «χρώματα», τα λογοπαίγνια αλλά και η «διάλυση» χαρακτηρίζουν την γλώσσα 

του Karasu. Έτσι και η γλώσσα στο Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı δεν ακουμπά 

στις παραδοσιακές δομές, αποδομεί το δίπολο σκέψη/συναίσθημα ακολουθώντας την 

τάση της Sevim Burak και του Oğuz Atay: ο άβουλος άνθρωπος που περιπλανιέται σε 

ένα διαλυμένο σύμπαν. Αλλά όμως ο Karasu προσφέρει την Λύτρωση ως 

προερχόμενη μέσα από την Αυτογνωσία που κατακτιέται μετά από δοκιμασίες. 

Τρεις ιστορίες, τέσσερις βασικοί ήρωες, ένας «πυρήνας»: ο άνθρωπος δεν πρέπει 

να φοβάται να λαμβάνει αποφάσεις και να πολεμά. Η πρώτη ιστορία, το «Νησί», μιλά 

για την ελευθερία βούλησης και την απόρριψη των ψευδαισθήσεων. Η δεύτερη 

ιστορία, ο «Λόφος», μιλά για την κατάκτηση του Εαυτού, για όσα δεν τόλμησε να 

κάνει κάποιος και για το μαρτύριο που ηθελημένα υπομένει. Η τρίτη ιστορία, οι 

«Μουριές», μιλά για την πάλη ενάντια στην καταπίεση και την ελπίδα. 
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Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που θίγεται στο βιβλίο αυτό είναι η αναγκαιότητα ή 

μη αναγκαιότητα για την ύπαρξη ηρώων. 

Το Uzun Sűrműṣ Bir Gűnűn Akşamı αποτελεί ένα πολυεπίπεδο έργο γεμάτο 

ζωντανές εικόνες. Ένα έργο σχετικά με τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης μοίρας, 

την αγωνία του Πνεύματος πριν συγκρουστεί με το Σκότος και το πώς δεν 

σπαταλιέται μια ζωή.  

 

BİLGE KARASU’NUN “UZUN SÜRMÜŞ” FİKİRLERİ VE DİL 

ÜSLUBU 

Georgios Michalakopoulos 

Edebiyatın asıl amacı, duyularla deneyimlenemeyen gerçeklik boyutlarının 

“aynası” olmaktır. Böylelikle çağdaş Türk edebiyatı, Türk toplumunun "yaşantısını" 

yeniden sahnelemiş ve sahnelemektedir. Bu nedenle literatürün büyük bir kısmı, 

toplum ile siyasal iktidar arasındaki güç ilişkilerini, “ulusal kimlik” arayışını ve, en 

önemlisi, sağlam bir sosyal yapı oluşturmayı ele almıştır. 

Çağdaş Türk edebiyatının gelişimi aşağıdaki genel başlıklara bağlanabilir: 

“Öteki”ni Aramak, Metinlerde ve Kimlik Sorununda Kurgu, Büyük Beklentiler 

Dönemi ve Şiddetin Yüzleri, Tarihin ve Toplumsal Maskelerin Yeniden Keşfedilmesi. 

Bilge Karasu’ya ait eserler,  ilki hariç yukarıda bahsedilen tüm başlıkları kapsar, 

özellikle de konu çeşitliliği bakımından. 

Sait Faik Ödülü ve Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı ile bağlantılı olay 1971 

yılından itibaren yazarın çığır açan düşünce tarzını gözler önüne sermiştir. 

"Renkler", kelime oyunları ve "çözülme" Karasu’nun dilini karakterize eder. 

Bunun ışığında Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı'ndaki dil de geleneksel yapıları temel 

almaz, Sevim Burak'ın ve Oğuz Atay'ın eserlerindeki eğilimin izinde, çift kutuplu 

düşünceyi / hissi yıkar: yıkılmış bir evrende dolaşan iradesiz kişi. Fakat Karasu, 

Arınmanın denemelerle elde edilen Öz farkındalıktan geldiğini ortaya seriyor. 

Üç öykü, dört ana karakter, bir "çekirdek" düşünce: insan karar vermekten ve 

savaşmaktan korkmamalı. İlk öykü, "Ada", irade özgürlüğünden ve aldanmaların 

reddedilmesinden söz eder. İkinci öykü, "Tepe", kendimizi fethetmekten, birisinin 
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yapmaya cesaret edemeyeceği her şeyden ve bilerek katlandığı azaptan bahseder. 

Üçüncü öykü, "Dutlar", yine baskıya karşı umudu anlatıyor. 

Bu kitapta değinilen bir diğer önemli konu ise, kahramanların varlığına gerek olup 

olmadığıdır. 

Uzun Sűrműṣ Bir Gűnűn Akşamı adlı roman, canlı görüntülerle dolu çok katmanlı 

bir eserdir. İnsanın kaderinin zamana karşı dayanıklığı, Ruh’un Karanlıkla 

çarpışmadan önceki endişesi ve bir hayatın nasıl boşa harcanmaması gerektiği üzerine 

bir kitap. 

 

 


