
ανάμεσα στις δύο… 

Λάλε Αλατλί  

Σήμερα εδώ ανάμεσα στις δύο χώρες, δύο γλώσσες, δύο κουλτούρες, δηλαδή ανάμεσα στις 

δύο…, θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για το τι γίνεται στο μεταφραστικό και λογοτεχνικό 

κόσμο τα τελευταία χρόνια με την συνεργασία Θεσσαλονίκης- Κωνσταντινούπολης. Όταν 

μιλάμε για μετάφραση του γλωσσικού ζευγαριού ελληνικών και τουρκικών, δυστυχώς αυτό που 

παλεύουμε δεν είναι μόνο τα γλωσσικά εμπόδια, αλλά είναι και η κακή ιστορία της Ελλάδας και 

της Κύπρου με την Τουρκία. Οπότε το έθνος, ο εθνικισμός, η θρησκεία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο 

και στη λογοτεχνία και στη μετάφραση.  

 Κατά δήλωση του προέδρου της Τουρκίας: «Υπάρχουν κάποια βιβλία που έχουν 

περισσότερη επιρροή από τις βόμβες. Αν δεχθούμε μια καταγγελία, δεν θα τα μαζέψουμε αυτά;». 

Όλοι αυτοί λοιπόν που ασχολούνται με βιβλία: εκδότες, συγγραφείς, μεταφραστές, βιβλιοπώλες, 

κριτικοί, αναγνώστες ξέρουμε από βόμβες! Και περνάμε σύνορα με τις βόμβες στα χέρια. 

 Ξεκινάμε από το 2014, τότε που μεταφράστηκαν τα πρώτα πέντε βιβλία από την Κύπρο, 

γραμμένα στα ελληνικά και εκδόθηκαν στα τουρκικά, στην Τουρκία. Ανάμεσα στις τρεις χώρες 

αυτά αποτέλεσαν ένα πολύ μεγάλο βήμα, αν σκεφτούμε όλο το ιστορικό και πολιτικό παρελθόν 

τους. Πρόκειται για τέτοιες συνθήκες ανάμεσα σε χώρες ή σε γλώσσες που ο πολιτισμός εξαρτάται 

δυστυχώς, από την πολιτική.  

  Το 21014 έγινε η παρουσίαση της τουρκικής έκδοσης του πρώτου βιβλίου «Αμερική 

’62» του Πάνου Ιωαννίδη, στη Λευκωσία, και ύστερα ήρθαν τα υπόλοιπα τέσσερα. Η τόσο 

κοντινή συνοριακά και τόσο μακρινή πνευματικά αυτή χώρα, το 2018 έχει μόνο 5 βιβλία από την 

Κύπρο τα οποία είχα την ξεχωριστή τύχη να μεταφράσω. 

 Οι παρουσιάσεις στην Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες της έκδοσης του βιβλίου στα 

τουρκικά, με τίτλο «Ανατολικά της Αττάλειας βόρεια της Λευκωσίας» του Μάριου Μιχαηλίδη 

πιστεύω πως έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη σύσφιξη του λογοτεχνικού κόσμου των δύο λαών. 

 Εκδόθηκε η «Δίγλωσση Ανθολογία, Διηγήματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων» 

στη Λευκωσία.  

 Το «Αμερική ’62» στα τουρκικά, υπήρξε υποψήφιο για βραβείο μετάφρασης «Karel 

Çapek» από την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών.  

 Μια άλλη παρουσίαση έγινε στο καφέ Container στη Θεσσαλονίκη για το βιβλίο της Elif 

Şafak με τίτλο «Περηφάνια» και για την κατάσταση γυναικών στην Τουρκία. Μια δεύτερη 

εκδήλωση, στον ίδιο χώρο, για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία και οι 

απαγορέψεις που εφαρμόζονται στις τέχνες και ειδικά στο λογοτεχνικό πεδίο. 

 Η Εταιρία Λογοτεχνών της Θεσσαλονίκης φιλοξένησε το αφιέρωμα του Ένεκεν, όπου 

διαβάστηκαν και τα ποιήματα Τουρκοκύπριων και στις δύο γλώσσες. Επίσης αργότερα 

φιλοξένησε την εκδήλωση για τον Nazım Hikmet, όπου ήμουν ομιλήτρια και μεταφράστηκαν 

πρώτη φορά μερικά πρώτα ποιήματα του ποιητή. 

 Το 2017 συμμετείχα στην Ευρωπαϊκή μέρα της μετάφρασης στη Λευκωσία, όπου 

γκρεμίσαμε τείχος και χρησιμοποιώντας τους παπαόροτσους, στήσαμε γέφυρες. 



 Τρία χρόνια πριν άρχισε μια πολύ δυνατή συνεργασία ανάμεσα σε δύο περιοδικά: Το 

Yeni e που εκδίδεται στη Κωνσταντινούπολη, που διανέμεται σε όλη την Τουρκία και το Ένεκεν 

στη Θεσσαλονίκη, που διανέμεται σε όλη την Ελλάδα. Το καθένα σε κάθε τεύχος του 

δημοσιεύει από τουλάχιστον ένα έργο από την άλλη γλώσσα. Και οι τελευταίες εξελίξεις είναι 

ότι το εξώφυλλο του Ένεκεν θα σχεδιαστεί από το  Yeni e και το αντίστοιχο από το Ένεκεν. Και 

σε αυτήν την αλληλεγγύη τώρα μπαίνει κι ένα άλλο περιοδικό από την Κύπρο, το «Uçsuz». 

 Το Ένεκεν αφιέρωσε το 43ο τεύχος στην Κυπριακή λογοτεχνία, συμπεριλαμβάνοντας και 

τα έργα στα τουρκικά των σύγχρονων Κυπρίων σε μετάφραση. Κι έτσι στην ημερίδα στην 

Διεθνή Έκθεση Βιβλίων Θεσσαλονίκης το 2017 μιλήσαμε και για την τουρκοκυπριακή 

λογοτεχνία. Η ομιλία μου ξεκίνησε με το τότε φρέσκο απαγορευμένο ποίημα του Selahattin 

Demirtaş, από την φυλακή. 

 Σε αυτό το πλαίσιο μεταφράστηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα και στην Τουρκία 

διηγήματα και ποιήματα από τους περισσότερο σύγχρονους συγγραφείς, όπως των Nazım 

Hikmet, Hakkı Zariç, Nevgül Duman, Şeyma Koç, Selahttin Demirtaş, Sennur Sezer, Hüseyin 

Alpaslan, Halil Karapaşaoğlu, Senem Gökel, Mehmet Kansu, Gür Genç, Gaye Boralıoğlu, στα 

ελληνικά και Γιώργου Γιαννόπουλου, Γιώργου Μολέσκη, Βασίλη Δανέλλη, Πάνου Ιωαννίδη, 

Γιώργου Ιωάννου, Ανδρέα Καρακκόκινου, Λίλης Μιχαηλίδου, Γιώργου Βιζυηνού, Τόλη 

Νικηφόρου, Ευφροσύνη Μάντα-Λαζάρου στα τουρκικά. 

 Ο σκοπός όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι να ανακατέψουμε τον ήδη 

ανακατεμένο κόσμο για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Να γνωριστούν όλοι με όλους, 

χωρίς σύνορα και χωρίς όρια! 

 

  

 

 

 

 

iki arada bir derede… 

Lale Alatlı  

Bugün burada, iki ülke, iki dil, iki kültür arasında… yani iki arada bir derede… sizlere son 

yıllarda Selanik-İstanbul işbirliğiyle, çeviri ve edebiyat dünyasında neler olduğunu anlatmaya 

çalışacağım. Yunanca/Türkçe dil çiftinden bahsederken, mücadele ettiğimiz sadece dile ait 

engeller değil, aynı zamanda Yunanistan ve Kıbrıs’ın Türkiye’yle olan kötü geçmişidir. Bu 

durumda millet, milliyetçilik ve din hem edebiyat hem de çeviride önemli bir rol oynar. 

 Türkiye cumhurbaşkanı şöyle buyurmuştur: “Bazı kitaplar bombalardan daha etkilidir. 

Bir suç duyurusu durumunda bunlar toplatmamız gerekmez mi?” Bu durumda yayıncılar, 

yazarlar, çevirmenler, kitapçılar, eleştirmenler, okuyucular yani kitapla uğraşan herkes 

potansiyel bombacıdır. Hepimiz elimizde bombalarla geziyor sınırları aşıyoruz. 



 Kıbrıs’ın Yunanca edebiyatına ait ilk beş kitabın, doğrudan Türkçeye çevrilip 

yayınlanmaya başladığı 2014 yılından başlamak istiyorum. Özellikle tüm tarihi ve siyasi geçmişi 

göz önünde bulundurduğumuzda bu kitapların üç ülke arasında çok büyük bir adım teşkil ettiği 

açıktır. 

 2014 yılında Lefkoşa’da Kıbrıs’tan Yunancadan Türkçeye çevirisi yapılmış olan, Panos 

İoannidis’e ait ilk kitap “Amerika ‘62”nin tanıtımı yapıldı. Bunu diğer dört kitabın çevirileri 

izledi. Sınırsal olarak bu kadar yakın manen bu kadar uzak bu ülkede 2018 yılında Yunan dilinde 

yazılıp doğrudan Türkçeye çevrilen ve Türkiye’de yayımlanan ve çevirilerini yapma onuruna 

sahip olduğum kitap sayısı, 2018 yılında hâlâ sadece beştir. 

  Marios Mihailidis’in “Antalya’nın Doğusu Lefkoşa’nın Kuzeyi” adlı eserin Türkçe 

çevirisinin Selanik ve Serez’de yapılan sunumlarının da Türkiye ve Yunanistan’daki edebiyatla 

ilgili kişilerin başka bir bakış açısıyla bir araya gelmesine büyük katkıda bulunduğuna 

inanıyorum. 

 Daha sonra Lefkoşa’da iki dilli, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Öykü Antolojisi 

yayımlandı. 

 Amerika ’62 adlı eserin Türkçe basımı, 2017 yılında Yunanistan Çevirmenler Birliği 

tarafından “Uluslararası Karel Çapek Çeviri Ödülü”ne aday gösterildi.  

 Selanik’teki bir başka etkinlik ise Container Cafe’de Elif Şafak’ın İskender adlı eserinin 

tanıtımı ve günümüz Türkiye’sindeki kadınların durumunun tartışılmasıydı. Aynı mekânda 

yapılan bir başka etkinlik ise Türkiye’deki Olağanüstü Hal ve başta edebiyat olmak üzere sanat 

alanına getirilen yasaklardı. 

 Selanik Edebiyatçılar Derneği’nde, Eneken’e ayrılan ve Kıbrıslı Türklerin şiirlerinin iki 

dilde okunduğu etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca yine Selanik Edebiyatçılar Derneği, benim de 

konuşmacı olduğum ve Nazım Hikmet’in Yunancaya bugüne kadar hiç çevrilmemiş birkaç 

şiirinin çevirisini yaptığım Nazım Hikmet Ran etkinliği yapıldı. 

 2017 yılında Lefkoşa’da düzenlenen Avrupa Çeviri Günü etkinliğine katıldım; orada da 

Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen çevirmenlerle sınırlar yıkılarak köprüler oluşturuldu. 

  Bundan üç yıl önce iki edebiyat dergisi arasında çok güçlü bir işbirliği filizlendi: 

Türkiye’de yayımlanan Yeni e ve Yunanistan’da yayımlanan Eneken. Her iki dergi de her 

sayısında diğer dilden en az bir çeviri esere yer veriyor. Ve bu konudaki son gelişme de iki 

edebiyat dergisi birbirlerinin kapak çalışmalarını hazırlayacak. Bu işbirliğine son dönemde 

Kıbrıs’ın çiçeği burnunda edebiyat dergisi Uçsuz da katılmaya hazırlanıyor. 

 Eneken dergisi Kıbrıs edebiyatına ayırdığı  43. sayısında Kıbrıslı Türkler’in eserlerinin 

Yunanca çevirilerine de yer verdi. Bu şekilde 2017 Selanik Uluslararası Kitap Fuarı’nda Kıbrıs 

edebiyatından bahsettik. Konuşmama hapiste olan Selahattin Demirtaş’ın o dönem taze taze 

yasaklanmış olan bir şiir çevirisiyle başladım. 

  Tüm bu çalışmalar kapsamında şiir ve öykülerinin Yunancaya çevirisi yayımlanana 

sanatçılardan bazıları şöyle: Nazım Hikmet, Hakkı Zariç, Nevgül Duman, Şeyma Koç, Selahattin 

Demirtaş, Sennur Sezer, Hüseyin Alpaslan, Halil Karapaşaoğlu, Senem Gökel, Mehmet Kansu, 

Gür Genç, Gaye Boralıoğlu. Aynı şekilde eserleri Türkçe yayımlanan sanatçılar ise: Yorgos 

Yiannopoulos, Yorgos Moleskis, Vasilis Danellis, Panos İoannidis, Yorgos İoannou, Andreas 

Karakokkinos, Lili Mihailidou, Yorgos Viziinos, Tolis Nikiforou, Evfrosini Manta Lazarou. 



 Tüm bu küçük ama önemli etkinliklerin hayata geçirilmesinin amacı her şeyin bu 

düzenden çıkıp gerçek anlamda bir düzene girmesi için dünyanın sınırlarını alt üst etmek! 

   

 

  

 

 


