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Οι μεταφράσεις από τα τουρκικά στα ελληνικά έχουν ποικίλο περιεχόμενο, με 

προεξάρχουσες τις λογοτεχνικές μεταφράσεις. Στην Τουρκία η κυριότερη μορφή 

λογοτεχνικής έκφρασης από την εποχή των Οθωμανών ακόμη, υπήρξε η ποίηση, η 

οποία είναι πολύ στενά δεμένη με την παράδοση του λαού, σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

λέγεται ότι κάθε εγγράμματος Τούρκος είναι και ένας εν δυνάμει ποιητής. Από τους 36 

Οθωμανούς σουλτάνους οι 24 έγραφαν στίχους και δυο απ’ αυτούς, μεταξύ των οποίων 

και ο Μωάμεθ ο Πορθητής, ήταν ολοκληρωμένοι ποιητές. Ο πεζός λόγος και ιδιαίτερα 

το μυθιστόρημα κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους σχετικά αργά δηλαδή στα 

μέσα του 19ου αιώνα, την εποχή του Τανζιμάτ.  

Από την ανατολή του περασμένου αιώνα με όλες τις ιστορικά γνωστές δραματικές 

ανακατατάξεις στην Μικρασία, όπως και τις δεκαετίες που ακολούθησαν την ίδρυση 

της τουρκικής δημοκρατίας, οι Τούρκοι πεζογράφοι χρησιμοποιούσαν την λογοτεχνία 

για να υποστηρίξουν τις εκάστοτε επικρατούσες πολιτικοκοινωνικές τάσεις, ανάλογα 

με τη θεματολογία τους και τον τρόπο που προσεγγίζουν τον «Άλλο». 

Η ιστορία της μετάφρασης της τουρκικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα παρομοιάζει εν 

πολλοίς με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που επικρατούσαν κάθε φορά στις δυο χώρες μας. Ανάμεσα στις κλασσικές 

καταγραφές των μεταφράσεων από τα τουρκικά είναι ο κατάλογος μαζί με σχολιασμό 

που δημοσιεύσαμε μαζί με τον Θάνο Ζαράγκαλη το 2007 στον τόμο της Εταιρείας 

Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής που περιέχει τα πρακτικά δυο ημερίδων για την 

τουρκική λογοτεχνία που διοργανώσαμε ως Εταιρεία το 2004 και το 2007. 

Η μεγάλη έκρηξη στις μεταφράσεις λογοτεχνίας, έγινε μετά τους σεισμούς του ’99, 

οπότε οι Έλληνες εκδότες αποφάσισαν να ασχοληθούν ‘στα σοβαρά’ με την τουρκική 

λογοτεχνία, η οποία με τη σειρά της απέκτησε ένα αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα. . 

Η πρώτη μεγάλη κατηγορία λογοτεχνικών έργων που μεταφράζονται στα ελληνικά 

είναι τα λεγόμενα ‘επιδοτούμενα’. Το Τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού καταρτίζει δυο 

φορές το χρόνο κατάλογο Τούρκων συγγραφέων που επιδοτεί την μετάφραση των 

έργων τους σε μερικές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.   

Εκτός από την πολύ καλή γνώση των δυο γλωσσών, η περιπλάνηση που λέγεται 

μετάφραση της τουρκικής λογοτεχνίας έχει σαν προαπαιτούμενο ένα μεράκι και την 

αγαπητική σχέση με τους δυο πολιτισμούς. Η προϋπόθεση αυτή φαίνεται να 

καλύπτεται στα περισσότερα έργα που έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και μόνον η 

γλώσσα της μετάφρασης βλέπουμε να ακολουθεί τις «μόδες» και τα ρεύματα της κάθε 

δεκαετίας.  

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στους συγγραφείς που έχουν μεταφραστεί στα 

ελληνικά και στους μεταφραστές. 
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Türkçeden Yunancaya yapılan çevirilerin farklı içeriği bulunmakla beraber çoğunluğu 

edebiyat çevirisidir. Türkiye’de daha Osmanlı döneminden başlıca edebi biçim şiir 

olagelmiştir; şiir halk gelenekleriyle çok bağlı olmuştur o kadar ki her okuryazar 

Türkün olası bir şair olduğu söylenmektedir. 36 Osmanlı sultanından 24ü, ki bunların 



arasında Fatih Sultan Mehmet de blulunmaktadır, şiir yazmaktaydı ve üst düzey şair 

sayılmaktaydı. Düz yazı ve özellikle roman göreceli olarak geç yazılmaya başlanmıştır; 

ilk olarak 19 uncu yüzyılın ortalarında yani Tanzimat döneminde görülür. 

     Geçen yüzyılın başlarından itibaren Anadolu’da geçen dramatik tarihsel çalkantıları 

takiben ve Cumhuriyet’in ilânından sonraki onyıllarda Türk yazarlar, seçtikleri konular 

ve ‘ötekiye’ yaklaşımlarına göre, edebiyatı sosyal ve siyasal eğilimleri desteklemek 

doğrultusunda kullanmışlardır. 

     Yunanistan’da Türk edebiyatının çeviri süreci, Türk Yunan ilişkilerine paralel ve iki 

ülkedeki egemen şartlara uygun olarak seyretmiştir. Türkçeden Yunancaya çevrilmiş 

eserleri kaydeden başlıca kaynaklardan biri, Eteria Meletis tis Kath’ İmas Anatolis 

Derneği (Bize göre Anadolu) tarafından 2004 ve 2007’de düzenlenmiş Türk 

edebiyatıyla ilgili iki etkinliğin tutanaklarını içeren kitapta, Tanos Zarangalis ile birlikte 

hazırladığımız yorumlarımızı da içeren listedir. 

     1999 yılındaki depremlerden sonra Türkçeden Yunancaya yapılan çevirilerde büyük 

bir artış olmuş ve bu yıldan itibaren Yunanlılar Türk edebiyatıyla ‘ciddi olarak’ 

uğraşmaya karar vermiştir. O yıllardan itibaren Türk edebiyatı sabit bir okur sayısına 

sahip olmuştur. 

     En çok çevrilen edebiyat eserleri TEDA programının desteğini kazanmış kitaplardır. 

Kültür Bakanlığı yılda iki kez TEDA programına dahil edilen yazarların listesini 

açıklamaktadır. TEDA programına dahil ülkeler arasında Yunanistan da 

bulnnmaktadır. 

     İki dili iyi bilmek dışında, Türk edebiyatını çevirme macerasının önşartlarından ikisi 

bu işe meraklı olma ve  iki kültüre sevgiyle bakma şartlarıdır diyebiliriz. Yunanistan’da 

yayına giren kitapların çoğunda bu şartların yer aldığını görürken kullanılan dilin her 

onyılda ‘moda’ olan sözcükler ile eğilimleri takip ettiğini saptamaktayız. 

     İlerde Yunancaya çevrilen yazarları ve çevirmenleri göstereceğiz. 
 


