Çeviri Üzerine

u kitab›n çevirisi esnas›nda yazar›n talebi üzerine metin hem standart dilde hem de yeri geldi¤inde yerli K›br›s lehçesinde çevirilmiﬂtir. Kitab›n geniﬂ bir bölümü mülakatlar içermektedir. Bu mülakatlar
esnas›nda konuﬂulan dil standart Yunanca veya Türkçe ise çeviride
standart Türkçe olarak yans›t›lm›ﬂ, konuﬂmalar K›br›sl› Rum ve K›br›sl› Türklerin a¤z›ndan aktar›ld›¤› zaman ise K›br›sl› Türk lehçesi ile
çevirilmiﬂtir. Çeviri esnas›nda karﬂ›laﬂ›lan bir zorluk, 27. sayfada aç›kland›¤› gibi Ellinas (Helen) kelimesinin anlam› ile ilgili olmuﬂtur.
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nsan elinden ç›km›ﬂ en büyük yap› bir duvard›r: Büyük Çin Seddi.
Bu duvar, onu inﬂa edenleri, d›ﬂar›da pusuya yatm›ﬂ tehditkâr güçlerden ay›rd›. K›br›s’›n baﬂkenti Lefkoﬂa’da duvarlar beklenmedik bir
ﬂekilde yolun ortas›nda belirir. Ölü Bölge, baﬂkenti ikiye ay›r›r. Serbest
hareket hakk› kazanan yaln›zca, Lefkoﬂa’n›n alt›nda bulunan kanalizasyondaki d›ﬂk›lard›r.
K›br›s, ölülerin topra¤›n alt›nda birbirine sokularak yatt›¤› bir
yerdir. Etraftaki tüm mezarl›klar gömülüyken, onlar orada gömülmemiﬂ halde dururlar. Sakinlerini, mal mülk sahibi olan, maaﬂ alan ve evlilikleri hâlâ devam eden kay›p insanlar›n hayaletlerinin oluﬂturdu¤u
bir yer. Ölülerinin yaﬂayanlardan daha yüksek sesle konuﬂtuklar› söylenen, yaln›zca ölülerin söz söylemesine izin verilen ve yaﬂayanlar›n
boyun e¤ip, dikkatlice dinleyerek, onlar›n emirlerine uymalar› beklenen, asl›nda birçok baﬂka yerlere benzeyen bir yer.
K›br›s’ta hepimiz, Ölü Bölge’nin bir yan›nda K›br›sl› Rumlar,
di¤er yan›nda K›br›sl› Türkler, tek bir soruya saplan›p kalm›ﬂ›zd›r.
Suçlu kim? S›n›r›m›z ilk çizildi¤inde yeﬂil oldu¤u için, Yeﬂil Hat diye de
bilinir. ‹lk çiziliﬂi mürekkepli kalemle miydi, yoksa bir kurﬂun kalem-
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le mi? Onu çizen yabanc› el, çizdi¤inin kal›c› bir hat olaca¤›n› planlam›ﬂ m›yd›? Pek çok di¤eri gibi, ben de denemeye ve çözmeye karar verdi¤imde, cevaplar› bulmak için geriye, ölülerin yaﬂad›¤› bir bölgeye,
yolculuk yapmak zorunda kalaca¤›m› bilmiyordum. Ölü Bölge’nin beni her yandan kuﬂataca¤›n› ve en sonunda esir alaca¤›n› bilmiyordum.
Bu yolculuk nas›l baﬂlad›? Baﬂlang›çlar› seçmek her zaman zordur. Do¤um bir baﬂlang›ç olmaya her zaman müsaittir ancak ben
1964’teki do¤umumla mimlendi¤imden henüz haberdar de¤ildim. Cevab› bulabilmek için haf›zam› yokluyorum. Ama hangi cevab›? Bu yolculukta çok de¤iﬂmemiﬂ miydim? Cevap, ﬂimdi kim oldu¤umu mu anlatmal›, yoksa o zamanlar kim oldu¤umu mu?

