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Çatışma içindeki etnik grupların şairleri, kendi toplumsal deneyimlerinden süzülüp gelen 

şiirleriyle, bizleri toplumlarının tarihsel ve güncel deneyimlerine, acılarına, travmalarına 

yakınlaştırırlar; hayattaki tutumlarına ilişkin kafamızı karıştıran bazı düğümleri çözebilmemiz 

için ip uçları verirler.  

Özellikle çatışmalı ülkelerde tarafların birbiriyle çelişen tarih anlatıları ve ötekinin kimliğine 

ve deneyimlerine ilişkin çarpıtılmış imgeler, ötekinin şiiriyle karşılaşınca başka bir gerçekliğe 

taşınıyor. Çatışmada taraf olanların kendi taraflarını haklı çıkarmak için abartmaya, hatta yalana 

başvurdukları, seçici belleği devreye koydukları bilinen bir şey. Resmi tarih anlatıları bizim 

mağduriyetimiz ve ötekilerin zalimliğini kanıtlamak için üzerinde uzlaştığımız bir yalanlar 

toplamdır çoğu zaman. 

Çatışan tarafların ürettiği metinlere bu yüzden kuşkuyla yaklaşılır. Kendilerini ve ötekileri 

sunuş biçimleri kuşkusuz ki taraf olmanın zayıflıklarını içerecek, burada kendi tarihsel 

haklılığını ve ötekinin haksızlık ve zulmünü öne çıkarma kaygısı baskın çıkacaktır. 

Bir toplumu anlayabilmek için onların şairlerine bakmak önemli bir kolaylık sağlar bize.  

Şair kendi atmosferini, özgün dünyasını oluştururken var olan paradigmadan, dolaşımdaki 

üsluptan uzaklaşma gereği duyacak ve kendi kavramlarını oluşturup, anlaşılmaz ve zor kavranır 

olanı bize duyumsatabilecektir. 

 

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Νεσέ Γιασίν 

Οι ποιητές των αντιμαχόμενων εθνοτικών ομάδων, με τα φιλτραρισμένα από τα δικά τους 

κοινωνικά βιώματα ποιήματά τους, μας φέρνουν κοντά με τα ιστορικά και σύγχρονα βιώματα, 

τους πόνους και τα τραύματα της κοινωνίας τους· μας δίνουν την άκρη του νήματος ώστε να 

λύσουμε κάποιους «κόμπους» που μας προκαλούν σύγχυση ως προς την στάση ζωής τους.  

Ειδικά στις χώρες που βρίσκονται σε διαμάχη, οι αντικρουόμενες ιστορικές αφηγήσεις των δύο 

πλευρών και οι διαστρεβλωμένες εικόνες σχετικά με τα βιώματα και την ταυτότητα του άλλου, 

όταν συναντιούνται με την ποίηση του άλλου μεταφέρονται σε μία άλλη πραγματικότητα. Είναι 

γνωστό ότι, όσοι εμπλέκονται στη διαμάχη, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι η δική τους 

πλευρά έχει δίκιο, καταφεύγουν όχι μόνο σε υπερβολές αλλά και σε ψέματα και ενεργοποιούν 

την επιλεκτική μνήμη. Οι επίσημες ιστορικές αφηγήσεις είναι τις περισσότερες φορές ένα 

σύνολο ψεμάτων με τα οποία συμβιβαστήκαμε, ώστε να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε θύματα 

και η άλλη πλευρά βάρβαροι. 

Αυτός είναι και ο λόγος που τα κείμενα που παράγονται από τις αντιμαχόμενες πλευρές 

αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο τρόπος παρουσίασης του εαυτού 

τους και του άλλου θα περιέχει τις αδυναμίες του να είσαι εμπλεκόμενος· θα επικρατεί εδώ η 

αγωνία να προβάλλουν ότι οι ίδιοι έχουν δίκιο από ιστορικής άποψης και οι άλλοι έχουν άδικο 

και είναι θηριώδεις.  



Στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε μια κοινωνία, μας διευκολύνει πολύ το να μελετάμε την 

ποίησή τους. 

Καθώς ο ποιητής δημιουργεί την δική του ατμόσφαιρα και τον ιδιαίτερο κόσμο του, θα νιώσει 

την ανάγκη να απομακρυνθεί από την υπάρχουσα νόρμα και το ύφος που επικρατεί και, 

δημιουργώντας τις δικές του έννοιες, θα μας εμφυσήσει το ακατάληπτο και το δυσνόητο. 


