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Filistin halkının yaşadığı ve sesini duyurabildiği her yerde yapılan her türden müziğin aslında 

intifada ile doğrudan bağlantısını görmek gerekiyor. Saldırılar kadar bu saldırılara her alandan 

üretilen cevaplarla geçiyor günler. Müzik İntifada’nın, İntifada müziğin ayrılmaz parçası olmuş 

çoktan. “İntifada’dan bu yana biz, çokça İntifada parçaları söylüyoruz. Bu parçaların da 

İntifada’ya özgü bir ritmi var. Yavaşça söylenmiyor…İntifada sadece Filistin’i değil, bütün 

Arap ülkelerinin kültürünü etkiledi”. Müzik bir anlamda hayatın kendisi, içinde hem acı hem 

de neşe aynı anda yan yana durabiliyor.  

 

“Bazı şarkılarımız acıdır. Çünkü çok acı çekiyoruz. Hemen tüm ailelerde şehitler var. Mutlu 

şarkılarımız da var. Çünkü biz mücadele ediyoruz. Bir gün zaferi kazanacağımıza eminiz. 

Bundan dolayı mutluyuz”.  

 

Çağdaş Filistin edebiyatının doğuşu olarak 19. yy’i işaretleyebiliriz. Filistin şiirinin öncüleri 

olarak da hayatları hep sürgün ve zor koşullarda geçen Fadva Tukan, Kerim El Kermi’yi (Ebu 

Selma) saymak gerekir. Çağdaş Filistin şiirinin en önemli temsilcilerinden biri de Mahmud 

Derviş’tir, 1941'de Celile'nin (Filistin) Elbavra köyünde doğan Derviş, doğduğu köy 1948'de 

İsrail'in eline geçince ailesiyle birlikte dağları geçerek Lübnan'a göç etmek zorunda kaldı. 

"Çocukluğum, tüm halkımın dramıyla ilişkili olarak, kişisel dramımın başlangıcı oldu. 1948 

yazının o gecesinde, dingin bir köyde atılan mermiler ayırım gözetmedi. Altı yaşındaydım, 

zeytinliklere, sonra dağlara koşar buldum kendimi, bazen yalınayak, bazen yere kapaklanarak. 

Korkuyla ve susuzlukla geçen kanlı bir geceden sonra, Lübnan denen ülkede bulduk 

kendimizi." 

 

1948'de, 70 bin Filistinli aç ve susuz bir şekilde yerlerinden edilerek, göçe zorlandı. Bu ölüm 

yürüyüşünde, yüzlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce Filistinli mülteci olmaya zorlandı, pek 

çok köy haritadan silindi. Her ne kadar Birleşmiş Milletler kararlarına göre mülteciler, 

topraklarına geri dönme ya da tazminat ödenme hakkına sahip olsa da İsrail, bu hakları 

tanımazlıktan gelmeye yıllardır devam ediyor. “İsrailliler, Güney Afrika’nın beyazları, biz de 

siyahları gibiyiz. Biz siyah olmayı kabulleniyoruz, ancak bu yeterli değil: İsraillere göre biz ne 

siyah olabiliriz ne de beyaz, ne istiyorlar peki? Benim bulabildiğim tek açıklama şudur: 

İsrailliler barışın önünde bir duvar değiller, onlar barıştan korkuyorlar”.  

 

İlk şiirlerini yayımladığı dönemde el-Arz (Toprak) Cephesinde çalışmaya başladı. 1961, 1965 

ve 1967 yıllarında üç kez hapse girdi. 1969'da Lotus ödülü aldı. El-İttihad gazetesinin ve el-

Cedid dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Üzerindeki pek çok baskıya karşın Filistin 

Direnişi’ne hep destek oldu. “Filistinlilerin ölümleriyle ilgili haberler, hava durumu haberlerine 

benzedi, her gün ortalama 5 şehit var; karakollarda, Duvar dibinde ölümler. Fakat ölümler 

alışılan bir durum olunca, kimse öfkelenmiyor, iğrenmiyor; acı ve dayanışma dahi can sıkıcı 

bir hâl alıyor. Dünya Berlin Duvarı’nın yıkılışını kutlamasına rağmen -ki küçük bir duvardı, 

aynı dünya İsrail’in Filistin etrafına 600 km duvar örmesini nasıl kabul eder? Yine dünya Güney 

Afrika’daki ırkçı (apartheid) rejimin düşmesini kutladı, şimdi İsrail aynı rejimi Filistin’e 

uygulamıyor mu?”.  

 

1982'deki Sabra ve Şatilla soykırımını anlattığı “Gölgeyi Yüksekten Övmek” isimli şiiri ile 

1983’te Lenin Ödülü’nü kazandı. Lenin Ödülü aldığı şiiri ile aynı adı taşıyan şiir kitabı 2002 

Uluslararası Nazım Hikmet şiir ödülüne layık görülmüştür. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 1982 

yılının Eylül ayında Beyrut'tan çekilişinin ardından "yerküre üzerimize kapanıp bizi son 



çıkıştan dışarı itiyor ve bizler geçebilmek için kollarımızı ve bacaklarımızı koparıp atıyoruz" 

diyerek halkının çektiği acıları derinden hissederek yansıtmayı başarmıştır.  

 

Şiirlerinde yalnızlığın, sürgün edilmenin ve sevdiklerini kaybetmenin etkisi son derece 

belirgindir. Onun şiirlerinde lirizm son sınırına kadar zorlanmış, direniş ve mücadele ile diriliş 

de şiirlerinin ana teması olmuştur. “Şair insani görünümleri, bakış açısını; olaylar içinden de 

evrensel öğeleri gözetmelidir. Savaş mağdurlarının asıl dünyasına girmek gerekir. Şiir hayatın 

ihtişamının ilahisi, ezgisi olmak, çirkin şeylere karşı güzellikle mücadele etmek, savaşa karşı 

barışı barındırmak zorundadır. Filistin Edebiyatı, savaşın konularına hapsolarak İsrail işgalinin 

gerçekleştiğinin bir kanıtı olabilir, bu durumda da Filistinlilerin iç dünyası bütünüyle örtülü, 

üstü kapalı olarak kalabilir; insanlar kopyalara, maskelere dönüşebilirdi. Bugün için böyle 

olmaması, bizim için büyük bir hediyedir. İşgale, küçük düşürmelere, adaletsizliğe, haksızlığa 

karşı çok yazdık, ancak şimdi Filistinlinin bir aşk şiiri yazması, aynı zamanda hem hakkı hem 

de sorumluluğudur”.  

 

Mahmut Derviş'in çok sayıda şiiri bestelenmiştir (örn. Filistin ulusal marşı [neşîd el-intifada]). 

Mahmud Derviş şiirlerini besteleyerek onları bir kez daha ölümsüz kılan önemli isimlerden biri 

de Marcel Khalife’dir.  
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*Muriel Steinmets tarafından yapılan 2004 tarihli, www.humanite.fr, Geraldino Colotti 

tarafından yapılan 2006 tarihli, www.ilmanifesto.it, www.michelcollon.info ve Abbas Beydun 

tarafından yapılan söyleşi, Festival d’Automne á Paris 2007 édition 36 ‘den yararlanılmıştır. 

 


