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ECETEMELKURAN,İzmirlive1973doğumlu.1993’tenbaşlayarak20
yılmuhabirlikveköşeyazarlığıyaptı.Bütün Kadınların Kafası Karışıktır 
(1996), Oğlum Kızım Devletim-Evlerden Sokaklara Tutuklu Anneleri 
(1998),İç Kitabı(2002),Kıyı Kitabı (2002),İçeriden / Kıyıdan Konuşmalar 
(2004),Dışarıdan / Kıyıdan Konuşmalar (2004),Biz Burada Devrim Yapı-
yoruz Sinyorita (2006),Ne Anlatayım Ben Sana! (2006),‘Ağrı’nın Derinliği 
(2008),Muz Sesleri (2010),İkinci Yarısı(2011),Kayda Geçsin (2012),Dü-
ğümlere Üfleyen Kadınlar(2013),Devir(2015)adlıkitaplarıyazdı.2010’da
İngiltere’deDeep Mountain(‘Ağrı’nın Derinliği),2011’deABD’deBook of 
the Edge (Kıyı Kitabı) adlı kitapları yayımlandı.Muz Sesleri, beşdilde
yayımlandı.Düğümlere Üfleyen KadınlariseAlmanya,ÇinveFransa’dan
sonraİngiltere’nindearalarındabulunduğu13ülkedeyayımlandı.The 
Guardian, The New York Times, Franktfurter Allgemeine Zei tung, New Sta-
tesman, New Left Review, Le Monde Diplomatique, Berliner Zeitunggibi
gazetevedergilerdemakaleleryazdı.2007’deSaintAnthony’sColle-
ge’ınakademikdavetlisiolarakbiryılOxford’dabulundu.Uluslararası
Af Örgütü ve Prens Claus Vakfı’nın davetlisi olarak Amsterdam’da
2013yılıiçin“ÖzgürlükKonuşması”nıyaptı.Türkiye’yianlattığı“Çılgın
veHüzünlü”kitabıAlmancaveİngilizceolarakyayımlandı,çeşitlidil-
lerdeyayımlanmayıbekliyor.Beyrut,Tunus,Paris’teyaşadı.Şimdiza-
manınıİstanbulveZagrebarasındageçiriyor.
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Tarihçi-Yazar Fawwaz Trablousi, Daily Star Genel Yayın 
Yönetmeni Hanna Anbar, Al-Akhbar gazetesi editörü Pierre 
Abi Saab, Yazar Jean Said Makdisi, Hizbullah basın sorumlusu 
İbrahim Mousawi,

Çağıl Kasapoğlu, West Houses-3’teki Etiyopyalı temizlikçi 
Moona, Costa Café’deki Samira, Kayan Bar’ın sahibi Kayan, 
Saifi Enstitüsü’ndeki Arapça öğretmenlerim, Filipinli ev 
hizmet lisi Lynette, Prag Café’nin sahibi Raed, Beyrut’taki tüm 
graffiticiler,

Ziad Rahbani ve Feyruz,

“Git ve yaz,” diyen Yaşar Kemal ve Ayşe Baban,
Bana korkunç ve güzel hikâyelerini anlatan Melek Ulagay, 
Bana muzların bir sesi olduğunu söyleyen Öznur Uğurlu, 
Düştüğüm yerlerden beni kaldıran sevgili dostum Ayşe 

Akkızoğlu,
Beni “topraklayan” editörüm Çiğdem Su,
Bana Beyrut’u “işaret eden” Nuray Mert,
Aziz dostum, “avrat yaylası” Sırrı Süreyya Önder,
Hayatı üstümden alan Burçak,
Kitabımı dış dünyaya hazırlayan arkadaşlarım Ümit Alan 

ve Utku Lomlu,
Beni Beyrut’uma gönderen Özgür,
Beyrut’u anlatan yoldaşım Ghassan,
Hiç bilmiyorlar ama onlar olmadan bu kitap olmazdı.
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3. KİTAP

TOZ
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Hakikat, tozdaydı; gördüm...

Pencereyi açtım. Evin içine yığılan rüzgâr, 2006 
sonbaharı nın sonsuz sayıda elleriydi.

Sırtımın ardında mütereddit bir kuş sürüsü:
Duvarlara hiç boşluk bırakmadan yapıştırdığım, üzer-

lerine birer çakıltaşı koyup yeri kapladığım defter yaprak
ları havalan dı. Taşlar yuvarlandıkça sanki bir hikâye, bü-
tün yolcularıyla bir likte alabora oluyordu.

Ev, artık hikâyeden başka bir şey değil.
Ne bu eski, sarı kazak oluyor üzerime ne de bu siyah 

pan tolon... Büsbütün başkasının hikâyesini giyinmişim 
üzerime. Ben de artık rüzgârla alabora olan çakıltaşların-
dan biriyim. Şimdi bir hikâye anlatabilirim.

Toza... dönebilirim.
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1. KİTAP

SİZ
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Haziran güneşi Metn Dağı’ndan görünüp İçsavaş’ın 
en kan lı günlerinde ağlayarak şehre sırtını döndüğü, kı-
sacık süren ateş kes dönemlerinde ise gülümsediğine ina-
nılan Harisa Tepesi’ndeki dev, beyaz Meryem Ana hey-
kelinin ellerinden kurtulup yükseldikçe Beyrut’un göz-
leri kamaşıyordu. Dünyanın başka şe hirleri başka filmle-
re benzemeye başlarken, 70’lerin belgesellerindeki ça-
paklısarı ışıkta takılı kalmış şehrin üçer beşer uykusu 
bölünüyor, biraz daha pazar sabahı uyuşukluğu için yal-
varan Beyrutlular, balkonların dış cephesindeki perdeleri 
çekiyor, tıkır tıkır kepenkleri kapatıyordu. Apartmanla-
rın tepelerinde fincan şeklinde yedek depoların içinde 
sular hiç ses çıkarmadan ısın maya başlıyor, aynı sessizli-
ği, bir parça sabah serinliği arzusuyla kendilerini balkon-
lara atan, o yıl, yani 2006’da menopoza girmiş kadınlar 
ve aşksız sevişmelerin sabahından korkup erkenden so
kaklara çıkan cumartesi gecesi yalnızları paylaşıyordu. 
Bütün sa vaşlardan sağ çıkmış bir şaka olarak şehrin orta-
sında yükselen dev, metal Sleep Comfort yatak reklamı 
çoğalan sabah ışığıyla, sanki bu şehir huzurlu bir uyku 
uyuyabilirmiş gibi belirginleşir ken, Beyrut’ta henüz 
kimsenin tanımadığı biri, henüz hiçbir hi kâyesini bilme-
diği bu şehrin doğusundaki Âşrafiyya Mahallesi’nin ke-

1
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narından inen Jetawi Yokuşu’nun başındaki tuhaf insan
larla ve hikâyelerle dolu apartmanın boşluğunda tek 
başına duru yordu. Her şey bir kapının sertçe kapanma-
sıyla başladı...

* * *

“Yalla! Bugün özgürsün!”
Kapı sırtında kapandı. Zeynab Hanım’ın cümlesi 

ka pıya sı kıştı. Son sözcüğü, Beyrut’un doğusundaki Âş
rafiyya Mahallesi’nde bulunan Jetawi Hastanesi’nin ya-
nından inen dik yokuşun başındaki apartmanın boşluğu-
na düştü:

“Yalla!”
Kapı sesinin, apartmanın sabah sessizliğinde dalga 

dalga yok oluşunu dinledi. Nefesini duyana kadar...
Geri, evin içine, yer silmeye, mutfağı temizlemeye, 

tuvaleti ovmaya, yemek hazırlamaya, Hâdi Bey’e su, 
Zeynab Hanım’a vişne likörü götürmeye, balkondaki 
gece ağlamalarına, bir aydır hiç durmadan yaptığı, yıldığı 
ne varsa, onlara dönmek istedi. Yapacak işi olmadığı za-
man cansızmış gibi oturduğu mutfak masasına dönmek, 
televizyondan gelen, anlamadığı Arapça ses leri dinle-
mek, yine masanın mavi muşambasına bomboş bak mak, 
adı söylenene kadar canlanmayan bir yaratık gibi evin 
için de olmak istedi. Emirlerden ibaret olan ev, şimdi öz-
gürlükten daha ılıktı.

Kalbinin sesi gırtlağında şişerek büyüdü. Her adım-
da ayakla rını betondan tek tek söke söke merdivenleri 
indi. Henüz bu şe hirde onun dilinde konuşan kimseyi 
tanımıyordu.

“Sakın,” dedi kendine, “korkma.” Bir hafta önceydi, 
anlamış tı. İnsan çok yalnızken, bir tane daha kendinden 
doğuruyordu içinde, “Korkma,” desin diye:
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“Manila’dan buraya kadar gelebildiğine göre, bir pa-
zar gü nünü de yalnız geçirmeyi becerebilirsin... Becere-
bilirsin.”

Ayak seslerine bir kapı açılır diye korkusundan hiç 
ses çıkar madan indi dört katı. Apartmanın önüne park 
edilmiş külüstür yeşil Mercedes taksinin arkasında, ya-
rım kalmış bir heykel gibi dikildi. Sokakta onu izleyecek 
kimse yoktu. “Acele etme,” dedi kendine, “bir şey yapma-
na gerek yok. Burada böyle durabilirsin şimdi.”

Omzundaki beyaz plastik çantayı sıktı. Çantanın 
içinden ge len kâğıt hışırtısını duydu. İyi ki yalnızken bü-
tün sesler oldu ğundan daha yüksek çıkıyordu. Çantasını 
daha çok sıktı. Avucu terledi. Bir damla ter, incecik bile-
ğinden yere aktı. “Eğer kimse geçmezse, belki de yeterin-
ce bekledikten sonra geri, eve...”

Sonra bir damla daha, sonra bir damla daha...
“Öhoogoohh!”
Kükremeye benzer bir öksürük, merdivenlerde yan-

kılanarak genişledi, büyüyüp beton boşluğu doldurdu. 
Öksürükler ayak sesleriyle birlikte indi merdivenleri. 
Ayak sesleri kapıdaki gölge yi görünce tekledi:

“Öhööoğ!.. Taksi mi lazımdı habibti?”
Kendi içsesinden ve dilinden İngilizceye dönecek-

ken, sıkış mış bir kapağın açılmasına benzer bir ses sızdı 
ağzından. Gü lümsemeye benzer bir şey yaparken yüzü, 
ağzı taştanmış gibi kı rıldı. Çok susmuş insanların ilk söz-
cüklerinden önce yutkun dukları o ağrılı, ılık yumru gırt-
lağından geçmemişti ki:

“Tamam yahu! Sen Zeynab Hanımlarda çalışan Fili-
pinli kız sın. Adın neydi senin?”

Nâsır, her Ortadoğulu gibi yabancılarla tane tane ko-
nuşursa ve el kol hareketleri yaparsa daha iyi anlaşılacağı-
nı düşündüğü için kaşlarını kaldıra kaldıra devam etti. 
Çizgileri güneşle daha derine kazınmış orta yaşlı yüzü, 
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abartılı mimiklerini neşeyle he celedi. Köşeli, boğumlu, 
Filistinli İngilizcesi, anlaşılmak için iyi ce yavaşladı:

“Nâsır ben. Alt komşu. Taksici Nâsır. Seninsenin
adınadın ne habibti?”

“Filipina,” dedi, bir fısıltı buharlaştı ağzında.
“Filipina mı? Ne biçim isim o yahu! Filipin’den Fili-

pina! Ha ha ha!..”
Nâsır’ın şefkatli gevezeliği Filipina’nın betonunu 

çatlattı. Gü lümsedi bile biraz.
“Söyle bakalım nereye gideceksin Filipinli Filipina?”
Filipina’nın alnı buruştu, kaşları büzüştü, ağzı ya-

muldu. Bir ağlama öncesinde takılı kaldı yüzü. Nâsır’ın 
elinden, bu yüzü görmezden gelmekten başka bir şey 
gelmedi:

“Dur dur dur! Tabii ki Hamra Caddesi’ne! Sizinkiler 
orada ki Saint Francis Kilisesi’ne giderler. Vıyır vıyır Fili-
pinli kız dolar orası pazarları. Doğru mu? Hamra mı?”

Filipina, başını önüne eğdi. Bir tanrıya inanmadığını 
söyle menin hiç sırası değildi.

Nâsır kendi paldır küldüründen utandı. Utandıkça 
iyice beceriksizleşti. Çok konuşursa kızın yüzünü damla 
damla yere dö ken keder gürültüde dağılırmış gibi geldi:

“Ee, atla o zaman bakalım. Şansın varmış ben de ora
    ya gidi yorum. Yalnız önce Burj Hamud’dan mazot alaca-
ğız. Burj Hamud’a gitmemişsindir. Ermeni mahallesi 
yani. Haram yahu! Çı karmıyorlar sizi di mi evden?” –Fi
li pina’nın omzuna küçücük bir dokunuş, onu ön koltuğa 
doğru yöneltti. Aynı el, arabanın kapısını açtı.– “Ah ulan 
bu insanlar! Kaç dolar alıyorsun sen ay da? 200 mü? 
Onun da çoğu seni buraya getiren herifçioğullarına olan 
borcuna gidiyor tabii. Bir de kendilerine ‘yabancı işçi 
ajansı’ demezler mi? Hepsi köle taciri orospu çocukları! 
Eskiden Mısırlıları getirirlerdi. Şimdi sıra sizde.” –Fi lipi
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na’nın beyaz ete ğini arabanın kapısından çekmesini bek-
ledi. Kapıyı kapadı.– “Tüh, Allah belalarını versin. Ha-
bibti siz de Ortadoğu’nun kölesisiniz be! Bahtsızın baht-
sızı yani! Sen yine şanslısın. Zeynab Hanım... Eh, nerden 
baksan yine insaflı kadındır.”

Şoför koltuğunu ağırlığıyla eze eze bindi arabaya. 
Penceresi ni açtı. Sigarasını çıkardı. Ağzına bir dal taktı, 
Filipina’ya tuttu. Filipina sadece kaşlarını kaldırabildi.

“Sen minnacık da bir şeymişsin yahu! Kaç yaşında-
sın? Kusura bakma da, sizin yaşınız da belli olmuyor ki! 
Bak ben sa na bir şey söyleyeyim, sen yine dua et. Sri 
Lankalılar sizden az alıyor. Etiyopyalılar karın tokluğuna 
çalışıyor neredeyse.”

El frenini indirdi, radyoya uzandı. Sözleri bitmek 
üzereydi ve Filipina hiç konuşacak gibi değildi:

“Hatta şimdi Nepalli kızları getiriyorlar, biliyor mu-
sun? Dur bakayım, ya onlar nereye gidiyor ki? Budist 
olduklarına göre... Ulan acaba bu şehirde Budist tapınağı 
da mı var? Her bok var dır bu şehirde. Bu şehirde...”

Filipina, orta yaşlı sıkı gövdesi gömleğinin içine güç-
bela sığı şan bu adamın, sessizliği dağıtmaya çalışan gürül
tüsüne bıraktı kendini. Ağlamak üzere olan çocuklar renk
li, gürültülü şeylere bakınca nasıl unutursa ağlayacağını 
öyle unuttu korkusunu. Arabanın konsolundaki onlarca 
pusulaya, pusulaların titreyip duran ibrelerine bakıyordu.

Nâsır, radyoda haberleri bulduğu anda kan kokusu 
almış bir hayvan gibi kaldırdı burnunu yukarı, gözlerini 
kıstı.

“... on iki saatlik çalışmanın karşılığında otuz dolar alan 
diğer ço cuklara göre daha çok kazanan Filistinli Anwar, on 
dört yaşında olduğunu söylüyor. Gazze’nin Mı sır’a açılan ka-
çakçılık tünellerinde çalışan yüzlerce çocuktan biri olan An-
war, iki arkadaşının Mısır yönetiminin kaçakçılara karşı tü-
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nellere gaz pompalaması sonucu nasıl öldüğünü anlatır-
ken...”

Haber ilerledikçe Nâsır’ın kılık değiştirir gibi giyin-
miş oldu ğu şakacı yüzü sıyrıldı, altından başka bir adam 
göründü. Öldür mek üzere olan bir adam, ölmek üzere gi
 bi. Gözleri başka bir ye re baktı, pusuda gibi, pusuya düş-
müş gibi. Kim olduğunu hatır layan ama bunu hiç kim
seye söylemeyecek bir eski savaşçının kal binde namluya 
mermi verildi. Gözgezarpacık... Boş yere nişan aldı öf
kesi. Dikiz aynasında yüzünü görünce geri geldi. Dönüp 
konsoldaki onlarca pusulaya dalmış Filipina’ya baktı:

“Beğendin mi?”
“Ne çok pusula?” dedi Filipina, ne diyeceğini bile-

mediği için.
Nâsır’ın yüzü ilk kez yaşına döndü. Gevezelik sesini 

yuttu. Bir hakiki sesi vardı düşkün, alacakaranlık; onunla 
konuştu. “An latırım Refika,” dedi. Sesi Gazze tünellerin-
den gelir gibiydi:

“Onu da anlatırım. Yola çıkalım da.”
Nâsır radyoyu darbukalı, terli bir müziğe ayarladı. 

“Hadi ba kalım,” dedi, “Beyrut’a hoş geldin Refika Filipina!”
“Ben,” dedi Filipina, genzini yuta yuta, “kiliseye de-

ğil...”
İlk kez Nâsır’ın yüzüne baktı. Bulup buluşturduğu 

en kararlı sesiyle konuştu:
“Benim Şatila Kampı’na gitmem lazım.”
Nâsır öyle bir döndü ki Filipina’ya, arabanın konso-

lundaki, hepsi farklı yönleri gösteren onlarca pusulanın 
ibresi daha mo tor çalışmadan hep birlikte hızla dönme-
ye başladı.
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