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ÖZCAN KARABULUT, 1958 yılında Adana’da doğdu. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nde istatistik okudu. 1979-1982 döneminde 
ODTÜ Edebiyat Kulübü’nün, 2001-2003 döneminde kurucularından 
olduğu Edebiyatçılar Derneği’nin başkanlığını yaptı. 2009-2011 yılları 
arasında Türkiye PEN Merkezi 2. Başkanlığı görevinde bulundu. An-
kara Öykü Günleri’nin kurucusudur. Uluslararası PEN Yazarlar 
Örgütü’nün 68. Kongresi’nde kabul edilen 14 Şubat Dünya Öykü 
Günü’nün fikir babası ve başlatıcısıdır. Hüzünle Bazı Günler, Baştan 
Sona Yalnızlık, Belki de Kaybeden Zaman, Aşkın Halleri adlı öykü kitap-
ları ile Amida, Eğer Sana Gelemezsem adlı romanları yayımlandı. Bursa 
Yazın ve Sanatçılar Derneği BUYAZ tarafından 2009 yılında Onur 
Ödülü verildi. Gece, Bir Otel Odasında, Rojda, Ayna Yazıları, Kont’un 
Köpekleri adlı öyküleri Uluslararası PEN’in Diversity Projesi çerçeve-
sinde üç dile çevrilerek yayımlandı. Öyküleri Arapça ve İspanyolcaya 
çevrilen Karabulut’un iki öykü kitabı Bulgarca ve Makedoncaya çev-
rilmektedir. Düşler Öyküler ve İmge Öyküler dergilerini çıkardı.
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ROJDA

“İnsan olan aşkın gittiği yere kadar gider; bizim ona 
tanıdığımız sınırlardan başka sınırları yoktur.”

ITALO CALVINO

İlk kez bir fotoğraf stüdyosunda güzelliğinin farkına 
vardım, sonra da hiç iflah olmadım. Daha önceleri de 
gör düğüm oluyor, üniversitedeki hocalarından, dersle-
rinden, öğrenci olaylarından konuşuyorduk. Bazen bir 
sa nat etkinliğinde, bir kokteylde karşılaşıyor, bazen çay 
kah ve içtiğimiz kitapçıların masalarında laflıyorduk. Biz 
bü yüklerin büyülü dünyasını tanımaya çalışıyor, susuyor, 
gülümsüyor, bulunduğumuz ortamların havasını so lu
yor du. Bense salvo atışlarla yeni üyemizi tanımaya ça
lışıyordum. Bu daha çok, bir ağabeyin küçük kız karde-
şine takılması gibi bir şeydi. Annesi hep yanında oluyor-
du. Kart horozlardan yavrusunu korumaya çalışan anaç 
tavuk, ortalıkta pembe gülücükler dağıtarak dolaşıyor, 
yakından uzaktan bir tehlike belirdiğinde pürdikkat göz
lerini dikiyor, geriliyor, geriniyor, hızlı kanat çırpışla rıyla 
silahını gösteriyor, çaresiz kaldığında yavrusunu düş-
mandan uzaklaştırıyordu. Varlığımla anaç tavuğa ve yav
rusuna güven veriyor, yabancılara kapalı mekânlarına 



12

elimi kolumu sallayarak giriyor, geç vakitlere kadar içi-
yor, eğleniyorduk. Ardımda gezip tozmuşluğum, yaşa-
mışlığım, doymuşluğum, hareketlerimde ellisine yaklaş-
mış bir adamın rahatlığı ve olgunluğu vardı. Biraz aksi 
ol duğum söylenebilirdi, iyi kötü maceralardan geldiğim, 
sö zümü sakınmadığım; ama henüz bir yanlışım duyulma
mıştı. Bir kadının peşine düşmüşlüğüm, içip dağıtmış lı
ğım görülmemişti. Kendime göre bir yerim, yapılacak 
işlerim, büyük olmasa da hedeflerim vardı. Bir erkeğin 
ka   dına ihtiyaç duymasından daha doğal bir şey olamaz. 
Ha   va gibi, su gibi, ekmek gibi bir şey bu. Kimi zaman 
ya   şı yaşıma, dünyası dünyama yakın kadınlarla oluyor, 
ge   nellikle aşktan uzak birliktelikler yaşıyordum. İki yor-
gun insan birbirine arkadaş, anlayışlı birer eş, geçinip se
vi  şip gidiyorduk. Ama galiba, insan yaşlandıkça genç ka
dın lara daha çok ihtiyaç duyuyor. Hele bir şeyler yazıp 
bir şeyler çiziyorsanız, herkesten, her şeyden çok! Bu 
duy gunun farkındaydım, ama hiç bu kadar yakıcı biçim-
de hissetmemiştim. Gönlümü anaç tavuğa değil, yavru-
suna kaptırmıştım.

O günü kolay kolay unutamam. Bir cumartesiydi, 
ay   lardan marttı, ortalık günlük güneşlikti ve haziranda 
öl   mek için vakit daha çok erkendi. Objektifin karşısında 
poz veriyordum. Spotlar yanıp sönmeye başlamıştı. İki 
fo    toğraf karesi arasında şarabımı yudumluyor, fotoğraf-
çımla şakalaşıyor, gülümseyerek, sigara içerek, farklı 
poz  lar vermeye çalışıyordum. Karanlık odadan çıkmış, 
bir nazlı ceylan gibi yanımıza süzülmüştü. Güneydoğu 
Ana   dolu’nun yerel motifleriyle bezeli giysilerin içinde 
çok güzel, sıradışıydı. Nereden bulup buluşturmuşsa, in
 ce boynunda kolyesi, ayağında halhalı vardı. Yüzü Raqu-
el Welch’in ilk filmlerindeki yüzüne benziyordu. Yok 
yok, güzelliğini bir isyan gibi dünyaya haykıran bir Kürt 
kı   zıydı. Bir köşede unutulmuşluğuna başkaldırıyor ol-
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malıydı. Bizimle stüdyoya gelen o solgun küçük kız git-
miş, yerine bambaşka genç bir kadın gelmişti. Güzelliği-
nin farkındaydı, hınzırca gülümsüyordu. Gözlerime ina-
namıyordum. Kimse gözlerine inanamıyordu. Bir elimde 
si gara, bir elim başımda donup kalakalmıştım. Ne za man 
yer değiştirdik, o ne zaman objektifin karşısına geçti, da-
lıp gitmişim. Ayakta öylece izliyordum. Spotlar genç ko-
nuğumuza vuruyor, onu alımlı kılıyor, yönümü gösteren 
bir yıldız gibi parlıyordu. Bir düş mü görüyordum, yoksa 
ağır bir yükün altında mı eziliyordum ya da çaresiz bir 
yaz gının çekim alanına mı giriyordum, bilemiyordum. 
Ar kadaşlarımla konuşurken kendime gelmekte zorlan-
dım. Kırlara çıktım, kuşlara ağaçlara karıştım, güneşte 
ısındım. Adını heceledim. Rojda adının ona çok yakıştığı
nı düşündüm.

Gündüzüm gecem Rojda’yla geçiyordu artık. İçki-
ler, konuşmalar, arkadaşlar eski tadını yitirmişti. Akşam 
ma   salarından uzaklaşıyor, uzun yürüyüşlere çıkıyor, oda-
ma, kitaplarıma, karakalem eskizlerime kapanıyor, ka  fa
mı karıştıran kızdan kurtulmak için ne yapmam gerekti-
ğini düşünüyordum. Ne yaparsam yapayım, Rojda teh li
ke li bir macera gibi kendine çekiyor, günler geçtikçe 
unu tacağım yerde içimi kaplıyor, ona bağlanıyordum. 
En güzel çiçekler neden uçurumların kenarlarında açar, 
da    ha iyi anlıyordum. Uçuruma yuvarlanmak bir şey de-
ğildi de, bu yaştan sonra ite çakala maskara olurum kor-
kusu, en kötüsü de duygularımın karşılığını bulamama 
ola sılığı canımı sıkıyordu. Rojda’nın annesini, dostlarımı 
kay  betmek istemiyordum; Rojda üzülsün, bir rezalet 
çık   sın hiç. Hayatım tehlikelerle geçmiş, her dönem çıl-
gın koşuşturmaların içinde bulmuştum kendimi. Ardım-
da büyük savaşlarım, önümde rahat, sessiz bir hayat du-
ruyordu. Hayatımın oyununa, karşıma çıkan oyunculara, 
ba  na düşen rollere alışıktım. Rojda’yı tanımasam, bu 
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böy     le sürüp gidebilirdi. Gerçi yaşımın, annesiyle arkadaş
lığımın çizdiği sınırlar elimi kolumu bağlıyordu ama, 
içimdeki ses, hayatın bozup yeniden koyduğu kurallar, 
bir    birinden kesin çizgilerle ayrılan sınırları aşmam gerek
ti  ğini söylüyordu. Üniversiteli kız beni başka bir role so-
yunmaya zorluyor, harekete geçmem için kışkırtıp duru-
yordu. Rojda heyecanını yitirdiğim ilişkilerin yeni bir 
baş langıcı olabilir miydi? Çocuğum yaşında bir kıza tu-
tularak felaketimi mi hazırlıyordum?

İçinde sonbahar yaprakları gibi savrulduğumuz şu 
kent, üçbeş kişilik adalarımızda küçük mutluluklarla 
avunduğumuz şu insanlar, yalnızlığı, ölümü yüzümüze 
çar   pan şu şarkılar... Ömrümüzün son duraklarında hü-
zün başka bir şeydi oysa, ölümün kıyısında yalnızlık 
bam   başka. Her zamankinden çok başka bir şeydi mutlu-
luk. Benim için, bizim gibiler için, masum güzelliğinin 
ken    disinden öteye açılan kapılar olduğunu Rojda bile-
mezdi ki... Rojda güzel, bakışları büyüleyici, hayatsa 
duy  gularımız, arzularımız kadar bencil ve acımasızdı. 
Her şeye karşın, onunla olma arzusu aklımı başımdan 
alı yor, gözümü karartıyordu. Duygularım kabul etmeye 
ya    naşmasa da, mantığım, yazgımın da sınırlarını zorladı-
ğımı söylüyordu. Birlikte oldukça, ona baktıkça, bu dü-
şünceleri kafamda evirip çevirdikçe, insan intiharına na-
sıl adım adım yaklaşır, görebiliyordum. İçimdeki delikan
lı kendini hissettirmiş, gençlik yıllarımdaki heyecanı ya 
ka  lamıştım. Ölümüme de mal olsa ilk günahı işlemeliy-
dim. Artık daha fazla dayanamazdım: Hayatımda bir 
ke     re olsun, bu hikâyeyi yazacaktım.

Günler geçip gidiyor, Rojda’yla baş başa kalmak için 
fır sat kolluyordum. Fırsatçı konumda olmak beni kah re
di yordu ama, Rojda tutkusunu söküp atamıyordum 
içimden. Onu göremediğim günlerde annesinden ha   ber
ler alıyordum. Kızının beni sorduğunu, eğer ben var    sam 
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ar kadaş toplantılarına, gezip tozmalara, akşam ye  mek le
ri  ne gelebileceğini öğreniyordum. Bu hoşuma gi  diyor, 
Roj da’yla birlikte olmak için cesaretimi artırıyor du. Ne 
var ki, onunla hiçbir zaman baş başa kalamadık. Kırk 
yaş larında, ne güzel ne de çirkin olan, boyu kilosu orantı
lı, yüzü sevimli, kesinlikle iyi niyetli, iyi niyetli olduğu 
ka  dar kendisini dostlarına feda etmeye hazır kadın la, 
ben ve Rojda hep birlikte olmak zorunda kaldık. Hayat 
ba   na başka bir rol vermekte ısrarlıydı. Oysa baba ya da 
ağabey rolünü oynamak istemiyordum. Bu role isyan 
edi yor, kendime en iyi rolü, arkadaşıma en kötü rolü ve-
rirken, hayat kadar acımasızlaşıyordum. Rojda’nın rolü-
nün de annesinden aşağı kalır tarafı yoktu. Bir an için 
Roj  da’nın benden hoşlandığını düşünsem bile, o da iki 
ateş arasında kalacak ve ateş düştüğü yerde hepimizi bir-
den yakacaktı. Birkaç kez onlardan uzaklaşmayı, işimle 
evim arasında düz bir yolda yürümeyi, anıların, yüz  lerin, 
ses lerin arasında kaybolmayı denedim. Ancak ne yaptıy-
sam, stüdyoda çekim alanına girdiğim kızın ses  siz çağrı-
sına karşı koyamadım.

Bir akşamüstü Rojda’nın annesiyle buluştuk ve her 
za  man oturup bir şeyler içtiğimiz mekânları dolaşmaya 
baş  ladık. Uzak aşklarla hayatın gerçekleri arasında kıvra-
nıyor, umudun, hüznün içinden konuşuyorduk. Geçmişi
mi, geleceğimi, bütün varlığımı akşam sularının akıntısı-
na bırakmıştım. Hayatımda yapmadığım yanlışları yapa-
bileceğimi hissediyordum. Her şeyi herkesle yineleme-
nin verdiği o yapışkan sıkıntı. Tuhaf meraklarımızla, 
yapı şık kardeşler gibi yaşadığımız saplantılarımız. Yor-
gunluklarımız. Bir işe yaramadığımız duygusu. Anlaşıl-
mazlıklarımız. Geceler karanlık bir örtü gibi gözlerimize 
inerken, işte bu da bitti, öldün gitti der gibi derin uykula
ra yatmalarımız. Rojda tekdüze, sancılı bir hayatın için-
den göz kırpıyor, tertemiz güzelliğiyle ayaklarımı yerden 



16

kesiyordu. Uzun bir zamandır yaşamadığım melankoli-
nin kanatları arasındaydım. Yapmak istediklerimle yap-
mak istemediklerim arasında, ince bir çizginin her iki 
yanında dolaşıyordum. Arkadaşımın parmakları yüz çiz
 gilerimi keşfediyor, dudakları gözyaşları pınarında ku 
rumuş gözlerimi öpüyordu. Bu şefkatli ellere, beni arzu-
layan sabit bakışlara direnemem diye korkuyordum. 
Karşımda çekici bir kadın duruyordu, ama tükenmez bir 
arzuyla başımı döndüren, tepeden tırnağa beni harekete 
ge çiren kızıydı. Öylece sessiz kaldım, bir kaplumbağa gi
bi kabuğuma çekildim. Nereye yuvarlanırsam öyle tosto
parlak yuvarlanacaktım. İçtim, daha çok içtim. Sonra ge
ceyi birayla bitirmek için evine gittik. İnce geceliğiyle 
Roj da karşıladı bizi. Ben heyecanlandım. Annesi kaygı-
landı; yatması için Rojda’nın odasına gitmesini istedi. O 
git   memekte direndi. Annesi karşıma, kızı gelip yanıma 
oturdu. Biraların yerine nedense kanyak açıldı, nedense 
an   nesi her şeyi anlamış, olacaklara itiraz etmeyecekmiş 
gi   bi geldi.

Bütün ayrıntılarıyla anımsıyorum. Rojda yanımda 
kan  yak içiyor. İçtiğimiz içkilere, yaşadığımız yıllara yetiş-
mek istercesine, kanyağını her bitirişinde bardağına ye
nisini dolduruyor. Ona az iç diyorum ama çok içmesi 
ho şuma gidiyor. Ben de çok içiyorum, annesi de. Artık ne 
olacaksa olsun diyorum. Bir an Rojda’nın bana ağabey 
demediğini fark ediyorum. Yaşasın, Rojda adımla ses  le
niyor! Sıfatlarımdan, yaşımdan başımdan kurtulduğum 
için çok mutluyum. Rojda için umutlanıyor, annesi için 
kaygılanıyorum. Zavallı arkadaşım, oturduğu koltukta 
kıvranıyor, birden çok şey için acı çekiyor olmalı. Odala-
ra girip çıkıyor, mezelere, içkilere uzanıyor, bir süre göz-
den kayboluyor, başımızda dikiliyor, ne yapacağını bile-
mez bir halde dolaşıyor. Aldırmıyor görünüyorum. 
Rojda’nın saçları yüzümü yalıyor. Titreyen parmaklarımı 
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uzatıp Rojda’ya dokunmak, saçlarının kokusunu içime 
çekmek istiyorum. İçtiği son kanyaktan sonra bana doğ-
ru yaklaşınca, eski bir sömürgeci gibi kolumu Rojda’nın 
omzuna atıyorum. İçim bir hoş oluyor. Yine de kafamda-
ki savaşı anlatamam; ataklarla geri çekilmeler, kaleleri 
fethetmelerle cesetlerimi toplamalar arasında gidip geli-
yorum. Acıyla kıvranan kadının tepkisini görmemek için 
gözlerimi kapıyorum. Bana saatler gibi ge  len birkaç da-
kika geçiyor. Gözkapaklarımı aralayıp göz lerimi Roj da’ 
nın annesine dikiyorum. Hiçbir şey söylemiyor. Bana 
bakıyor, ne dost ne de düşman gibi, öylece, gözlerini ka-
çırmadan. Kötü, bu çok kötü! Benden tiksindiğini söyle-
mesini bekliyorum. Çok sinsi olduğumu söylemesini. 
Kararlıyım; ne olacaksa olsun, öyle ya da böyle, ip incel-
diği yerden kopsun! Irz düşmanlığıyla suçlasın, evinden 
kovsun... Rojda’nın saçlarını okşuyor, par maklarımı sır-
tında, ensesinde, kulak memesinde gezdiriyor, annesini 
izleyip tepkisini bekliyorum. Allah aşkına bir şey yapsın; 
ya bir şey söylesin ya odasına kapansın ya da çıkıp gitsin! 
Yo, odasına kapanmasın, çıkıp git mesin de, bir şey söyle-
sin. Nasıl söylerse öyle anlayacağım: Irz düşmanını ırz 
düşmanı, soysuzu soysuz! Bana al çak desin, bok herif 
de sin, ama karşımda susmasın!

Dışarıda gün ağarıyor. Oturduğumuz koltuklarda 
donup kalmış olmalıyız. Üç kişinin sessizce oturmakta 
ol duğu bu görüntü, etime batmış bir kıymık gibi canımı 
acıtıyor. Derken, ne oluyorsa oluyor, Rojda odasına kaçı-
yor, annesi gelip yanıma oturuyor. Korku dolu gözlerle, o 
bi zim çocuğumuz diyor. Yanlış duymuyorum: O bi  zim 
ço cuğumuz! O bizim vatanımız, o bizim umudumuz 
der gibi çıkıyor sözcükler ağzından, hedefi şaşırmayan 
kur şunlar gibi beynime saplanıyor: O bizim çocuğumuz! 
Ar kadaşının kız çocuğunu çalarken suçüstü yakala nan 
bir hırsızın ruh hali içindeyim. Soğuk soğuk terliyorum. 
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