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Ben Miyim Kurban?

DİDEM GÖRKAY

İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi’ni ikincilik-
le bitirdi. Jale Sancak ve Semih Gümüş’ten yazarlık 
dersleri aldı. Yazıları ve öyküleri Cumhuriyet Kitap 
Eki, Dünyanın Öyküsü, Sarnıç, Kurgu, Öykü Tekne-
si, Deliler Teknesi, Şiiri Özlüyorum, Galapera, Aratos 
gibi birçok dergide yer aldı. 2004 yılında intihar eden 
Özge Dirik’in şiirlerini, 2009 yılında yayınlanan, 
Hayat Susunca Konuştu Ölüm adını verdiği kitapta 
topladı. Aynı yıl Gökyüzüne Düşerken Melekler adı 
altında intihar eden şairler antolojisini hazırlayıp ya-
yınladı. Brezilya ve İstanbul’da yaşayan yazarın Eksik 
Bir Şey mi Var? adını taşıyan bir öykü kitabı bulun-
maktadır.

RECEP USTA

1980 yılında Rize’de doğdu. İstanbul’da başladığı 
okul hayatını Anadolu Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nde tamamladı. 1996 yılında kitap 
sektöründe çalışmaya başladı ve 2010 yılından 
itibaren kitapla ilgili tanıtım çalışmalarına ağırlık 
verdi. Kültür sanat sayfalarına eleştiri yazıları 
yazmaya ve bağımsız editör olarak yayınevleri 
için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Recep Usta 
birçok edebiyat dergisinde yayınlanan öykülerini 
yakın zamanda kitaplaştırma hazırlığı içindedir.
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Ayşe Kulin – Kurban  

Bensu Kaya - Askı 
Didem Görkay – Büyü 

Elvan Arpacık – Ya Sabır 
Fatma Burçak - İyi Çocuktu Sedat 

İlknur Tolunay - Sahip 

Mehmet Fırat Pürselim - Beyaz Gelinlik 

Mine Söğüt – Beni Öldürmek İsteyen Muhteşem Hayat 
Münire Özgencan - Karlı Bir Gün 

Nilüfer Açıkalın - Kıyılan 

Özlem Kiper - Mor ve Ötesi 
Seda Özay - Körebe 

Sercan Zorbozan - Viski 
Şule Öncü - Totem ve Tabut 

Tomris Uyar - Hakların En Güzeli 
Zafer Doruk – Teyzem 

Ayşe Kulin – Kurban (Şiir) 





“…hiçbir çiçek benim ölü bedenimde açmayacak...”

Medyada, şiddet kurbanı kadın haberiyle karşılaş-
madığımız gün kalmadı! Üzülüyoruz, öfkeleniyoruz 
ve bir şeyler yapmak istiyoruz. Sonra benzer bir 
başka haber daha çıkıyor karşımıza. Sonra bir ha-
ber daha… İsimleri ve hikâyeleri değişse de şiddet 
mağduru kadınlar, hiç kapanmayan açık bir yara gibi 
karşımızda durmaya devam ediyor.

Bu tablo değişmediği ve bu şiddete her gün yeni bir 
kurban verdiğimiz için, yapılan hiçbir yasal düzenle-
menin çözüm üretemediğini de görüyoruz. Kadına 
yönelik şiddetin kaynağını geleneklerde aramak, te-
mel olarak savunma, otorite ve tahakküm güdüleriy-
le ortaya çıkan şiddeti önlemeye yetmiyor. Tam bu 
noktada, sürekli hale gelen bu acı karşısındaki çare-
sizlikte edebiyata yönelmenin bir fark yaratabilece-
ğine inandık. Hazırladığımız kitap, temel olarak bu 
düşüncelerle ortaya çıktı.

Ben miyim Kurban? adlı kitabımızın hikâyesi, Didem 
Görkay’ın hemen her gün karşımıza çıkan kadın ci-
nayetlerine karşı bir edebiyatçı olarak neler yapa-
bileceğini düşünmesiyle başladı. İlk olarak, şiddete  



maruz kalan kadınlar konusuna dikkat çekmek üze-
re Büyü adında bir öykü yazdı. Daha sonra, bu ko-
nuyu sadece bir yazarın değil, farklı yazarların ka-
leminden çıkmış öykülerle ele almaya karar verdi. 
Edebiyat çevremizden aynı hassasiyeti paylaşan 
yazarlarla temas kurdu, onlardan öyküler yazması-
nı istedi. Recep Usta, bu süreçte projeye dahil oldu. 
Temas kurduğumuz hemen tüm yazarlar, öyküleriyle 
destek vermek istediler bu çalışmaya. Otuzun üze-
rinde öyküye ulaştıktan sonra, öykülerin bir kitap 
haline getirilmesi gerekti. Derlediğimiz öykülerle bir-
likte birkaç yayınevinin kapısını çaldık, bazılarının 
kapısında uzun süre bekledik ve nihayetinde Mona 
Kitap’ın yayın yönetmeni Arzu Çağlan ile bir araya 
geldik.

Kadınların hak ettikleri değeri onları kırmadan, kay-
betmeden fark edebilmek ümidiyle derlediğimiz öy-
küler arasından bir seçki yaptık. Sonuç olarak, 16 
yazarımızın 16 öyküsü ve Ayşe Kulin’in Kurban adlı 
ilk kez yayımlanacak bir şiirinden oluşan Ben miyim 
Kurban? adlı kitabımız çıktı ortaya. 

Bu süreçte bize destek veren tüm yazarlarımıza, 
2003 yılında aramızdan ayrılan Tomris Uyar’ın Hak-
ların En Güzeli adlı öyküsünün kitabımızda yer al-
ması için gerekli izni veren Yapı Kredi Kültür Sanat 
Yayıncılık A.Ş.’ye, Everest, Phoenix, Sel Yayınları ve 
son olarak sosyal sorumluluk projemizde bizimle iş-
birliği yapan TOÇEV’e teşekkür ediyoruz. 

Didem Görkay - Recep Usta
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KURBAN 1

Gençliğime iki koçu bedel biçtiler 
Üçüncüyü benim için kurban ettiler 

Amanın beni başlık için yaktılar 
Sürme gözlü koç mu ben miyim kurban?

Ayşe Kulin

“A yakaltında dolanıp durmayın,” diye ba-
ğırdı elindeki tavayı sallayarak üzerlerine 
doğru koşan aile büyüklerinden biri, “çı-

kın bahçeye orada oynayın!”

Çocuklar nişana hazırlanan evin telaşlı kadınları-
nın sağından solundan fırlayarak, itiş kakış bahçeye 
koşuştular.

Ev her zaman kalabalıktı. Ama iki gün dür, nişan 
törenine katılmak için uzak köy ve kasabalardan ge-
len akrabalarla dolup taşmaya başladığından beri, 

Ayşe Kulin, Bir Varmış Bir Yokmuş, Everest Yayınları, İstanbul, 2006, 
s. 113-145



Kurban

odalarda adım atacak yer kalmamıştı. Yerlere serili 
yer yataklarının üzerine, içlerinde türlü tatlılarla boy 
boy siniler konmuştu. Çocuklar sinilere kazara ayak-
ları takılmış da düşüyormuş gibi yaparak, etrafa saç-
tıkları sarı burmaları, baklavaları aşırıp duruyorlardı.

Temel, evlerine doluşan akraba çocuklarıyla oy-
nayıp eğlenmekten hoşnuttu ama yüreğinin derin-
liklerinde mızmız bir sızı vardı. Abla gibi bildiği, çok 
sevdiği gencecik hala kızını iki ay sonra başka bir di-
yara gelin edeceklerdi. Seher’in hep gülen, ışıklı ye-
şil gözlerini, beline kadar uzanan kumral örgüsünü 
çektiğinde bir at gibi kişneyerek onu odalarda kova-
lamasını, neşeli kahkahalarını, türkülerini, en çok da 
“bir varmış bir yok muş” diye başlayan masallarını 
çok ama çok özleyecekti.

Gencecikti Seher. Babası birkaç yıl önce ölmüştü 
ve ağabeyleri, bu çok neşeli, hayat dolu kız kardeş-
lerinin adına laf, başına da bir iş gelmeden kocaya 
gitmesini uygun görüyorlardı. Seher’in saçlarını pen-
cere önünde taraması, alış veriş ederken bakkalın 
delikanlı oğluyla uzun süren sohbetleri, radyoda ça-
lan şarkılara eşlik etmesi, omuzlarını titrete titrete 
oynak türkülere tempo tutması gibi, kimi büyüklerin 
bağışlanmasını zor buldukları suçları vardı. 

Aile büyükleri, bir akraba sünneti için gittikleri 
çay bahçesinde, ona göz koyan ve ağa oğlu olduğu 
söylenen güneyli damat adayının evlenme teklifini 
geri çevirmemişlerdi. Kısmeti geri çevirmek doğru 
olmazdı. Kız, kısmeti açıkken verilmeliydi kocaya.

Sonra alimallah kısmet bir küserse, bir daha evle-
rine uğramaz, evde kalıverirdi kız.


