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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Avrupa, Orta Çağ’ın karanlığından rasyonel düşünce ile kurtul-
manın yolunu arar. Akıl ve bilim ışığında bir dünya kurma vaadi, 
Aydınlanma Çağı’na özgü özgürlükçü ifadelerdir. Aydınlanmanın 
insanlığa birçok olumlu katkısı olmuştur. O günden bugüne bilim 
ve teknolojideki gelişmelerin hızına yetişmek mümkün değildir 
ancak tüm bunlara paralel bir şekilde insani yönden de beklenen 
medeniyet seviyesine ulaşıldığı söylenemez. Oysa Akıl Çağı’nın 
insana vadettiği en önemli şey; herkese farklı şeyler çağrıştırsa da 
genel olarak hür ve insanca bir yaşam, eşitlik ve adalete dayanan 
bir yönetim sistemi olan demokrasiyi de içeren “özgürlük” değil 
miydi?

Avrupa edebiyatını güncel olarak izleyen Tanzimat yazarları-
nın, “hürriyet” kavramı ile öylesine büyülenmeleri, yaşadıkları 
devrin atmosferi ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenledir ki Namık 
Kemal, “Hürriyet Kasidesi”nde “Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile 
imhâ-yı hürriyet / Çalış idraki kaldır muktedir isen âdemiyetten” 
diye seslenir. Bu ünlü beytin ikinci dizesindeki “idrak” kelimesi; 
muhakeme yapmayı, başka bir deyişle diyalektik bir çıkarımda 
bulunmayı ifade eder. Bugün bu kelimelerin yerine kullandığı-
mız “düşünmek” mastarı, aynı anlam gücüne sahip değildir an-
cak anlamı yoğundur ve kulaklarda yer etmiş bir ünü de vardır. 
Bilindiği üzere Descartes’ın “Düşünüyorum öyleyse varım.” sözü, 
insana kendisini hatırlatması bakımından zihinlerde yer etmiş-
tir fakat ne var ki uzmanlar, teknoloji ile iç içe yaşamanın sonucu 
olarak insanların düşünme gücünü çok iyi kullanamadıklarını 
söylüyorlar. İyimser bir yaklaşımla teknoloji, bilgiye ve kültüre 
ulaşmada bir araç olarak kullanılsa bile, insanın duyuşsal zekâ-
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sını geliştirmede kitaplar kadar etkili olabileceğini düşünmek zor. Durum 
böyleyken kitap okumanın önemi bir kez daha tartışılmaz olur çünkü bil-
mek bir anlamda özgür olmaktır. Buna karşın bilen insanların toplumda 
daha fazla acı duydukları da bir gerçek olup düşünce adamları ve sanatçı-
lar, toplum sorunlarına karşı daha duyarlıdır. Onların ürettikleri düşünce 
ve sanat eserleri, öncelikle kendi toplumsal şartlarından doğmuştur. Bu 
nedenle bir milletin sanat eserlerine bakarak o milletin estetik algısı hak-
kında çok şey öğrenmek mümkündür.

Edebiyat sosyolojisi, edebiyatın hayatı yansıttığı gerçeğinden hareket ile 
edebî eseri inceleyerek geçmiş tarihlere uzanır ve bir devri aydınlatma-
yı amaçlar. Bununla da kalmayıp sunduğu bilgiler ile sosyolojik anlam-
da geçmişle bugünü kıyaslama fırsatı verir. Buradan hareketle Tanzimat 
Dönemi ile günümüz edebî eserleri karşılaştırılarak incelenirse o günkü 
toplumsal sorunlar ile bugünküler arasında ne gibi bir fark olduğu görü-
lebilir. Bununla birlikte toplumsal sorunlar, hızla değişen ve düzensiz şe-
hirleşmenin yaşandığı günümüzde katlanarak artmaktadır. Tanzimat Dö-
nemi’nden bu güne yaklaşık 160 yıl geçmesine rağmen o gün sorun olan 
meselelerin, bugün çözüldüğü söylenemez. Dahası sorunlar, günün ko-
şullarına göre değişik boyutlara evrilerek daha da içinden çıkılmaz bir hal 
almaktadır. Gerçi edebiyatın toplumsal sorunları çözmek gibi doğrudan 
bir işlevi yoktur fakat edebiyat, bir milletin kritik dönemlerinde bu göre-
vi dolaylı olarak üstlenebilir; Tanzimat Dönemi’nde olduğu gibi. Ancak 
toplumsal sorunlar, bir malzemeden ibarettir. Ta ki yazar, onu insani bir 
duyarlılıkla ele alıp kurguya aktarana değin. Öyle ki bir eserin isminden 
uzun yıllar söz ettirebilmesi, insanı bütün yönleriyle anlatma başarısına 
bağlıdır. Toplum hayatı içerisindeki bireyin dramını yansıtabilme gücü, 
bir yazarı başarıya götürür. Edebiyat araştırmaları açısından önemli olan 
budur. Edebî türlerin estetik değeri, biçim ve içerik özellikleriyle birlikte 
değerlendirilmelidir.

Yıldırım Türk’ün Hikâyeleri 

1975 yılında Sivas’ın Suşehri ilçesinde doğan Yıldırım Türk, ilk ve ortaöğ-
renimini bu ilçede tamamladıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olur. Hikâyeleri 
Hece Öykü, Yedi İklim, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Türk Edebiyatı ve 
Mavi Yeşil dergilerinde yayımlanır. 

Toplum hayatında birey olarak yer almak, ruh sağlığı yerinde bir birey ola-
rak bir meslek icra etmek ve aynı zamanda yazmak, üçü de ayrı bir rol üst-
lenmeyi gerektiren misyonlardır. Yaşadığı çağın sosyal, siyasal ve ekono-
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mik sorunlarını idrak etmiş bir birey olan Yıldırım Türk; aynı zamanda bir 
hikâye yazarı ve öğretmendir. Bilindiği gibi Türk edebiyatında öğretmen 
kökenli birçok yazar vardır. Onların eserlerindeki toplumsal gerçeklere 
hassasiyet, mesleğin kendine has özelliğiyle açıklanabilir. 

Türk okuru, modern hikâye ile Tanzimat Dönemi’nde tanışır. Servet-i Fü-
nun Dönemi’nde yetkinleşen bu tür, edebiyatımızda çok sevilmiş ve birçok 
yazarın yazı hayatına başlamasında bir basamak teşkil etmiştir. Cumhuri-
yet Dönemi’nde ise klasik kurgunun yanı sıra durum hikâyesi de kaleme 
alınmış olup hikâyenin biçim ve içerik yönüyle değişime açık olmasından 
dolayı tanımını yapmak gittikçe zorlaşmıştır. 

Hikâye, romana göre kısa oluşu yönüyle bugünün okuruna tavsiye edilme-
ye uygun bir türdür. Hem sözü uzatmadan yerli yerinde söylenmeye im-
kân verir hem de hikâyede verilmek istenen her ne ise hemen her kültür 
seviyesindeki okurun bunu anlaması kolaydır. Dünya ve Türk edebiyatın-
da çok iyi hikâye yazarları vardır. Klasik hikâyecilerin yanı sıra çağdaş ya-
zarların da okur bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesi üzerinde etkisi 
çok büyüktür. Bu düşüncelerden hareketle Yıldırım Türk’ün Ayrı Düşmüş 
Zamanlar ve Kapıdaki Yüzler başlıklı hikâye kitapları incelendiğinde onun, 
kendi yaşadığı çağın toplumsal şartlarını öne çıkarma eğilimi taşıdığı gö-
rülür ancak bu toplumsal şartlar, kuru bir gerçeklikten ibaret değildir. Ya-
zar; hikâyelerinde ele aldığı her konuyu, farklı bir tema ile ayrıntı arasında 
ilgi kurarak anlatır. Okuru, içinde yaşadığı gerçekleri düşünmeye zorlar ve 
böylece onun bilinç seviyesini yükselterek insani duyarlılığını geliştirme-
yi amaçlar. Bir anlamda yukarıda “özgürlük” kavramına vurgu yapılırken 
belirtildiği gibi, okurun özgürleşmesine katkı sağlar ki bu da sanat adına 
az bir kazanç olmasa gerektir. 

Göç Olgusu ve Yabancılaşma 

Yıldırım Türk’ün 2012’de yayımlanan Ayrı Düşmüş Zamanlar başlıklı ese-
rinde, on sekiz hikâye yer alır. Eserde yer alan ilk hikâye “Göçüyoruz”, ko-
nusu yönüyle daha önce Refik Halit Karay’ın kaleme aldığı “Garaz” hikâ-
yesine çok benzer. “Garaz”da, İstanbul’a taşınan bir ailenin orada geçi-
nemeyince köye geri dönüşünün birey üzerinde bıraktığı yabancılaşma 
etkisi anlatılır. “Göçüyoruz”da da aynı durum söz konusudur. İstanbul’da 
geçinemeyince köyüne geri dönen bir Hurdacı Kâmil’in kendi kültürüne 
yabancılaşması ve kendi memleketinde hissettiği değersizlik duygusu, 
hikâyenin temasını oluşturur. Hurdacı’nın okul çağına gelmiş iki çocuğu 
vardır. Karısı evlere temizliğe gider. Kıt kanaat yaşamaktayken bir sabah, 
gecekondusu yıkılınca köye geri dönmek zorunda kalırlar fakat bir kere 
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şehir hayatını gördükten sonra köyde de yaşamalarına imkân kalmamıştır 
artık. Bu nedenle tekrar, bir daha geri dönmemek üzere İstanbul’a göçerler. 
Hikâyenin kısaca olay kurgusu böyledir.

“Göçüyoruz” başlıklı hikâyeyi değerli kılan, ele alınan konunun insani bir 
duyarlılıkla ve edebiyatın kendine has öz ve biçim uyumuyla kurgulan-
masıdır. Hurdacı’nın şehirde geçen günleri, ilk dört sayfada anlatılır. İlk 
sayfada, onun zayıf vücudu tasvir edilir; kendisini şehre ait hissetmeyişi, 
devasa binalar, ışıltılı vitrinler, şık kadınlar, şımartılmış çocuklar ile aşa-
ğıdakilerin hayatı arasında kapatılması imkânsız bir zıtlık vardır. Her tür-
lü kapkaç, şehrin kültür dokusunu bozanlar, şehre ucube gibi sokulanlar 
aşağıdakiler arasından çıkar. Hurdacı, kendisini çok ezik hissetmektedir; 
öyle ki başkalarının gözünde de topladığı hurdalardan farklı görünmedi-
ğini düşünür: “Şehrin en büyük sorunu, en büyük düşmanı bendim sanki. 
Ortadan çekilsem her şey düzelecekmiş gözüyle bakılırdı.” (s. 10) diye için-
den geçirir. 

Hurdacı, ne şehre ne de köye kendini ait hisseder: “Sahi, ben kimdim, nere-
ye aitim?” (s. 16) şeklinde kimlik sorgusu yapar. Bir insanın öz vatanında 
gurbet duygusu yaşaması ve kendisini değersiz hissetmesi, toplum haya-
tında birçok şeyin yanlış olduğunu düşündürmesi bakımından iyi tespit 
edilmiş bir sorundur. Hurdacı, geneli yansıtan bir örnek tiptir sadece. Kö-
yünde geçinecek kadar toprağı olmayan yüzlerce insandan bir tanesidir. 
Onun kimliğinde aşağıda olanların bir insan olarak ne hissettiği, bulun-
dukları yerden dünyayı nasıl algıladıklarını anlamak mümkündür. Yazar; 
sıradan bir hayatın içinde, sıradan bir insanı görmeyi ve onda saklı olan 
güzellikleri yazmayı başarmıştır. Hurdacı, hayatın tüm zorluğuna rağmen 
yozlaşmaya direnen; “haramı”, “helali” sorgulayan ve alın terinin, emeğin, 
namusun her şeyden daha önemli olduğunu çocuklarına anlatmaya ça-
lışan bir babadır aynı zamanda. Hayatta her şeyin maddi güçle değerlen-
dirildiği çağımızda “kanaat” duygusunu özellikle çocuklara anlatmak ve 
bunu, onların anlamasını beklemek gittikçe güçleşmektedir. Gelir adalet-
sizliği, insanlar arasındaki sınıf farkını belirginleştirmekte; bunun sonu-
cu gençler, geleceğe ümitsiz bakmaktadır. Öte yandan ahlaki yozlaşma ile 
yoksulluk arasında kesin bir ilişki kurulamasa da tamamen ilgisiz olduğu 
da söylemez fakat zenginliğin bir sınırının olması, “nitelikli dolandırıcılık” 
gibi yeni bir terimin dilimize girmesine sebep olmuştur. Kanaat duygusu-
nun kaybolduğu toplum hayatında kimse birbirine güvenmemektedir. Bi-
linen bu gerçekler, hikâyede anlatılmıyor ama okur, toplumsal sorunların 
asıl nedenini düşünmeye zorlanmaktadır:
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“Çocuklar, kendilerinden utanıyor, kendileri gibi olamıyorlardı; taviz vere-
rek arkadaş ediniyorlardı. Kendilerini değersizleştirerek diğerlerini değer-
li kabul ediyorlardı. Kendi tercihleri değildi ki bu hayatı seçmek, bu yaşta 
hayatın karşısına maskesiz çıkmaya neden utanıyorlardı? Elden sabun gibi 
kayıp gideceklerdi sanki.” (s. 11) Hurdacı’nın bu sözlerinden çocuklarının 
geleceği için endişelendiği anlaşılmaktadır çünkü çocukları kendisini 
beğenmeyerek “Herkesin babası arabalı, takım elbiseli, gezerken parfüm 
kokuyor; bizim ise üstümüz başımız neden kir, pas içinde, neden ter koku-
yor?” (s. 11) diye sorar. Onların bu kıyaslamaları, gelecekte bir gün, “iyiyi” 
ya da “kötüyü” seçmek gibi bir durumda kalırlarsa tercihlerinin ne olabi-
leceğini düşündürür. Bu da hikâyenin derin yapısında okunabilmektedir 
ki burada kanaat duygusunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Hurdacı, 
köyüne özlem duyduğu anlarda “Ne olurdu sanki zalimlerin; mazlumla-
rın sırtından kazandığı bir dünyada kimseye muhtaç olmadan, ezmeden, 
ezilmeden yaşayabilseydik?” diye geçirir aklından. Tekrar köyüne gitmek 
ister ama köylünün “Onlarca kişi gitti, bir iş tuttu da bir sen mi bulamadın 
avanak?” (s. 12) diye kendisine gülmesinden korkar. 

Hurdacı, gecekondusunun yıkılmasından sonra köyüne döner ama artık 
burada yaşaması da kolay olmayacaktır. İlk önce köy kahvesinde durumu 
merak uyandırır. Herkes fakirliği bir suç olarak görmekte ve bunun so-
rumluluğunu ona yüklemektedir. Onun köyde yapılan işin karşılığında 
kazanılan parayı yeterli görmemesi, köylülerce “çalışmaya gönlünün ol-
mamasına” yorulur. Doğru bir tespittir bu. O, artık köye yabancılaşmıştır. 
İstanbul’da sefalet içinde yaşamasına rağmen yine de orayı özler. Karısı 
da kendisinden farklı değildir. Komşu kadınlarla sohbet bile edemez, ince 
topuklu ayakkabısını seyre dalar, temizliğe gittiği evlerin mobilyalarını 
düşünür. Şehirde bir gün kendisinin de sahip olacağını düşündüğü bu mo-
bilyalara kavuşma ümidini kaybetmenin üzüntüsü içindedir. Çocuklar ise 
İstanbul’dan getirdiği oyuncaklarıyla oynar; köyün çocuklarıyla kaynaşa-
mazlar. Topraktan uzaklaşmak, bir bakıma insandan da uzaklaşmalarına 
sebep olur ki bu da yine, hikâyenin derin yapısında okunan bir temadır. 

Toprağa ve Eski Günlere Özlem

“Hatıralar Gel Deyince” adlı hikâyede, apartman dairesinde yaşamaya mec-
bur kalan güngörmüş bir ninenin köyüne özlemi anlatılır. Baharla birlik-
te yeniden doğan nine, apartmanda durmak istemez çünkü toprağıyla 
birlikte insandan da kopmuştur. Köyde Kel Hacı’nın sağlığını, Güllü’nün 
oğlunun İstanbul’dan gelip gelmediğini, Köşlerin Ahmet’in askere nereye 
gittiğini, komşusu Kekeç Rızaların güzün yapılan düğününü merak eder; 
eski günlerin özlemiyle yaşamaktadır. 
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Kapitalizme Karşı Oluş

“Ayrı Düşmüş Zamanlar”da ise memleket davasına gönül veren Hakkı ağa-
beyin idealist ruhunu kaybedip müteahhit olması anlatılır. Geriye dönüş 
tekniğinden faydalanılarak kurgulanan hikâyenin anlatıcısı Hayri; bir 
gün, lise arkadaşı Yılmaz’ı ziyaret eder ve ondan Hakkı ağabeyinin çok 
değiştiğini öğrenirse de inanmak istemez. Ancak onu da ziyarete gitti-
ğinde “Hakkı İnşaat ve Hafriyat” yazan daireden içeri girince çok şaşırır. 
Hakkı ağabey, bir zamanlar Ocak’ta sohbetleriyle gençlere “mukaddes bir 
davanın peşinden koşmayı” ve “ulvi sevdalarla sevdalanmayı” anlatırken 
şimdi milletvekili olma hırsına kapılmıştır. Oysa bir zamanlar çocuklara 
Nurettin Topçu’yu, Erol Güngör’ü, Osman Yüksel Serdengeçti’yi okutur-
ken şimdi, yıllarca dava için uğraşıp kendisini ona adamanın sonucu, yıp-
ranmak dışında eline bir şey geçmediğini anlatır. Duydukları karşısında 
hayal kırıklığına uğrayan Hayri, onun yanından ayrılıp otogara gittiğinde 
kendisini tanıyan Sedat’ın sesiyle irkilir. Onun “Ocak... Dava…” (s. 31) söz-
leriyle gönlüne su serpilir; kurumaya yüz tutmuş çınarın yeni filizler ver-
mesinden memnun olur. Hikâyenin böyle bitirilmesiyle anlam bütünlüğü 
sağlanır.

“Çay Ocağında Karışır Zaman”da ise Mustafa amcanın kendi adabına göre 
çay ocağını nasıl işlettiği anlatılır. Gençliğini boş heveslerle geçiren Mus-
tafa amca, bir gün Hz. Peygamber’i rüyasında görünce hayatında yeni bir 
sayfa açar. Eskiye dair ne varsa hepsini siler ve geçmişi hâlde yaşamak için 
bu ocağı tertip eder. Musluk yerine, Çullu yolundan getirdiği suyla çay 
demler; ilk defa gelenden çay parası almaz; selam vermeyene çay, demini 
almayan çayı da kimseye vermez. Ayrıca çay verildiğinde bekletilmeden 
içilmelidir; soğutulmasına tahammül edemez. Aslında çay bahanedir. Bu-
rada kalabalığın gürültüsünden boğulan insanlar, bir çay içimi sohbet ile 
huzur bulur. Ocakta; Mesnevi’den Safahat’a, birçok konuda kitabın bulun-
duğu bir de kütüphane vardır. Güzel ahlakın dalga dalga yayıldığı, birçok 
konunun konuşulduğu bu mekânda; simitçisinden profesörüne, elekt-
rikçisi, sucusu, balıkçısı, memuru kaynaşmış hâldedir. “Araf’taki haya-
tın dünyadaki tezahürü” olarak nitelenen bu ocakta; üstünlüğün parada 
pulda değil, takvada olduğunu düşünenler, yalanın riyanın bulaşmadığı 
insanlar toplanır. Burası, biraz da sırtını çarşıya dönmüşlerin sığınağıdır. 
Her ne kadar ütopik görünse de yaşanmışlık hissi uyandıran bu hikâye-
de yazar, sınıf farkını ve kapitalizmi dolaylı olarak eleştirir. Hayatın doğal 
akışı içinde kaynaşan insan profiliyle aslında düzeni bozan şeyin “hırstan 
ve kibirden” başka bir şey olmadığı mesajını verir. 
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Eğitim-Öğretimin Önemi ve Öğretmen Duyarlılığı

Gerçek hayattan bir kesit izlenimi uyandıran “Kasiyer Kız” ve “Bir Yıldız 
Düştü” adlı hikâyelerde, bir öğretmenin görevinin sadece ders saatiyle sı-
nırlı olmayıp nerede olursa olsun onun kalbinin hep öğrencileriyle çarp-
tığı görülür. Bir öğretmenin mezun ettiği öğrencileriyle günün birinde 
nerede, ne zaman ve nasıl karşılaşacağı belli olmaz. Okul sıralarında ge-
leceğe dair ümit dolu günlerine ortak olmuşken günün birinde her bir 
öğrencinin farklı yerlere savrulmasını izlemek ve onların kötü kaderine 
seyirci olmak, idealist bir öğretmeni yaralayan en büyük acı olsa gerektir. 

“Kasiyer Kız”da, eski bir lise öğrencisi ile karşılaşan öğretmenin duygu ve 
düşünceleri yansıtılır. Aslı, müzik öğretmeni olmak isterken bir markette 
çalışmak zorunda kalmış ve bu durumu da büyük bir olgunlukla “Nasip!” 
(s. 49) diyerek kabul etmiştir; oysa sınıf arkadaşı Selma, özel bir üniversi-
tede hukuk okuyup avukat olmuş ve ağır ceza hâkimiyle evlenip İstanbul’a 
taşınmıştır. Bu kıyaslama, okul bitince eşitliklerin de ortadan kalktığına 
dikkat çekmek içindir. Hikâyede, patron-işçi yani ezen-ezilen zıtlığına da 
dikkat çekilir. Patron, kanaatkâr bir kız olduğunu söyleyerek Aslı’yı zor 
şartlar altında çalıştırmaktadır. Diğer gençler gibi haftada bir gün izin, 
yerli yersiz zam istemeyen Aslı; kendisinin pazar günleri birkaç saat idare 
edilmesine minnettardır. Ağır yük taşır, yerleri siler, kasaya bakar. Oysa 
genç kızdır, hayalleri olmalıdır. Onun bu hâlini gören öğretmen; okulda 
zorla yaptırılan işlere karşı çıkan öğrencisinin, iş yerinde de patrona dikle-
neceğini sanır. Birgün hesapta açık çıkınca Aslı, işinden ayrılmak zorunda 
kalır. Onun yapacağı işe talip yüzlerce genç vardır. “Kapitalist düzende mal 
biriktirenler, kasaları dolduranlar, binaların katlarını artıranlar” oldukça 

“azgın dünyanın dişleri” onları öğütecektir. Öğretmen, “her sönen yıldız-
dan” biraz da kendisini sorumlu tutar ama nerede hata yaptıkları üzerinde 
durmaz. Hikâyenin derin yapısında, “adaletsiz düzene baş kaldırılmazsa 
bozuk düzen böyle devam eder mesajını çıkarmak mümkündür. “Boşluk” 
hikâyesinde ise öğretmenlerin, eğitim sorunlarını tartışmak için sarf et-
tikleri çabanın kısır tartışmaların ötesine geçemediği üzerinde durulur.

“Bir Yıldız Düştü”de de benzer bir durum söz konusudur. Babası ölünce am-
casının yanında sevgisiz büyüyen Şenay, içine kapanır ve hiç konuşmaz. 
Onun bu hâline üzülen öğretmen, bir gün evlerine gider ve annesiyle ko-
nuştuğunda “Konuşup da ne olacak hoca, okula gitmeyecek bir daha!” (s. 
82) sözünü duyar. Öğretmen, durumu okul müdürüyle paylaşırsa da bir 
sonuç alamaz. Birkaç gün sonra da onu, pazarda tanımadığı kırk yaşında 
bir adamın yanında görür. Şenay, yine konuşmaz; öğretmen onun parma-
ğındaki yüzüğü görünce büyük bir üzüntüyle öylece kalır.
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“Ayazda Güvercin İzleri”, bir öğretmenin Çukurcalı Nazdar ismindeki öğ-
rencisine yazdığı mektuplardan oluşur. Öğretmen; Çukurca’da çalışırken 
insanlarla kaynaşmış, onların dertlerine ortak olmuştur. Halk; yoksulluk-
tan, sefaletten kurtulmanın tek çaresinin okumak olduğunu anlamıştır. 
Ayrıca iyiyi kötüden ayırmasını öğrenerek kandırılmaktan da kurtulacak-
tır. 

“Bâkî Çemende Hayli Perişan İmiş”in konusu ise edebiyat dersinde Bâkî’nin 
bir gazelini okuyan öğretmenin divan şiirinin güzelliklerini öğrencileri-
ne anlatamamaktan duyduğu üzüntüdür. Öğretmenin okuduğu beytin 
ardından öğrenciler “Âmin” der. Günümüz Türkçesiyle de okusa haylaz 
öğrencilere dersi dinletemeyeceğini bilen öğretmen; değişen şeyin ne ol-
duğunu, ruhları neyin katılaştırdığını sorgular. Ayrıca okul ortamında 
ince duygulardan yoksun idarecilerin katı üslubuna da üzülür. Sorgulana-
mayan hiyerarşik sistemde “sahte” ilişkilerle süren iş hayatı oldukça yıp-
ratıcıdır. Oysa şiir, insanı insan kılabilecekken bunun güzelliğinin anlaşı-
lamaması çok acıdır. Göreve başladığı yıllardaki heyecanını yitiren öğret-
men; hayatın bir tadını bulamaz çünkü “doğruluk, saygı” gibi erdem kabul 
edilen, onlarla biraz daha insan olunan özelliklerin şimdi “alay” konusu 
olduğunu görmektedir. Sınıfta öğrencileri susturup derse geçmek istediği 
bir anda, müdür yardımcısının çat kapı içeri girerek “Affedersiniz hocam, 
ders boş sanmıştım!” demesiyle utancından yerin dibine girer. Sonra zi-
lin çalmasıyla öğrenciler, dışarı çıkar ve öğretmen titrek sesiyle duvarlara, 
boş masaya son beyti, kendi kaderini okur gibi okur:

Bâkî çemende hali perîşân imiş varak  
Benzer ki bir şikâyeti var rûzigârdan. (s. 136) 

“Talaş Yığını”nın konusu ise bir marangozun yanında tatilde çalışmaya 
başlayan küçük Rıza’nın patrondan kötü muamele görmesidir. Babası onu 
patrona emanet eder ama patron ondan adam olmayacağını söyleyerek 
çocuğa fena hâlde dayak atar. Rıza, işi bırakıp okula devam eder ancak 
onun bıraktığı işe Yetim Ethem’in başlaması, güçsüz olanların kötü kader-
den kaçmasının mümkün olmadığı gibi bir sonucu düşündürmektedir. 

Eşyanın Ruhu 

İyi bir yazar, herkesin göremediği hayat gerçeklerini görüp anlar ve onu 
kurguya aktarır. Hayatın inceliklerini görmek; insanı anlamak, onu sev-
mek ve ona değer vermek ile mümkündür çünkü bakmak ile görmek ara-
sındaki ince çizginin ayrımına burada varılır. Bu anlamda Yıldırım Türk, 
baktığı şeyi görmesini bilen bir yazardır. Öyle ki o, insanın yanı sıra eşya-
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nın da bir ruhu olduğunu görür. “Kilitli Parke Taşı” hikâyesinde, değişen 
değer yargılarının insana verdiği acılara eşyayı da ortak eder. Bozulan çev-
reyle birlikte topluma can veren kültürel dokunun da yok olduğunu, kişi-
leştirilen bir kilitli parke taşının dilinden aktarır. İnsan gibi eşyanın da bir 
kaderi olduğunu anlatmak ister.

Ecdadın, insanı çevreyle birlikte yaşatma düşüncesiyle estetik dokuyu 
gözeterek kurduğu şehirlere inat, günümüz dünyasında ranta dayalı bir 
ekonomi anlayışının öncelenmesi, yazarı son derece rahatsız eden bir so-
rundur. Dikey yapılaşma; insanı, topraktan koparıp betondan yapılan kü-
çük kutucuklara hapsetmiştir. Apartman hayatına mahkûm olan insan, 
zamanla eskiye ait kültürel değerlerini yitirirken yozlaşma da beraberin-
de gelmektedir. Toplumsal yapıyı ayakta tutan eski kültürün yerini alacak 
yeni bir değer sistemi yoktur. Yabancılaşma, yalnızlık ve maddiyata odaklı 
kuru bir hayat; eskinin güzelliklerini bilenlere zor gelmektedir. 

Belediye seçimlerine yakın, belediye binasının önüne döşenen bir kilitli 
parke taşı, çevresini inceler; üzerine basıp geçenlerin kim olduğunu bilir, 
dertlinin derdini anlar, çıkar gözetenlerin hırsını seyreder. Seçimden son-
ra belediye binasına elleri çiçeklerle tebrik ziyaretine giren takım elbiseli-
ler ile yırtık lastik ayakkabılı insanlar arasındaki zıtlığı gören odur. Bazen 
bir kadının çivi topuklu ayakkabılarıyla ciğerini delmesinden acı duyar, 
bazen bir müteahhidin balgamlı tükürüğünden tiksinir, bazen de su fatu-
rasını yatırmak için gelen yaşlı teyzeye üzülerek bir hayır sahibi yok mu-
dur diye söylenir. Başkanın, müteahhidin önünde eğilmesi gücüne gider. 
Arka tarafındaki boş arazide oynayan çocukların topuna bıçak saplayan 
da bu müteahhittir. Park yapılmaya uygun olan bu arazi, yediden yetmişe 
herkesin dinlendiği bir yerken usulsüz çalışmalardan sonra üzerinde dev 
bir alışveriş merkezi yükselir. Yeni bir seçim yaklaşırken inşaat ihalesini 
alan yeni müteahhit, sökülen eski taşların yerine başkana yaraşır, “sinüs 
taşı” döşemeyi teklif eder. Kilitli parke taşı, kamyonlara yüklenen taşlar 
arasına karışmıştır.

Yıldırım Türk’ün 2018’de yayımlanan Kapıdaki Yüzler adlı kitabında da on 
sekiz hikâye vardır. Bu hikâyelerden biri olan “Geçtim Dünya Üzerinden” 
hikâyesinde kişileştirilen bir kitaptır. Bir market rafından kitapsever bir 
adamın kütüphanesine götürülen kitap, adam ölünce kütüphanedeki tüm 
kitaplarla birlikte bir sahafa satılır. Ardından edebiyat ödevini yapmak 
isteyen bir lise öğrencisi tarafından alınır ama genç, onu okumak yerine 
ödevi bilgisayardan araştırır. Bulamayınca da kitabı fırlatıp atar, sonra da 
rafa kaldırır. Ancak evin hanımı onu, eskiyen kapağıyla rafta görmek iste-
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mez ve ikinci el kitap alıp satan bir kitapçıya götürerek çok satan bir kitap 
ile takas eder. Sonra sahaf, bu kitapla birlikte birçok kitabı evine götürür. 
Ancak bir ikindi vakti kedisini ziyarete gelen arkadaşlarına çay yaparken 
arkadaşlarından biri, kişileştirilen kitabı çantasına atar. Daha sonra bu ki-
tap, raftan rafa dolaşır durur. En sonunda kaldırım üstünde bir akşamüstü 
kapak rengi solmuş, bazı sayfaları katlanmış, satır araları çizilmiş, kenar-
larına notlar düşülmüş bir hâlde beklerken artık yeni sahibinin hurda kâ-
ğıt toplayan birisi mi külah yapmak isteyen bir bakkal mı yoksa parası an-
cak denkleşen kitap meraklısı biri mi olacağını düşünmekte; eski okurla-
rın özlemini duymaktadır. O an tesadüfen yazarıyla karşılaşır. Her ikisi de 
çok duygulanır. Aradan geçen zaman, yazarını da kendisi gibi yıpratmıştır. 
Yazarı, kitabın tozunu eliyle sildiğinde kitabın onca yıllık acısı dinmiş gibi 
olur. Sonra yazarı, bir şey söylemeden kitabı alıp koltuğunun altına sıkıştı-
rır ve ağır adımlarla yürür. Bir kitabın hayat macerasını anlatan hikâyede, 
kitabın alınıp satılmasını bir olay olarak değerlendirmek mümkündür. 

Yazarın, Kapıdaki Yüzler adlı kitabında yer alan “Son Konak”ta ise kişileşti-
rilen varlık, eski bir konaktır. Güngörmüş insanlara özgü bir karakter veri-
len konak, eski hayatın özlemini duymaktadır. Bir zamanlar insan sesinin, 
misafirin eksik olmadığı konağın sahipleri, eli açık insanlardır. Kapıdan 
geleni boş çevrilmezler; namaz kılar, Kur’ân-ı Kerim okur, dua ederler. Eski 
konakların hepsi yıkılınca bir tek bu konak kalmıştır. Müstakil evlerin ye-
rini apartmanların, dükkânların yerini de marketlerin almasının eleştiril-
diği hikâyede, konağın “Sadece değişen ve betonlaşan biz konaklar mıydık 
acaba?” (s. 51) diye sorgulaması, aslında beton yapılaşmayla birlikte insan 
yüreğinin katılaştığına da bir ima içermektedir; çünkü eskilerin eşyaya 
yansıttığı incelik, şimdi soğuk duvarlarda görünmez. 

“O Kitabevi” de “Son Konak” ile aynı kaderi yaşar. Kitabevinin yerine inter-
net kafe açılmıştır. Yazarın, burada ayrıntısına giremediğimiz diğer hikâ-
yelerinin konusu ise bireysel duygu ve düşünceler olup bunlarda, daha çok 
değişen hayat durumları, aydın yalnızlığı ve akan zaman içerisinde insa-
nın kaderi üzerinde durulur. Yazar, toplum hayatında ilkeli bir duruşla 
meslek icra etmenin zorluğunu iyi tespit etmiş ve bu konuya da “Hastane 
Koridoru” ve “Akıp Giden Günler”de yer vermiştir. 

Yıldırım Türk’ün hikâyeleri, daha çok hayattan bir kesit sunması yönüyle 
durum hikâyesi özelliği taşımaktadır. Yazar; kendi yaşadığı çağın iklimi-
ni yansıtırken insan merkezli bir tutum sergilemiş, düşünce ve duygusal 
yönü kuvvetli hikâyeler kaleme almıştır. Onun hikâyelerinde en dikkati 
çeken tema, maneviyatın yerini, maddeye bırakması sonucu insanın du-
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yarsızlaşmasıdır. Histen yoksun insan, aynı zamanda ince düşünmekten 
de yoksun insan demektir. Sahihliğin yerini, samimiyetsizliğe bıraktığı bir 
toplumsal hayattan özünü kaybetmiş bir eğitim sistemine, bir toplumun 
yavaş yavaş nasıl değişmeye başladığını okura göstererek onun bilinç dü-
zeyini yükseltmeye çalışan yazar; aynı zamanda büyüsü bozulmuş yeni 
dünya düzeninde dürüstlüğün, kanaatkârlığın bir edem olduğunu da ıs-
rarla savunur. Ayrıca böylesine mesajlarla yüklü olan hikâyelerinde edebî 
kaygı da gözetmiştir. Akıcı bir Türkçe ile her bir hikâyesinde ayrı bir kurgu 
tekniği deneyerek modern hikâye türünün gelişmesine de katkı sağlamış-
tır. 
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