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ÖN SÖZ 

 

Edebiyatımızın Cumhuriyet dönemi içerisinde görmezden gelinen önemli 

isimlerinden biri Kâmuran Şipal’dir. İlk şiirini 1949’da, ilk öyküsünü 1951’de 

yayımlamıştır. Yayımladığı ilk ürün şiir olmasına rağmen öykü, roman özellikle de 

çevirmenlikle ilgilenmiştir. 

Kâmuran Şipal üzerine yazın dünyamızda çok söz söylenmemiş, yazar gerekli 

ilgiyi görmemiştir. Bu nedenle “Kaynakça” da görüleceği üzere yazar hakkında yazılan 

birkaç makale, ansiklopedi maddesi haricinde bir çalışma yapılmamıştır. Yapılan birkaç 

küçük değerlendirme Şipal hakkında çok yönlü bir boyut taşımamaktadır. Bu nedenle Türk 

edebiyatında öykücülük, romancılık, çevirmenlik alanında özgün duruşuyla farklı ve özel 

bir yere sahip olan Kâmuran Şipal ile ilgili böyle bir araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Çalışmamızda birincil kaynaklardan, metinlerden faydalanmaya özen gösterdik. 

Eserimiz  “Giriş”, “Hayatı”, “Eserleri”, “Sanatı”, “Sonuç”, “Kaynakça”, “Ekler” ve 

“Dizin”den oluşmaktadır.  

“Giriş”te Türk hikâyeciliği ve tarihçesi üzerinde durduk. Kâmuran Şipal’in Türk 

öykücülüğü ve romancılığındaki yerini belirtmeye özen gösterdik. 

Birinci bölümde yazarla yaptığımız telefon görüşmelerinden aldığımız bilgilerden, 

üzerinde yazılmış yazılardan, yakınlarından edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak hayatını 

anlattık. Behçet Necatigil ile mektuplaşmalarından yararlanarak hayata karşı tavrı, 

ilişkileri, mizacı üzerinde ayrıntılı bir değerlendirme yapmaya çabaladık. 

Ancak Şipal’in yaşamı ve eserleri üzerine kendisiyle konuşma yapmak isteğimize 

tüm ısrarımıza rağmen prensipleri gereği karşılık vermemesi, yaşamı hakkındaki 

bilgilerimizin kısır kalmasına neden oldu.  

İkinci bölümde Kâmuran Şipal’in eserleri ana hatlarıyla belirtildi. “Öykü”, 

“Roman”, “Şiir”, “Çeviri” alt başlıklarının ayrıntılı hâlini sonraki bölümlerde ele aldık. 

Araştırmamızın üçüncü bölümünde yazarın sanat hayatını detayları ile inceledik. 

Önce öykü anlayışını ardından öykülerinin özetlerini verdik. Daha sonra öykülerini 

“Fikirler”, “Figürler”, “Anlatıcı ve Bakış Açısı”, “Anlatım Teknikleri”, “Zaman”, 

“Mekân”, “Dil ve Üslup” alt başlıklarına ayırarak inceledik. 
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Yazarın romanlarını öykülerinde uyguladığımız plana göre değerlendirdik. Sadece 

iki romanı olan yazarın roman anlayışını, her iki eserin tüm özellikleriyle birbirini 

desteklemesi açısından, öykülerde olduğu gibi tek başlık altında anlattık. 

“Sonuç” ta Kâmuran Şipal’in sanatı ve eserleriyle bunlara zemin oluşturan mizacını 

da içine katarak ulaştığımız fikirleri ifade edip, edebiyatımızdaki konumunu tespit etmeyi 

istedik. 

“Kaynakça” da Şipal üzerine yazılmış yazılara, hakkında bilgiye yer verilen 

kaynaklara değindik. 

Çalışmada öne çıkan önemli isimlerden “Dizin” oluşturduk. “Dizin”e çok sık tekrar 

eden “Kâmuran Şipal” benzeri sözcükleri koymadık. 

Eserimizin sonunda Kâmuran Şipal’le ilgili fotoğraflar bulunmaktadır. Fotoğrafları 

kronolojik olarak yerleştirdik. 

Kâmuran Şipal Türk edebiyatında fazlaca ele alınmamıştır. Yazar kendisi ve 

yakınlarının yaşamı hakkında bilgi vermekten ısrarla kaçınmıştır. Bu nedenle 

çalışmamızda eksikler ve kusurlar olabilir. Bu gerçeği kabul ederek, çalışmamıza hoşgörü 

ile yaklaşılmasını umuyoruz. 

Çalışmam esnasında; Kâmuran Şipal isminin belirlenmesinden başlayarak, her 

konuda sabır ve desteğiyle yanımda olan, saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN’a 

şükranlarımı sunarım. 

Yazar ile ilgili görüşlerini, bilgilerini bizimle paylaşan YKY editörü Murat 

YALÇIN’a, araştırmacı yazar Necip TOSUN’a, akademisyen yazar Hilmi YAVUZ’a, 

bilgileri, yönlendirmesi, babası Behçet NECATİGİL ile anılarıyla ışık tutan Ayşe 

SARISAYIN’a teşekkür etmekten onur duyarım. 

 

     Ruşen Eşref BAYRAKTAR 

              Konya -2013   
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KISALTMALAR 

 

a.g.e.                          :  Adı Geçen Eser 

a.g.y.   : Adı Geçen Yazı 

Ank.   : Ankara 

Ans.   : Ansiklopedi 

bk.   : Bakınız 

bs.   : Baskı 

C.   : Cilt 

Çev.   : Çevirmen 

DK   : Demir Köprü 

Gen. bs.                     : Genişletilmiş Baskı 

hzl.   : Hazırlayan 

İst.   : İstanbul 

Prof. Dr.  : Profesör Doktor 

s.   : Sayfa 

S.   : Sayı 

SS   : Sırrımsın Sırdaşımsın 

TDK   : Türk Dil Kurumu 

vb.   : Ve Benzeri 

Yay.   : Yayınları 

YKY   : Yapı Kredi Yayınları 

yy.   : Yüzyıl 
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GİRİŞ 

 

Canlılar içerisinde insanın farklı yönlerinden biri meraklı olmasıdır. İnsanoğlu 

merak eder; gözlemler, inceler, araştırır, düşünür, anlamaya ve öğrenmeye çalışır. 

Ardından anlatmaya ve öğretmeye başlar. Böylece yazma serüvenine katılır. 

Anlatma çabası kişinin araç anlayışına yönelmesine neden olur. Burada devreye 

şiir, hikâye ve roman girer. İnsanlar kimi zaman bir tür üzerinde yoğunlaşır, kimi zaman da 

bunlardan birkaçını birden kullanır. 

Batı’da bir yazarın son basamağı şiirdir. Doğu’da ise edebiyat, şiirle başlar. Ancak 

hikâye daha kapsayıcı, evrenseldir. Nitekim herkesin bir hikâyesi vardır. 

Edebiyat insanın anlatma ve yazma çabasının tamamını karşılar. 

 

1. Edebiyat Kavramı 

Edebiyat kavramı Arapça kökenli bir kelimedir. Türk yazınında bu kelimenin 

kullanılması çok eskilere dayanır. Batı’da “literatür” olarak karşılık bulur. ‘Edeb’ 

kökünden gelmesine rağmen ahlak bilgisi olarak karşılık bulmaması sözcüğü ne denli 

içselleştirdiğimiz ve doğru yere oturttuğumuzun kanıtıdır. Üstelik kelimenin ilk ve en eski 

anlatımının “davet” olmasına karşın sözcüğün argo kullanımı edebî kalmayı başarmıştır. 

Nitekim edebiyat, “dille yapılan güzel sanat dalı” olarak anılagelmiştir1. Bu güzel sanat 

dalı aynı zamanda bir bilim dalı olarak varlığını sürdürmüştür. Birileri kurgular, anlatır 

edebiyat sanatını icra eder, başka birisi ortaya çıkan metni inceler ve edebiyat bilimini 

üretir. 

Edebî ürünler içerisinde en yaygın olan tür şiirdir. Yazın dünyasının mazisine 

bakıldığında, şiir en çok üretilen ürün gibi görünse de, modern şiiri bir yana ayırdığımızda, 

eski manzumların, destan, mesnevi vb. türlerin bir hikâyesi olduğu görülür. Bu yüzden bu 

manzumları da olay çevresinde gelişen metinler içerisine alırız. Böylelikle bir olayın 

anlatıldığı, belli bir hacme sahip eserleri karşılayan öykü kavramı edebiyatın birincil 

üretimini oluşturur. 

 

 

 

                                                
1 İsmail Çetişli; Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Akçağ Yay., Ankara, 2008, s.70. 
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2. Öykü ve Hikâye Üzerine 

Türk edebiyatında öykünün içeriğinin eleştirisi kadar öykü ve hikâye kavramı 

çatışması da ses getirmiştir. Destandan halk hikâyesine geçişin ilk örneğini oluşturan Dede 

Korkut Hikâyeleri’ne de Dede Korkut Öyküleri diyemeyişimizin altında yatan, bu “öykü” 

kelimesini yakıştıramayışımıza sebep de dil alışkanlığı, kulak aşinalığımız mıdır? 

Edebiyatımızda “öykü” kavramı Nurullah Ataç ile kullanılmaya başlanmıştır. Hâlâ 

“hikâye” ile “öykü” birlikte kullanılmaktadır. Metinlerinde her iki kavramı da kullanan kişi 

bir yönden üslupsuzlukla suçlanmış, bir yönden bu, bir dil zenginliği sayılmıştır. 

Mehmet Harmancı “öykü” ve “hikâye” kavramlarının dönemsel kelimeler 

olduğunu söylemiş, “öykü”nün “hikâye”nin yerini alacağına inandığını belirtmiştir.2 

İsmail Çetişli, “hikâye” ve “öykü” kavramları üzerinde durmuş ve gelişim süreciyle 

ilgili bilgiler vermiştir: 

 “O zaman hikâye, bugün ‘öykü’de ifadesini bulan tek bir ürün değil, ‘mit’ten 

‘modern hikâye’ veya ‘roman’a kadar uzanan türler manzumesinin genel adıdır… Edebiyat 

bilimiyle uğraşanların öncelikle şu gerçeği bilmesinde büyük fayda var: Genel veya 

bugünkü dar anlamıyla hikâye, diğer bütün edebî form veya türlerde olduğu gibi, tarihi 

içinde, dinamik bir oluş veya oluşum süreci yaşamıştır.”3 

 

Öykü ve hikâye kavramlarını ayırmanın gereksizliğine inanan yazarlar yazın 

dünyamızda daha çoktur. Ömer Lekesiz, Doğan Hızlan bu kişilerin başında gelir.4 

Kanaatimizce hikâye kavramı genel olarak tahkiyeli metinleri karşılamakta; öykü 

ise modernleşen hikâyeyi içermektedir. Günümüz metinlerinde öykü kavramının daha çok 

tercih edilmesi bunun göstergesidir. Ayrıca metinlerin içeriksel ve biçemsel yanlarını 

tartışmak dururken isim karmaşası oluşturmak edebiyatımıza katkı sağlamayacaktır.  

 

 

 

 

                                                
2 Mehmet Harmancı “Hikâyenin Dünyasında Türk Öyküsünün Enlem ve Boylamı Üzerine Bir İnceleme”, 
Konya’da Düşünce ve Sanat, TYB Konya Şubesi Yay., Konya, 2003, s.289. 
3 İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş/2, Akçağ Yay., Ankara, 2004, s.17. 
4 Bedia Koçakoğlu, Aşkın Şizofrenik Hâli – Sevim Burak, Palet Yay., Konya, 2009, s.16-17. 



 VIII

 

3. Türk Edebiyatında Öykücülük 

Türk edebiyatında Batılı hikâye tarzı Tanzimat’la birlikte gelmiştir. İlk yerli 

hikâyeyi Ahmet Mithat Efendi’nin (1844-1913) Letaif-i Rivayat (1870) adlı eseriyle, ilk 

Batılı tarz hikâyeyi Samipaşazâde Sezai’nin (1860-1936) Küçük Şeyler (1890) adlı 

hikâyesiyle görmekteyiz. Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat’ın siyasî hayatında etkin bir rol 

oynar. Eserlerinde siyasî fikrini simgeleyen tipler çizer. Rakım Efendi idealize edilmiş bir 

Osmanlı insanıdır. Onun bu fikrî hayatına Namık Kemal ve Mizancı Murat da katılır ancak 

onlar Osmanlılık fikrine İslamcılığı da katarlar. Namık Kemal Cezmi’siyle, Mizancı Murat 

Turfanda mı Turfa mı? eserleriyle ideolojilerini öne çıkarır.  

Tanzimat anlayışına uygun olarak toplumsal konulu ve sade dille eser yazma 

çalışmaları ilerleyen dönemlerde, Servet-i Fünûn’da ve Fecr-i Âtî’de, bireysel temalara 

yönelmiştir. Ayrıca, dil ağdalı bir hâle gelmiştir. Bu süslü yapı uzun ömürlü olmamıştır. 

Öykünün millî edebiyat döneminde yükselişe geçtiği görülmektedir. Öykü, İstanbul’dan 

çıkmış, Anadolu’ya yönelmiş hatta köyü anlatmaya başlamıştır. Dil, daha sade bir özellik 

kazanmıştır. Bu bağlamda Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın Küçük Paşa’sı (1910), Nabızâde 

Nazım’ın (1862-1893) Karabibik (1890) eserinden sonra ikinci önemli köy romanı oluştur. 

Diğer yandan Refik Hâlit Karay’ın (1888-1965) Memleket Hikâyeleri (1919), öykü türünün 

lokomotifi olmuştur. Millî anlayışın halka ulaşma araçlarından biri olan öykü, Ömer 

Seyfettin (1884-1920), Hâlide Edip (1884-1964) ve Yakup Kadri (1889-1974) ile sosyal 

meseleler içeren bir tür hâline gelmiştir. Bu yazarlar, muhtevayı eserlerinde öne 

çıkarmasına rağmen üslup kaygısından uzak kalmıştır. Özellikle Hâlide Edip’te biçeme 

dikkat edilmediği görülmektedir. * 

II. Meşrutiyet döneminde hikâyede Ömer Seyfettin ve Refik Hâlit Karay; romanda 

Hâlide Edip ve Yakup Kadri öncü kişiler olmuştur. Milliyetçilik akımının yoğunlaştığı bu 

dönemde Aka Gündüz, hayal ve gerçek karışımı içeren eserleriyle öne çıkar.  

Memleket edebiyatına katkısı olan Hâlide Edip, döneminde yayımlanan gazete ve 

dergilerde gözlemlerini hikâyeleştirerek yazar. Bu hikâyelerini sonradan Dağa Çıkan Kurt 

(1922) adlı eserinde toplar. Memleket edebiyatında önemli yeri olan diğer isim ise Refik 

Hâlit Karay’dır. İstanbul’da yaşayan yazar, genç yaşta sürgün edilmiştir (1913-1918). 

Sürgün hayatını fırsata çevirmiş ve yakından tanımaya başladığı Anadolu’yu Memleket 

Hikâyeleri’nde (1919) anlatmıştır. 

*Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923, İnkılap yay., İstanbul, 1995, s.179-180 
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Millî Mücadele döneminden itibaren başlayan ve Cumhuriyet edebiyatında 1940’lı 

yıllara değin geçen sürede öykü konuları birbirine yakınlık göstermektedir. Anadolu’ya 

yönelen hikâye Anadolu halkını anlatmaya başlar, millî manevî değerleri öne çıkarır. 

Değişen siyasî hayat karşısında doğan yeni değerler yüceltilmeye başlanarak cehaletin 

sebep olduğu kayıplar gösterilmeye çalışılır ve bilgiye, eğitime, bağımsızlığa, manevî 

değerlere, ahlaka değer verilir.  Diğer yandan yazarlar eskiyle hesaplaşma yoluna 

giderler.* 

Öyküde ve romanda, dünya edebiyatında da olduğu gibi zamanla anlayışlar 

değişmiştir. Türk edebiyatında öykü ve roman, klasik olmaktan çıkıp modern, modernist ve 

postmodern özellik kazanmıştır.  Edebiyatımızda öne çıkan, Tanzimat’tan Kâmuran 

Şipal’e dek gelen hikâyeci/öykücü silsilesini şöyle sıralayabiliriz: 

Samipaşazâde Sezai (1860-1936), Nabizâde Ahmed Nâzım (1862-1893), Hüseyin 

Rahmi Gürpınar (1864-1944), Hâlit Ziya Uşaklıgil (1866-1945), Memduh Şevket Esendal 

(1883-1952), Hâlide Edip Adıvar (1884-1964), Ömer Seyfettin (1884-1920), Abdülhak 

Şinasi Hisar (1888-1963), Refik Hâlit Karay (1888-1965), Reşat Nuri Güntekin (1889-

1956), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1888-1965), Halikarnas Balıkçısı (1890-1973), 

Osman Cemal Kaygılı (1890-1945), Selahattin Enis (1892-1942), Fahri Celal Göktulga 

(1894-1975), Nahit Sırrı Örik (1895-1960), Sadri Ertem (1898-1943), Peyami Safa (1899-

1961), Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983), Bekir 

Sıtkı Kunt (1905-1959), Kenan Hulusi Koray (1906-1943), Sait Faik Abasıyanık (1906-

1954), İlhan Tarus (1907-1967), Sabahattin Ali (1907-1948), Kemal Tahir (1910-1973), 

Ziya Osman Saba (1910-1957), Orhan Kemal (1914-1970), Haldun Taner (1915-1986), 

Ümran Nazif Yiğiter (1915-1964), Peride Celal (1916-2013), Samim Kocagöz (1916-

1993), Tarık Buğra (1918-1994), Feyyaz Kayacan (1919-1993), Mehmet Seyda (1919-

1986), Samet Ağaoğlu (1919-1982), Sabahattin Kudret Aksal (1920-1993), Necati Cumalı 

(1921-2001) Yusuf Atılgan (1921-1989), Vüsat O. Bener (1922-2005), Zeyyat Selimoğlu 

(1922-2000), Oktay Akbal (1923-…), Muzaffer Hacıhasanoğlu (1924-1985), Nezihe Meriç 

(1925-2009), Kâmuran Şipal (1926-…)… 

Bilindiği üzere modern hikâye iki ana tarz üzerinde yürür: Maupassant tarzı hikâye 

(olay hikâyesi) ve Çehov tarzı hikâye (durum/kesit hikâyesi)… 

 

*İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 4.bs., Dergah yay., İstanbul, 2003, s.237-379. 
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Olay hikâyeciliğinin edebiyatımızdaki öncüsü Ömer Seyfettin’dir.  

O, hikâyeciliğimizde bir yapı taşıdır. Öykülerinde Maupassant tarzının gereği 

olarak olay örgüsünü ön plana çıkartmış, idealize tipler yaratmış, sağlam bir kurguyla, ders 

verici hikâyeler üretmiştir. Belli vaka örgüsü üzerine kurulan klasik hikâye anlayışı 

Tanzimat’tan 1940’lı dönemlere dek gelmiştir. 

Durum hikâyeciliğinin öncülüğünü Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket 

Esendal yapmıştır. Sait Faik Abasıyanık, Türk öykücülüğünün yarınlarını kuran kişidir. 

Çehov tarzının sonucu olarak, olayların insanlar hatta doğa üzerindeki etkilerini öne 

çıkarmış, sıradan olayların içinde farklılık yaratmıştır.  

Sait Faik, öykü yazarları arasında öykü sayısının çokluğu, konu çeşitliliği, öykü 

yazma yönteminde yaptığı değişiklikle dikkati çeker. Edebiyata şiirle başlayan yazarın 

1935’te yayımlanan ilk hikâyesi Semaver’le ünü yayılır. Yazar etrafındaki sevgisiz 

yaşamları aktarır. Bunu yaparken gerçekçilikten faydalanır ancak yine de okuyucuyu 

gerçekten uzak özgün bir dünyaya sürükler.  Sayısı yüz elliyi aşan öykülerinin, konusu 

çoğunlukla kısa bir süre içinde görülen kişiler, olaylar olduğundan, öykülerinde 

alışılagelen giriş-gelişme-sonuç bölümleri bulunmaz. Bu özellikleriyle bir durum öyküsü 

niteliği taşıyan öyküleriyle klasik yöntemden ayrılmıştır. 1923-1940 yılları arasında başlıca 

öykü yazarları olarak yer alan yazarlarımızın ele aldıkları konulara göz atıldığında gözleme 

dayalı gerçekçiliğin gittikçe geliştiği görülür. Öykünün ayrı bir tür olduğu görüşünün 

ortaya konmasıyla birlikte sanatın toplum üzerinde bir işlevi olması gerektiği düşüncesinin 

de egemen olmaya başladığı söylenebilir. Bu düşüncenin yanı sıra yalnızca öyküler 

yazmayı gerçekçilik için yeterli gören yazarlar da göze çarpar.  Öykü yazma yönteminde 

ise, bir yandan klasik öykü yazma yöntemi gelişirken, öte yandan Sait Faik'le başlayan 

"giriş, gelişme, sonuç" bölümü olmayan durum öykülerinin yaygınlaşmaya başlaması öykü 

yazma yönteminde yapılan değişiklikte ilk adımlar olarak önem taşır5.   

Sait Faik’le hemen hemen aynı çizgide buluşan diğer hikâyeci Memduh Şevket 

Esendal’dır. Romanlarıyla da tanınan yazarı asıl ününe kavuşturan hikâyeleridir. 

Eserlerinde hiçbir siyasî eğilim bulunmaz. Hayattan öylesine sıradan konular ve kişiler 

seçer ki her şey, herkes tanıdık gelir. Hikâyelerinde ana vaka denilebilecek bir unsur dahi 

görmek zordur. 

                                                
5 http://www.turkceciler.com/Dersnotları/cumhuriyet_donemi.html (14.11.2013). 
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Türk edebiyatı zaman ilerledikçe durum öykücülüğünü daha çok benimsemiş, 

önemsenmeyen ayrıntıların fark edilmeyen izlerinin peşine düşmüştür. Batı öykücülüğünde 

de durum farklı değildir. 

Muhtevası daha çok günlük hayatta olan Çehov tarzında teferruatlı anlatım, tasvir, 

yazar hâkimiyeti baskın değildir. Pek çok şey okuyucuya bırakılır. Göstermenin ön plana 

çıktığı bu tarzda sezdirme önemsenir. 

 1940-1950 yılları arasında öyküleri ile de tanınan yazarlar olarak Memduh Şevket 

Esendal, Halikarnas Balıkçısı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Bilbaşar, Orhan Kemal, 

Kemal Tahir, Samim Kocagöz, Cevdet Kudret, Yaşar Kemal öne çıkar. Toplumcu 

gerçekçiliği bilinçli bir biçimde savunan, 1950'den sonra yetişen yazarlara öncülük eden 

yazarlardan biri de Sabahattin Ali’dir. Kuyucaklı Yusuf (1937) ile kasaba yaşamına değinen 

yazar Anadolu gerçeğini öne çıkarır. O, toplumcu gerçekçiliği sanatlı söyleyişlerle süsler. 

Birçok edebiyatçıda olduğu gibi edebiyat hayatına şiirle (Dağlar ve Rüzgâr, 1943) başlar 

ve hikâyeye geçer. Hikâyelerini Değirmen (1935), Kağnı ( 1936), Ses ( 1937),  Yeni Dünya 

(1943), Sırça Köşk (1947) isimli eserlerinde toplar. 1970’li yıllarda gelişecek olan 

hikâyedeki kadın sorunları temini o, kırklı yıllarda eserlerinde işler ve ezilen kadınlara 

karşı merhamet duygusunu öne çıkarır.  

Türk hikâyeciliğinin durak noktalarından biri Sadri Ertem’dir. Meşhur romanı 

Çıkrıklar Durunca (1931) ‘da olduğu gibi hikâyelerinde de işçi sınıfına yer verir. İşçi-

işveren sorunlarının anlatılması onunla başlar. Hikâyelerinin çoğu kitaplaşmamış olan 

yazar, yeni toplum düzeninde görülmeye başlanan alt ve orta sınıfların sözcülüğünü 

üstlenir. Hikâyelerini Silindir Şapka Giyen Köylü (1933), Bacayı İndir Bacayı Kaldır 

(1933), Korku (1934), Bay Virgül (1935), Bir Şehrin Ruhu (1935) adlı eserlerinde 

toplamıştır.  

 

Döneminin en önemli hikâyecisi olan bir diğer isim Halikarnas Balıkçısıdır.  

Zengin ve kültürlü bir hayat tarzı olan yazarın asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı’dır. O, Ege 

ile özdeşleşmiş, sürgüne gönderildiği Bodrum’un bir parçası olmuştur. Sait Faik gibi denizi 

ve denizcileri hikâyelerinde konu edinen yazar, Yahya Kemal’in hayali olan Akdeniz 

edebiyatını kurar. Hikâyelerini Ege Kıyılarından (1939), Merhaba Akdeniz (1947), Ege’nin 

Dibi (1952), Yaşasın Deniz (1954), Gülen Ada (1957), Ege’den (1972), Gençlik 

Denizlerinde (1973) adlı eserlerinde toplar.  
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 50’li yıllarda konu çeşitlenmesinin arttığı görülür. Eleştiriler yapılmakla birlikte 

daha çok gözleme dayanan gerçekçilik yeğlenir. Romanlarda olduğu gibi, öykülerde de 

Anadolu'ya halkın yaşayışına eğilme ağırlık kazanır. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'ndan 

sonra  

 

Anadolu'nun durumu, İkinci Dünya Savaşı'nın toplumumuzda yarattığı ahlak çöküntüsü ve 

çeşitli olumsuzluklar, ele alınan konulardır.  Yazarlar bireye önem vermeye başlar6. 

1960-1970’li yıllarda öykü yazarları sayısında büyük artış görülmüştür. 70’li 

yılların diğer bir önemi ise kadın hikâyecilerin daha çok öne çıkmış olmasıdır.  

Türk edebiyatında kadın yazarların öncülüğünü Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı olan 

Fatma Aliye Hanım (1862-1936) yapmıştır. Çevirilerle başladığı edebî hayatını, gazete 

yazıları ve öykülerle devam ettirmiştir. Asıl ününü Muhâzarât (1891) adlı eseriyle 

yapmıştır. Ardından yine Osmanlı döneminden Nezihe Muhiddin  (1889-1958) 

gelmektedir. Kadın yazarların önemli bir durağı da sonradan toplumsal konulara ağırlık 

veren, güçlü kadın tipleriyle Hâlide Edip’tir. Daha çok romanlarıyla bilinen yazarın 

öyküleri şunlardır: Harap Mabetler (1911), Dağa Çıkan Kurt (1922), Kubbede Kalan Hoş 

Seda (1974).  Sosyal ve bireysel konulara değinen Mükerrem Kamil Su (1906-1984), Cahit 

Uçuk (1909-2004), Peride Celal (1916-2013) ve Hâlide Nusret Zorlutuna da (1901-1984) 

önemli yer tutan kadın yazarlardır.  70’li yıllarda kadın öykü yazarı olarak şu isimler öne 

çıkmaktadır: Nezihe Meriç (1925-2009), Adalet Ağaoğlu (1929-…),  Leyla Erbil(1931-

2013), Sevim Burak(1931-1983), Selçuk Baran (1933-1999), Sevgi Soysal (1936-1976), 

Afet Ilgaz (1937- 2010), Füruzan (1932-…), Tomris Uyar (1941-2003), Sevinç Çokum 

(1943-…), Pınar Kür (1943-…)… Bu yılların diğer öne çıkan diğer isimleri ise şunlardır: 

Demir Özlü (1935-…), Behiç Duygulu(1933-1985), Demirtaş Ceyhun(1934-2009), Erdal 

Öz (1935-2006), Bilge Karasu(1930-1995), Adnan Özyalçıner(1934-…), Nevzat 

Üstün(1924-1979), Dursun Akçam(1930-2003), Orhan Duru(1933-2009), Necati Tosuner 

(1944-…).  Necati Cumalı (1921-2001), Mehmet Seyda (1919-1986), Talip Apaydın 

(1926-…), Ferit Edgü (1936-…), Yusuf Atılgan (1921-1989), Kerim Korcan (1918-1990), 

Bekir Yıldız (1933-1998), Selim İleri (1949-…). 

1980 sonrasında toplumcu gerçekçilik gelişir.  İçerikte egzistansiyalizm 

(varoluşçuluk) etkisi görülmeye başlanır. Toplumsal sorunlar, köylü ve işçi hakları öne 

                                                
6  htpp://www.edebiyol.com/tanzimat_roman_ve_oyku.html (14.11.2013). 
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çıkan konuları oluşturur.  Bu konuları ise eski İstanbul’a özlem, cinsellik ve günlük hayat 

izler. Post modern üslup kendini göstermeye başlar.  

Mustafa Kutlu (1947-…) son dönem hikâyeciliğin kilometre taşlarından biridir. 

İslamî hayata sırtını dönenlerin düştüğü bunalımı, sıradan kişiler üzerinden anlatır.  

Hikâyelerini Ortadaki Adam (1970), Gönül İşi (1974), Yoksulluk İçimizde (1981), Ya 

Tahammül Ya Sefer (1983) adlı eserlerde toplar. Gelenekten kopmuş, hırsına yenik 

düşmüş, ideolojilerine hayatını adamış sonra da çoğu zaman sorgulamalar yaşamış insan 

tiplerini öne çıkaran yazar okuyucuya özeleştiri yapma olanağı sunar. 

İstanbul kültürüyle büyümüş Selim İleri, yaşayan en saygın yazarlardandır. 

Eserlerinde eskiden bu yana işlenen İstanbul kültürü öne çıkar. Eski yaşam biçimlerini 

anlatır. Cumartesi Yalnızlığı (1968), Pastırma Yazı (1971), Dostlukların Son Günü (1975), 

Bir Denizin Eteklerinde (1980), Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler (1982), Son Yaz Akşamı 

(1983) hikâyelerini Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri (1997) adı altında toplar. Yazar 

hikâyelerinden çok deneme, çeviri ve inceleme türündeki eserleriyle tanınır. 

  Görüleceği üzere Türk hikâyeciliği geniş bir yelpazeye sahiptir. Dönemlere göre 

konu farklılıkları, aynı dönemde ayrı temleri seçen yazarlar, anlayış ve üslup 

değişiklikleriyle Türk hikâyesi değişkenlik gösterir. Çehov tarzı öykücülük, günümüzde 

daha çok tercih edilmekte, bu tarzın yazarları da okurları da çoğalmaktadır. Türk hikâyesi, 

bireyin derinliklerine inmeye, iç dünyanın sıkıntılarını, çatışmalarını ele almaya ağırlık 

vermiştir. Kanaatimizce bu durum yazarın ve okurun metinde özgürlüğü ve derinliği 

sevmesinden kaynaklanmaktadır. Tanzimat’tan günümüze hikâye serüveni gelişerek 

kendini tamamlamaya devam etmektedir. Okuyucunun farklılık ve derinlik arayışı ve 

yazarın evrensel değişime ayak uydurarak özgün bir sunum yapma isteği, romanda 

fantastik; öyküde postmodern tarzın doğmasını ve gelişmesini sağlamıştır. 

.
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I. BÖLÜM 

 
1. HAYATI 

Kâmuran Şipal 24 Eylül 1926’da Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu 

şehirde tamamladı. Ailesinin, çevresinin ve ülkesinin tüm yoksunluklarına karşın 

öğrenimine devam etmek için evinden ayrıldı. İstanbul’da yatılı okullarda, öğrenci 

evlerinde geçen bir öğrenim hayatı sürdü. 1946’da İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun 

oldu. Her yıl daha az gitmeye başladığı memleketi Adana’dan zamanla uzaklaştı: 

“Çukurova’dan, İkinci Dünya Savaşı’nın karartma geceli, ekmek karneli 

İstanbul’una gelmek az iş değil. Lise talebesi Kâmuran Şipal nerede barındı? Yatılı mıydı? 

İstanbul’u sevdi mi? Alıştı mı? Kesin yanıtlara ulaşmak olası değil; ancak bazı öykülerin 

satır aralarında İstanbul’da yaşayan bir öğrenci beliriyor.”7 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde 

okuyan Şipal, aynı yerde iki yıl asistan olarak çalıştı. Ardından öğreniminin devamı için 

Almanya’ya gitti. Almanya’da iki yıl akademik çalışma yaptı. Daha sonra Türkiye’ye 

dönen yazar İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Almanca okutmanlığına 

başladı. 1960 yılında İstanbul Üniversitesindeki görevine başladı ve emekliliğine dek bu 

kurumda çalıştı. Buradan emekli olan Şipal, İstanbul’da yaşamaktadır.8 

Yazar meslek hayatı boyunca zaman zaman Almanya’ya gidip gelmiştir. 1964-67 

yılları arasında Almanya’da olan Şipal, 1968’de eşi Ingried ile İstanbul’a dönmüştür. 60’lı 

yıllarda Almancaya hâkimliği sebebiyle özel Almanca dersleri vermiştir. Behçet Necatigil 

en yakın dostu olmuştur. Necatigil ile Alman Filolojisinde başlayan arkadaşlıkları hem 

özel yaşamlarında hem de yazın yaşamlarında devam etmiştir. Ailelerinin dahi aralarına 

giremediği bir sırdaşlık yaşamışlardır. 

Kâmuran Şipal, özel yaşamına dair bilgi vermekten yaşamı boyunca kaçınmıştır.  

Bu yüzden özel yaşamına dair geniş bilgilere ulaşmak mümkün olmamıştır. Yazar hâlen 

İstanbul’da bir başına yaşamaktadır. Kendi ifadesine göre ailesi yoktur.  

 

1.1. Sanat Hayatı 

Şipal, Türk edebiyatında ilk defa şiirle görünmüştür. 1949’da Varlık’ta çıkan ilk 

edebî ürünü “Bir Sonbahar Şiiri” adını taşımaktadır.9 

                                                
7 Birsen Ferahlı, “Ruhun Zamanı”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 109. 
8 Dr. Arslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler ve Terimler, Ötüken Yay., İstanbul, 1995, s.566. 
9 Kâmuran Şipal, “Bir Sonbahar Şiiri”, Varlık, S.345, 1 Nisan 1949, s.15. 
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 BİR SONBAHAR ŞİİRİ 

 Yine bıraktığın gibi bu diyar 

 Sen sonbahar şiirlerini severdin 

 Yine sonbahar 

 

 Gündüzler bulutlu, 

 Geceler sisli ve serin. 

 Yine bıraktığın gibi deniz 

 Rengi senin yeşilin… 

 

 Kanat çırpar yine kuşlar uzak illere 

 Rüzgâr oynaşır ağaçlarda 

 Yapraklar dökülür yerlere 

 

 Yine bıraktığın gibi bu diyar 

 Sen sonbahar gecelerini severdin 

 Yine sonbahar 

Yazarın bu şiirinden sonra başka bir şiirine rastlamadık. O, sanat hayatına şiir 

kapısından girdi fakat bu türü sürdüremedi. Varlık’ta çıkan bu şiirinin ardından iki yıl 

sonra ilk öyküsünü de yine Varlık’ta yayımladı.10 

“Karpuz Ticareti” isimli ilk hikâyesi ile birlikte yazar öykü, inceleme ve çevirilerini 

yayımlamaya başlar. Bu metinler 1940 ile 1970 yılları arasında Varlık, Türk Dili, Yelken, 

Ataç, Yeni Dergi, Dönem gibi dergilerde yayımlanır. Yazar, 1953’te Türk Dil Kurumunun 

açtığı hikâye yarışmasını kazanarak sesini duyurur.11 Bu öyküler için Necatigil, 

düşüncelerini şöyle dile getirir: 

“Orta hâlli insanların arasından seçtiği kişilerin dış-iç yaşantıları arasındaki ilişki ve 

duraklayışları inceleyen, gerçekçi düşsü bir tutumla olayların nedenlerine yönelen 

hikâyelerdi bunlar.”12 

Şipal Almanya’da kaldığı yıllarda da Türk edebiyatından kopmamış, yayımları ve 

gelişmeleri takip etmiştir. 1964-1967 yıllarında Almanya’da olan Şipal, yazınsal 

çalışmaları için gitmiş olsa da daha çok okumuş, edebiyat dünyasının gelişmelerini takip 
                                                
10 Kâmuran Şipal, “Karpuz Ticareti”, Varlık, S.371, 1 Haziran 1951, s.19. 
11 Kâmuran Şipal, “Sucu İsmail”,  Türk Dili, S.18, C.2, 1 Mart 1953, s.369-371. 
12 Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, 18. bs, Varlık Yay., İstanbul, 1999, s.345. 
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etmiştir.  Necatigil aracılığıyla Türk Dili dergilerini edinmiş, yeni çıkan sözlükleri ve 

tercümeleri incelemiştir. Necatigil ile mektuplaşmalarından öğrendiğimize göre Almanya 

ile Türkiye arasında sürekli gelip giden yazar, her hâlükarda edebiyatla iç içedir. Kâmuran 

Şipal edebiyatımızda daha çok Almancadan yaptığı çevirilerle tanınmıştır. Özellikle Franz 

Kafka ile özdeşleşmiş bir isim olmuştur. Franz Kafka’nın bütün eserlerini Türkçeye 

çevirmiştir. Onlarca radyo oyunu çevirerek dar bir alan olan radyo oyunu sahasına katkı 

sağlamıştır. Ayrıca Brecht, Böll, Mann, Hesse, Grass, Freud, Adler, Jung, Rilke, 

Bachmann, Canetti, Zulliger de Türkçeye kazandırdığı yazarlardır.13 

Yazarın 1964’te yayımlandığı ikinci öykü kitabı Elbiseciler Çarşısı Sait Faik 

Hikâye Ödülünü, 1988’de yayımladığı son öykü kitabı Köpek İstasyonu Türkiye Yazarlar 

Birliği Hikâye Ödülü’nü almıştır.14 

Kâmuran Şipal daha önce de söylediğimiz gibi daha çok çeviri ve öyküleri ile öne 

çıkmış, iki romanı aralıklarla yayımlanmıştır. İlk romanı Demir Köprü’yü 1999’da 

yayımlar. Yani son öykü kitabı Köpek İstasyonu’ndan on bir yıl sonra... Araya başka bir 

öykü girmeden son romanı Sırrımsın Sırdaşımsın romanını da yayımlar (2010). Demir 

Köprü’den on bir yıl sonra yayımladığı Sırrımsın Sırdaşımsın ile 2011 Orhan Kemal 

Roman Ödülü’nü almıştır. 

 

1.2. Mizacı 

Kâmuran Şipal günümüzün gazetelerini ve TV’lerini kullanarak ya da gündeme 

dair açıklamalarda bulunarak popüler kalmaya çalışan bir yazar değildir.  O, eserini yazıp 

köşesine çekilen, aslında tam da gerçek bir yazar karakteri gösteren içe kapanık bir ediptir. 

Selim İleri, bu konuda şöyle der: 

 “Edebiyatımızdaki onurlu duruşunuza dair, uzakta var olmaya tercih edişinize, 

kendi uzlet köşenizde kalışınıza dair ne çok şeyler belirtmemiz gerekiyor. Ve sessiz, 

çekingen ‘dik duruş’unuza bugün büsbütün ihtiyacımız var.”15 
  Prensip olarak röportaj vermeyen birisidir. “Sanatlara yaklaşımındaki ciddi 

duruşu, sanırım hayatının da her anına yansıyan bir olguydu.”16 Bu bir yazar için 

düşünüldüğünde şaşılacak bir durum değil ancak bilimsel bir çalışma içinde olan 

                                                
13 Hikmet Altınkaynak, Türk Edebiyatında Yazarlar Şairler Sözlüğü, Doğan Kitap Yay., İstanbul, 2007, 
s.631. 
14 Muzaffer Uyguner; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi – Devirler, İsimler, Eserler, Terimler, C.8, 
Dergah Yay., İstanbul, 1988, s.176. 
15 Selim İleri, “Kâmuran Şipal’e Mektup”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 97. 
16 Füruzan, “Kâmuran Şipal’i Selamlamak”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 96. 



 4

araştırmacı için aşılması çetin bir yol oluşturmaktadır. Çünkü hâlihazırda hayatta olan ve 

tez konusu oluşturan yazarın ağzından çıkacak her şey, onunla yapılacak bir sohbet hele 

hele sorularınıza vereceği cevaplar araştırmacının önünü bir hayli açacaktır. Maalesef 

bütün uğraşlarıma rağmen Kâmuran Şipal’le yüz yüze görüşme imkânı bulamadım. Fakat 

iki defa telefonla irtibat kurdum17. 
Yazar gerek Almanya’da gerekse Türkiye’de yalnızlığı seçmiş, hiçbir yere 

ısınamamıştır. Onda herhangi bir ülkeye karşı aidiyet hissi uyanmamıştır: 

“Kâmuran Şipal insanoğlunun yalnızca ürettikleriyle bir değer olabileceğini, 

zamana iz bırakabileceğini; bunları yapmak için kendinden başka kimseye ve hiçbir şeye 

gereksinimi olmadığının canlı örneğidir. Yalnızca yapıtlarıyla değil, yaşam içindeki 

duruşlarıyla da kanıtlamıştır bunu. 

Kâmuran Şipal doludizgin bir dış hayat yerine masa başında, kitaplar arasında, 

sözcüklerle yaşamayı seçenlerden. İnsanlardan çok sözcüklerle ilişki kuranlardan…”18  
 Necatigil                                                                                                                                                              

ile mektuplaşmalarında onun bu tür sıkıntılarını en yakın dostu olan şair Necatigil’e 

aktardığını, şairin, Şipal’i teselli ettiğini görmekteyiz. 13-14 Eylül 1964 tarihli mektubunda 

Behçet Necatigil şöyle yazmaktadır: 

“Mektubun yanımda değil. Mektubundan belleğimde kalanlar. Gittin, bir süre 

yadırgadın, gitgide alışıyorsun. Alışmak! Kim, neye, ne kadar süre içinde ve ne kadar süre 

için alışır; kesin bilinir mi? Değil mektubundan, bütün beraberliklerimizden, senden bende 

kalanlar: Senin alışamayışlarındır…”19  

                                                
17 1. görüşme: Yazarımızla ilk görüşmeyi bin bir uğraşla edindiğim ev telefonundan sağladım. 2011 yılının 
Kurban Bayramının dördüncü günü yaptığımız telefon görüşmesinde İstanbul’da tek başına yaşadığını 
öğrendiğimde “İşte, bu Kâmuran Şipal!” dedim. Konuştukça hikâyelerindeki kişinin kendisi olabileceği 
kanısına vardım. Ancak bu düşüncemi bir sonraki görüşmemizde soracaktım. Kimsenin kendi yaşamını 
doğru anlatmadığı, otobiyografilerin yalan olduğu eleştirisini yapıp eserlerinin yaşamını anlattığını 
söyleyerek çalışmamızı yönlendirdi. Konuşmamız Kâmuran Şipal’in ne kadar yalın biri olduğu, eserlerini ne 
denli samimi yazdığı inancını doğurdu. Çünkü konuştuğum kişi tam da öykülerde yer alan kişiydi. 
Kahramanların ortaklaşa oluşturduğu kişiydi. Kendi yaşamına hikâyelerinde ulaşabileceğimizi söylerken çok 
haklıydı. Şipal, öykülerinde problematik bir yön üzerinde durmamızın daha kolay bir çalışma olabileceğini, 
hayatı, sanatı ve eserlerinin üzerindeki genel bakışın işimizi zorlaştıracağını da belirtti. Şipal’in sözlerinden 
ve araştırmalarımızdan kendisinin Behçet Necatigil ile bir dostluğunun olduğunu öğrendik 
     2. görüşme: Şipal’le yaptığım bu görüşmede en çok merak ettiğim soruyu yönelttim. Hikâyelerde yer alan 
eşinden boşanmış, akrabaları ile iyi ilişkileri olmayan, çoğu vaktini evde geçiren ara sıra kahveye giden ve 
hemen her öyküde ve romanlarında rastladığımız ortalama bir tip oluşturan bu kişinin kendisi olup 
olmadığını sordum. Şipal, bu saptamanın doğru olduğunu, Gogol’un “Her seferinde, ben kendimi tasvir 
ediyorum.”  sözünü hatırlatıp, öykülerinde kendi yaşamından izler olduğunu söyledi. Onunla yüz yüze 
görüşmek için ısrarım üzerine rahatsızlığından dolayı Adana’ya gideceğini gitmezse beni arayıp randevu 
vereceğini söylemişse de tahmin ettiğim üzere aramadı. 
18 Birsen Ferahlı, “Ruhun Zamanı”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 109/112. 
19Ali Tanyeri, Hilmi Yavuz; Behçet Necatigil – Mektuplar, YKY, İstanbul, Aralık 1989, s.127. 
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Gerçekten de Kâmuran Şipal aslında hiçbir yere alışamamıştır. Memleketi 

Adana’ya da sığamamış, orada barınamamış, İstanbul’a gelmiştir. Ancak İstanbul’da da 

aynı yoksunluğu hissetmiştir. İki yıl kaldığı Almanya’yı da hemen benimsemesi 

beklenemezdi. Şipal sadece şehirlere değil evlere, kahvelere, sokaklara da alışabilen, 

oraları içine sindirebilen birisi değildir. Hep irdeler hatta küçük eşyaların izleriyle dahi 

hemhâl olur. Yazar daima gürültülü mekânları yani kalabalık caddeleri, kahvehaneleri, 

meyhaneleri sevmiş fakat bu kalabalığın içinde yalnızlık psikolojisinden kurtulamamıştır. 

İki eski dostu ile on beş günde bir cumartesi günü buluşmuşlardır. Ali Tanyeri ve Behçet 

Necatigil ile bir araya gelip bir kahvede oturup sanat sohbetleri yapmış akşamları da bu 

sohbet meyhanede son bulmuştur.20 Behçet Necatigil ile Alman filolojisindeki sınıf 

arkadaşlığıyla başlayan otuz beş yıllık dostlukları vardı. Bu buluşmalar Necatigil ölene dek 

sürdü. Necatigil ile Şipal’in özel bir dostluğu vardır. Birlikte Kumkapı, Samatya, Yedikule, 

Narlıkapı gibi eski İstanbul semtlerini dolaştıkları, gözden ırak, bilinmeyen meyhanelerde, 

kahvelerde buluştukları Necatigil ailesi tarafından bilinmektedir. Çünkü her iki yazar 

ailece görüşürlerdi. Kâmuran Şipal Necatigil’e gittiğinde hep birlikte yapılan kısa 

oturmaların ardından iki yazar bir odaya çekilir saatlerce orada otururlardı. Yıllar sonra 

Necatigil’in kızı Ayşe Sarısayın’a babası hakkında anılarını yazma fikrini de Şipal 

verecektir. Sarısayın, babası ile Şipal’in yakınlığını Çok Şey Yarım Hâlâ’da şöyle ifade 

eder: 

“Babamın, yanında kendisini gerçekten rahat hissettiği, en bezgin, yılgın anlarında 

bile vazgeçemediği çok az kişiden biriydi o… Beraberliklerinde neler paylaştıklarını 

öğrenme olanağımız olmadı hiçbir zaman. Ancak, Kâmuran Şipal’in babamı en iyi tanıyan 

–ya da babamın kendisini tanımasına izin verdiği – çok az sayıdaki kişiden biri olduğundan 

şüphem yok.”21  
Yazar, kimseye yük olmak istemeyen, kimsenin de kendisinin sorumluluğunda 

olmasını istemeyen bir mizaç gereği yalnızlığı seçmiştir. Tokalaşmaktan kaçan, öpüşmeyi 

sevmeyen, yeni insanlar tanımaktan kaçınan Şipal sanki kalabalığı bir sığınak olarak 

kullanır. Kahveler ve meyhaneler onun dünyaya açılan kapısıdır. En sevdiği yerlerden biri 

Beşiktaş’taki yazlık kahvedir. Yazar, kalabalık ortamları sevse de insanların içine 

karışmaz, buna dair hiçbir çaba göstermez: 

                                                
20 Yasemin Saner; “ Eşi ve Kızları Behçet Necatigil’i Anlatıyorlar”, Milliyet Sanat, Yeni Dizi 13, 1 Aralık 
1980, s.26. 
21 Ayşe Sarısayın, Çok Şey Yarım Hâlâ, Gen. 2. bs, YKY, İstanbul, 2005, s.82-84. 
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“Elli yılı aşkın bir süredir yorulmaz bir çabayla çevirdiği yapıtlar, yazdığı öyküler 

ve romanlarla edebiyat dünyamıza değerler katan, görmek istemeyenlerin görmesine, 

bilmek istemeyenlerin bilmesine yönelik hiçbir uğraşı kendisine yaklaştırmayan bir 

yazardır Kâmuran Şipal.”22  
Şipal’in romanlarında ve öykülerinde çoğu zaman bir geç kalmışlık görürüz. 

Kahraman istenilen yerde gereken zamanda olamaz. Örneğin sılaya geç döner, öykülerdeki 

ve romandaki kişiler geç kalınmışlığın yüzünden istediği kişileri göremez ve ızdırapları 

artar. Kişilere gereken zamanda sevgi sözcükleri söylenemez, kahraman kendini ifade 

edemez. Bütün bunlar yazarın yaşam anlayışından ve kişiliğinden doğar. Kendisini çok iyi 

tanıyan, her mektubunda ona “aziz dostum” diye seslenen Necatigil, 8 Aralık 1966 tarihli 

mektubunda Şipal’e şöyle yazar:  

“İhmaller bizim kişiliğimizdir, dost!”23   

Yazar tanıdıkları tarafından üşengeç biri olarak bilinmektedir. Hikâyelerinde de 

ısrarla çalan kapıyı açmaya dahi erinen karakterler görmekteyiz. Öyle ki bu tavrı yüzünden 

zaman zaman Necatigil’i dahi ihmal etmiştir. Ancak günümüzün değerleri içinde takdir 

edilen yönü daha ağır basmaktadır. “ Benzerine az rastlanır içtenlikli bir tevazu, olağanüstü 

bir zarafet, tam bir beyefendilik…”24 Onun duru hâli okuyucuda, okuyucunun kendi 

hayatında ve yakınındaki ayrıntıları göremediği duygusunu doğurmaktadır. Az bulunan 

görkemli bir hazine gibi yazar kendini zamana karşı korumuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
22 Sezer Ateş Ayvaz, “Sırrımsın Sırdaşımsın”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 105. 
23Ali Tanyeri, Hilmi Yavuz; Behçet Necatigil-Mektuplar, s.135. 
24 Nursel Duruel, “Karınca Çalışkanlığı, Ermiş Sessizliği”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 98. 
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II. BÖLÜM 

2. ESERLERİ 

Türk edebiyatının durum öykücülerinden olan Kâmuran Şipal’in farklı türlerde 

yazılmış eserleri bulunmaktadır. Bunları “Öykü”, “Roman”, “Çeviri” olarak 

inceleyebiliriz. 

 

2.1.Öykü 

1951 yılından itibaren Varlık’ta öyküleri yayımlanmaya başlayan Kâmuran Şipal’in 

öyküleri 1940 ile 1970 yılları arasında Türk Dili, Yelken, Ataç, Yeni Dergi, Dönem 

dergilerinde yayımlanmaya devam etmiştir. 

Yazarın beş öykü kitabı YKY’den 2009’da toplu öyküler niteliğinde Gece 

Lambalarının Işığında adıyla yayımlanmıştır. 506 sayfadan oluşan eser, yazarın yazın 

hayatı boyunca yayımlanan hikâyelerinin tümünü içermemektedir. 

 

2.1.1. Beyhan 

1962 yılında basılan Beyhan, yazarın ilk kitabıdır. Cem yayınlarından çıkan bu 

öyküler için Necatigil şöyle der: 

“Orta hâlli insanların arasından seçtiği kişilerin dış-iç yaşantıları arasındaki ilişki ve 

duraklayışlarını inceleyen, gerçekçi düşsü bir tutumla olayların nedenlerine yönelen 

hikâyelerdi bunlar.”25 

Beyhan’da on ayrı hikâye bulunmaktadır: “Köstebek”, “Sucu İsmail”, “Beyhan”, 

“Kurban Eti”, “Bir Cenaze Töreni”, “Filizî Yeşil”, “Dönüş”, “Kadın ve Kocası”, “Bahşiş”, 

“Cam Fanus”. 

 

2.1.2. Elbiseciler Çarşısı 

Beyhan’dan iki yıl sonra 1964’te yayımlanır. Bu kitap yazara aldığı ilk ödül olan 

1965 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandırmıştır. 

Necip Tosun, Elbiseciler Çarşısı’nın yazarın belli bir düzeyi yakalamasının 

göstergesi olduğunu ifade eder. “Rebeka” adlı öyküyü daha da yücelterek, çocuk 

cinselliğini işleyen ender bir öykü olduğunu söyler. 

Kitapta dokuz hikâye vardır, bunlar sırasıyla şöyle isimlendirilmiştir: “Gece 

Lambalarının Işığında”, “Bilinmez ki”, “Bir Nikâh Töreni”, “Onbaşının Bavulu”, “Büyük 
                                                
25 Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, s.345. 
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Oğul”, “Bu Tayınlar Kaçıncı Manganın?”, “Tohtor mu ki?”, “Rebeka”, “Elbiseciler 

Çarşısı”. 

 

2.1.3. Büyük Yolculuk 

1969’da Cem yayınlarından çıkan 115 sayfalık eserde altı hikâye bulunmaktadır: 

“Büyük Yolculuk”, “Ve Karşıdaydı”, “Bol Uykular”, “Gülümsedi Az”, “Dört Duvar”, 

“Kurban”. 

Eser yazarın yazın kişiliğinde önemli yer tutan temlere değinmektedir. Büyük 

Yolculuk içindeki her öyküde yalnızlık ve gitme hayali öne çıkmıştır. Bilinmeyene gitmek, 

sadece gitmek hayali vardır. Öykülerde tek başınalık duygusu ağır basar. Bu eser yazarın 

kendini bulduğu, Kâmuran Şipal öykücülüğünün örneği olabilecek bir özgünlük havasıyla 

yazılmış hikâyelerden oluşmaktadır. 

 

2.1.4. Buhûrumeryem 

Buhûrumeryem, 1971’de Büyük Yolculuk’tan iki yıl sonra Cem yayınlarından çıkar.  

108 sayfadan oluşan Buhûrumeryem’de sekiz öykü bulunmaktadır. Ancak Toplu 

Öyküler’de kitapta yer alan “Diyoptri Yirmi” öyküsü kitaptan çıkarılmıştır. Neden 

çıkarıldığı tam bilinmemektedir. Bu hikâyenin içerik olarak diğerlerinden farklı olması 

buna zemin hazırlamış olabilir. Diğer öyküler şunlardır: “Bebekli Kilise”, “Hüsnü Yusuf”, 

“Kamalar”, “Yedi Beyza”, “Nar Çiçeği”, “Safları Sıklaştırınız”, “Salih’in Devesi”, 

“Diyoptri Yirmi”. 

Buhûrumeryem, yazarın en çok ses getiren kitabıdır. Bu eserde Şipal’in içerik 

olarak farklı bir yola girdiğini görmekteyiz. Yazar bu öyküde, dinî emirleri ve cinselliği iç 

içe almış, daha dişe dokunur, göze görünür konulara değinmiştir. Diğer öykülerinde 

görülen bunalımlı arayış hâlini mistik figürlerle süslemiştir. 

Öykülerde tarihsel kişiler, olaylar telmihlerle öne çıkarılmış, içerikte yoğunluk 

artmıştır. 

Bireyselliğin hâkim olduğu öyküler içinde “Diyoptri Yirmi”nin sosyal konusuyla 

kitapta yer alması şaşırtıcıdır. Bu uyumsuzluğu yazar da fark etmiş olmalı ki Toplu 

Öyküler’e bu hikâyeyi almamıştır.  
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2.1.5. Köpek İstasyonu 

Köpek İstasyonu, yazarın son öykü kitabıdır. Son olmasıyla birlikte önceki kitaplara 

karşın yayımlanma zamanı aralığı çoktur. Kitap, bir önceki eser Buhûrumeryem’den sonra 

1988’de yayımlanır. 

Kitapta beş öykü vardır: “Köpek İstasyonu”, “Kıskançlık”, “Sizin Ev”, “Cafe 

Royal”, “Recep’in Nikâhsız Karısı Aysel”. 

Yazar Köpek İstasyonu ile ilk kitabındaki hikâye tarzına dönüş yapar. Yine bohem 

bir yaşam süren ana karakter, ailesinden yoksun bir baba ve eş olarak öykülerin baş figürü 

olmuştur. 

 

2.2. Roman 

Kâmuran Şipal’in ilk romanı Demir Köprü ve ikinci romanı Sırrımsın Sırdaşımsın 

haricinde bir roman çalışması yoktur. Ancak iki romanı olması onun roman anlayışını 

ortaya koymaya yetecek niteliktedir. Çünkü iki roman birbirinin devamı olma özelliğini 

taşımaktadır. Demir Köprü kahramanın annesinin ölümünden önce Adana’ya yapılan 

ziyareti; ikinci romanı anne figürünün ölümünden sonra gerçekleştirilen yolculuğu 

anlatmaktadır. Kişiler, mekânlar aynı, olaylar birbirinin içine geçmiş şekilde olmasına 

rağmen birbirinin tezadı olabilecek unsurları da içermektedir. 

Demir Köprü’nün ilk baskısı AFA yayınlarından 1998’de olmuştur. Romanın ikinci 

baskısı YKY’ de 2011’de gerçekleşmiştir. Kitap, 106 sayfadan oluşmuştur. Satış 

listelerinde görülmeyen eser, Şipal’in diğer eserleriyle aynı talihsizliği yaşamış ve 

görmezden gelinmiştir. 

Sırrımsın Sırdaşımsın romanı YKY’den 2010 yılında yayımlanmıştır. 279 sayfadan 

oluşan kitap 16 lira gibi cüzi fiyata satılmışsa da satış listelerinde, yazın gündeminde 

fazlaca görünmemiştir. Bu roman yazara “2011 Orhan Kemal Roman Ödülü”nü 

kazandırmıştır. Seçiciler kurulu, Kâmuran Şipal’in Sırrımsın Sırdaşımsın romanını 

derinliğine akıp giden masallar, mitler ve ruh çözümlemeleri ile çağdaş bir yapıt ve geniş 

zamana yayılan bir atmosfer romanı olması, yenilgiler, zaferler, belki/keşkelerle seçme ve 

vazgeçmelerle örülen bir var oluş romanını başarıyla ortaya koyması nedeniyle ödüle değer 

gördüğünü açıklamıştır 

2.3. Çeviri 

 Tercüme, tarihi çok eskiye dayanan bir sanattır. Avrupa’da ismi edebiyata geçen ilk 

mütercim, azat edilmiş bir köle olan Yunan Livius Andronicus’tur. İsa’dan 240 yıl önce 
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Odysseia’yı manzum olarak Latinceye çevirmiştir. On ikinci asır tercüme sanatının zirvede 

olduğu dönemdir. Sonraki yüzyıllarda tercüme alanında bu yüzyıla erişmek zor olacaktır.26  
Türk edebiyatında çevirmenler her zaman gölgede kalmıştır. Oysaki başka dünyaların 

kapısını açan sanatçıların başında çevirmenler gelmektedir.  

Kâmuran Şipal’in asıl işi çevirmenliktir. Özellikle Alman edebiyatı üzerinde 

yaptığı incelemeler, Alman yazarlarından yaptığı çevirileri ile tanınan yazarın en çok 

bilinen yönü Franz Kafka çevirileridir. “ ‘Kâmuran Şipal, 1960’lardan günümüze Alman 

edebiyatının çok önemli yapıtlarını Türkçeye kazandırmıştır.’ Bu tek cümlelik saptama, bir 

ömrün tümüdür aslında. Yazabileceği nice öyküden, nice romandan vazgeçiştir. İki dile, 

anadiline ve Almancaya duyulan sevgidir. Bu iki dili birbirine dönüştürerek kendi iç 

ikliminde bir birlik sağlamaktır belki de. Yeni bir yapıtı ele geçirmek, bilinmeyen kıtaları 

keşfetmeye benzer bir serüven hazzı da olabilir.”27  
 Bu noktada bir ikilemi açıklığa kavuşturmak gerekir: “Alman yazını” dendiğinde 

“Alman” sözcüğü bugünkü Almanya’nın yazarlarını mı karşılıyor yoksa Almanca konuşup 

yazan diğer devletlerin yazarlarını da kapsıyor mu? Tek bir Alman yazını mı var? 

Kâmuran Şipal bu ikilemin neresinde durmaktadır? 

Şipal Alman yazının önde gelen bir çevirmeni olarak Almanca yazan yazarların 

üzerinde çalışmıştır. Ülkesine göre yazarları ayırmamış, yazın diline göre Almancayı tercih 

eden yazarları Türkçeye çevirmiştir. En çok çevirdiği yazarlar arasında olan Franz Kafka, 

Çek Cumhuriyetindendir; Herman Hesse İsviçreli; Rilke bir Alman’dır. Bu karışım gerek 

Şipal açısından gerekse genel kanı olarak “Alman edebiyatının” ülke endeksli değil yazın 

dili ölçütüne göre belirlendiğinin ispatıdır. Ancak Federal Almanya’da bakış açısı farklıdır. 

Yazın tarihçisi Fricke/ Schreiber, demokratik Alman yazınını bağımsız bir yazın olarak el 

alırken Avusturya ve İsviçre yazınına Almanca konuşan iki kültür ürünü olarak 

bakmaktadır.28   

Yazarın çevirmenliği, döneminin genç okuyucularına ışık tutmuştur. Bugün sadece 

çevirileri nedeniyle dahi kendisine şükran duymamız gerekmektedir. Necatigil’in kızı Ayşe 

Sarısayın’ın da aynı duygu ve düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz:  

                                                
26 Theodore Savory,; “Devirler Boyunca Tercüme”, çev. Prof. Hamit Dereli, Tercüme Dergisi, S. 69-70, C. 
XIV, Ocak-Haziran 1960, s.152-153. 
27 Birsen Ferahlı, “Ruhun Zamanı”, s. 111. 
28 Şara Sayın; “ Türk Okuru Gözüyle Alman Yazını/ Alman Diliyle Oluşan Yazınlar”, Metis Çeviri, S.5, 
1988, s.42-44. 



 11

“Tıkandığımda, Almancamın yetersiz kaldığı durumlarda ‘Kâmuran Amca’nın 

çevirileri yetişiyordu imdadıma. Üstelik okuduklarımı tartışabildiğim, Kafka’nın boğuntulu 

dünyasından en az benim kadar etkilenen Kafka’yla yetinmeyip Max Brod’un da peşine 

düşen bir can arkadaşım vardı üstelik.”29  

Şipal, 1960’lı yıllarda radyo oyunları çevirisine yönelmiştir. Behçet Necatigil ile 

giriştikleri bu işte on adet oyun çevirmiştir. “Amaçları, ‘ Seçme Alman Oyunları’ 

başlığıyla bir antoloji çıkarmak. Ne var ki yayınevleri ‘satmaz’ düşüncesiyle böyle bir 

antoloji basmaya yanaşmamışlar.”30 Alman edebiyatını ilk elden izlemiş ve çevirilerini 

kendi sanat zevkine paralel olarak seçmiştir. Şiir, hikâye, masal, deneme, oyun, roman 

türlerinde çeviriler yapan Şipal’in kendi yaşam tarzına ve anlayışına yakın kişilerin 

eserlerine daha çok ilgi gösterdiği gerçektir. Yazar her iki yönden etki altında kalmıştır. 

Çevirdiği Alman yazarlarının özel yaşamlarındaki yalnız, bunalımlı, içe dönük yapısı ile 

Şipal’in yaşam şekli ve seçimlerinin birbirine çok benzemesi yazarın Kafka, Hesse ve 

Rilke gibi yazarlardan fazlaca etkilendiğini göstermektedir. “Varoluş hüznünü yazabilen 

bir yazar olduğu için mi Kafka’yı ve onlarca büyük edebiyatçının yapıtlarını Türkçeye 

çevirebiliyor?”31  
 Çevirinin onun hayatında ne denli yer aldığını, kendisinin de itiraf ettiğini Ayşe 

Sarısayın’dan öğrenmekteyiz: 

“Son yıllardaki seyrek görüşmelerimizde ‘Çeviri insanın kanına girer!’ diyorsunuz 

bana.”32  
 Alman yazarlarının Şipal’e olan diğer etkisi ise yazarın kendi romanları ve 

hikâyelerinin, çevirilerinin gölgesinde kalmasına neden olmasıdır.Necatigil’e göre Şipal’in 

çevirilerinin Zeyyat Selimoğlu çevirileri gibi dinlendirilmiş, titiz, doğru çeviriler olduğu 

muhakkaktır.33  
Yazar 2012’de Alman dernekleri tarafından Alman yazınına yaptığı katkılardan 

dolayı ödüle layık görülmüştür. 

İnceleme türünde olan Çağdaş Alman Hikâyesi – 1945’ten Sonra (1962) eserinden 

sonra yapmaya başladığı çeviriler şunlardır: 

                                                
29 Ayşe Sarısayın, “Kâmuran Amca’ya Bir Mektup Denemesi”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 
101. 
30 Nursel Duruel, “Karınca Çalışkanlığı, Ermiş Sessizliği”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 98. 
31 Birsen Ferahlı, “Ruhun Zamanı”, s. 111. 
32 Ayşe Sarısayın, “Kâmuran Amca’ya Bir Mektup Denemesi”, s. 102. 
33 Behçet Necatigil; Düzyazılar II, 2. bs. YKY, İstanbul, Mart, 2006, s.147/262. 
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Dava (1964), Amerika (1967), Bir Savaşın Tasviri (1967), Hikâyeler (1974), 

Taşrada Düğün Hazırlıkları (1979), Şato (1982), Günlükler 1910-1923 (1985), Değişim 

(1987), Ottla’ya ve Ailesine Mektuplar (2. bas. 1997) [F.Kafka’dan], Epik Tiyatrosu 

Üzerine (1964), Oyunculuk Sanatı ve Dekor (1982), Sanat Üzerine Yazılar (1987), [B. 

Brecht’ten], Bu Salı (W. Borchert’ten, 1965), Cüce İle Bebek (Öyküler, H. Böll’den, 1967), 

Kafka’dan İnanç ve Umutsuzluk (M. Brod’dan, 1968), Otuz Yaş (Bachmann’dan, 1969), 

Genç Törless (öğrenci Törless’in Bunalımları, R. Musil’den, 1972), İpnotizma ve Telkinle 

Tedavi (A.Brauchle’den, 1974),  Amatör Psikanalizi (1974), Psikanaliz Nedir ve Beş 

Konferans (1975), Kitle Psikolojisi (1975), Sanat ve Sanatçılar Üzerine (1979) [S. 

Freud’dan], Freud ve Psikanaliz (1974), Çocukta Oyunla Tedavi (1974), Çocuk Vicdanı ve 

Biz (1977), Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri (1979), Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve 

Tedavisi (1981), Çocuklarımızın Korkuları (1977) [H. Zulliger’den], Teneke Trampet (G. 

Grass’tan, 1983), Rilke’nin Genç Şaire Mektupları (R.M.Rilke’den, 1983), Gençlik Güzel 

Şey (B. Necatigil ile, 1983), İlk Gençlik Yıllarım, Demian (1984), Çarklar Arasında 

(1990), Narziss ve Goldmund (1990), Öldürmeyeceksin (1991), Yabancı Bir Gezegenden 

Tuhaf Haberler (1991), Peter Camenzind (1992), Sidarta (1992), Hermann Laucher 

(1997) [H. Hesse’den], Yaşama Sanatı (1984), İnsanı Tanıma Sanatı (1985), Sorunlu Okul 

Çocuğu (1996 [A. Adler’den], Denemeler: Konuşmalar Söyleşiler (1984), Seçme Öyküler 

(1989), Aldatılmış Kadın (1999), Tonio Kröger Tristan (1999) [T. Mann’dan], Marakeş’te 

Sesler (E. Cannet’den, 1990), Öbür Dava: Kafka’nın Felice’ye Mektupları Üzerine (1994), 

Kadın Psikolojisi (G. Graber’den, 1996), Herman Hesse (B. Zeller’den, 1997), I. 

Bachmann’dan Otuzuncu Yaş/Bütün Öyküler (2004), S. Freud’dan Sanat ve Sanatçılar 

Üzerine (1995), W. Grimm ve J. Grimm’den Grimm Masalları (2003), H. Hesse’den 

Narziss ve Goldmund (2002), Boncuk Oyunu (2002), Bozkırkurdu (2003), Gertrud (2003), 

Rosshalde (2003), Knulp (2004), Gençlik Güzel Şey (2012), Denemeler ( (Hesse’den, 

2012). 

Yazar Alfred Adler, Ingeborg Bachmann, Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, 

Alfred Brauchle, Bertolt Brecht, Max Brod, Elias Canetti, Sigmund Freud, Gustav Hans 

Graber, Günter Grass, C.G. Sung, Thomas Mann, R.M. Rilke, Robert Musil, Bernhard 

Zeller, Hans Zulliger ve Herman Hesse’den çeviriler yapmıştır.  

Yazarın çevirilerinin dökümünü şöyle verebiliriz: 
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2.4. Kâmuran Şipal’in Çevirileri 

 ADLER, Alfred; Sorunlu Okul Çocuğu, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000.  
 _____________; Okulda Güç Eğitilebilir Çocuklar, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 _____________; Çocuk Eğitimi, Cem Yayınevi, İstanbul,2005. 
 _____________; Yaşamsal Sorunlar, Say Yayınları, İstanbul, 2008. 
 _____________; Yaşama Sanatı, Say Yayınları, İstanbul, 2011. 
 _____________; İnsanı Tanıma Sanatı, Say Yayınları, İstanbul, 2012. 
 _____________; Yaşamın Anlam ve Amacı, Say Yayınları, İstanbul, 2012. 
 BACHMANN, Ingeborg; Otuzuncu Yaş, Kavram Yayıncılık, İstanbul, 1998. 
 ___________________; Otuzuncu Yaş\ Bütün Öyküler, YKY Yayınları, İstanbul, 

2012. 
 BORCHERT, Wolfgang; Bu Salı, Afa Yayınları, İstanbul, 1994. 
 ___________________; Ama Fareler Uyurlar, Doğan Kitap, İstanbul, 2003. 
 ___________________; Üzgün Sardunyalar, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2012. 
 BÖLL, Heinrich; Gül ve Dinamit –Denemeler- Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 BRAUCHE, Alfred; İpnotizma ve Telkinle Tedavi, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 BRECHT, Bertolt; Oyun Sanatı ve Dekor, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2011. 
 BROD, Max; Kafka’da İnanç ve Umutsuzluk; Cem Yayınevi, İstanbul,2000. 
 CANETTİ, Elias; Marakeş’te Sesler, Cem Yayınevi, İstanbul, 1999. 
 _____________; Öbür Dava \Kafka’nın Felice’ye Mektupları Üzerine, Cem 

Yayınevi, İstanbul,2000. 
 FREUD, Sigmund; Hz. Musa ve Tektanrıcılık, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1987. 
 ______________; Psikanaliz Üzerine, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 ______________; Sanat ve Sanatçılar Üzerine, YKY Yayınları, 2007. 
 ______________; Amatör Psikanalizi, Cem Yayınevi, İstanbul,2009. 
 ______________; Yaşamım ve Psikanaliz, Say Yayınları, İstanbul, 2009. 
 ______________; Yanılgılar ve Düşler Üzerine, Say Yayınları, İstanbul, 2011. 
 ______________; Beş Konferans ve Psikanalize Toplu Bakış, Cem Yayınevi, 

İstanbul,2012. 
 ______________; Kitle Psikolojisi, Cem Yayınevi, İstanbul,2012. 
 ______________; Totem ve Tabu, SAY Yayınları, İstanbul, 2012. 
 GRABER, G.H.\ ŞiPAL Kâmuran; Kadın Psikolojisi, Cem Yayınevi, İstanbul 

2000. 
 GRASS, Günter; Dişi Fare, Gendaş Yayınları, İstanbul,2000. 
 ______________; Teneke Trampet, Gendaş Yayınları, 2000. 
 HESSE, Hermann; Bir Büyücünün Çocukluğu,  AFA Yayınları, İstanbul. 
 ______________; Boncuk Oyunu, Cem Yayınevi, İstanbul,2011. 
 ______________; Bozkırkurdu, Cem Yayınevi, İstanbul,2012.  
 ______________; Çarklar Arasında, Cem Yayınevi, İstanbul, 2010. 
 ______________; Demian, Can Yayınları, İstanbul, 2010. 
 ______________; Gençlik Güzel Şey, Can Yayınları, İstanbul, 2012. 
 ______________; Gertrud, YKY Yayınları, İstanbul, 2012. 
 ______________; İnanç da Sevgi de Aklın Yolunu İzlemez, AFA Yayınları, 

İstanbul, 2000. 
 ______________; Kaplıcada Bir Konuk, Can Yayınları, İstanbul, 2002. 
 ______________; Knulp; YKY Yayınları, İstanbul, 2010. 
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 ______________; Narziss ve Goldmund, YKY Yayınları, İstanbul, 2012. 
 ______________; Öldürmeyeceksin\ Seçme Denemeler, YKY Yayınları, İstanbul, 

2012. 
 ______________; Peter Camenzind, Cem Yayınevi, İstanbul, 2003. 
 ______________; Rosshalde, YKY Yayınları, İstanbul, 2011. 
 ______________; Sevgi Üzerine, AFA Yayınları, İstanbul, 2000. 
 ______________; Siddhartha, Can Yayınları, İstanbul, 2012. 
 HOFFMANN, Werner; Özdeyişler – Özdeyişler Üzerine, Cem Yayınevi, 

İstanbul,2009. 
 JANOUCH, Gustav; Kafka İle Söyleşiler \ Notlar ve Anılar, Cem Yayınevi, 

İstanbul, 2000. 
 JUNG, Carl Gustav; Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri Konferanslar, Cem 

Yayınevi, İstanbul, 2010. 
 KAFKA, Franz; Akbaba, Dost Kitabevi, İstanbul, 2000. 
 ____________; Babama Mektup, Cem Yayınevi, İstanbul, 2009. 
 ____________; Bir Savaşın Tasviri, Cem Yayınevi, İstanbul,2012. 
 ____________; Bütün Öyküler-Franz Kafka, Cem Yayınevi, İstanbul,2010. 
 ____________; Dava, Cem Yayınevi, İstanbul, 2012. 
 ____________; Değişim, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 ____________; Günlükler (Tek Kitap), Cem Yayınevi, İstanbul,2012. 
 ____________; Günlükler-1, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 ____________; Hikâyeler\ Franz Kafka, Cem Yayınevi, İstanbul,2000. 
 ____________; Milena’ya Mektuplar, Cem Yayınevi, İstanbul, 2011. 
 ____________; Ottla’ya ve Ailesine Mektuplar, Cem Yayınevi, İstanbul, 1997. 
 ____________; Şarkıcı Josefine ya da Fare Ulusu, SAY Yayınları, İstanbul, 2002. 
 ____________; Şato, Cem Yayınevi, İstanbul, 2012. 
 ____________; Taşra Düğün Hazırlıkları, Cem Yayınevi, İstanbul, 2012. 
 ____________; Yeni Bulunmuş Mektuplar, Cem Yayınevi, İstanbul, 2006. 
 MANN, Thomas; Aldatılmış Kadın, Cem Yayınevi, İstanbul,2012. 
 _____________; Mario ve Sihirbaz, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 _____________; Tonio Kregör- Tristan, Cem Yayınevi, İstanbul, 2012. 
 MUSİL, Robert; Genç Törless, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000. 
 ____________; Öğrenci Törless’in Bunalımları, Alakarga Yayınları, İstanbul, 

2012. 
 RİLKE, Rainer Maria; Auguste Rodin, Cem Yayınevi, İstanbul,2002. 
 _________________; Beyaz Mutluluk, Cem Yayınevi, İstanbul,2003. 
 _________________; Bütün Öyküler-Rilke, Cem Yayınevi, İstanbul,2011. 
 _________________; Çünkü Zordur Sevgi, Cem Yayınevi, İstanbul, 2007. 
 _________________; Floransa Günlüğü, Cem Yayınevi, İstanbul, 2010. 
 _________________; Genç Bir Şaire Mektuplar, Cem Yayınevi, İstanbul,2012. 
 _________________; İsa Çocuk, Cem Yayınevi, İstanbul, 2010. 
 _________________; Kalem ve Kılıç, SAY Yayınları, İstanbul, 2003. 
 _________________; Sanat Üstüne, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 _________________; Sonuncular, Cem Yayınevi, İstanbul, 2009. 
 _________________; Tanrı’dan Öyküler, Cem Yayınevi, İstanbul,2001. 
 SCHANK, Stefan; Kalbin İşi \ Yaşamöyküsü( Rainer Maria Rilke), Cem Yayınevi, 

İstanbul,2012. 
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 SCHİLLEMEİT, J.\ KAFKA, Franz; Kayıp (Amerika), Cem Yayınevi, İstanbul, 
2012. 

 ŞİPAL, Kâmuran; Çin Masalları, Cem Yayınevi, İstanbul,2010. 
 ______________; Eskimo Masalları, Cem Yayınevi, İstanbul, 2010. 
 ______________; Grimm Masalları 4, AFA Yayınları, İstanbul, 1990. 
 ______________; Grimm Masalları, YKY Yayınları, İstanbul, 2012. 
 ______________; Mısır Masalları, Cem Yayınevi, İstanbul, 2010. 
 ______________; Moğol Masalları, Cem Yayınevi, İstanbul, 2010. 
 WAGENBACH, Klaus; Franz Kafka Yaşamöyküsü, Cem Yayınevi, İstanbul,1997. 
 WEYRAUCH, Wolfgang; İşaret Dili, Cem Yayınevi, İstanbul, 2010. 
 ZELLER, Bernhard; Hermann Hesse, AFA Yayınları, İstanbul, 1997. 
 _______________; Hermann Hesse, YKY Yayınları, İstanbul, 2011. 
 ZULLİGER, Hans; Çocuk Vicdanı ve Biz, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 _______________; Çocuklarımızın Korkular, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000. 
 _______________; Çocukta Oyunla Tedavi, Cem Yayınevi, İstanbul,2005. 
 _______________; Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi, Cem Yayınevi, 

İstanbul, 2000. 
 _______________; Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri Cem Yayınevi, 

İstanbul, 2000. 
 ZWEİG, Stefan; Seçilmiş Öyküler-Stefan Zweig, Cem Yayınevi, İstanbul, 2012. 
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III. BÖLÜM 

 
3. SANATI 

 
3.1. Öykü Anlayışı ve Öyküleri 

Şipal, öykü, roman hatta bir de şiir yazmış, çeviriler yapmıştır. Toplam beş öykü 

kitabında otuz dokuz öykü vardır. Bir de Varlık’ta yayımlanan ilk öyküsü “Karpuz 

Ticareti” ile toplam 40 öyküsü bulunmaktadır. Ayrıca Toplu Öyküler’inden “Diyoptri 

Yirmi” öyküsü yazar tarafından çıkarılmıştır. Yazarın öyküleri Gece Lambalarının 

Işığında adıyla yayımlanmış, Selim İleri bu eseri bir başarının kanıtı olarak kabul etmiştir: 

“ ‘Salih’in Devesi’ni ve ‘Nar Çiçeği’ni bugün de aşılmamış, kolay kolay 

aşılamayacak metinler arasında sayıyorum… Gece Lambalarının Işığında sizin büyük 

emeğinizi bir kez daha belgeledi.”34  
Çeviri onun en önemli uğraşıdır ancak çevirmenliğinden sonra en öne çıkan özelliği 

öykücülüğüdür. Kâmuran Şipal’in öykülerinde mekânlar çoğunlukla kapalı ortamlardır. 

Eserlerindeki tipler kahvehane, ev, tren vb. yerlerde yalnız yaşayan tam olarak 

beklentisinin, korkularının ne olduğu belli olmayan insanlardır ve en sıradan hâllerle 

öykülerinde karşımıza çıkar. Şipal için en başta çevirmenlik vardır. Kendine ait kurgusal 

metinler yazmak onun için ikinci plandadır. Kafka’nın nesirlerini çeviren kimliği ile ön 

planda biri olduğundan yazarda Kafkaesk bir yapının olabileceği düşünülmüştür. Ancak 

durum hiç de öyle değildir. Kafka’nın izleri sadece bir bunalım edebiyatı olması yönüyle 

onun eserlerini etkilemiştir. Şipal de Kafka’dan daha çok yerli bir hikâye tadı vardır. Bu 

bağlamda Sait Fait Abasıyanık havasını daha çok görmekteyiz. Yine de yazarda bu ilk 

öykülerindeki Sait Faik etkisinden sıyrılıp özgün bir üslubun oluştuğu sonraki öykülerine 

bakılarak söylenebilir. Necip Tosun, Hikmet Dizdaroğlu’a göre Şipal, öykücülükte soy bir 

damarı oluşturur. O, bir başına, vakur, popülariteye meyletmemiş, özgün bir öykücüdür. 

Yazarın çevirmenlik yönü nesirle kalmamış, zaman zaman Varlık’ta şiir çevirileri de 

yapmıştır. Oskar Loerke’den “Kale” 35  şiiri ve Joseph Weinheber’den “Çayır Çimen”36 

şiiri akla ilk gelenlerdir. 

Kâmuran Şipal, 1949’da Varlık’ta çıkan ilk şiirini temel alırsak, çok uzun yıllardır 

Türk edebiyatında var olan bir yazardır ancak Türk okuru onu çok tanımamaktadır. Şipal, 

                                                
34 Selim İleri, “Kâmuran Şipal’e Mektup”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 97. 
35 Oskar Loerke, “Kale”, çev. Kâmuran Şipal, Varlık, S.547, 1 Nisan 1961, s.11. 
36 Joseph Weinheber, “Çayır Çimen”, çev. Kâmuran Şipal, Varlık, S.550, 15 Mayıs 1961, s.11. 
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gerekli ilgiyi görmemiştir. Yazarın kendi tavırlarının ve isteğinin bu sonucu doğurduğu 

söylenebilir. Prensip gereği röportaj yapmayan yazar gazete ve dergi hatta TV’lerde 

görünmemiştir. Hemen her edebiyatçıdan, yazardan, şairden, beklenen bu tutum günümüz 

anlayışına ters düşse de Kâmuran Şipal’in kendini toplumdan sakınma konusunda istikrarlı 

bir davranış gösterdiği ortadadır. Yazarın içe dönük yapısı öykülerinin de genel 

temalarında görülmektedir. Yalnızlık, cinsellik, din, evlilik temaları öykülerinde çok 

belirgindir. Yazarın karakterleri çoğu zaman bir arayış ve sorgulayış içerisindedir. Ancak 

karakterlerin neyi aradığı, neye ulaşmak istediği ve bu karamsar ruh hâllerinin nereden 

kaynaklandığı belli değildir, somut bir olaya dayandırılmamıştır. Her ne kadar öyküler 

60’lı yıllardan 80’li yıllara uzanan bir dönemde yazılmış olsa da figürlerdeki bu bunalım 

günümüz insanının en büyük hastalığı da yazarın öykülerindeki kişilerin bugünün insanını 

anlattığı söylenebilir. Zira bunu günümüzde öne çıkan yazarlarda görmemiz pek mümkün 

olmuyor.  

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi maddesinde onun için şöyle söylenir: “Orta 

hâlli insanların iç-dış çatışmalarını irdeleyen, gerçekçi-düşçü bir yaklaşımla çatışmaların 

sebeplerini ortaya çıkarmaya çabalayan Şipal, sonraki yıllarda çağrışım-bileşim 

hikâyelerine yöneldi ve birçok kitabını çevirdiği Kafka anlatımına yaklaşan bir hikâye 

türüne vardı.”37 

 Muzaffer Uyguner, Şipal’in,  Sait Faik Abasıyanık’tan etkilenmiş olduğunu 

vurgular. Bu görüşün ortaya çıkmasında yazarın 1965’teki ikinci kitabı olan Elbiseciler 

Çarşısı’ nın Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanmış olmasının etkisi olduğu düşünülebilir.  

Şipal’in temaları birbirine yakın duran ve olumsuzluk zinciri oluşturan bir 

yapıdadır. Konular birbirine benzerlik göstermiş, bunalım ve yalnızlık en yoğun duyguları 

oluşturmuştur. Geleneksel biçemle modern insanın buhranını anlatmıştır.  

Bir yazar hem geleneksel hem de Kafka tarzında olabilir mi? Kâmuran Şipal adı iki 

kavramı birçok kaynakta yan yana getirmektedir. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar 

Ansiklopedisi’nde de aynı açıklama söz konusudur: 

“Yalnızlık, tedirginlik, mutsuzluk, çaresizlik, ayrılık ve pişmanlık gibi temaları 

geleneksel öykü düzeni içinde, Kafkavari bir anlatımla işlemeye çalıştı.”38 

Belki de onda Kafka’yı bulmak öngörüsü ister istemez okuyucuyu yönlendirir. 

Öyküler içinde bir arayışa girer. Sonra Sait Faik’i gördüğünü düşünmeye başlar. Yerli bir 
                                                
37 Muzaffer Uyguner; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi/Devirler/İsimler/Eserler/Terimler, C.8, Dergâh 
Yay, İstanbul,1998, s. 175-176. 
38 Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 3.bs., C.2., YKY, İstanbul, Mart 2010, s.962. 
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yazar olduğuna karar verir. Aslında Şipal gelenek ile yeni arasında bir yere oturtulmak 

istenir, gerçek ile düşün arasında kalınır. Bu ikilemin tam ortasında Şipal varlık gösterir. O 

aradalığın belirtecidir. Karakterleri ve olayları ile üslubunun oluşturduğu özgün yapı yazarı 

simgeler. Hiçbir yere ait olamamak yazarın yaşam tarzıdır. Her şey hem çok tanıdık hem 

de uzak gelir. Necip Tosun, onu etkilerden sıyrılıp özgünlüğe ulaşan bir kimlikle tanıtır: 

“Oysa Kâmuran Şipal öykücülüğümüzün soy bir damarını temsil eder. Derinden, 

sessiz, gösterişsiz akan ama kaynağı çok sağlam, mümbit bir nehir gibidir.”39 

Tosun’a göre yazar özgünlüğe tahmin edilen, öngörülen kişiler üzerinden 

ulaşmıştır: 

“İlk öykülerinde kısmen 1950 kuşağının kısmen de Sait Faik’in etkisi görülse de 

ana damar olarak kişisel bir öykü serüveni izlediği söylenebilir. Ondan beklenilen, 

Kafkaesk yapının öyküsünün merkezine oturmasıdır. Ama bu etki oldukça sınırlıdır.”40 

Şipal’in eserlerinde hiçbir siyasi hava yoktur, kimsenin davasını gütmemiştir. 

Ancak yakın siyasi tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan 1968 yılı Şipal’ın değişime 

uğradığı bir zamandır ve bu belki de sadece bir tesadüftür. 68’den önce gerçekçi-düşçü bir 

yaklaşımla iç ve dış yaşamların çatışmasını nedenlerine inerek anlatan yazar, 1968’ten 

sonra edebiyat ve kültür tarihinden beslenen çağrışım-bileşim hikâyelerine yönelmiştir. 

Birçok araştırmacıya göre 1968, değişime girilen yol olarak gösterilse de 1969’da 

yayımladığı Büyük Yolculuk hikâyelerinden daha çok, 1971’de çıkan Buhûrumeryem’de 

pek çok farklılık görülür. Bu farklılığı iki ana unsurda toplayabiliriz:   

Başlangıçta klasik hikâye düzenine uyan, geleneğe bağlı, zaman ve yer koşullarına 

bağlı bir hikâye yazmıştır. Buhûrumeryem’de ise klasik hikâye anlayışından uzaklaşmıştır.  

Hikmet Dizdaroğlu, Şipal’i olumsuz anlamda eleştirmiş, öykülerinin okuyucuyu 

doyurmadığını, etkilemediğini, düşündürmediğini söylemiştir. Ayrıca Dizdaroğlu, 

sanatçının öykülerinde bir doku eksikliğinin, tam biçimini alamamış bir nesnenin 

yokluğunun sezildiğini ifade etmiştir. Şipal’in klasik öykü tarzını benimsemiş olması 

yazarın eleştirilmesinin diğer boyutunu oluşturmuştur. Dizdaroğlu, yazarın kendinden 

önceki Türk öykücülerin peşinden gittiğini, yeni olan hiçbir unsurun olmadığını 

belirtmiştir: 

“Oysa yetişmesi, yabancı ülkelerde kalışı, uğraş alanının Batı’ya ilişkin olması, 

tutumunun başka olmasını gerektirirdi. Kervanının herhangi bir kişisi olmak yerine, Batı 

                                                
39 Necip Tosun, “Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, Kitap-lık, S.130, Eylül 2009, s.90. 
40 Necip Tosun, “Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, s.92. 
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sanat anlayışının bir temsilcisi, yeni aktarımlardan birinin izleyicisi kimliğinde görünmek 

daha yaraşırdı kimliğine.”41 

Eleştirmenler daha çok Şipal’in öyküleri üzerine yoğunlaşmıştır. Ramazan Dikmen, 

Şipal’in öykülerine daha olumlu bakmıştır. “Gerek konuların doluluğu gerekse 

anlatımlarının sıcaklığıyla daha ilk satırlarında okuyanı çekiveriyorlar.”42 

Kâmuran Şipal, Franz Kafka ile Batı tarzının, Sait Faik ile yerli tarzın arasında 

kalmıştır. Herkesin görüş birliği yaparak yazarı oturttuğu bir yer yoktur. Muzaffer Uyguner 

de onu Kafka’ya yaklaştırmıştır. 

“Şipal, Kafka’nın estetiğine çok yaklaşmıştır. Hikâyelerinin anlatımında tam bir 

Kafka anlatımı değilse de ona çok yakın bir anlatım buluyoruz.”43 

Tüm öykülerinde sahicilik, samimiyet üslubunun en önemli unsurlarıdır. Lakin 

Beyhan, Elbiseciler Çarşısı ve Köpek İstasyonu’nda daha sade bir anlatım vardır. Büyük 

Yolculuk ve Buhûrumeryem’de ise soyut anlatım, imgesel dünya ve semboller öne çıkar. 

İlk dönem hikâyeleri bir anın görüntüsüdür. Bu hikâyelerde gerçeklik, yalınlık ve 

sıradanlığa rastlıyoruz.. 

 
3.1.1. İlk Yayımlanan Öykü 

3.1.1.1. Karpuz Ticareti 

Hikâye Dörtgöz Kemal ve Helhel Sami adlı iki yakın arkadaşın ticarete 

girişmelerini anlatır. Kâtiplik yapan Dörtgöz Kemal, arkadaşının hatırını kıramaz ve 

birlikte karpuz satmaya başlarlar. Helhel Sami kazanacakları parayla başka şehirlere 

gitmenin, kimsenin onu tanımadığı şehirlerde yaşamanın hayalini kurar. Ancak karpuzları 

satamazlar ve iflas ederler. 

Yazarın yayımlanan bu öyküsü aslında sonradan gelecek diğer hikâyelerin 

habercisidir. Daha sonra yazılacak birçok hikâyede ve özellikle de romanlardaki 

karakterler Helhel Sami’nin hayalleriyle aynı düşe sahiptir. Helhel Sami’de ve birçok 

karakterde, aile ortamından sıkılan, aile ilgisi içinde rahatsız olan ve adresi belli olmayan 

bir gitme arzusu vardır. 

“Karpuz Ticareti”ndeki iki ana karakter haricinde öyküde öne çıkan belli başlı bir 

tip yoktur. Hatta Dörtgöz Kemal bile geride kalmıştır. Öyküde Helhel Sami’nin ise daha 

                                                
41 Hikmet Dizdaroğlu, “Kâmuran Şipal ve Hikâyeciliği”, Hisar Dergisi, S.12, 12 Aralık 1964, s. 12-13. 
42 İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, 2.bs, C.8, Elvan Yay., Ankara,     
2007, s.3365. 
43 İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, s.3366. 
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çok iç dünyasına yer verilir. Ana karakterde Kâmuran Şipal’in değişmez tipi çizilmiştir. 

Etrafına yabancı, hayatın akışından rahatsız, ortada kalan huzursuz bir ruh görüntüsü 

Şipal’in ta kendisidir. Sonu mutlu bitmeyen, umudu erteleyen karamsar bir hava yazarın ilk 

öyküsünden itibaren kesintiye uğramayacak çizgisini başlatır. 

“Karpuz Ticareti”, Varlık’ta tam bir sayfa olarak yayımlanmıştır. Bu öykü 1 Nisan 

1949’da, yine Varlık’ta yazarın ilk şiirinden sonra yayımlanan ikinci yazısıdır. 

 

3.1.2. Beyhan 

Kâmuran Şipal’in ilk öykü kitabı olan Beyhan 1962’de yayımlanmıştır. Öyküde 

Sait Faik’in etkisini görmekteyiz. Yazar küçük insanın günlük yaşantısını, sıradan görünen 

olayların içindeki duygusal gelgitleri, kalabalık içinde hissedilen yalnızlığı öykülerine 

taşımıştır. 

Sait Faik’in etkisi Necip Tosun tarafından reddedilmiştir. Şipal’in büyük ölçüde 

soy bir ustalığa ulaştığı fikri savunulmuştur. Bu yönüyle yazarın Sait Faik’in aksine bir tarz 

benimsediğini Tahir Alangu şöyle ifade eder: 

“Onun bu kitabındaki ‘Köstebek’ ve ‘Bahşiş’ çoğu hikâyecilerimizin tutturdukları 

yolun aksine, yalnız ‘konuşma dilinin canlılığından yararlanmış’ değil, bir ‘yazı işi’ 

çabasıdır. Şipal’in bizim hikâyemizin ulaştığı değerleri inkâr etmeyişi, öncü ustaların 

yolunda daha yapılacak iş bulabilmesi, ‘yazı’ işinin taşkınlıktan uzak rahatlığını 

değerlendirmesini beğendim. Onun bahşiş veremeyen kişinin küçük tedirginliğini 

yakalayışı, usta gözlemcilerden kalma bir yankıdır. Adeta hikâyeyi ikinci iş olarak 

yürütüşünü zaman zaman unutturuyor.44 

Ömer Lekesiz, Beyhan’ı değerlendirirken kitapta dokuz öykü olduğunu söyler.45 

Fakat eserde on öykü vardır: “Köstebek”, “Sucu İsmail”, “Kurban Eti”, “Bir Cenaze 

Töreni”, “Filizi Yeşil”, “Dönüş”,” Kadın ve Kocası”, “Bahşiş”, “Cam Fanus”, “Beyhan”. 

Hikmet Dizdaroğlu, Şipal’in ilk eseri olan Beyhan’ı başarılı bulur ama diğer 

öykülerinin aynı çizgide olmadığını düşünür: “Beyhan cildi, hikâyeciliği için sağlam bir 

çıkış belgesidir.”46 

Beyhan’da küçük, sıradan olaylar vardır. İnsanlar da küçük insandır. Kişiler 

aradadır. Necip Tosun’un da dediği gibi : “Kuşkular öykülerin temel çıkış noktaları olur.” 

“Köstebek”te yakalanan bir köstebeğin üzerinden insanların linç duygusu sorgulanırken, 
                                                
44 Tahir Alangu, “1962’de Roman ve Hikâyemiz”, Varlık Yıllığı 1963, İstanbul, s.55. 
45 Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, C.3., Kaknüs Yay. İstanbul, 1999, s.410. 
46 Hikmet Dizdaroğlu, “Kâmuran Şipal ve Hikâyeciliği”, Hisar Dergisi, S.12, 12 Aralık 1964, s. 12-13. 
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“Sucu İsmail”de yoksulluk ana ekseninde, iftira olayının insanda açtığı tahribat irdelenir. 

Evrensel insani duygular ve hümanist yaklaşım öykülerde baskındır. 

Bu hikâyedeki kahraman (Almanca bilen, okuyan, yazan, çevirmen) bundan 

sonraki pek çok öykünün de temel kahramanı olacaktır. Bir anlamda Beyhan’daki tipler, 

temalar çoğalarak zenginleşerek onun hikâye dünyasını belirlemiştir.47 

Kısaca Kâmuran Şipal’in hikâyedeki kendine has üslubu, kurgusal dünyasının 

başarısı, öykü yazarlığının çevirmenliğinden sonra gelen ikinci işi olduğunu unutturuyor. 

 
3.1.2.1. Köstebek 

Yazarın ilk kitabı Beyhan’ın ilk hikâyesidir. Karakterleri isimsiz ama 

betimlenişleriyle canlı figürleri olan bir metindir. Yazar “Köstebek”te zulmün bir güdü 

oluşunu öne sürüyor gibidir. Bu öykü Freud’un insanı yönlendiren iki güdüsü olduğu, 

bunların birinin cinsellik, diğerinin şiddet duygusunun olduğu fikrini ispata çalışan bir 

anlatı gibi görünmektedir. Şiddet eğitilmemiş insan tipinin başvuru kaynağıdır ve tıpkı 

cinsellik gibi bu güdüsünü insan engellemekte zorluk çeker. 

“Köstebek”te yedek subay eğitimi alan bir kişinin askeriyede köstebeğe işkence 

eden kişileri ibretle izlemesi anlatılır. Kahraman zulmü engelleyemez ama alkışlamaz da. 

Öykü sonunda köstebek özgür kalır. 

Hikâyede eziyet gören hayvanın köstebek olması çok manidardır. Öyle ki bu 

hayvan, gözleri olmayan, yer altında yaşayan, adresi belli olmayan, zayıf, ürkek, ne yaptığı 

yapacağı, amacı kestirilemeyen bir canlıdır. Sanki yazarın karakterinin başka bir canlıya 

geçmiş hâlidir: sürekli insanlardan ayrı, göz önünde olmayan, sürekli hareketli ve 

adressizdir. Kafka’nın böceği burada köstebek olur. Ancak Kafka’dan farklı olarak yazar, 

hem köstebek olandır hem de onu gözlemleyendir. Yazarın vurguladığı en önemli tem ise, 

tek savunacak dalı toprak altına kaçmak olan bir canlıya insanoğlunun rahat vermemesi, 

onun üzerine gitmesidir. Tıpkı bireyselliğiyle memnun görünen yazarın toplumun baskıcı 

zihniyeti karşısında mağdur olması gibi… 

Hikâyede psikolojik öğeler yoğunlukta, kişiler ruh hâlleriyle inceden inceye 

betimlenmekte hatta esir düşen köstebeğin bile duyguları varcasına bir resim çizilmiştir. 

 

                                                
47 Necip Tosun, ” Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, s.92. 
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3.1.2.2. Sucu İsmail 

Yazarın öykülerindeki kişiler genellikle alt gelir grubunda olan, hemen her yerde 

karşılaşabileceğimiz gerçekçi tiplerdir. 

“Sucu İsmail” bir iftira olayını anlatır. Ancak olay hakkında yazarın bir çıkarımda 

bulunmaması, olaylara ve kişilere tarafsız kalması çok dikkat çekicidir. Yazar çoğu zaman 

hikâyelerde realist bir çizgidedir. Bir ressam ustalığıyla kalem oynatır ve yorumu 

okuyucuya bırakır. 

Sucu İsmail, çalıştığı fabrika kapanınca su satmaya başlar. Asıl mesleği deri 

boyacılığıdır. Su satışı sırasında müşterilerinden bir işçinin parasını çaldığı iddiasıyla 

iftiraya uğrar. Parayı onun çaldığı, suçlayanlar tarafından ispatlanamamıştır. Zaten parayı 

çalmamış olan İsmail, kaybedilen cüzdanı ve parayı sonradan tesadüfen bulmuştur. Fakat 

öykü bu noktada biter, okuyucuda merak yüksek seviyede bırakılır. Sucu İsmail bulduğu 

cüzdanı ve parayı sahibine vermiş midir, vermeli midir yoksa haksız yere uğradığı 

hareketlere karşı üstelik ihtiyaç sahibi olması nedeniyle parayı alıp harcamış mıdır 

bilinmez. Yazarın olayın neresini önemsediği anlaşılmamaktadır. Genelde olduğu gibi 

olaylar bir anın görüntüsüdür. Çoğu zaman “konu” denilebilecek bir olay dahi yoktur. 

Yazar, okuyucuyu Sucu İsmail’in yerinde hissettirir. Kararı okur verir, para iade 

edilmeli mi edilmemeli mi? Lakin yorum yapmaz, öğretmez, yönlendirmez. O sadece olayı 

anlatır ve kenara çekilir. 

 

3.1.2.3. Beyhan 

İlk kitaba adını veren hikâye, kitapta üçüncü sırada yer alır. Kitaba bu ismi neden 

verdiği bilinmez ama hikâyenin başkarakterinin hikâyesi Şipal’in kendi yaşamına çok 

benzemekte, sanki hayatının bir anını vermektedir. Hikâyede doğacak çocuğun adı olan 

Beyhan, yazar için kitabın çocuk gibi görülmesi ya da umudun göstergesi olması 

bakımından kitaba isim olmuş olabilir. 

Gözlemlerin ön planda olduğu hikâyede ana karakter gemidedir, Almanya’ya 

öğrenimini tamamlamaya gitmektedir. Adını ‘Beyhan’ koymayı planladığı bir kız çocuğu 

beklemektedir. Almanya’ya yolculuğu sırasında aynı mevkide kaldığı ve gemide tanıştığı 

Azeri bir aileyle yakınlaşması anlatılır. Azeri Malik Ağa, küçük kızı Minna, büyük kızı 

Gönül’ün kamarotla ilişkileri gözlemci bir anlatıcıyla başarıyla gösterilir. Azeri aile 

üzerinden ana karakterde bir sorgulama süreci başlar ve karakter kendi adına dersler 

çıkarır. Çoğu hikâyesinde yazar olağan görünenin altındaki çatışmayı öne çıkarır. 
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Kendisinin içe kapanık hâli, sıradan görüneni ona olağanüstü gösterir, öykü yazmaya 

değecek bir farklılık hissettirir. 

 

3.1.2.4. Kurban Eti 

Şipal’in öykülerinde kahraman genellikle isimsizdir ve yalnızdır. Bir kurban 

bayramı günü yalnız yaşayan bir insanın içine düştüğü ve bu gün dolayısıyla ağırlaşan 

yalnızlık psikolojisinin etkileri gün yüzüne çıkarılmaktadır. Bireysel dünyasının kahramanı 

olan başkişi, sosyal ortamların acemisi hatta zavallısıdır. Öykülerdeki bu genel tip, 

okuyucuda karakterin ailesi, geçmişi hakkında bilgi sahibi olma isteği uyandırmaktadır. 

Ancak yazar bunların hiç önemi olmadığını vurgulamak ister gibi kurgular. 

Öyküde evinde yalnız yaşayan başkarakter kurban bayramı sabahı komşularından 

gelen et karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Kendisine getirilen etten bir parça ayırmış, 

kalanını tanıdığı bir komşu teyzeye pişirtmeye götürmüştür. Teyzenin evinde bulunduğu 

sırada o eve de komşulardan et gelmiştir. 

Öykü yarım kalmış gibidir. Olayın akışı beklenmedik bir anda bitmiştir. Ancak öne 

çıkarılmak istenen olay değil psikolojik hissedişler içeren içerik yönünü oluşturan 

unsurlardır. Devam eden sosyal yaşamın hareketliliği içinde durmuş bir saat gibi görünen 

karakter, bir anda sosyal ilişki dayatmasının içinde kalmıştır. Yaşadığı şaşkınlık öne 

çıkarılmıştır. Yazar, doğru-yanlış, haklı-haksız ayrımı yapmaz, asosyal bir yaşam ile sosyal 

yaşamın arasındaki bocalayışı sergiler. 

 

3.1.2.5. Bir Cenaze Töreni 

Yazar öykülerinde genellikle melankolik duygulardan bahsetmektedir. Bu öyküde 

de kahraman herkesin farklı duygu ve isteklerle gittiği sinema salonunda daha öncesinde 

bulunduğu cenaze törenini hatırlar ve töreni anlatır. Yazar adeta hayattan zevk almayı 

kendine haram kılmıştır. Buna rağmen en talihsiz durumları, en zor anları anlatırken 

tarafsız, yorumsuz, abartısızdır. Şipal’in eserlerinden görülen bu ortak tip günümüzde 

farkında olmayacağımız bir yaşam biçimini ve kişisini örneklemektedir. Hayattan silik 

tipler, korkulu dünyalara sahip olanlara yazar okları çevirmektedir. 

Kahramanın arkadaşı Tevfik, annesini kaybetmiştir. Tevfik okul arkadaşıdır. 

Kahramanımız cenaze törenine katılır ve realist bir çizgide ortamı gösterir, betimlemelerde 

bulunur. Yazar yalnızlığa öylesine alışmıştır ki sosyal yaşamdaki sıradan olayları 

olağanüstü olay görünümünde resmeder. Başkarakter Albert Camus’un Yabancı’sını 
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hatırlatır. Camus, asosyal kişiliği olan karakterinde alışılmadık olayları sıradan gösterir. 

Şipal ise tam tersini yapar. Ancak ikisinin karakteri de yalnız ve tepkisiz tiplerdir. 

 

3.1.2.6. Filizî Yeşil 

Yazar ve başkarakteri dünyaya yabancıdır. Oldukça da hassastır. Bir renkten, 

insanların tavırlarından, pek çok insanda dikkat uyandırmayacak unsurlardan bin bir anlam 

çıkarabilmekte ve etkilenmektedir. 

Düğün merasimi öncesinde gelin adayının ve akrabalarının çeyiz düzme gününde 

kahraman bir yabancı gibi olayları izlemekle kalır. Öyküye ismini veren filiz yeşili yatak, 

yorgan ve Kur’an yazarın dikkatini çeker ve yatağa “sakin, sabırlı” olma özelliklerini 

yükler. Öyküde damat adayı eve yeni gelen düğün eşyalarından rahatsız gibidir. O kendi 

dünyasına dokunulmasından tedirgindir. İki odalı evinde yaşamaya alışmış, oraya uyum 

sağlamaya azmetmiş bir psikoloji içerisindedir. Düğün öncesi ev döşemeye gelen halakızı, 

kayınvalidesi, Nazmi ağabeyi çok uzak birer tanıdık gibidir. 

Yazar bu iki öyküsünde eşyaların insan üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır. Net 

olarak söylenemese de eşyalar birer simgedir. Kimi geçmişin izini yansıtır kimi o anın 

duygusunu verir. Ancak bu yoğunluk açık anlamı engeller. 

 

3.1.2.7. Dönüş 

Olay yazarın memleketi Adana’da geçmektedir. Öykülerinde ve romanlarında yer 

alan yolculuk etmek düşüncesi, bilinen amacı olmayan bir gidiş arzusu vardır. “Dönüş”te 

gidilen yer ve gidiş amacı somut gerekçelere dayandırılmıştır. 

Adana’da yaşayan iki arkadaş, Mersin’de yol yapan Almanların yanına çalışmak 

için trenle gider. Başka bir şehrin yabancılığını çekerek sokaklarda bir gün geçirirler. 

Bütün uğraşlarına rağmen Alman işçileri bulamazlar ve hayal kırıklığıyla Adana’ya 

dönerler. Dönüşte trende tesadüfen Almanların başka bir bölgeye çalışmaya gittiklerini, bu 

yüzden bulamadıklarını anlarlar ama artık dönüş başlamıştır. 

Öykü, gençlik heyecanıyla ve büyük bir umutla çıkılan yolda hüsranı anlatır. Yazar 

bir yandan sıkıntılarına çıkış arayan ve bu arayışta sorgulamaları, hesapları ikinci plana 

iten bir insan psikolojisini küçük bir olay üzerinden verir. 
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3.1.2.8. Kadın ve Kocası 

Yazarın bu hikâyesi diğer hikâyelerle aynı dönemde yazılmış olmasına rağmen ilk 

baskıda yer almamıştır. Öykü sonradan Toplu Öyküler’de dönemi aynı olan öykülerin 

içerisinde editör tarafından eklenmiştir. 

Şipal’in öyküleri ve romanları bir bütünün parçası gibidir. Sanki yazar yaşamını 

bütün eserlerine paylaştırmıştır. Bu hikâyede de başkarakterin duyguları, hayalleri, 

psikolojisi ile yazarın hikâyelerinde sıkça karşılaşılan bir tip olduğu görülmektedir. 

Yine isimsiz olan kahraman yükseköğretim gördüğü şehirde tanıştığı bir aile ve 

ailenin çocuğuyla olan arkadaşlığını anlatır. Sıcakkanlı bir ailenin kahramanımıza 

gösterdiği ilgi ve şefkat, başkarakterin annesine olan özlemini arttırır, ilk fırsatta 

memleketine gitme planları yaptırır. Anne figürü yazarın birçok öyküsünde yer almıştır. 

Anne, şefkattir, geçmişte kalan hayattır, tüm özlemlerin adıdır. Bu hikâyede bir çocuk 

olarak anneye dönmek kolaydır; ancak yetişkin tipin anlatıldığı öykülerde anneye, geriye 

dönüş geniş bir hazırlık aşaması ve sorgulayış yaşatır.  

Öykülerin genelinde yer alan aile içi ayrılıklardan kaynaklı yoksunluk, bireyselliğin 

getirdiği psikolojik bunalım ve sorgulayış bu öyküde de yer almaktadır. 

 

3.1.2.9. Bahşiş 

Yazar insanların birçok hareketini abartılı bulmaktadır. Çoğuna anlam vermez, 

bazılarına da olumsuz manalar yüklediğinden eleştirir. Şipal, aşırı olan her şeye tepki verir. 

Ancak karakterlerin hayata bu denli gözlemci kalması, ilişkilere sırtını dönmesindeki 

aşırılık dengeyi bozan asıl unsurdur. Yazar belli bir ölçüte göre yaşam evreni idealine 

ulaşmak ister gibi alışılmış durumlara tepki verir, derin bir psikolojik tahlil yapar. 

Ana figür bir restorandadır. Garsonun kendisine gösterdiği ilgiyi gereğinden fazla 

bulur. Onun bu davranışlarını bahşiş almak amacı taşıdığına inanır. Bu samimiyetsiz ve 

çıkarcı ilgiden rahatsızdır. Yazar bahşiş vermeye alışamadığından bahseder ve bahşiş 

vermeyerek tepki gösterir. 

Şipal’in çoğu öyküsünde yer alan özellik burada da vardır. Öyküler az sayıda kişiye 

sahiptir ve özel isimlerden özellikle öykülerde kaçınır. Burada olduğu gibi kapalı, dar ve 

sıradan insanların yaşadığı mekânlar daha çok yer alır ve sıradan olayların analizi yapılır. 
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3.1.2.10. Cam Fanus 

Yazar bu öyküde bir ispat, savunma içine girmiş gibidir. Yalnızlığının, insanlardan 

kaçışının, toplumun adamı olmayışının gerekçelerini sunmak ister gibi kanıtlamak ve 

haklılığını göstermek ister. Belki de sadece neden bu yalnızlığı aşamadığını sorgular. 

Günah çıkarır gibi davranır. Dış dünyanın korkusunu aşamayışının nedenini, saplantılı bir 

ayrımcılığın derinliğini verir. 

 Yazar öykü kişilerini olağan hâller içinde, sıradan kişilerden seçerken kendi 

hayatından izler eklemiştir. Hikâye Almanya’da geçmektedir. Almanya’da öğrenim gören 

ve yalnızlık çeken sıkıntılı ruh hâline sahip tipler yazarın gerçek kimliğiyle uyuşmaktadır. 

Öyküde başkahraman Anadolu’da küçük bir köyde öğretmenlik yaparken Alman 

üniversitesinden aldığı bursla karısını memlekette bırakıp Almanya’ya giden öğrencinin 

yalnızlık bunalımını anlatır. Yalnızlıktan bunalan öğrenci bir serkeşle arkadaş olmaya 

çalışır fakat bu kişi tarafından soyulur. Ancak onun için üzüntü veren parasını çaldırmış 

olması değil, arkadaşlık kuramamasıdır. 

 

3.1.3. Elbiseciler Çarşısı 

Yazarın Beyhan’dan iki yıl sonra çıkardığı ikinci kitabıdır (1964). Kâmuran Şipal, 

Elbiseciler Çarşısı’nı yayımladığı yılın ertesi yılı bu öykü eseriyle 1965 Sait Faik Hikâye 

Armağanını Mahmut Özay ile paylaşmıştır. Bu öykü kitabının ilk öyküsü olan “Gece 

Lambalarının Işığında” yıllar sonra Toplu Öyküler’in de adı olmuştur. 

Şipal, Elbiseciler Çarşısı ile her ne kadar ödül almışsa da Dizdaroğlu, bu kitabı 

Beyhan kadar başarılı bulmamıştır. Hatta bu yüzden Şipal’in gelişim çizgisinin aynı 

düzlem üzerinde olmadığını belirtmiştir: 

“Beyhan cildi, hikâyeciliği için sağlam bir çıkış belgesidir. Elbiseciler Çarşısı ise 

ulaşılan düzeyin altında kalmaktadır.48 

Dizdaroğlu yine de Şipal’den umutlu olduklarını söyler, başarılı olmasının önünde 

hiçbir engelin olmadığına inandığına belirtir. 

Gerçekten de Şipal ikinci kitabıyla büyük bir atılım yapamamıştır. Öykü sanatı 

adına bir yenilik getirememiştir. Ama aynı zamanda bu kitabıyla teknik kusuru kalmamış, 

yazarlıkta yol alabileceği ışığını vermiştir. 

Oysa Necip Tosun Elbiseciler Çarşısı için Dizdaroğlu ile aynı fikirde değildir: 

                                                
48 Hikmet Dizdaroğlu, “Kâmuran Şipal ve Hikâyeciliği”, s.12-13. 



 27

“Şipal’in belli bir düzeyi yakaladığı önemli bir kitabı olur… Şipal, kurmacayla 

ilgili sorunlarını hâlletmiş bir öykücü portresi çizer… Özellikle çocuk cinselliğini anlattığı 

“Rebeka” onun en iyi öykülerinden biridir.”49  
Elbiseciler Çarşısı’nın en önemli hikâyesi “Bilinmez ki” adını taşımaktadır. Çünkü 

yazarın birçok hikâyesinde yer alan mutsuz, eşinden boşanmış, yalnız yaşayan tip, bu 

öyküde tam olarak vücut bulmuştur. Bu hikâyeye otobiyografik bir anlatı da diyebiliriz. 

 
3.1.3.1. Gece Lambalarının Işığında 

Yazar kahveye gelen ve sandalye üzerinde uyuklayan temizlik işçisine karşı içten 

içe kızar, sokakları temizlemek yerine işinden kaytardığı düşüncesine kapılır ancak sonra 

işçiye acımaya başlar. Bu işçi geceleri sokak lambaları altında gördüğü temizlik 

görevlisidir. Psikolojik gözlemler yapan yazar betimlemelerle kahveyi ve tembellik yapan 

işçiye yansıtmadan hiddetlenir. Radyoda çalan “Dokuzuncu Senfoni” ile rahatlayan yazar, 

işçiye karşı sevgi duymaya başlar. 

Öykülerinin çoğunda dikkat çeken unsur, burada da bulunmaktadır. Öyle ki yazar 

alt gelir seviyesindeki insanlar içinde yaşar, onlardan biri gibidir ancak o tip insanlarda 

olmayan, elit bir düşünce ve zevke sahiptir. Bu noktada büyük bir çelişki yaşanmaktadır. 

Bu duruma bir aydının kendi dünyasından sıkılıp kaçması olarak da bakabiliriz. Belli ki 

yazar, karakter üzerinden idealize edilmiş bir yaşamın peşindedir. Batılı bir disiplini kendi 

ülkesinde arar. Ancak olayları ve kişileri içinde bulunduğu mekanlara göre orantılamak 

yerine ütopik dünyasının haklılığını kanıtlamaya çalışır. 

 

3.1.3.2. Bilinmez ki 

Öyküler hepsinden hareketle ortaya koyacağımız ortak bir ana karakterin 

özelliklerini tamamlar niteliktedir. Daima yoksunluk içerisinde olan, yalnız yaşayan, 

sorgulamayla geçen ömre sahip, herkese ve her yere yabancı, o ana şahıs bu öyküde 

eşinden boşanmak üzere olan bir adamı anlatır. 

Karşısında boşanmak için mahkemeye gelen yazar, duygularından emin değildir. 

Adı konmamış bir ayrılığın eşiğindedir. Sevgisini de öfkesini de dillendiremeyen, bir yere 

dayandıramayan başkarakter geldiği adliyede mahkeme salonuna girmez, karısına dair hâlâ 

sevgi beslemektedir ve bu sebepten adliyeyi terk eder, dışarıda kuşlara yem verir. Birçok 

öyküde olduğu gibi karakter ketum, kararsız ve bunalımlıdır. Hayatın ona getirisine ya da 

                                                
49 Necip Tosun; “ Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, s.93. 
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ondan götürdüklerine müdahale etmez. Salt bir kadercilik anlayışı gibi görünen bir 

psikolojiye sahiptir. 

 

3.1.3.3. Bir Nikâh Töreni 

Öykülerde çoğu zaman kahraman anlatıcı olan yazar, bir önceki hikâyede olduğu 

gibi evlilik kurumunu sorgular. 

Bir nikâh törenine katılan yazar, gelin tarafının nikâhta olmadığını, bu yokluğun 

sebebinin gelinin ailesinin bu evliliğe onay vermemesinden kaynaklandığını ifade eder. 

Ancak bu olumsuzluk nikâhı engellemez, her törende olduğu gibi olağan olaylar meydana 

gelir ve nikâh biter. Yazar anın öykücüsüdür. Kırılma noktasını heyecanlanmadan tekdüze 

bir bakışla verir. Çoğu öyküsünde olduğu gibi ilk bakışta bir öyküye konu olacak vaka 

yoktur. Yazar da zaten olayın değil hissiyatın peşindedir. 

 

3.1.3.4. Onbaşının Bavulu 

Öykü insanların sorumsuzluğunu, işgüzarlığını, kararsızlığını öne çıkarır. Bu 

özellikler farklı kişilerde belirtilirler. Trajikomik bir vaka çizen yazar gözlemci anlatıcı 

rolündedir. 

Çerkezköy’den hareket eden trende bavulun içinde Mushaf olduğunu söyleyen 

onbaşı, bavulunu valizliğe koyar, yer olmadığından kompartımandan çıkar. İlerdeki 

durakların birinde dışarıdan “Bavulumu atın!” sesine karşı kompartımandakiler önce 

kararsız kalır ancak isteğin ısrarına karşı seslenen kişinin onbaşı olduğuna karar verirler ve 

onbaşının bavulunu pencereden atarlar. Fakat onbaşı belli bir zaman sonra kompartımana 

gelir, bavulunu arar. Kompartımandakiler önce işgüzarlıkları karşısında suçlanırlar ancak 

daha sonra suçu bavulunu yoklamayan onbaşıya atarak kendilerini savunurlar. 

 

 

 

3.1.3.5. Büyük Oğul 

Öykü yazarın kendi yaşamından ipuçları verir. Başkişi, yazar gibi tek başına 

yaşayan, ailesinden kopuk, soğuk bir tiptir. 

Yalnız yaşayan, eşiyle problemleri olduğu söylentisi çıkan adamın evine kendi 

annesi haber vermeksizin ziyarete gelir. Fakat annesinin kendisini böyle görmesini 
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istemeyen yazar annesine kapıyı açmaz. Annesi durumu anlamasına rağmen şefkatini 

esirgemez.  

Hikâyelerin genelinde görülen derin bir suskunluk vardır. Yazar itiraf edilmesi 

gereken bir şeyi sürekli gizler gibidir. Büyük bir vakanın, önemli bir sırrın ağır yükünü 

taşıyan, dile getirilmeyen duygular, düşünceler bu sükûtu haklı gösterebilir. Ancak 

öykülerin ortak tipinde bu gizem hiç açıklanmaz. Yahut bu efsunlu hava sadece bir tavır, 

kişilik meselesidir. 

Öyküde büyük oğul olmanın ayrıcalıklı sevgi görmeyi sağladığı ve anne sevgisinin 

karşılıksız olduğu, annenin, cefakâr, vefakâr yönü vurgulanır. Betimlemeler yoğun, ana 

karakter isimsizdir ayrıca alışılmış bir figür olarak yalnız ve depresif hâldedir. Yazar bir 

yerde yaptığı işten bahseder: “Bir sürü ilaç prospektüsü Türkçeye çevrilecek.” (s.140). 

Çevirmenlik Şipal’in ikinci bir mesleği olduğundan yazarın kendisini bu hikâyede 

anlattığını iddia edebiliriz. 

 

3.1.3.6. Bu Tayınlar Kaçıncı Manganın? 

Yazar “Köstebek”te olduğu gibi burada da bir askerlik hikâyesi anlatmıştır. Şipal, 

bu hikâyede askerlik hikâyelerinde alışılmış kahramanlık olayları yerine, askeriyede kişiler 

arası ilişkilerin askerlik imajı içindeki hâllerini yansıtmaktadır. 

Hikâyede manga komutanı ile Tarsuslu Ahmet arkadaştır. Manga komutanı bir 

günlük izine gidince Tarsuslu Ahmet ondan aldığı yetkiyle sayılı gelen ekmek 

kumanyasından bir arkadaşı için fazladan bir tane almıştır. Bu durumun fark edilmesi 

gecikmemiştir ve eksik kumanya kendini belli etmiştir. Tarsuslu Ahmet ise bu durumu 

umursamamıştır. Hikâyede askerî yaşam biçimi öne çıkarılmıştır. 

 

3.1.3.7. Tohtor mu ki? 

Öyküde cahil kalmanın insanı ne derece acziyete düşürdüğü, insanların yardım 

etmekte nasıl duyarsız kaldığı anlatılır. İnsan ilişkilerindeki soğukluk, bencillik öne 

çıkarılan düşünce ve duygulardır. 

Öyküde hastane yakınındaki bir kahveye gelen hastanın elinde doktorun yazdığı 

kâğıdı okuyamayıp kahvedekilerden yardım dilenmesini ve yazılanın ne olduğunu 

anlamaya çalışması anlatılır. 

Yazar öykünün kahramanlarından biridir. Yine gözlemcidir. Yardım isteyen hasta, 

şiveli konuşur, cahildir. Betimlemeler ve karakter analizi mevcuttur. İstediği sonucu 



 30

alamayan hasta, kahvedekilerin umarsız tavırlarına rağmen yaptığı açıklamaları anlamaz ve 

kahveyi terk eder. Yazar ise hastanın bu kadar algılama kapasitesinin düşük olmasına 

kızar. 

3.1.3.8. Rebeka 

Yazarın birçok öyküsünde geçmişi sorgulama, eskiye duyulan özlem vardır. 

Şipal’in öykü ve romanlarında bu tema sürekli vurgulanır. Yazar bu hikâyede de 

romanlarında olduğu gibi geçmişe döner, annesinin kaza geçirdiği haberi üzerine 

memleketine gider.  

Şehirler, eşyalar yazarın ruhunda büyük iz bırakmıştır. Çok sonra döndüğü şehrinde 

anılar canlanır. Çocukken sattığı şekerleri aldığı Yahudi satıcının dükkânında patronun 

kızına âşık olmuş, bu aşkın belirtisi olan hareketleri yüzünden kızın babasından tokat 

yemiştir. O olaydan sonra şekerci dükkânına uğramayan karakter yıllar sonra aynı dükkânı 

yerinde görünce dükkâna girer ve çocukluk aşkının kızı olan Rebeka ile tanışır. Kimliğini 

belli etmeden dükkândan ve memleketinden ayrılır. 

Yazar geçmişinden beslenen biridir, hayallerden çok anılarıyla yaşar. 

 

3.1.3.9. Elbiseciler Çarşısı 

“Elbiseciler Çarşısı” yazarın ikinci kitabına ismini vermiştir. Yine evlilik kurumunu 

içeren bir öyküdür. 

Güner isimli ana karakter karısıyla mutsuz bir birliktelik yaşamaktadır. Bir gün 

karısının çantasında günlük benzeri bir defter bulur. Defterden karısının kendisinin 

hakkında akıl hastası olduğuna inandığını öğrenir. Öğrenmesi üzerine evde duramaz, 

elbiseciler çarşısını gezer.  Çarşı boyunca yaşamını gözden geçirir. Eve döndüğünde eşiyle 

kavga eder ancak hakkındaki akıl hastası olduğu düşüncesinden rahatsız olmaz. Bu fikir 

başkalarının ondan beklentilerini azaltacaktır ve sorgulamaya, eleştirilmeye maruz 

kalmaktan kurtulacaktır. Sonra annesiyle ilişkilerini gözden geçirir. Annesinin sinirini 

kendisinden çıkardığını ve olaylara bunun neden olduğunu düşünür. 

 

3.1.4. Büyük Yolculuk 

Kitap, Elbiseciler Çarşısı’ndan beş yıl sonra 1969’da yayımlanmıştır. Cem 

Yayınevince basılan kitap altı hikâyeden oluşmaktadır. 115 sayfa olan bu eser 5 liraya 

satışa sunulmuştur. 
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Şipal’in Büyük Yolculuk’u tam bir yalnızlık kitabıdır. Yalnızlığın, bunalımın, 

karamsarlığın hâkim olduğu hikâyelerin hepsi sanki aynı buhran anında yazılmış gibi 

görünmektedir. Bu konuda Rauf Mutluay, eser için şöyle diyor: 

“Özel bir mizacın, bir sakınışın, sonsuz bir mutluluk özleminin ama ona ulaşmaya 

yetmeyen bir irade eksikliğinin bunalımı. Dikkatli bir yazış emeği, dünyayı özel bir 

yorumlama, yalnızlık karamsarlığı, tekil ve kapalı bir dünyanın sesi.”50 

Hakikaten öykülerinde Şipal, mutlu olmayı arzulamakta fakat sonradan kendini bu 

mutluluğa layık görmez gibi davranmaktadır. Kapalı kapılar, duvarlar arasında bir nevi 

acıdan ve yalnızlıktan hoşlanırcasına bir yaşamı tercih etmektedir. Yazar bazen bir 

masanın somutluğunu ispata çalışır gibi üzerinde yoğunlaşırken çoğu zaman neredeyse tüm 

evreni soyutlar. 

Necip Tosun, Buhûrumeryem’den önce Büyük Yolculuk’u Şipal’in ilk önemli çıkışı 

olarak görür ve metheder: 

“Öykülerin bazılarında açık, duru, yalın bir anlatımı bazen de örtük, soyut bir 

anlatımı yeğler. Özellikle simgelere, metaforlara yasladığı kitabın ilk öyküsü Büyük 

Yolculuk’ta çok başarılı bir Kafkaesk evren kurar. 

Öyküdeki sigorta, hırsızlık metaforlarıyla imgesel çağrışımlarla yüklü bir anlatımı 

tercih eder. Derinlikli, kusursuz, iyi örülmüş bir öykü olan Büyük Yolculuk’ta zaman 

zaman da büyülü gerçekçilik yaratılır.”51 

Kâmuran Şipal Büyük Yolculuk’ta şiirimsi bir tat kullanmıştır. Ayrıca esere oldukça 

yalın bir biçem katmıştır. Hikâyeler ilk okuyuşta ne söylemeye çalıştığı anlaşılan bir 

içeriğe sahip değildir. Ancak imgesel boyutuyla sindirilerek okunması gerektiği ortadadır. 

 
3.1.4.1. Büyük Yolculuk 

Öykü, Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’nı anımsatmaktadır. O 

eser gibi bir gözlem, çözümleme ürünüdür. Tren seyahati boyunca yazar, kompartımanda 

ve istasyonlarda, otelde gördüğü kişiler hakkında enikonu bir gözlem yapmaktadır. 

Kahraman aktarmalı bir trenle yurt dışına gitmektedir. Yolculuk sırasında derin 

düşüncelere dalar, kendisiyle ve toplumla hesaplaşır. 

 

 

                                                
50 Rauf Mutluay, “1960’da Roman ve Hikâyemiz”, Varlık Yıllığı 1970, İstanbul, s.39. 
51 Necip Tosun, ” Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, s.93. 
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3.1.4.2. Ve Karşıdaydı 

Yazar bu öyküsüyle bilindik bir karakter çizmektedir. 

Eşinden beş yıl önce boşanmış, ailesiyle, babasıyla iyi ilişkileri olmamış yalnız 

yaşayan başkarakter bir gün üvey kardeşinin çatkapı gelmesiyle karşı karşıya kalır. 

Kardeşine yardımcı olan karakter, kendisiyle ilgilendiğinden dolayı kardeşinden daha 

sonra bir mektup alır. Mektupta teşekkür eden kardeşi, babalarıyla ağabeyinin 

soğukluğundan dem vurur. Yazar geçmişini gözden geçirir. Babasına karşı duyduğu 

soğukluğun sebebini yaşanılan olayları anlatarak kendi haklılığını ispatlamaya çalışır. 

Öykülerde genellikle anne ve eş figürleri öne çıkmış olmasına rağmen “Ve 

Karşıdaydı” öyküsünde baba karakteri ön plandadır. Geçmişle olan hesaplaşmada baba 

faktörü diğer öykülerden farklı olarak vurgulanmıştır. 

 

3.1.4.3. Bol Uykular 

Yazar karşımızdadır; yalnız, kahveye ve eve mahkûm o alıştığımız ve Şipal’in 

kendisini ele verdiği malum ana karakter yine başroldedir. Ancak bu kez vakayı trajikomik 

bir hâle dönüştürür. 

Enver isimli karakter, evinde yalnız yaşamaktadır ve her gün yaptığı işleri 

yapmayıp her gün gittiği kahveye gitmeyip uyumak istemektedir. Uyuyabilmek için ilaç 

bile alır. Ancak bu durum Enver’de bir vesveseye sebep olur. Bir anda kendini eve 

kapatması ev sahibinde öldüğü düşüncesini doğurabileceğini ve buna karşı onların 

yapacaklarını düşünmekten kendini alamaz. 

 

3.1.4.4. Gülümsedi Az 

Yazar bir Ramazan ayını anlatmaktadır. Müslüman ve Ermeni ailelerin iç içe 

paylaştığı hayatı, kendi kimliklerinde ve dinlerinde huzur ve barış içinde yaşıyor oldukları 

düşüncesini hissettirir. Dinî öğeleri öne çıkaran yazar, Kur’an ayetlerinden alıntılar 

yapmıştır. Yazarın diğer öykülerinde yer alan geçmişle ve kişilerle ilgili olan sorgulamalar 

bu kez geçmişin yanı sıra iç dünyaya, manevî alana yöneliktir. 

Sıradan bir mahallede yalnız yaşayan adam bir Ramazan günü kendini sokağa atar, 

Ermeni mahallesinden geçer, sonra sokaktaki çocuklara bebek alır ve onları sevindirir. 

Akşam da komşusu onu sevindirir. Elindeki puf börekleriyle gelen komşuya karşı sevgi, 

yaptığı iyilikten dolayı huzur ve radyodan gelen dinî içerikli yayım etkisiyle huşu 

içerisinde olan yazar yalnızlığını unutmuştur. 
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3.1.4.5. Dört Duvar 

Yazar öyküde hemen her insanda görülebilecek bir bunalımın resmini çizmektedir. 

Öyle ki ana karakter yalnız yaşamaktadır, depresyondadır. Gözleri zaman zaman kasılmaya 

başlamıştır. Ancak en çok rahatsız olduğu konu seslerdir. Seslere karşı aşırı duyarlı bir hâle 

gelmiştir. Özellikle de evinde daktilosunun başına geçtiğinde nereden geldiği belli 

olmayan, kapı gıcırtısına benzeyen sese karşı… Sesin nereden geldiğini merak eden 

kahraman alt komşusunu art arda rahatsız ederek sesin onlardan geldiği düşüncesinde 

olduğunu söyler ama komşuları bunu kabul etmez. Yazar kendini sokağa atmakla sesten 

kurtulma yolunu seçer. 

Yazar öyküsünde hayat arkadaşının eksikliğini, yalnızlığın dayanılmaz yükünü 

aktarmıştır. 

 

3.1.4.6. Kurban 

Yazar orta yaş bunalımına girmiş gibi görünmektedir. Yazar, belki de büyük 

kentlerde kalabalık içerisinde yalnızlığı büyüyen insan tipini ortaya koymak istemiştir. 

Öyküde karısıyla arası bozulan adam, karısı kendisini terk ettiğinden beri evinde 

karanlıkta oturur, bunalıma girer. Alt kattaki komşusunun da ısrarıyla ona oturmaya gider 

ve komşusunun da onunla aynı durumda olduğunu görür. Adam karısıyla barışmak için 

onu görmeye gitmişse de karısı ayrılmak istediğini söyler ve adam, umutsuz bir şekilde 

evine döner. 

 

3.1.5. Buhûrumeryem 

Kitap, Büyük Yolculuk’tan iki yıl sonra 1971’de Cem Yayınları’ndan çıkmıştır. 

Sekiz hikâyeden oluşan 108 sayfalık eser, 6 liraya satışa sunulmuştur. Haziran 2009’da 

Toplu Öyküler olarak yayımlanan eserde Buhûrumeryem’deki “Diyoptri Yirmi” öyküsü 

yazarın isteği üzerine kitaptan çıkarılmıştır. Bunun sebebi içerik olarak diğer hikâyelerle 

uyuşmayışı olabilir. Çünkü kitaptaki diğer hikâyeler cinsellik, yalnızlık gibi bireysellik 

içerirken, “Diyoptri Yirmi” de toplumsal konulara değinilmiştir. Yazarın bu tutumu daha 

doğru olmuştur. Böylelikle Buhûrumeryem daha tutarlı bir bütünlüğe sahip olmuştur. Bu 

konuda Rauf Mutluay da bu şekilde düşünmektedir: 
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“ ‘Diyoptri Yirmi’ hikâyesi nasılsa karışmış aralarına; ötekilerin hepsi yalnızlık 

dünyasında yaşayan ve iç düğümleriyle boğuşan bir aydının bunalımlarını iletiyordu.”52 

Selim İleri, esere dönük fikrini yazara hitap eden mektubunda şöyle dillendirir: 

“1971’de Buhûrumeryem hayatımın en güzel hikâye kitaplarından biri oldu. 

Yalnızca bir hikâye kitabı mı, belki de çok yenilikçi bir tutumla yazılmış bir roman.”53  

 Bu kitaba değin yalnızlık, tedirginlik, mutsuzluk, aile temalarına yoğunlaşan yazar, 

bu eserinde dini ve cinselliği de ele almış, tarihsel göndermelerde bulunmuş, telmihlerle 

objektifliğini kaybetmemiş, yorum ve yönlendirmede bulunmamıştır. Zaten tüm 

öykülerinde Şipal hayatta yoktur, hayata seyircidir. Yazar, eserde toplumsal sorunlara yol 

açabilecek nitelikteki bireysel çıkmazları, ruhî bunalımları, sorgulayışları öne 

çıkarmaktadır. Necip Tosun, yazarın kendi döneminde cinsellik konusunu işleyişiyle onu 

bir kâşif olarak görmektedir: 

“Sonuçta kitapta bir bütün olarak cinselliğin ister kabul etsin ister etmesin, insan 

hayatına nasıl hükmettiği anlatılır. Özellikle popüler / küresel edebiyatın sonradan 

keşfettiği din ve cinsellik konularını Şipal’in 1970’lerin ortamında keşfetmesi hem de 

bunları kullanmadan / sömürmeden birini diğerine sömürtmeden incelikli ve derinlikli 

işlemesi şaşırtıcıdır.”54 

1970’lerde bugünün sıklıkla işlendiği konuları keşfeden, başarıyla işleyen Şipal’in 

hâlen popüler kültürden uzak kalması ancak kendi tercihi olabilir. Bu tercihi, Kafka’ya 

olan yakınlığına bağlayan Muzaffer Uyguner durumu şöyle dile getirmektedir: 

“Cinsel konuları ele alıp işleyen, hikâye konusu yapan ilk kişi, tek kişi Şipal 

değildir elbette. Fakat o, bu konuyu Kafka estetiğine uygun bir düzen ve anlatım içinde 

sunmakta ve öbür kişilerden ayrılmaktadır.”55 

 
3.1.5.1. Bebekli Kilise 

Yazar Buhûrumeryem kitabındaki temalar diğer kitaplarından farklılık gösterir. 

Karakter yine yalnızdır ve geçmişiyle hesaplaşır ancak bu kez dinî öğeler daha ağır 

basmaktadır. 

Başkarakter yıllar sonra memleketi olan Adana’ya (Kâmuran Şipal’in doğduğu 

şehirdir.) ziyarete gelir. Sılahirahim amacı taşıyan bu gezide şehri gezmeye başlar ve 

                                                
52 Rauf Mutluay, “1972’de Roman ve Hikâyemiz”, Varlık Yıllığı 1973, İstanbul, s.38-39. 
53 Selim İleri, “Kâmuran Şipal’e Mektup”, s. 97. 
54 Necip Tosun, ” Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, s.93. 
55 Muzaffer Uyguner, “Buhûrumeryem”, Varlık, S. 787, Nisan 1973, s.10 
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Bebekli Kilise’yi arar, sonra mezarlığa gider.56 Geçmişine yolculuk yapan kahraman, 

Adana Yahudilerinden Gaston Mizrahi’nin de adını anar. 57 Bilinç akımı ile kurgulanan 

hikâyede kahramanın mezarlığa neden gittiği belli değildir. Adam aradığını bulamaz. 

Adana’da yaşayan farklı etnik gruplara da dikkat çeken yazarın açıktan bir 

önermesi yoktur fakat andığı isimler ve gezdiği yerler itibariyle Anadolu’nun kardeşlik, 

barışçıl, hoşgörü duygularına dem vurduğu ve geçmişteki siyasi olayların etkilerini 

yansıttığı söylenebilir. 

 

3.1.5.2. Hüsnü Yusuf 

“Yusuf’un Güzelliği” anlamına gelen “Hüsnü Yusuf” öyküsü isminden de 

anlaşılacağı gibi dinsel öğeler taşımaktadır. Tasavvufun, ayetlerin, özdeyişlerin yer aldığı 

hikâye, yazarın alışılmış tarzının dışındadır. Doğrudan dinsel bilgileri aktaran bu öykü 

diğerlerinden farklı olarak güçlü bir vaka örgüsü ile karşımıza çıkmaktadır. İki arkadaş 

tasavvuf üzerine konuşarak adımlarken küçük bir kızın süpürdüğü pis su üstlerine sıçrar. 

Arkadaşlardan biri bu duruma sinirlenir, kızı azarlar. Küçük kızın ağlaması üzerine pişman 

olur. Bu olay üzerine iki arkadaş arasındaki inanç konulu sohbet yoğunlaşır, nefis terbiyesi 

üzerine konuşmalarını tarihten, ayet ve hadislerden örneklendirerek sürdürürler. 

 

 

3.1.5.3. Kamalar 

Buhûrumeryem’de yer alan öyküleri, önceki öykülerden ayıran yön, bu eserde dinî 

öğelerin öne çıkarılmasıyla birlikte bunalımlı, yalnız, melankolik karakterlerin yerini ılımlı 

öykü kahramanlarının almasıdır. Yazar karamsar dünyasından kurtulmuş ve daha ılımlı bir 

yaşam tarzını anlatmaya başlamıştır. 

                                                
56 Bebekli Kilise: Adana’daki Aziz Pavlus Kilisesi, halk tarafından kilisenin çatısı üzerindeki Meryem Ana 
heykelinin küçük bir çocuğu andırdığı için “Bebekli Kilise” diye de adlandırılır. Kilise hem Katolik cemaati 
hem de Protestan cemaati tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır. 
57 Müge Köstem; “Tarihin İçinden Bir Adana Fotoğrafçısı Gaston Mızrahi” Altın Şehir Adana Dergisi, S.6, 
Ocak/Şubat 2012, s.22. 
Gaston Mızrahi: Adanalı bir Yahudi. Halep’ten Adana’ya kadar olan bölgenin Musevi cemaatinin 
Hahambaşıdır. 

Gaston Mızrahi, varlık vergisi nedeniyle bütün malını satar ancak borcunu ödeyemez. Mezarlığa dua 
etmeye gider. Elinde Tevrat ile mezarlıktan dönerken Hacı Bahittin Akdağ ona derdini sorar. Mızrahi’nin 
durumunu öğrenince pamuğunu satar ve Mızrahi’ye verir. Bahittin Bey, Mızrahi’yi bu zor durumdan kurtarır. 
Daha sonra Mızrahi bir arsa vererek borcunu ödemek ister. Bahittin Bey kabul etmez. Bahittin Bey, ileride 
Adana belediye başkanı olacak olan Zahit Akdağ’ın babasıdır. 
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Öyküdeki ana karakter, yüzündeki çizgileri kamaya benzetir. Karakter, karısı ve 

çocuğu ile sıradan bir yaşam sürmektedir. Bir süre evde yalnız kalan adam, düşünce 

dünyasına dalar; geçmişine gider, ölen annesini anımsar, hâline, yaşlanıyor olmasına 

üzülür. Öykünün bu noktadaki karakteri klasik bir Şipal tipidir ancak adam bu düş 

dünyasından sıyrılır. Karısının bacaklarını tutar, karısına karşı yoğun bir duygu ve ilgiyle 

bakar. Karısı kocasının bu hâlini tuhaf bulur ama anlayamaz. 

 

3.1.5.4. Yedi Beyza 

Kitaba adını veren “buhûrumeryem” kavramı “Yedi Beyza” öyküsünde 

geçmektedir.58 Öyküde yer alan Hz. Musa’nın mucizelerinden olan Yedi Beyza (Beyaz El), 

Hz. İsa’nın doğumuna telmih olan buhûrumeryem çiçeği, Belkıs, Hz. Süleyman ve Hz. 

Davud’a yer veren eser yoğun bir muhtevaya sahiptir.59 

Bir turist rehberi olan adam, o gün işinin iptal olması nedeniyle evine gelir, yalnız 

yaşamaktadır ve uyumaya çalışır ancak hayal ile gerçek arasında bocalar. 

İki adam yaşam üzerine sohbet etmektedir. Sohbetleri din, tarih, felsefe üzerinedir. 

Öyküde yazar müthiş bir bilinç akımı ortaya koyar. Okuyucunun zihni tarihî bir 

yolculuk yapar. En çok da Hz. Süleyman’ın sarayında takılı kalır. Belkıs’ın Süleyman 

peygamberin efsanevi sarayına gelmesi ve daha birçok dinî ve tarihî vaka kimi zaman 

montaj tekniği ile de esere yansır. 

Yazar dinî inançlara fazlaca gönderimde bulunur, Polikrates, Hz. Musa gibi 

karakterler üzerinden hikâye kurgusunu oluşturur.60 

Buhûrumeryem’deki önceki öykülerde de sorgulayışlar vardır ancak “Yedi 

Beyza”da bu sorgulama dinî konular üzerinde olmakta, yazar inançta bir çıkar yol 

bulmaktadır. 

 

                                                
58 Yedi Beyza: Beyaz El. Hz. Musa’nın mucizelerinden biridir. Hz. Musa elini koynuna koyar ve ışık saçan 
bir hâle dönüşen elini koynundan çıkarır. Tekrar koynuna sokup çıkardığında eli normale döner. 
59 Buhûrumeryem: Bir çiçek adı. Diğer adı Tavşan Kulağı’dır. Halk inancına göre, Hz. Meryem doğururken 
doğum sancısı esnasında eli bir bitkiye dokunmuş, bitkinin yaprakları el şeklini almıştır. Hatta kimi 
bölgelerde doğum esnasında kadınlara bu bitkinin suyu içirilir. 
60 Pierre Grimal; Mitoloji Sözlüğü (Yunan- Roma), çev. Sevgi Tamgüç, Sosyal Yay., İstanbul, 1997, s.673. 
 Polikrates’in Yüzüğü: Bir metafor. Mutluluktaki suçluluk duygusunu karşılar. Kral Polikrates’in yüzük 
vakasına telmih yapılmıştır. 



 37

 

3.1.5.5. Nar Çiçeği 

Öykünün başkişisi evine gelir, yorgundur, kendini yatağa atar, yalnızdır. Dairesine 

girmeden hemen önce karşılaştığı yaşlı komşusuna dair içinde bir beğeni olmasa da onun 

kırmızı göğsü dikkati çekmiştir. Uyuyamaz, gözüne o kırmızılık gelir. Ardından ayna 

karşısına geçen kişi kendisiyle hesaplaşır. Üzerindeki narçiçeği gömleğine bakar, 

psikolojik ve tarihsel bir yolculuk içine girer. Kendini farklı cinsiyetlerde, coğrafyalarda ve 

tarihlerde hayal eder, mitolojik ve dinsel telmihler yapar, çıkarımlarda bulunur. En son 

gömleğini çıkarır ve yatar. 

Yazar “Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim.” hadisini alıntı yapmıştır.61 

Mitsel karakterler olan Persephone, Zeus, Pluton kişileriyle de nar ve kırmızı ile ilgili 

birçok unsuru hatırlatmış, içten içe göz zinasına değinmiştir.62 Aynı kurgu içinde narsizm 

eleştirisini de yapmıştır. 

 

3.1.5.6. Saflarınızı Sıklaştırınız 

“Buhûrumeryem” daha önce ifade ettiğimiz üzere dinî temlere yoğunlukla 

değinmiştir. Kitaptaki öykülerden en açık seçik İslamî yaşam biçimini anlatan “Saflarınızı 

Sıklaştırınız”dır. Ayet ve duaların yer aldığı öyküde cinsel konuların işlendiği 

görülmektedir. 

Yazara benzeyen bir tipin çizildiği öyküde, ellisinde yalnız yaşayan, ufak sağlık 

problemleri olan ve evlenmek isteyen bir öğretmenin tanıdık insanlar içinde alışagelmiş 

yaşamından bir kesit sunulur. 

Orta yaşlı bekâr bir dindar karakterin cinsel arzuları, yalnızlıktan bıkkınlığı, yine de 

Allah’a sığınışı üzerine yazılmış hikâyede betimlemeler baskındır. 

Yazar öyküde hamam geleneği üzerinde durmuştur. Göz zinasının önemine 

değinmiş, hamamda avret yerlerinin örtülmesi üzerine dolaylı olarak telkinlerde bulunmuş, 

nefsine karşı verdiği mücadeleye değinmiş, İslamiyete yönelmiş ve huzur bulmuştur. 

 

                                                
61 Keşfu’l-hafâ, II, s.132, hadis; 2016. 
62 Azra Erhat; Mitoloji Sözlüğü, 7.bs, Remzi Kitabevi, İstanbul, Mayıs 1997, s.85-86. 
Mitolojiye göre Zeus ve Demeter’ın kızı Persephone ( Asıl ismi Kore), bir gün kızlarla birlikte çiçek 
toplarken bir nergisi koparmak için annesinden epey uzaklaşır. O sırada yer birdenbire açılır ve Zeus’un 
kardeşi Pluton tarafından yer altı dünyasına kaçırılır. Kore’nin ismi orada Persephone olur. Persephone 
yeraltında bir nar tohumu yer. Bu yüzden yeraltına yarı bağımlı kalır. Böylece mevsimler oluşur. Persephone 
yeraltında iken kış, yer üstüne çıktığında bahar ve yaz olur. 
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3.1.5.7. Salih’in Devesi 

Kahraman kahvede kitap okumaktadır. Kitap dinî içeriklidir. Muzaffer Abi adlı bir 

tanıdık gelir. Kahraman onunla sohbet etmeye başlar. Diyalogları Muzaffer Abi’nin ondan 

kitaptan bölüm okuması isteği üzerine devam eder. Okunan bölümler İslamî yaşamda 

nefsin terbiyesi, göz zinasının günahı üzerinedir. 

Yine yalnız yaşayan ve nefsiyle mücadele eden başkarakter bir önceki öykü olan  

“Safları Sıklaştırınız”da olduğu gibi kadına ve parlak oğlana bakmaktan korunmayı anlatan 

bölümler okur. Yazar nefse engel olmanın ilk basamağının göze hâkim olmaktan geçtiği 

bilgisine vakıf olur. Bununla ilgili ayet ve hadislere, peygamber kıssalarına değinir. Helâk 

olan kavimleri okurken Ad Kavmi ve Salih peygamberin devesi bölümünü uzun uzadıya 

anlatır. 

Yazar dinî didaktizm içerisindedir. Ancak son cümlelerinde okuyucuda bir soru 

işareti bırakır. Son cümleleri nefis üzerine iki hadisten oluşur. Biri nefse zulmetmemek 

diğeri nefse yumuşak davranmak öğretisini verir. Bir çelişki gibi duran bu iki yargı ile 

öykü biter. Nefse sırtımızı dönmekle onu dinî vecibelere uyarak tatmin etmek ikilemini 

okuyucuya bırakır ve tarafsız kalır. 

Yazar oğlancılık kavramı üzerine İslamî hikâyeler okurken mitolojik bir kahraman 

olan Narsis’i de anar.63 Aynalardan yola çıkarak insanın kendini beğenme günahına 

düşmesini de başka günahların temeli olarak okuyucuya sezdirir. 

 

3.1.5.8. Diyoptri Yirmi 

Kitabın ilk baskısında yer alan hikâye, yazar tarafından Toplu Öyküler’den 

çıkarılmıştır.  Buhûrumeryem’de diğer hikâyeler yalnızlığıyla bunalımın içinde kalmış 

aydın tipini anlatmaktadır. Buhûrumeryem’de cinsel bunalım ve yalnızlık teması olmayan 

tek hikâye olan “Diyoptri Yirmi”de bir kavga olayı çevresinde dönen toplumsal meseleler 

vardır. Yazar bu hikâyesiyle toplumun şiddet duygularını, bu duyguların toplumsal 

etkenlerini ve etkilerini ortaya koymuştur. Ancak bu sorunlara çözüm sunmamıştır. 

 

                                                
63 Narsis: Kendisine aşık olanlara aldırmayan Narkissos tanrılar tarafından lanetlenmiştir. Bitkin bir şekilde 
nehir kenarına su içmeye geldiğinde sudan yansıyan kendi yüzü ve vücudunun güzelliğini görür, kendisine 
aşık olur. Gün geçtikçe kendine duyduğu aşktan dolayı yemeden içmeden kesilir ve kendini seyrederek 
ömrünü tüketip, ölür ve nergis çiçeğine dönüşür. 
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3.1.6. Köpek İstasyonu 

Kitap bir önceki eser olan Buhûrumeryem’den tam on yedi yıl sonra 1988’de 

yayımlanmıştır. Yazar öykü yayımlamaya uzun bir ara vermiştir. Bu onun son öykü 

kitabıdır. Bu hikâyeden on bir yıl sonra ilk romanı Demir Köprü’yü yazmıştır. 

Köpek İstasyonu okuyucuyu şaşırtmıştır. Çünkü bu kitapla yazar sanki en başa 

dönmüştür. Bir önceki kitap olan Buhûrumeryem’in etkisi devam etmemiştir. Bu eserde 

yine yalnızlık, mutsuzluk, aile hâlleri göz önüne serilmiştir. 

Kitapta beş uzun hikâye vardır. Günlük yaşamda her an karşılaşılan olayların içine 

giren yazar, “insan ruhunun müstesna hâllerine, kendi deyimiyle ‘boş bulunduğu, gizlilik 

ve saklılıkların Pandora’nın kutusundan çıkar gibi dökülüp saçıldığı’ anlara sokulmayı 

ihmal etmiyor.”64 

Şipal son öykü kitabında sıklıkla işlediği aile ve evlilik kurumuna dönüş yapar. 

 
 

3.1.6.1. Köpek İstasyonu 

Bir çocuğu, eşi ve kayınvalidesi ile yaşayan adam, kayınvalidesinin evliliklerine 

müdahale etmelerinden dolayı huzursuzdur. Karısının annesi ve kendisinin arasında 

kalmasından dolayı evlerinin huzuru yok olmuştur. Kayınvalidesi yeni olan bebeklerini 

kendilerine göstermemeye başlamış, büyüdükçe çocuğunu babasına karşı içindeki kinle 

doldurmuştur. Belli bir süre sonra adam evi terk eder. Hafta sonları aldığı kızını hayvanat 

bahçesine götürmek için birlikte trene binerler. Ancak yanlış trene bindiklerini Köpek 

İstasyonu’ndan sonra fark eder. Köpek İstasyonu’nu daha önce hiç görmemiştir. Durumu 

anlayan adam hayvanat bahçesine gitmekten vazgeçer ve kızıyla trene geri döner. Bu uzun 

yolculuk kızının baba ile yakınlaşmasını ve kızının bilmeden de olsa babasını eve 

döndürecek sözler söylemesini sağlar. Adam ailesinin yanına dönmeye karar verir. 

Huzursuz bir aile, Şipal’in tanıdık ortamlarından biridir ancak okuyucuya bilindik 

gelen bir başka yön ise tren yolculuğudur. Yazar hayatıyla ilgili pek çok karara uzun tren 

yolculuklarında varır. Yazar için aile kaçılacak, tren ise sığınılacak kutsal bir mekândır. 

 

3.1.6.2. Kıskançlık 

Öykü yazarın yaşamından izler taşımaktadır. Şipal yabancı eşiyle dönem dönem 

Almanya’da yaşamıştır. Hikâyede de adam karısıyla ayrı ülkelerde yaşamaktadır. Bir gün 

                                                
64 Ramazan Dikmen, “Hikâye Güzelleri”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1989,  TYBY, Ankara, 1989, s.9. 
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karısını ve çocuklarını görmek için yurt dışına gider. Gitmeden mektup atar ancak karısının 

attığı son mektubu görmez. Karısı son mektubunda başka bir şehirde olan kardeşini 

ziyarete gideceğini bildirmiştir. Adam gittiği ülkede karısının evine art arda gider ama  onu 

bulamayınca sinir krizi geçirir. Kıskançlık krizine girip evliliğini sorgular. Adam son 

gittiğinde karısını evde bulur ve durum aydınlanır. 

Yazar öyküde iletişimsizliğin zararına, önyargının insan hayatına yaptığı olumsuz 

etkiye değinir. 

 

3.1.6.3. Sizin Ev 

Kahraman, bir arkadaşının evine ziyarete gider. Gittiği arkadaşı evinde nikâhsız bir 

şekilde bir kadınla yaşamaktadır. Kahraman, arkadaşın birlikte yaşadığı kadının ailesini 

tanımaktadır. Yazar bu noktada geriye dönüş tekniği uygular. Gençliğini ve çocukluğunu 

hatırlar. Kadının annesi olan Güzin ablayı güzel ve şuh bir kadın olarak anımsar. Küçük 

yaşta bir erkeğin büyük kadınlara âşık oluşunu sezdiren yazar, insanların genel olarak 

yaşadığı psikolojik bir döneme de değinmiş olur. 

Yazar öyküde karısından boşanmış daha sonra Almanya’da evlenmiş, bir kızı ve bir 

oğlu olmuş mutsuz bir evlilik yapmış karaktere bürünür. Almanya’daki ailesi ile 

görüşemeyen bu bunalımlı tip, Şipal’in en çok öne çıkardığı figürlerden biridir ki bu tipin 

Şipal’in kendisi olabileceği kuvvetle muhtemeldir. 

 

3.1.6.4. Cafe Royal 

Yazar “Cafe Royal” ile aynı kitapta yer alan “Köpek İstasyonu” ve “Kıskançlık” 

öykülerinde aynı tema üzerinde durulmuştur. Bu öyküde de çocuğun ailede bağlayıcı unsur 

olduğu fikri vurgulanmıştır. 

Öyküde eşine sıklıkla küsen adam yine kırılmış ve şehir dışına çıkmıştır. Dönüşte 

evi yerine otele yerleşir. Eşiyle gelecekleri adına konuşmak üzere Cafe Royal adlı 

mekânda buluşurlar. Bu mekânda geçen duygusal iletişim ve eşinin verdiği gebelik haberi 

adamın tekrar eve dönmesini sağlar. 

Şipal, önceki kitaplarında yalnız yaşayan ve bu yalnızlığı kutsallaştıran, toplumdan 

uzak durmayı kendince haklı gösteren bir figürü çokluk karşımıza çıkarır. Ancak “Köpek 

İstasyonu”nda aile ortamına duyulan bir gereksinim, her türlü olumsuzluğa rağmen aile 

ortamının tercih edilmesinin gerekliliğini sezdirir. Çocuk unsuru bireyselleşmenin 

haklılığını kaybettirir. 
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3.1.6.5. Recep’in Nikâhsız Karısı Aysel 

Yazar yıllar sonra lise öğrencisi iken yaşadığı İstanbul’a gelir. Lise hayatının bir 

bölümünde bir ailenin kiracısı olarak o aileyle iç içe yaşamıştır. Yıllar sonra geldiği şehirde 

o aileyi görmek için eve gelir ancak evde onları bulamaz. Yazar o andan itibaren geriye 

dönüş tekniğini kullanır ve hikâyeyi kurar. Maddî zorluklarla ve ahlak dışı ilişkilerle 

yaşamını sürdüren bu ailede lise öğrencisi olarak birçok konuda tecrübe sahibi olan yazar, 

onca zaman sonra olanları tasvip etmese de onları özlemiştir. Ancak aile bireylerinin 

perişan bir hâle düştüklerini öğrenir. Yazarın en çok etkilendiği ve görmek isteği ev 

sakinlerinden Recep’in karısı olan ve kendisiyle ilgilenen Aysel’dir. Aysel onun hayatında 

ilk gençlik yıllarının cinsellik dünyasının hayallerini süslemiştir. 

Şipal “Sizin Ev” öyküsüyle benzer bir olay anlatılır. O öyküdeki gibi geriye dönüş 

yaparak kurduğu vakada, cinsellik dünyasının art bölgelerini, psikolojik kuramlara uyarak 

vurgular.  Bir kez daha toplumun silik tiplerini konuk ettiği öyküsünde asıl kişi yine 

kendisidir. 

 

3.1.7. Öykü Unsurları 

 Yazarın öykü dünyası modern anlatılar ile geleneksel yapının arasında kalmıştır. 

Anlatımı 1940’lı yıllardan günümüze uzanan kesit öykücülüğün yansımasıdır.  Sait Faik 

Abasıyanık’ın klasik vaka düzeninden ayrılan durum öykülerinde görülen bir an’a, varlığa 

veya duyguya odaklanan bakış, Şipal’in eserlerinde de görülmektedir. Modern insanın 

yalnızlığı ve buhranı öykü teminin merkezini oluşturmaktadır. 

 
3.1.7.1. Fikirler 

Şipal’in eserlerinde hep mutluluk arayışı vardır. Karakterlere hep iki yol 

sunulmuştur: Ya ailede mutluluğu yakalamalısın ya da aileden ve tüm tanıdık çevreden 

uzaklaşmalısın. 

Öykülerde gizliden gizliye aile kurumunun yüceliği öne çıkarılır. Aksi hâlde 

depresif ve yalnız bir ruha esir kalınır. Hikâyeler insanın iki temel güdüsü olduğunu 

söyleyen Freud’u haklı çıkarır gibidir: Cinsellik ve şiddet. “Köstebek”te insandaki şiddet 

güdüsünün varlığı kınanır. Cinsellik konusunda suçluluk psikolojisi vardır. Cinsellik ile 

dini faktörleri bir arada ustaca işleyenlerin başında gelen Şipal, var olmanın gerçeklerine 

ve arzularına sırtını dönemez. Sadece her ikisinin de eksikliğini kendisinde hisseder. 
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Yazar kendi dünyasına dokunulmasından tedirgindir. “Filizî Yeşil”de kendi 

düğününe dahi seyirci kalır. Yalnızlık kutsal ve değerli bir yaşam biçimi gibi sunulur. 

Karakterler bu yalnızlıktan doğan bunalımı da yansıtırlar. Böylelikle bu durumdan içten içe 

şikâyetçi olunur. Yazar yalnızlığı istiyor gibi görünse de durum aile içi ayrılıktan kaynaklı 

bir yoksunluktur. 

Şipal öykülerinde genellikle aynı temalar üzerinde durur: Yalnızlık, tedirginlik, 

mutsuzluk, aile cinsellik. Yazarın en çok öne çıkardığı fikir bireyselliktir. Kahraman kimi 

zaman patlama yaşar. Yazar, “Cam Fanus”ta tek başınalığın, insanlardan kaçışın, toplum 

adamı olamayışının gerekçelerini okura sunmak ister.  

Hikâyelerde evlilik kurumu sorgulanır, gerekçesi, gerekliliği düşünülür. Her şey 

çok sıradandır ama yazar için durum hiç de öyle değildir. Şipal, “Bir Nikâh Töreni”nde 

olağan görünen bir durum içerisinde gözlemleri ve duyguları ile olağanüstü şekilde 

tedirgin olur. 

Yazarın cahilliğe tahammülü yoktur. “Tohtor mu ki?” adlı öyküsünde açıktan açığa 

bu fikrini belli eder. Öyküde cahilliğin insanı ne derece aciz durumlara düşürdüğü, 

toplumun yardım etmekte nasıl duyarsızlaştığı, bencilleştiği öne çıkarılan düşünceler 

arasındadır. 

Cinsellik hikâyelerde işlenen konulardan biridir ve kapsam olarak fazla yer tutar. 

Cinselliğe yazarın olumsuz bir tavrı yoktur, aksine ihtiyaç olduğunu vurgulamaya çalışır. 

Özellikle Buhûrumeryem öykülerinde bu durum çok öne çıkar. Yalnız cinsellikte 

yasaklanan unsurlara karşı nefsin terbiyesini işler. 

“Nar Çiçeği” yazarın önemli öykülerinden biridir. Dinsel ve mitsel kavramlarla 

yoğrulan bir zihin içerisinde cinselliğe yer arayan bir kişi karşımıza çıkmaktadır. Hâlen 

günümüzün problemlerinden olan narsizmi eleştirir. Özellikle Buhûrumeryem’de İslamî 

kurallar, yaşam biçimi ve öğretileri okuyucuya hatırlatılmak istenir. Özellikle 

Buhûrumeryem’in içerisindeki öykülerde nefis terbiyesi vurgulanır. Göz zinasının 

boyutları anlatılır. İslamiyet’in kişiye huzur verdiği dile getirilen ortak yargıdır. 

Şipal “Cafe Royal” hikâyesinin haricinde yalnızlığı öne çıkaran, yalnızlığı 

kutsallaştıran, bireyselliği haklı göstermeye çalışıyor gibi bir hâl sergiler. Ancak “Cafe 

Royal”de aile olmak tercihi değer kazanır ve çocuğun varlığı bireyselleşmeye karşı olumlu 

bakışı siler. 

Dizdaroğlu, yazarın ana ilkesinin sevgi olduğunu söyleyerek onu metheder:  



 43

“Hayalle, ütopya ile kendini aldatmak istemiyor; ‘günlük hayatta karşılaştığı’, 

‘bildiği’ gördüğü, tanıdığı insanları sevmek ve sevindirmek çabasındadır.”65  

Yazar kimseyi haklı ya da haksız çıkarmaz. Hikâyelerinde gözlemci olarak kenarda 

durmayı yeğler: 

“Kâmuran Şipal, belirli bir zümre ya da sınıfın savunmasını yapmıyor, bir davanın 

güdücüsü olmuyor.”66 

Genel olarak bakıldığında yazar, romantik bir tutumdan uzak durmaktadır. 

Ezilenler sonunda kazanmamakta ya da fakir ve cahil oldukları için kişiler haklı ve üstün 

gösterilmemektedir. Eserlerde öne çıkan fikirler şöyle sıralanabilir: Cahillik kötülüğü 

getirir, insanı bencilleştirir, zulme götürür, duyarsızlaştırır. Aile kurumu önemlidir fakat 

yalnızlık kutsaldır. Evlilikte çocuk bireyselliği engeller. Huzur getiren İslamiyet, nefsi 

terbiyeyi emreder. Nefse hâkim olmanın ilk koşulu göze hâkim olmaktır. 

 

3.1.7.2. Figürler 

Şipal’in yayımlanan ilk öyküsü “Karpuz Ticareti”nde sonraki hikâyelerin ipuçlarını 

verir. Bu ipuçlarından biri de figüratif kadro ile ilgilidir. Yazarın karakterlerinin 

birçoğunda yer alan memnuniyetsizlik hâli ve mutluluk arayışı kişileri gitme arzusuna iter. 

“Karpuz Ticareti”nde Helhel Sami de hem çok doğal bir tiptir hem de gitmeyi düşleyen 

idealist insandır. 

Öykülerde karamsar figürler çoktur ve bütün bunlar yazarın kendisinden bir 

parçadır. “Kurban Eti” dâhil eserlerde kişiler çoğunlukla isimsiz olarak karşımıza çıkar. 

Sadece isimsiz değil aynı zamanda yalnızlardır.  Kim bilir yazar böyle yapmakla tiplerin 

daha benimsenir kişiler olmasını sağlamak istemiştir: 

“Şipal’in erkek kahramanları hem dağınık bekâr odalarında hem de seven bir 

kadının özeniyle düzenlenmiş yuvalarda yalnızdır.”67  
“Köstebek”te kahramanlar zulmü engellemek isterler ama bunun için bir harekette 

bulunmazlar. Bu enerjiye sahip değil gibidirler. Sadece buğz ederler.  

Kişiler idealize edilmiş tipler değildirler, oldukça sıradandır. “Sucu İsmail”de bu 

durum çok belirgindir. Kişilerin herkes gibi hassasiyetleri, zaafları vardır. Fakat ne karar 

verdiklerini olaylar karşısında ne düşünüp, nasıl sonuçlandırdıklarını yazar söylemez, saklı 

kalır.  
                                                
65 İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, s.3365. 
66 Hikmet Dizdaroğlu, , “Kâmuran Şipal ve Hikâyeciliği”, s.12-13. 
67 Birsen Ferahlı, “Ruhun Zamanı”, s. 112. 
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Hikâyelerde yazar karakterini alt gelir seviyesindeki halk kitlesi içinde var kılar 

ancak ana karakter bir aydındır. “Gece Lambalarının Işığı”nda yazar karakterine çelişki 

yaşatır. Bu durumu sadece bir aydının kendi dünyasından sıyrılıp kaçması olarak 

bakabiliriz.  

Bu aydın kişi daima yoksunluk içerisinde, yaşamı sorgulamayla geçen, herkese ve 

her yere yabancı bir adamdır. “Bilinmez ki” de aydın bir figürün aidiyet hissini yitirmesi 

öne çıkar. 

Kimi hikâyelerde yazarın öz yaşamından izler ve kişiler var olduğu söylenebilir. 

Kişiler öylesine canlıdır ve Şipal’e benzemektedir. “Büyük Oğul”da ana karakter yalnız, 

isimsiz, sıkıntılı; anne karakteri ise cefakâr, fedakâr yönüyle karşımıza çıkar. 

“Büyük Oğul”da ana karakterin Şipal’in kendisi olduğunun ipuçlarından birinin 

figürün hikâyede çevirmenlik yapıyor olmasıdır. Yazara yönelttiğim, öykülerdeki bu 

benzerliklerden yola çıkarak, kahramanların birçok hikâyede kendisi olup olmadığını 

sorusuna Şipal “Her yazar kendini yazar.” diyerek cevap vermişti. 

Hikâyelerin genelinde karşımıza çıkan ve birçok yönü aynı olan kişinin en belirgin 

özelliklerinden biri de geçmişiyle hesaplaşan, anılarıyla ve yaşadığı şehirlerin iziyle 

yoğunlaşan bir tip olmasıdır. 

Yazarın komşu tipi tekdüzedir ama tek tip değildir. “Gülümsedi Az” öyküsünde bir 

Ramazan ayında elinde puf böreği ile beliren iyi karakterli komşusuna karşın, “Dört 

Duvar”daki gürültülü, saygısız komşu tipi ya da diğer bir hikâyedeki sarhoş, yapışkan 

komşu figürleri de vardır. Yazar her ne kadar komşulardan, apartmanlardan bahsetse de 

asıl öne çıkardığı kişi büyük kentlerde kalabalık içerisinde yalnızlığı büyüyen ana 

karakterdir. 

Öykü kitapları içerisinde Buhûrumeryem içerik olarak farklılık gösterir. Dolayısıyla 

karakter farklılığı da ortaya çıkmaktadır. Bu farklılık dinî öğelerin öne çıkarılmasıyla 

birlikte bunalımlı, yalnız, melankolik karakterin yerini alan ılımlı öykü kahramanı ile 

görülür. “Kamalar” adlı hikâye bu tezimize en iyi örneği oluşturur. Buhûrumeryem’de 

karakterin cinsel arzuları daha öndedir. “Kamalar”da anlık yoğunlaşan duygusunu; “Nar 

Çiçeği”nde de düşündükçe beliren şehvetini yansıtır. 

Şipal’in öykülerinde karakterler genellikle orta tabaka insanıdır. Durağan, sessiz, 

tepkisiz tiplerdir. Sanki hayat enerjilerini birileri almıştır. Mücadele ruhundan yoksundur. 

Kişiler haksızlığa uğramıştır ama bu haksızlıkları, mutsuzlukları sıradan karşılarlar. 

Kadercilik anlayışını abartmış kişiler üreten yazarın çoğu hikâyesinde karşımıza çıkan 
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tiplerin özelliği, cinsel arzularıyla sıkıntılı kişiler olmasıdır. İhsan Işık, Şipal’in bu yönüne 

vurgu yapmaktadır: 

“Şipal’in kişileri genelde yalnızdır ve bu yalnızlık, arkadaşsızlık içinde bir de cinsel 

sıkıntı etkisiyle ruhsal bunalıma düşmüşlerdir. Bu bunalımı çeşitli hikâyelerinde çeşitli 

durumlar içinde ve başarılı olarak verebilmiştir.” 68 

Dizdaroğlu’nun ifadesi gibi bu kişiler silik tiplerin öyküde kahraman olduğu hâldir: 

“Bunlar mutluluğu aramayan, yaşadıkları ortamın koşullarına boyun eğmiş, 

tutkusuz kişiler.”69 

Şipal’in öykülerinin otobiyografik nitelik taşıdığını ifade etmiştik. Bu nedenle öykü 

figürlerinin hepsinde Kâmuran Şipal’den bazı özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama 

olarak hep aynı kişi karşımızdadır. Olaylarda telmihte bulunduğu ya da doğrudan anlattığı 

önemli şahsiyetlerin dışında kalan tüm kişiler silik insanlardır. Bunların çevreyle ilişkisi 

yoktur. Hayata yenilmiş, çaresiz kişilerdir: 

“Bir kıstırılmışlığı, bir çıkışsızlığı yaşayan kahramanlar güçsüz, çaresiz ve yeniktir. 

Hayatta öyle büyük tutkuları, arayışları yoktur. Küçük şeylerle mutlu olabilecek içe dönük 

tutkusuz insanlardır.” 70 

Hâlbuki kişiler sıradan bir yaşamın içindedirler ve o basit yaşamın mücadelesine 

dahi direnemezler ve kaderlerine boyun eğerler. Yazarın bu tipleri Albert Camus’nün 

Yabancı’sının ana karakterini hatırlatmaktadır. Her şeye yabancı ve tepkisizdir. Türk 

edebiyatında varlık felsefesi açısından incelemeye değer tipler oluşturan yazar, içimizdeki 

tanıdık yüzlerin yabancılığını ortaya koymaktadır. Tüm kişiler moderndir ve bir çıkmazın 

içindedir. 

 

3.1.7.3. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Hikâyelerde anlatıcı bazen üçüncü kişi ağzıyla hâkim bakış açısıyla verilmekte 

bazen de kahraman anlatıcıyla birinci kişi anlatımına geçmektedir. Ancak yazarın en çok 

kullandığı gözlemci anlatıcıdır. Nitekim yazara en uygun olanı da gözlemci anlatıcıdır. 

Şipal melankoliktir. Eşyalar dahi ruhuna çöker, ağır gelir, mana yüklüdür. Olaylar 

ve kişiler gereksiz ve manasızdır. Yanı başından geçen yaşama tanıklık etmekten 

muzdariptir. 

                                                
68 İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, s.3365. 
69 Hikmet Dizdaroğlu, “Kâmuran Şipal ve Hikâyeciliği”, s.12-13. 
70 Necip Tosun, “ Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, s.92. 
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Yazar en talihsiz durumları en zor anları anlatırken tarafsız, yorumsuz, abartısızdır. 

Sosyal yaşamdaki sıradan olayları zihninde yer alan şekliyle resmeder. O hep genelin 

dışında kalır, genele aykırı durur. Şipal’in kişiliğine kimliğine en yakışan gözlemci 

tavrıdır. Olayların gidişatına müdahâle etmez, iyi ve kötüyü seçmez, sadece iyi bir 

seyircidir. Hikâyelerin çoğunda sonuç yoktur. 

Kâmuran Şipal otobiyografik öykü yazmış gibidir. Bazen birinci kişi ağzıyla 

kahraman anlatıcı olarak kendisi karşımızda beliriverir. O bazen bir yolcu, bazen bir 

komşu, misafir ya da olayın odak kişisidir ama daima gözlemcidir, daha öteye gitmez, öğüt 

vermez. “Bir Nikâh Töreni” nde ana kahramanı olduğu dünyaya üçüncü şahıs olarak 

yaklaşır. Ancak enikonu karakter analizi yapar. Gizliden gizliye bir eleştiri gibi yansıyan 

bu durumu iyi-kötü ayrımına vardırmaz. 

Bazı öykülerinde yazar hikâyenin merkez noktasına kendisini koyar. Diğer 

insanları gözlemleyip betimlese de diğerleri arasında ayırt edici çok fazla fark yoktur. 

İkilem arasındadır. Ya o farklıdır diğerleri normaldir ya da tam tersidir. 

Bilinç akımının ustaca kullanıldığı “Nar Çiçeği” hikâyesinde yazarın ikinci kişi 

ağzı ile anlatımda bulunduğunu, bu yönüyle hikâyenin diğerlerinden ayrıldığını 

görmekteyiz: 

“Ayna karşısında sürüp giden ilk sessiz… ‘Peki, bu gömleğiniz niçin narçiçeği 

kırmızısı?’ ‘Böyle hoşumuza gidiyor.’ ‘Böyle mi hoşunuza gidiyor?’ Böyle hoşunuza 

gidiyor demek. Koyu esmer ve yuvarlak bir yüz, kahverengi gözler, koyu siyah saçlar…” 

(s.337). 

Yazar hem kendi adına hem anlatıcı adına iç konuşmasına devam eder. Sözlerin 

sahibi, konuşan kişi anlatıcı mıdır, baş figür müdür tam anlaşılmaz. Aşağıdaki alıntı 

cümleler bu durumu iyi örneklemektedir: 

“Gülümsediniz. Gülümsedi. Ağladınız. Ağladı. Ellerinizi dokundurmadığınıza göre 

bari yüzünü seyredeyim, diye geçirdiniz içinizden…” (s.342). 

Yazar birçok konuda objektif davranmış, gözlemci olmuş, taraf olmamış, 

didaktizmden uzak durmuştur. Ancak dinsel motifli hikâyelerde İslâmiyet’in temelinde 

olumlu bir taraf seçmiş, buradan aldığı güçle en mahrem konuları, açık yüreklilikle dile 

getirmiştir. “Saflarınız Sıklaştırınız” ve “Salih’in Devesi” hikâyelerinde bu durum belirgin 

şekilde vücut bulur. 
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Ömer Lekesiz’e göre Kâmuran Şipal, “Yedi Beyza” adlı öyküyü olimpik bakış 

açısına göre kurar.71 Olimpik bakışta, her şeyi kapsayıcı/bilici göz zorunlu olarak olay 

sıralamasını izlemek ve öylece nakletmek zorundadır. Yoksa bakan kişinin de aynı 

problemleri yaşadığı düşünülebilir. Yazarın öykülerinde anlatıcının hikâyeden hikâyeye 

farklılık göstermesi kitaptaki bakış açısı zenginliğini ve farkını arttırmaktadır. 

Yazar en trajik anlarda dahi tarafsız, serinkanlı, sakin anlatımını korumuştur. 

 

3.1.7.4. Anlatım Teknikleri 

Yazarın en büyük dayanağı betimleme ve bilinç akımıdır. Anlatımda fizikî tasvirler 

kadar ruhsal çözümlemeler, psikolojik betimlemeler de söz konusudur. 

“Beyhan” da ana karakter Azeri Malik Ağa’nın büyük kızı Gönül’ün kamarotla 

ilişkilerini, zihinde başlayan sorgulama süreçlerini yazarın gözlemi sayesinde 

algılayabiliyoruz. 

Şipal montaj tekniğini sıklıkla kullanır. “Cam Fanus”ta karakterin durumunu 

Hesse’den aldığı sözle özetler ve yalnızlığın doğal bir oluşum hatta asıl gerçeklik olduğuna 

işaret eder: 

“İnsanlar çiçek gibidir. Birbirlerini anlamaları mümkün değildir. Olsa olsa bir yel 

estiğinde hafiften birbirlerine doğru eğilirler.” (s.97). 

Alışılmış, sıklıkla karşılaşılan bir mekân olan kahvede yazar toplumu gözleme 

imkânı bulur. Bazen kendi ruhundan topluma geçer, bazen toplumdan kendine gelir. Bilinç 

akımı ile “Gece Lambalarının Işığında” hikâyesinde iç monolog tekniğini buluşturur. 

“Senfoninin koro bölümü başlıyor. İnsanlık bu bölümde gerçek değerine 

ulaşıyor…” (s.120). 

Yazarın “Bir Nikâh Töreni” adlı hikâyesinde de benzer durumları görmekteyiz: 

“Gözlerim gelini buldu. Her gelin gibi değil. Ailesinden kimseler yok törende. 

Çünkü bu nikâh, ailesinin rıza göstermemesine karşın gerçekleşiyor. Şimdi ne kadar 

üzüntülüdür, diye düşünüp bakışlarımı başka yana çevirdim.” (s.127). 

Şipal’in sıklıkla başvurduğu tekniklerden birisi de geriye dönüş tekniğidir. 

Böylelikle sorgulamalar, hesaplaşmalar ve hikâyenin sonuca kavuşturulması sağlanır. 

“Rebeka”da çocukluğuna dönen yazar çocukluk aşkının kızı olan Rebeka ile tanışır. 

“Elbiseciler Çarşısı”nda geçmişine dönen Güner, bu sayede çatışmasının sebebini bulur. 

                                                
71 Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, s.427. 
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Şipal öykülerini betimlemeler ve bilinç akımının hâkimiyetinde kaleme almaktadır. 

“Büyük Yolculuk”ta da hikâyeleri monotonluktan kurtaran monolog-diyaloglara yer 

verilmiştir: 

“Ev sahibimin ısrarlı uyarılarına karşın buna yanaşmamış, uyumuş, evde olduğum 

zamanlar da kimselerden bir şeyler saklamadığını göstermek ister gibi pencerenin 

perdelerini hiç kapamamıştım.” (s.196). 

Uzun monologların içinde diyaloglara da rastlanmaktadır. 

“Adam sorusunu yanlış anlamamı önlemek ister gibi ‘Bakın!’ dedi. ‘Çift yataklı 

odada kalırsanız daha iyi sizin için. Çünkü fazladan bir para veremeyeceksiniz ki! Bu 

saatten sonra çift yataklı odalardan tek yataklı ücreti alırız. Rahat etmiş olursunuz.’ Bunu 

işitince ‘Pekâlâ!’ dedim.” (s.199). 

Bir başka hikâye “Bol Uykular”dan bir diyalog nakledilebilir: 

“Enver Bey’i gördün mü?” 

“Görmedim, ne var?” 

“İki günden beri yok ortada. Hadi saklama, söylemiştir sana nere gittiğini.” 

“Yok, vallahi, bana söylemedi bir şey. Ömer’in haberi yok mu? Belki ona 

söylemiştir.” (s.229). 

Öykülerde iktibas sanatının da örneklerini görmekteyiz. “Gülümsedi Az” 

öyküsünde “Araf” suresinin 171. ayetinin mealine yer verilmiştir: 

“Hani biz dağı adeta gölgeledik gibi çekmiş, üstlerine doğru yüceltmiştik ki 

neredeyse üstlerine düşecek sanmışlardı.” (s.253). 

Benzer bir durumla “Hüsnü Yusuf” adlı öyküde de karşılaşıyoruz. Yazar burada da 

Kur’an ayetlerinden sıklıkla alıntılar yaparak iktibas ve montaj tekniğini uygulamıştır. 

Şipal’in ayrıca Mevlânâ’dan yoğunlukla alıntı yaptığını görmekteyiz: 

“Çünkü her şey, Mevlânâ hazretlerinin “Mesnevi”sinde söylediği gibi, kendi 

karşıtıyla vardır ancak.” (s.299). 

“Mevlânâ hazretlerine göre, söz yaydan çıkmış ok gibidir.” (s.303). 

Kur’an’dan Ayetler Buhûrumeryem’de daha çok karşımıza çıkmaktadır. Dinsel 

motiflerin öne çıktığı bu eserde maneviyat üzerine didaktik tavır, alıntılarla 

belirginleşmiştir. Özellikle “Hüsnü Yusuf”ta meal okumaları dikkat çekmektedir. 

“Allah bir ayetinde ‘Ben çalışana veririm.’ diyor.” 

Yukarıdaki ayet “Ali İmran” suresinin 27.ayetidir. Yazar aynı öyküde diyalog 

tekniği ile yine “Ali İmran” suresinin 134. ayetini orijinal hâli ve meali ile birlikte 
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vermektedir (s.306). Bu sureyi söylerken de Harun Reşit’e telmihte bulunduğu 

görülmektedir. 

Öyküler içerisinde en yoğun anlatıma sahip olanlardan biri de “Yedi Beyza”dır. 

Yazar bu yoğunluğu içerdiği telmihlerle sağlamaktadır. Öyküde Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. 

Süleyman, Belkıs, Polikrates’e göndermeler vardır. Cinsellik, din, geçmiş ve bugün 

ekseninde zihinsel yolculuk yapılır. Kenarda, kıyıda, köşede kalmış bilgiler aklın 

kıyısından çıkartılır. Sonra öykü iki arkadaşın diyaloguyla devam eder. 

“Yedi Beyza” hikâyesi Kur’an ayetleriyle yazılmış gibidir. Yazar sürekli olarak 

iktibas tekniğiyle ya da hikâyeye yedirerek ayetleri kullanır. Zaten “Yed-i Beyza” Kur’an’î 

bir kavramdır. Öyküde mitsel ve dinsel vakalara yer verilir: 

“Elini çıkardı. Ne görsünler: O da temaşa edenlere (ışıklar saçan) bembeyaz (bir 

el).” “A’raf”: 108. 

Olaylar ayetlerin direkt nakledilmesiyle anlatılır. 

“Bir de elini koynuna sok da, diğer bir mucize olmak üzere, o ayıpsız ve bembeyaz 

bir hâlde çıkıversin.” “Tahâ”:22. 

 Yazarın öykü üzerine yoğun bir araştırma yaptığı, büyük bir çaba gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Aynı olayın farklı surelerde geçen anlatımı bir araya getirilmiştir. 

“Elini koynuna sok da Firavun’a ve kavmine (göstereceğin) dokuz mucize içinde, o 

kusursuz, bembeyaz olarak çıkıversin. Şüphesiz ki onlar fasıklar güruhudur.” “Neml”: 12. 

Şipal öykülerinde derinliğe sahip anaforlar kullanmaktadır. Ancak ilk ve yüzeysel 

bir okuyuşta bu derinliği fark etmek mümkün değildir. Buhûrumeryem’de yazar dinsel ve 

mitsel öğeleri öne çıkarır. Bu öykülerden biri de “Nar Çiçeği”dir. Yazar bu kez bir hadis 

ile iktibas yapar. 

“Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim.” (s.336). 

Yine “Saflarınızı Sıklaştırınız” adlı hikâyede sıklıkla ayet ve duaya rastlıyoruz. Bir 

sonraki hikâye olan “Salih’in Devesi”nde son cümleler iki hadisten oluşmaktadır. 

“Ey insanlar, nefislerinize karşı yumuşaklıkla davranınız. Ve bir başka hadis-i 

şeriflerinde buyuruyor: Ey nefislerine zulmedenler…” (s.367). 

Öykülerinde en sık karşılaşılan yöntem geriye dönüştür. “Recep’in Nikâhsız Karısı 

Aysel” ile “Sizin Ev” hikâyelerinde geriye dönüş yaparak cinsellik dünyasının saklıda 

kalan yanlarını irdelemektedir. 
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Olaylar çağrışımlarla halka halka genişler ve yoğunlaşır. Bilinçaltı küçük 

olaylardan büyük vakalara doğru hikâyeyi kurar. Soyut öykücülük tarzını bilinç akışına 

yönelerek yapar. 

Öykülerde sürekli tekrarlanan ara cümleler ve sembollerle bilinç akışı kurulur. “Nar 

Çiçeği”nde bilinç akışı nar çiçeğinden başlar: 

“Karpuz kırmızısı, kiremit kırmızısı, kan kırmızsı mı? Evet, kan kırmızısı. Peki, 

kan görseniz? Nasıl yani? Bayağı kan. Ama siz devam edin saymanıza. Bordo. Fransa’da 

bir kent... Bordo şarabı. Demek bordo şarabı kırmızı oluyor…” (s.337). 

Görüldüğü üzere yazar bilinç akışı, geriye dönüş, iktibas, montaj ve tasvir 

yöntemlerini sıkça uygulamıştır. Ancak Necip Tosun’un da dediği gibi betimlemeler 

sadece sahneleme amacıyla değil bazen olayı, anlatılanları derinleştirmek için kullanılır. 72 

 

3.1.7.5. Zaman 

Kâmuran Şipal’in romanlarında ve öykülerinde çoğu zaman geç kalınmışlık 

görürüz. İstenilen yerde, gereken zamanda olunamaz. Başkişi sılaya geç döner. 

Hikâyelerinde bütün vaka zamanları çoğu zaman bir günlük süre içindedir. Bazen 

uykuya dalış hâli zamanı kadardır. Olaylar kimi zaman gemi ya da tren yolculuğu 

içerisinde bir an’a ya da güne sığdırılır. 

Yazar çoğu kez geriye döner, geçmişine gider. Hikâyenin anlatıldığı vaka zamanı 

bir saat, bir gündür ama hikâye içerisinde geriye dönülen zaman bütün bir geçmiş 

olabilmektedir. Bazen de tam tersine uzun bir yolculuk esnasında anlatılan hikâyede ana 

vaka zamanı geriye dönülen zamandaki bir andır. Örneğin “Rebeka”da Adana sokaklarında 

gezintiye çıkan yazar, çocukluk aşkının peşine düşer ve tüm çocukluğunu gözden geçirir. 

“Elbiseciler Çarşısı”nda çarşıyı gezen Güner isimli ana karakter geçmişine döner ve çift 

zamanlı bir hikâye kurgular. Holozonik bir zaman kurgusunda olan diğer hikâye ise 

“Büyük Yolculuk”tur. Birçok öykü zaman içinde zaman şeklinde kurgulanmıştır. Benzer 

durum “Yedi Beyza”, “Salih’in Devesi” hikâyelerinde de vardır. Bazı hikâyelerde de 

tarihsel bir yolculuk yapılır. Yunan Helenistik dönemlerinde Hz. İsa’ya, Hz. Süleyman’a 

geçiş yapılıp tekrar hikâyenin başlama zamanına dönüldüğü görülmektedir. 

 

                                                
72 Necip Tosun, “ Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, s.96. 
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Bütün bir öykü ya bir kapı çalma anı, ya bir mektup yazma için masa başında 

oturma ya da aynada kravat bağlama anında geçer. Bütün bu anlar da anlatıcının zihninde, 

bilinçaltında ilerler.73 

Öykülerde ana kişi odasını, evini, eşyaları ilk defa görüyor gibidir. Hikâyenin 

vakası ise bazen bu eşyalara dalma anı bazen de yatakta uyuklama zamanı kadardır. 

Özellikle ilk dönem hikâyelerinde bir anın tespitini yapmaktadır. 

 

3.1.7.6. Mekân 

Yazarın öykülerinde iç mekânlar daha ağırlıktadır. İç mekânların başında yazarın 

deyişiyle “kahve”ler önemli yer tutar. Çoğu hikâye, kahvede başlar kahvede biter. Bazen 

kahraman kahveye uğrar, oradan dış mekâna geçer, bazen de tam tersi olur. Kahve 

ortamının en belirgin hâli “Gece Lambalarının Işığında” öyküsünde görülmektedir. 

Dış mekânlar genellikle sokak, kahve, askerî alanlar gibi yerlerdir. 

Birçok öyküde özellikle de şehirlerle olan bağlantılarını anlattığı hikâyelerde 

gerçek mekânlardan bahsetmektedir. Özellikle “Sucu İsmail”de mekânlar daha da 

belirgindir: Tophane Rıhtımı, Terkos Çeşmesi, Atatürk Köprüsü, İskele…  

Yazar genellikle evdedir, pencere arkasındadır, yatağında sırtüstü yatıyordur ve 

gözleri tavandadır, tren kompartımanındadır, kamaradadır. Başkişimiz kapalı mekânları 

sever, oralara sığınır, gizlenir. 

Şipal Adana’da doğmuştur. Bu yüzden birçok hikâyede yer Adana ve yurt dışıdır. 

Almanya’da öğrenim görmüş, yaşamış, evlenmiştir. Birçok öyküde Almanya’yı da 

görmekteyiz. Ömründe en fazla zamanı İstanbul’da geçirmiştir. Ancak İstanbul’da 

geçtiğini düşündüren hikâyelerinde İstanbul olduğuna dair bir söylem, ipucu yoktur. 

Yazar mekânlara takıntılı, bağımlı ve özel yerler olarak zihninde yer alan ortamlara 

anlam yükleyen bir hâldedir. Binaların, caddelerin vb. yerlerin fizikî ya da tarihî 

özelliğinin önemi yoktur. Onun için önemli olan varlıkların ve mekânların onun ruhundaki 

etkisi, ona hatırlattığı anlardır. “Bebekli Kilise” öyküsünde mekânlar gerçektir. Ancak 

yazarda ne tür etkiler uyandırdığı ifade edilmemiştir. 

“Yedi Beyza” da ve “Salih’in Devesi” adlı öyküde zamanla birlikte mekânlar da 

değişir. Adeta zamanda ve mekânda yolculuk yapılır. Yazarın bu öykülerde kapalı, sıradan 

ortamlarından uzaklaştığını, egzotik ortamlar tasavvur ettiğini görmekteyiz. 

                                                
73 Necip Tosun, “Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, s.91. 
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Öykülerinde tek başına bir evde yaşamaktadır. Penceresinden dünyayı izler. Bazen 

kahvelere gider tekrar evine gelir. Necip Tosun onun mekânları için şöyle demektedir: 

“Yalnızlığa gömülmüş kahraman için ev hem bir sığınak, hem de hücredir. Bir 

yandan insanların kötülüğünden onu korumakta, bir yandan da hayata girememenin bir 

nedeni olmaktadır.”74 

Yazarın hikâyelerinin birçoğu (“Tohtor mu ki?”, “Kurban”, “Dört Duvar” vb.) ev 

ile kahve arasında kurgulanmıştır. Evin yoksunluğu ile kahvenin kalabalığı bir çelişki 

oluşturmaz. O, kahvelerde de yalnızdır, seyirci konumundadır. 

 

3.1.7.7. Dil ve Üslup 

Şipal tüm eserlerinde, yaşamı gibi, yalın, duru, açık bir dil kullanır. Yazarın öykü 

karakterlerinde ağız özelliği, memleketi Adana’ya ait söylemleri, kullandığı olmuştur. 

Ancak bu durum mizahî unsur oluşturma gayesinden daha çok kişinin öğrenim seviyesini 

belirtmek için ortaya çıkarılır. “Tohtor mu ki?” adlı hikâyede cahil insan karakterini ancak 

yerel konuşmasıyla tamamlayabiliriz. Ancak yine de kişilere yorum getirerek müdahale 

etmez. Füruzan da bu konuda aynı fikri taşımaktadır: 

“Türkçeyi en küçük bir kıymık olmaksızın kullanışı, anlatmayı yeğlediği konulara 

dingin bir uzaklıkla bakma titizliği, onun edebiyattaki yadsınamaz ustalığının açık bir 

kanıtıydı.”75  
Yazarın anlatımı yoğundur. İçsel süreçlerini, derin bunalımlarını açık bir dille 

aktarmıştır. Ancak diğer eserlerine göre farklılık gösteren Buhûrumeryem’deki “Kamalar” 

hikâyesinde dil bambaşkadır. Yazar bu hikâyede, nedendir bilinmez, daha canlı bir dil 

kullanmış, eksiltili cümlelere, yinelemelere yer vermiştir. Aynı canlılığı Buhûrumeryem’in 

“Nar Çiçeği” adlı öyküsünde de görmekteyiz. Yazar yine şiirimsi bir tat bırakmış, sıklıkla 

soru anlamlı cümleler ile anlatımını hareketlendirmiştir. 

Franz Kafka ve Sait Faik Abasıyanık’ın öykü tarzının yazarın üslubunda belirgin 

olduğu su götürmez bir gerçektir. Muzaffer Uyguner, Şipal’in, Kafka’ya benzeyen bir öykü 

dünyası olduğunu düşünür: 

“Başlangıçta klasik hikâye düzenine uyan, geleneğe bağlı, olay, zaman ve yer 

koşullarına bağlı bir hikâye yazdı. Yalnızlık, tedirginlik, mutsuzluk, çaresizlik, ayrılık ve 

                                                
74 Necip Tosun, “Kâmuran Şipal Öykücülüğü”,  s.94. 
75 Füruzan, “Kâmuran Şipal’i Selamlamak”, Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s. 96. 
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pişmanlık gibi temaları geleneksel öykü düzeni içinde, Kafkavari bir anlatımla işlemeye 

çalıştı.”76 

Yazarı bu etkilerden uzaklaştırıp özgünlüğünü yakalamış biri olarak görenler de 

vardır. Ancak yine de Kafka’ya en çok yaklaşan yazarımızdır. Muzaffer Uyguner bu 

konuda olumlu bakış açısına sahiptir: 

“Hikâyelerinin anlatımında tam bir Kafka anlatımı değilse de ona çok yakın bir 

anlatım buluyoruz. Şipal, Kafka anlatımı dışında kalabilmekte ve kendi öz anlatımını 

kurabilmiş bulunmaktadır. Zaman zaman Kafka’nın anlatımının çekim alanına girmekle 

birlikte bu alandan çabucak kurtulmayı, onun bünyesinden sıyrılmayı başarmaktadır.”77 

Şipal hikâyelerinde iki ayrı dil kullanır. Kimi zaman öztürkçeci bir anlayışa varır, 

kimi zaman da ortalama bir dil tutturur. Ancak bu durumun bir hata olduğu tartışılmaz bir 

gerçektir. Nitekim yazarın dili ve üslubu tutarlılık göstermelidir. Çünkü yazarın karakteri 

bu öğelere de sıkı sıkıya bağlıdır. İhsan Işık ve Hikmet Dizdaroğlu bu ikiliğin kusur 

olduğunu ifade ederler: 

“Kâmuran Şipal, hikâyelerinde iki ayrı dil kullanmaktadır. Kimilerinde arı dile 

yaklaşan bir öztürkçecilik eğilimini bulmaktayız. Çoğu hikâyelerinde ise ılımlı bir dilin 

belirtisini görmekteyiz. Üslubun temel öğesi dil olduğuna göre, bu ikiliğin ortadan 

kalkması gerekmektedir. Roman ve hikâyede üslubun önemi söz götürmez. Sanatçı dili ve 

o dilin üslup dediğimiz düzen içinde aldığı biçimle kişiliğini gösterir. Kaldı ki Türkçenin 

izleyeceği yön artık kesinleştiği için bu konuda kararsızlık ve tereddüdün yeri yoktur.”78 

Kâmuran Şipal’in hikâye dili en çok eleştirilen yönlerinden biridir. Ancak böyle 

tutarsız bir dile rağmen konuyu ve biçimi iyi bir şekilde bir araya getirdiği de gözlerden 

kaçmaz. Yazarın kurgusu başarılıdır. Ne söylemek istediği anlaşılabilmektedir. 

Ramazan Dikmen, Şipal’in kurgusu için olumlu görüşlere sahiptir ve düşüncelerini 

şöyle dile getirir: 

“Şipal’in öyküleri, ‘Buhûrumeryem’ ve ‘Büyük Yolculuk’a göre zaman zaman dil 

olarak yorgunluk belirtileri gösterseler de iyi ölçülüp biçilmiş, tüm öğeleri yerli yerinde 

kurguları sağlam ürünler. Gerek konuların doluluğu, gerekse anlatımların sıcaklığıyla daha 

ilk satırlarında okuyanı çekiveriyorlar.”79 

                                                
76 İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, s.3365. 
77 Muzaffer Uyguner, “Buhûrumeryem”, Varlık, S.787, Nisan 1973, s.10. 
78 Hikmet Dizdaroğlu, “Kâmuran Şipal ve Hikâyeciliği”, s.12-13. 
79 Ramazan Dikmen, “Hikâye Güzelleri”, s.9. 
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Muzaffer Uyguner yazarın kurgusu hakkında Ramazan Dikmen gibi 

düşünmektedir. Şipal’in hikâyelerinde serim, düğüm, çözüm bölümleri yoktur. O 

duygusunu, düşüncesini en iyi nasıl verecekse öyle verir. Öz ile biçemi bu sayede iyi 

oturtmuş, kaynaştırmıştır. 

Ömer Lekesiz, Şipal’in dilini beğendiğini söylemektedir: 

“Çağrışımlara ve kitabi kavramlara bağlı anlatımında sağlam bir dille tutarlı bir 

üsluba ulaşıyor Kâmuran Şipal. Dini literatüre olan hâkimiyeti, insana ve onun bilinç 

yapısına ilişkin psikolojik bilgisi, tecrübesi teknik çabalarını daha da yetkinleştiriyor.”80 

Yazarın en tutarlı yanı olaylara karışmadan, gerçekçi bir bakışla yaşayan güncel dili 

kullanmasıdır. Şipal’in dilini beğenenlerden biri de Necip Tosun’dur. Ona göre yazarın dili 

akıcı, hatasız ve kekeme olmayan bir yapıdadır. O, kurmaca ile sorunu olmayan biridir: 

“Şipal, cinselliğin en uç noktalarıyla kutsal göndermeleri iç içe anlatırken, niyetinin 

bizzat insanlık durumu ve estetik olduğunu gözler önüne seren dengeli bir dil kullanır.”81 

Yazarın dili ılımlıdır. Kırmaz, incitmez. Kimseyi töhmet altında bırakmaz, eleştirici 

bir dil kullanmaz. Aynı zamanda ustaca kullanır. Kişilerin eğitim durumlarını, yaşam 

biçimlerini konuşmalarından anlarız. 

Şipal kısa cümleler ile samimi bir öykü kurmaktadır. İlk dönem öyküleri 

sonrakilere göre daha sadedir ve düz anlatıma sahiptir. Duygularını anlatırken dili özenle 

kullanan yazar, duyguları sömürmez. Abartısız bir anlatımı yeğler. Dil bir sahneleme 

tekniğine hizmet eder. Sonraki öykülerde anlatım yoğunlaşmıştır. Sembolik ifadeler, soyut 

anlamlı sözcükler öne çıkar. Yazarın ikinci dönemini Buhûrumeryem ile başlatabiliriz. 

Öncesinde ve sonrasında kişiler birbirine benzese de anlatım somuttan soyuta belirgin bir 

şekilde değişir. 

 

3.2. Roman Anlayışı ve Romanları 

 Bir yazarın romancılık anlayışı hakkında söz söyleyebilmek için romanlarının 

nitelik olarak belli bir üsluba ulaşmış olması gerekmektedir. Şipal’in romanlarındaki tutarlı 

tavrından ve kendisi hakkında söylenenlerden yola çıkarak eserlerini değerlendirmeye 

çalıştık. 

                                                
80 Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, s.427. 
81 Necip Tosun,  “Kâmuran Şipal Öykücülüğü”, s.93. 
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3.2.1. Roman Anlayışı 

Kâmuran Şipal önce çevirmen, sonra öykücü ve romancıdır. Kitaplaşmamış şiirleri 

de vardır. Yazarın sadece iki romanı olması romancılık anlayışını ele vermeye yetmiyor 

gibi düşünülse de roman kurgusundaki istikrarlı duruşu onun romancılığı üzerine söz 

söylemeye yetecek durumdadır. İki roman aynı konuyu, kişileri, mekânları içerir. Anlatıcı 

farklı zamanlarda aynı dönemi anlatır ve birbirinin devamı niteliğinde iki roman ortaya 

çıkar. Ayvaz bu durumu şöyle değerlendirir: 

“1998 yılında yayımlanan ilk romanı Demir Köprü ve Sırrımsın Sırdaşımsın (2010) 

olgunluk dönemi yapıtlarındandır. Öykülerinde de var olan ayrılış, kopuş, geriye dönüş 

izleklerinin, sözünü ettiğimiz iki romanda da ana ekseni oluşturduğu, ayrıntıya, analize, 

geriye dönüşlere çok daha uygun roman türünün olanaklarıyla, yaratıcı imgelemin, bu 

izleği geliştirip, zenginleştirdiği görülebilir.”82  

Yazar romanlarında içsel yolculukları bilinç akımına ve geriye dönüş tekniğine 

bağlı olarak yapmaktadır. Ancak geriye dönüşlerde rahatsız edici bir yan vardır. O da 

kesintisiz mükemmel şekilde işleyen hafızadır. Yaşlı bir adamın çocukluğunun ayrıntılarını 

bu kadar detaylı hatırlaması inandırıcı gelmez. Ancak yazar bu açık kapıyı hatırladıklarının 

gerçek olup olmadığı konusunda ikileme düştüğünü belirterek kapatır.  

Eserlerde her sorunun cevabı, her olayın nedeni açıkça belirtilmez, okuyucuya 

sezdirilir ya da okurun yorumuna, hayal dünyasına bırakılır. Her iki roman içerik olarak 

anneye ithaf edilmiştir. İç sesler bireysel ve toplumsal sorgulamalar yaptırır.  

Demir Köprü ile Sırrımsın Sırdaşımsın romanları arasında içerik aynılığına rağmen 

tezat durumlar oluştuğu görülür. Bunu yazarın bazı yazarlarda görüldüğü üzere bilinçli 

yaptığı söylenebilir. Meselâ birinci romanda annenin çocuğuyla intihara yeltendiği yer 

demir köprü iken ikinci romanda bu yer taş köprü olmuştur.  

Birinci romanda “dede” figürü “hacı” olarak nitelenirken ikinci romanda “yobaz” 

olarak ifade edilir. Böylesi farklılıklar olsa da bu durum okuyucuyu rahatsız etmez. Çünkü 

romanların ana karakteri olan anne esas figürü oluşturur. Kişilerden ziyade olayların 

yarattığı duyguları önemseyen yazar kişi isimleri vermemekle figüratif kadronun 

özelliklerini pek önemsemediğini göstermektedir. Sezer Ateş Ayvaz’ın eser hakkındaki 

fikri şöyledir: 

“Kâmuran Şipal’in olgunluk çağının, yaratıcı imgelemini, bir analiz yönetimine 

dönüştürdüğü bir yapıt Demir Köprü. Roman kişisi, uçakta başladığı yolculuğu, 
                                                
82 Sezer Ateş Ayvaz, “Sırrımsın Sırdaşımsın” , Dünyanın Öyküsü, S.6, Aralık/Ocak 2012, s.105. 
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anımsamalarla örülü bir iç sese dönüştürür. “Öz ben”e ulaşmak için çıkılan bu yolculuk, 

kendini aşabilmeye, kendisini kuşatan Demir Köprü’de sembolize edilen anlamlar alanına 

doğru yönelmeye başlar… Böylece yolculuğa çıkan kişi, geçmişteki ben’i ile şimdiki ben’i 

arasında yarattığı; bilinçli-bilinçdışı durumuyla, kendini gerçekleştirmiş olur. Çünkü bu 

analiz, onu, yaşama karşı bambaşka bir davranışa, tutuma, yaratıcı bir değişimin olduğu 

yere gerilime götürecek, yeni bir ruhsal düzen yaratacaktır.”83 

Romanlar gerçekle düşün arasında gidip gelmeler yaşar, en sonunda gerçek mekâna 

ve zamana ulaşan kişi eseri de gerçekliğe ulaştırır. Eser geçmişe bir yolculuktur: 

“’Geçmişine dön, ilk çocukluğunun dehlizlerinde dolaş, ne varsa orada…’ Her 

seferinde ‘Demir Köprü’yü hatırlıyorum sizi dinlerken, sanırım bu olağanüstü romanınızı 

ilk okuduğumda içimde boy veren duyguyu ifade ediyor sözleriniz.”84 Tarihî kişiler, 

olaylar; efsanevî, masalımsı unsurlar; ayetler, hadisler, şiirler romanlarda sıkça yer verilen 

öğelerdir. Olaylar böylece derinleşir, çeşitli bağlar ile tarihe bağlanır, anlatım zenginleşir. 

Nuh, İbrahim gibi peygamberler, Şahmaran, Uyuyan Güzel gibi masal karakterleri 

yoğunluğu arttırmıştır. Benzer yapı Sırrımsın Sırdaşımsın’da da görülmektedir. İçinde 

türküler olan roman masalımsı bir geçmişe yarı uyanık bir hâlde yapılan yolculuktur. 

“Yaşlı bir adamın geçmişe, çocukluğuna yaptığı uzun yolculuğun olağanüstü dil 

incelikleriyle örülü hikâyesi…”85   

Eser, biraz hüzün biraz da heyecan taşımaktadır. 

“Kitap kelimenin tam anlamıyla olgunluğun, ustalığın ürünüdür. Derinlikli, 

kusursuz, iyi kurgulanmış bir ustalık ürünü olan roman, anne sevgisi, hayat, ölüm, zaman 

üzerine yazılmış, giderek çocukluk destanına dönüşen Türk romanının başyapıtlarından 

biri olmaya aday… Onun en başarılı yanı işte bu abartısız duygu aktarımıdır. Bu serinkanlı 

anlatım bütün bir romanı kaplar. Anne sevgisi, çocukluk özlemi gibi kolayca melodrama 

dönüşebilecek konuları melodram ucuzluğuna dönüşmeden, rüya ile gerçek arasında 

derinlikli bir yaklaşımla hayatı sorgular… Yazar, Proustvari bir zenginlik, zaman 

sıçramaları, düşler, çağrışımlar, anımsamalarla romanı kurgular. Ama o Proust gibi 

konunun değil, seslerin peşinden gidiyor.”86 

                                                
83 Sezer Ateş Ayvaz, “Demir Köprü Üzerine”den, İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Ansiklopedisi, , 
2. baskı, C.8, Elvan Yay., Ankara, 2007, s.3367 
84 Ayşe Sarısayın, “Kâmuran Amca’ya Bir Mektup Denemesi”, s. 102. 
85 Ayşe Sarısayın, a.g.y., s.102. 
86 Necip Tosun, “Bir Olgunluk, Ustalık Ürünü Sırrımsın Sırdaşımsın”, Yeni Şafak gazetesi, S. 5546, 11 Mayıs 
2010, s.7. 
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Şipal’in öykücülükte Sait Faik’in etkisinde, romancılıkta Kafka ve Hesse’nin 

tarzında kaldığını, özgünlüğe ulaşamadığını söyleyip Türk edebiyatında öne çıkan bir 

yazar olamayışını buna bağlayanlar da vardır. Bu fikirlere kısmen hak vererek asıl gerçeğin 

şu olduğuna inanmaktayız: Şipal’in romancılığı kendi çevirmenliğinin gölgesinde 

kalmıştır.. Popüler edebiyat ortamlarında olmayışı tamamen kendi istemidir. O, çevirdiği 

kitapların gölgesinde kalmıştır. Yazarın kendini çevirmenliğe vermesi belki de öykücü 

olarak yeterli varlık gösterememesidir. Ancak heyecanını hiçbir zaman yitirmemiştir: 

“Bildiğimiz tek şey o heyecanın altmış yıldır hiç azalmadığı. Yoksa altmış yılın 

sonunda Sırrımsın Sırdaşımsın gibi bir roman yazılamazdı. Sıcak bir Güneydoğu Anadolu 

kentindeki çocukluğuna geri dönen anlatıcı, Almanca Edebiyat’ın büyük birikimini 

özümseyen bir donanımla söylemektedir sözünü.”87  
Türk romancılığında ve hikâyesinde geri planda kalmasının bir diğer nedeni eserleri 

arasındaki kesintidir, aralıklı yazması, süreklilik kazanmaması, çevirilerin yazma eylemini 

kesintiye uğratması edebiyat dünyasında görünmemesine neden olmuştur. Bu kesintiler 

onu tekrara düşme gibi bir hataya da sürüklemiştir. Hikâyeler ve romanların aynı kişi, yer 

ve olayın birer parçası gibi görünmesi yazar adına olumsuz bir yan olarak görülebilir. Bu 

genel bilgilerden sonra romanlarını sırasıyla ele alalım. 

 

3.2.2. Demir Köprü 

Roman bir uçak yolculuğu ile başlar. Ana karakter memleketinden ayrı ve sıkıntılı 

bir yaşam sürmüştür. Yıllar sonra annesinin hastalık haberini alınca annesini ziyaret etmek 

için yola çıkar. Uçak yolculuğu esnasında kendisiyle hesaplaşmaya başlar. Anıları canlanır. 

Bir an annesinin ölmüş olabileceğini düşünür. 

Yazar, adamın zihinsel yolculuğu içinde ailesini de anlatmaya başlar ve okuyucuyu 

geriye götürür. Şipal, karakterimize bir isim vermediği için ondan “Adam” olarak 

bahsedeceğiz. 

Adam annesinden uzak bir ömür sürmenin pişmanlığını yaşamaktadır. Bir yandan 

annesine sıkı sıkıya bağlı olan adam diğer yandan içindeki gitme arzusuna yenik 

düşmüştür.  

Annesi, analık elinde erkenden evlendirilmiş, mutlu olamamış ve evliliği fazla 

sürdürememiştir. Babasından boşanan annesinin yanında kalan çocuk babasıyla görüşme 

                                                
87 Birsen Ferahlı, “Ruhun Zamanı”, s. 110. 
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günlerine annesinin zorlamasıyla gider, babasını sevmez. Babasının onu gezdirmesinden, 

ona hediyeler almasından hiç hoşlanmaz.  

Adam uçak yolculuğu boyunca ara ara kendine gelse de sürekli düşlere dalar, 

hatıraları canlanır. 

Bir gün annesi onu kucağında demir köprüye götürür. İntihar edecek ve çocuğunu 

da yanında götürecektir. Ancak yapamaz, vazgeçer. Bu korku dolu an ve o anın sembolü 

olan köprü, adamın çocukluğuna ait derin bir iz olarak kalacaktır. Köprü çocukluğundaki, 

hayatındaki dönüm noktasıdır. 

Annesiyle babasının geçimsizliklerinde görümce faktörü öne çıkar. Annesine 

intiharı dahi düşündüren bu ayrılıktan sonra annesi çocuğuyla varlıklı bir arkadaşına 

sığınır. Bileziklerini satan kadın kocasından nafaka talep etmez, terzilik yaparak geçimini 

temin etmeye çalışır. Baba evine ya da kardeşlerinin yanına sığınmayı kendine yediremez. 

Çocuğuna sıkıca bağlanan kadın çevre baskısına dayanamayarak evlenir. Çocuk ise 

güler yüzlü üvey babası işsiz kaldığında ilkokula başlamış, ailesinin maddî sıkıntılarına 

şahit olmuştur. 

Yeni doğan üvey kardeş hastadır. Evin içi maddî sıkıntılar yüzünden 

gerginleşmeye, tartışmalara sahne olur. Doğumundan kısa süre sonra üvey kardeşi ölür. 

Üvey kardeşinin ölmesi anne-oğlu birbirine daha sıkı bağlar. Çocuk bir süre kardeşinin 

ölümünün etkisinden kutulamaz. Annesiyle şeker imalatı ve satımı yapan dayısının yanına 

yerleşirler. Çocuk da şeker imalathanesinde çalışır. Bu çalıştığı iş boyunca güçlü, pazulu 

biri olmanın hayalini kurar. Üvey babası doğuda çıkan karışıklık yüzünden ikinci kez asker 

olarak çağrılır, tekrar dönmez. Annesi terzilikle geçimini sağlamaya çalışmış, anne-oğul 

yakınlaşmıştır. Bu yakınlaşmada çocuğun ergenlik bunalımı olumsuz rol oynamış, zaman 

zaman annesine tavır almıştır. 

Adam çocukken annesine yaptığı kötü davranışlarından pişmanlık duygusunu uçak 

yolculuğu boyunca daha çok hissetmiştir. Adam genç yaşta öğrenimini sürdürmek için 

annesinden ayrılmış, uzak memleketlerde yalnız ve mutsuz bir yaşam sürmüştür. Sadece 

bir yıl sürdürebildiği evliliğinde önceleri başkalarını suçlamış sonra kendisinin hatalı 

olduğuna inanmıştır.  

Adam hatıralarında bir kurban bayramına döner. Mahallenin bıçak bileyicisini 

hatırlar. Bileyici annesinden hoşlanmıştır ama annesi için durum böyle değildir. Bu 

durumu çocuk hâliyle fark etmiştir. Hatta bileyicinin annesine talip olduğunu duymuştur. 

Bu evlilik gerçekleşmez Ergenlik çağına geldiğinde onur duygusu fazlaca içini sarmış, 
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annesinin bir sözü dahi onu derinden yaralamıştır. On iki yaşında evden kaçma girişimi de 

bu yüzden olmuştur. Çocuk dayısının karısını çok sever onun sözünden çıkmaz, ona 

bağlanır. Annesinin yoğun çalışmasından oluşan boşluğu yengesiyle doldurur. Gündüzleri 

annesini göremeyişinden tepkili ve uzak olsa da geceleri annesinin kollarında masal 

dinleyerek uyur. 

Yıllar sonra adamın yaptığı seyahatte anıları birbirine karışır, sevgiler, nefretler iç 

içe girer. Yakınlaşmalar, uzaklaşmalar, hatıralarında gel-gitler yaşar, azarlanmaları vs. 

gözünden film şeridi gibi geçer.  Adam gerçek babasından bahsetmez. Üvey babasının 

ikinci kez askere gittiği yer, doğup büyüdüğü memleketine yakındır. Üvey babası gittiği 

yenden mektup yazarak kendilerini de yanına istemiştir. Ama annesi borçları, içkisi, 

işsizliği nedeniyle son zamanlarını tartışarak geçirdiği kocasının yanına gitmemiştir. Üvey 

babası gittiği memleketinden dönmemiş, orada evlenmiştir, onun evlilik haberi annesini iş 

konusunda daha çok hırslandırmıştır. 

Çocuk lise öğreniminin bir bölümünü başka bir memlekette sürdürmek ister, 

annesinin karşı çıkmasına diretir. Gözü yaşlı annesini bırakarak ayrılır. Annesi ona her ay 

bir mektupla harçlık gönderir. Bütün bu anılar adamın gözünde canlanır. Kendi 

vefasızlığından utanç duyar, geçen yılları yenik, hatalı ve gereksiz görür. Adam yıllar öz 

eleştirisini şu cümlelerle yaparak anılarına son verir: 

“Sıla-i rahim buyruğu açıkça ortada dururken, ertelemelerin, omuz silkmelerin, 

burun kıvırmaların, dudak bükmelerin, birkaç satırlık mektuplara üşenmelerin, vadesi 

çoktan dolmuş yolculukların zahmetini bir türlü üstlenmek istemeyişlerin savunulacak yanı 

var mıdır! Bereketli topraklar dururken  çorak yerlerde kök salmaya yeltenmelerin, 

pencerelerin gerisinden dışarıları seyretmelerin, uzanan elleri geri çevirmelerin, sonra da 

oturup ağlamaların ve bu oyunu yıllar yılı sürdürmenin saçmalı ortada değil midir!” (s.104-

105). 

Adam yıllar sonra geldiği memleketinde kendisini kimsenin karşılamadığını 

görünce bir anlık şaşırır. Sonra ilk iş olarak demir köprüye gider. Orayı her şeyin başladığı 

yer olarak görür. O köprü annesinin kendisini de yanına alarak intihar etmeyi düşündüğü 

ancak son anda vazgeçtiği, hayata yeniden başladıkları yerdir. Adam bir süre köprüde vakit 

geçirir, sonra annesinden af dilemek için eve doğru yola koyulur. 
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3.2.3. Sırrımsın Sırdaşımsın 

Büyük bir evde tek başına yaşanan adam her zamanki akşam yürüyüşüne çıkar. 

Sıklıkla uğradığı çiçekçi dükkânında yine çiçeklere bakarken bir gelincik çiçeğinden farklı 

duygulara ve düşüncelere dalar. Yıllar önce annesinin attığı tokat yüzünden evden 

uzaklaştığı ve gelincik tarlasından geçtiği güne zihinsel bir yolculuk yapar.  

Adam yol boyunca dükkânları, afişleri inceler, zaman zaman geçmişine döner, 

yaşamıyla ilgili bağlar kurar. Bebekli bir kadına gözü takılır. Bebekle annesi arasındaki 

ilişkiyi inceden inceye süzer. Bu gözlem ona yine annesini anımsatır. Annesi hayattaymış 

da kendisi onu görmeye gitmiyormuş gibi bir hisse kapılır. Yüreğinde bir pişmanlık belirir. 

Kendi ölümünü düşünmeye başlar. Son zamanlarda annesini daha çok düşünür olmuştur. 

Hemen her gün düşünmeye başlar. Bir tarak, sabun kokusu vb. annesiyle gittiği mahalle 

hamamlarını gözünde canlandırır.  

Adam lise öğrenimini sürdürmek için memleketinden, annesinden ayrılır. 

Üniversiteyi de başka şehirde okur. Bu ayrılıklar onu ailesinden uzaklaştırır. Annesinin 

vefasına, her ay ona gönderdiği mektuplara, harçlığa rağmen terzilikle yaşama tutunmaya 

çalışan annesine sırtını dönmüştür. Başarısız bir evlilik yapmış, babasız büyümek zorunda 

kalan bir de çocuğu olmuştur. Ancak eşi kızını yurt dışında büyütmüş, fotoğraflarını ona 

göndermiş, kızını göstermemiştir. Dinî düşüncelere ağırlık vermeye başlamış, kader inancı 

gelişmiştir. Aslında dindar biri değildir. Salâlar annesini hatırlatmakta ve onu 

etkilemektedir. Bu düşünceler ve duygular içinde memleketine ziyarette bulunmaya karar 

verir. Annesi, teyzesi ve kendi bebeklik hâlinin bir arada olduğu fotoğrafa bakar, o 

dönemlere zihinsel bir yolculuk yapar. 

Annesi kendisini de yanına alarak boşanmış, babasından nafaka talep etmemiş, terzi 

olan ablasından meslek öğrenip çalışarak geçimini temin etmiştir. Annesinin evlendiği 

üvey babasını önceleri sevmemiş sonradan zamanla ona ısınmıştır. Annesinden ayrı kaldığı 

okul yıllarında, tatil dönüşlerinde, ailesinde büyük heyecan ve sevinç yarattığına şahit 

olmuştur.  

Yıllar geçmiş, annesi ölmüştür. Memleketinde kaldığı otelde plan yapar. Görmek 

estiği yerlerin başında taş köprü ve demir köprü vardır. Taş köprü, annesinin kendisini de 

yanına alarak intihar etmek istediği fakat son anda vazgeçtiği yerdir. Yıllar sonra geldiği 

memleketinde çocukluğunun geçtiği, hatıralarında yaşattığı yerleri görmenin heyecanını 

yaşar. Tüm yakın akrabaları ölmüştür. Bebekli Kilise’yi, “taş köprü”yü, “demir köprü”yü, 

terziliği nedeniyle annesiyle en çok uğradığı yerlerden biri olan bedesteni görmek ister. 
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Annesiyle sıkça gittiği diğer bir yer çiçek pazarıdır. Çiçeklere çok düşkün olan annesinin 

mezarına gül dikmesi bundan ötürüdür.  

Adam annesi ve üvey babasıyla yaşadıkları, bol gözü yaşlı, acılı ve zor bir yaşam 

sürdükleri evi görmeye gider. Kaybettiği bir şeyi arar gibidir. Annesiyle oynadığı oyunlar 

aklına gelir. Bu oyunların başında yıldızları paylaşma ve Anka olma oyunu vardır. 

Çocukluğunda saçlarının uzun olmasından dolayı verilen tepkiler karşısında utancını, 

çekingenliğini, annesine kesmesi için baskı yaptığını hatırlar. Annesi kız çocuğu olmasın 

istemiştir. Oğlu olursa kocasının kendisinden alacağından korkmuştur. Bu yüzden oğlunun 

saçlarını uzatmıştır.  

Uzun ve pişmanlıklarla geçen bir ömrü artık sürdürülen bir oyun olarak 

görmektedir. Kimi zaman anılarının kahramanının kendisi olduğundan şüpheye 

düşmektedir.  

Kardeşinin henüz bebekken ölümünü, önce varlıklı güzel günlerini, sonra işsiz 

kalan babasının durumu nedeniyle maddî ve manevî olarak zorlu geçen yılları, tulumba 

tatlısına düşkünlüğünü, komşu kızıyla oynadığı çocukluk oyunlarını canlandırır.  

Ona anılarını kazandıran annesidir. Annesinden kalan en belirgin iz, ondan 

dinlediği masallardır. Teyzesinin kızıyla geçen oyun zamanlarını, adını koyamadığı 

duygularla ona bağlanışını, o zamanlar yaşadığı duyguları hâlâ hissedebilmektedir.  

Annesiyle geceleri bir arada yatıp yıldızları izlemesi unutamadığı en güzel anlardan 

biridir. Yıllar sonra onun mezarını ziyarete geldiğinde de ateşböceklerinin mezarlığa yıldız 

yağmuru yağar gibi bir görüntü oluşturduğunu görecektir.  

 

3.2.4. Fikirler 

Şipal romanlarında açık bir didaktizm sergilemez. Onun eserlerinde olayların 

kişiler üzerinde zamanla oluşan etkisi üzerinde durulur. Aile bağları, yalnızlık, pişmanlık, 

geçmişe özlem, kendini aşamama önde gelen duygulardır. Bu duygulara bağlı olarak 

melankolik bir yaklaşım, hayata bakış açısı ortaya koyar. Yazarın iki romanı da aynı hisler 

ve yargılar üzerine kurulmuştur.  

Romanların en belirgin konusu anne-oğul ilişkisidir. Anne ile oğlunu birbirine 

bağlayan tüm kızgınlıklara, adı konmamış ayrılıklara rağmen sevgidir. Karşılıksız ve yüce 

bir değere sahip anne sevgisi, bir gülümseme ile dahi evladı anneye bağlamada etkilidir. 

Ana karakteri bütünleyen Anne figürü geçmişin, özün, saflığın metaforunu oluşturur. 
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Cengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi romanındaki çocuk ve dede motifinde anneye duyulan 

özlem ile Şipal’in romanlarındaki çocuğun ve annenin yüklendiği misyon birbirine 

yakındır.  

“Belki de Şipal artık düşlerde ve özlemlerde kalan bir hayatı anne simgesiyle geri 

çağırır. Böylece insanı insana yeniden düşündürmek ister.”88  

Okuyucuda kendini ve geçmişini muhakeme etme fikri, ihtiyacı hissettiren Şipal 

romanı, hayatta iz bırakan tüm kişi, nesne ve olayları irdeletmeye zorlar. Ardından 

yolculuk etme, gitme düşüncesi bir çıkış yolu olarak belirir. Eserlerin geneline yayılan en 

güçlü fikir yolculuktur: 

“Böylece, bireysel kişiliğin bütünlenme sürecini ifade eden yolculuk, çocukluk, 

anne, gökyüzünden inen salıncak ve Demir Köprü gibi simge motiflerden de geçerek, 

Sırrımsın Sırdaşımsın’da bir senfoniye ulaşır.”89 
Eserlerdeki ana karakter üzerinden yazar, insanın ergenlik dönemi sıkıntılarına, bu 

dönemin kontrolünün zorluğuna ve ailenin önemine işaret eder.  

Çocuk eğitiminde özellikle ergenlik döneminde babasız olan bir çocuğun bunalımı 

ve bunalımın kişinin hayatını ne denli etkilediği, çatışmaları, yoksunluk hissi baskın 

temalardır. “Çocukluğun masumiyeti ile büyümüşlüğün kirlenmişliği arasındaki mesafeyi 

açık eder, yalan, kirlenmiş hayatın kaybettirdiklerini gün yüzüne çıkarır.”90 

Yapıtın öne çıkan yargılarından biri kişinin geçmişinden kopamayışıdır. İnsan 

nereye giderse gitsin kendinden ve geçmişinden kaçamaz, fikri güçlü bir tez hâlinde verilir: 

“Her yaşam parçası, sonraları, yaşam serüveninin bir gizine, nedeni kolaylıkla 

bulunup çıkarılmayacak davranış ve çatışmalara yol açacaktır.”91 
Önemsiz gibi görünen ayrıntılar bazen hiç beklenmedik zamanda hatırlatıcı ve 

bağlayıcı görevler üstlenebilirler.  “Gülümseme annemle beni birbirine bağlayan bir giz 

oluşturmuştu sanki… Annemle aramda bir köprü oluşturdu. Ben kaçmaya çalıştıkça beni 

tutup gerisin geri anneme getirdi.” (D.K., s.45). 

Kişi kimliğine, hatıralarına, benliğini oluşturan yaşantısına ne kadar sırtını dönerse 

dönsün bir gün onlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır, anlayışı yazarın bazen açıktan 

verdiği bazen satır altından hissettirdiği ana mesajlardan biridir. 

                                                
88  Arzu Eylem; “Hiç Sesle Yolculuk”, Cumhuriyet Kitap, S.1074, 16 Eylül 2010, s.16-17. 
89 Sezer Ateş Ayvaz, “Sırrımsın Sırdaşımsın” , s.107. 
90 Necip Tosun, “Bir Olgunluk, Ustalık Ürünü Sırrımsın Sırdaşımsın”, s.7. 
91 Sezer Ateş Ayvaz, “Sırrımsın Sırdaşımsın” , s.106. 
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“Bağımsızlığıma en çok kavuştuğuma inandığımda kendisine her zamankinden 

bağımlı olduğumu gördüm.” (D.K., s.60). 

Sırrımsın Sırdaşımsın romanında anlatıcı kahraman üzerinden sokağı anlatmaya 

başlar. Esnafı, dükkânları tasvir eder. Caddelerdeki afiş kirliliğine, reklam yapmacıklığına, 

tüketim kültürünün artışına eleştirel bir gözle bakar. Romanlarda tenkit edilen dışarıdan 

ziyade kişinin kendisi, kararları ve olaylarıdır. Eserlerde ara ara din olgusu yüzeye çıkar. 

Yaşamda çıkmaza düşen karaktere dinî hikâyeler, olgular ve kavramlar yol gösterir. 

Çağımızın en büyük hastalıklarından bir olan stres ve onun kaynağını teşkil eden 

iletişimsizlik romanların can damarını oluşturur: 

“Kâmuran Şipal, ‘iletişimsizlik’, ‘yalnızlık’ ve ‘erkek’ temalarında kendine özgü 

bir edebiyat oluşturmuştur, denilebilir. Yalnızca içerik değil cümle yapısı, kurduğu 

atmosfer ve seçtiği imgelerle okuruna o hayatı, o ruh ortamını yaşatır. Onun metinlerinde 

‘yalnızlık’, yalın anlatımla at başı gider, hüzne o denli nesnel bakar ki kahramanla 

özdeşleşemezsiniz, okurunu çok daha kapsamlı bir duyguya, varoluş hüznüne taşıyan 

metinler kaleme alır.”92  
İletişim kurmakta başarılı olamayan insanlar yıllar yılı buhran içinde, yalnız bir 

yaşam sürebilirler. Romanda asosyal bir hayatın insanın kendi tercihi olduğu ve bu seçimin 

doğuracağı sonuçlar, sorunlar anlatılır. İnsanların mutlu olmak, pişmanlık yaşamamak 

yoksunluk hissetmemek için yakınlarıyla, ailesiyle ilişkilerini sıkı tutması gerektiği 

romanların ana savıdır. 

 

3.2.5. Figürler 

Yazarın iki romanı birbirinin devamı ve birbirinin içine geçmiş bir kurguya 

sahiptir. Bu nedenle kişiler aynıdır. Roman karakterlerinin özelliklerini iki eseri birlikte 

düşünerek bir araya getirebilmekteyiz. 

Romanlarda başta ana karakter olmak üzere kişiler isimsizdir. Çalışmamızın daha 

iyi anlaşılabilmesi için ana karakteri “Adam” ismiyle nitelendirdik. Yan karakterler ise 

romanlarda verildiği üzere “teyze kızı, anne, üvey baba vb.” şekilde ifade edilmiştir. 

Adam: Her iki romanın ana karakteridir. Eser içinde kimi yerde çocukluğu kimi 

yerde olgun hâliyle karşımıza çıkar. Bebekken öz babası, çocukken üvey babası tarafından 

terk edilmiştir. Öğrenimi sürdürmek için genç yaşta annesinden ve memleketinden 

                                                
92 Birsen Ferahlı, “Ruhun Zamanı”, s. 111. 



 64

ayrılmıştır. Ömrünün geriye kalan kısmını gurbette geçiren Adam, başarısız bir evlilik 

yapmış, sadece bir yıl evli kalabilmiştir.. Yıllarca üç odalı koca bir evde tek başına 

yaşamıştır. İlk evliliği öğretmenlik yaptığı kentte olmuş, sonra ondan ayrılıp ikinci kez 

evlenmiş tekrar boşanmıştır. Bu evliliğinden bir kızı olmuştur ancak annesiyle başka bir 

ülkede yaşayan kızını çok az aralıklarla görebilme fırsatı bulmuştur. 

İştahsızlığı sebebiyle kara kuru bir çocukluk hâli yaşamıştır. Ergenlik çağında 

annesine karşı gelmiş, onu çok üzmüştür. Liseden kaçıp portakal bahçelerinde yasak 

kitaplar okuyan gençlik hâlinde iken anî bir karar vermiş, öğrenimine devam etmek için 

annesinden, memleketinden ayrılmıştır. Her ay oğluna harçlık ve mektup gönderen 

annesine karşı vefasız davranmış, yeterli ilgiyi göstermemiştir. Dinî konularda bilgisi ve 

ilgisi pek olmamıştır. Ancak yaşamının sonuna doğru geldiğinde salalardan etkilenmeye, 

annesine karşı vefa borcu, sevgi duymaya başlamıştır. Pişmanlık hisseden, kendisiyle 

hesaplaşan ve annesinin hayalinden sıyrılamayan bağımlı bir hâle gelmiştir. 

Adam yıllar önce ayrıldığı memleketine birinci romanda annesinin hastalığı 

sırasında, ikinci romanda ölümünden sonra gelmiştir. Ancak memleketinde annesini 

görmeden ya da onun mezarını ziyaret etmeden evvel şehirde görmek istediği yerler vardır. 

Taş köprü, demir köprü, Bebekli Kilise…  

Adam anılarının izinde dolaşır, bilinçaltının yol haritasını izler. Sürekli 

çocukluğuna iner ve geçmişiyle hesaplaşır. “Sırrımsın Sırdaşımsın yazarı ve roman kişisi, 

geçmişteki ‘ben’ ile şimdiki ‘ben’ arasında bir sürekliliği öngörmektedir. Roman kişisi 

birbirini dışlamayan iki yönelişle baş başadır: Anımsanan gerçek ile gerçeğin kendisi 

arasındaki oyunların, yanılsama ve uyuşmazlıkların bilincindedir ve mutlak gerçeği 

anlatıyormuş iddiasında değildir hiç. Öte yandan geçmişine bakan insanın şimdiki 

benliğinin anımsadığı kişiler ve olaylardan bağımsız olmadığının da bilincindedir.”93 Aynı 

zamanda geçmişe büyük bir özlem duyar. Çocuk masumluğu ile büyümenin verdiği 

kirlenmeyi karşılaştırır. En sonunda annesinin mezarı karşısında bir kahvede akşamın 

çökmesini bekler. 

Anne: Anne karakteri Adam’ın geçmişi, hatıralarının merkezidir. Çocukluğa, 

masumluğa, geçmişe Anne ayna tutar. O, en büyük sırdaştır. En büyük vefasızlık da 

Anne’ye yapılmıştır. Pişman oluşun, yıllar sonra yine sığınılan yerin odağı odur. 

Eserde karakter isimleri verilmezken tek yerde Anne karakterinin “Ayşe” olarak 

ismi verilir. 
                                                
93 Sezer Ateş Ayvaz, “Sırrımsın Sırdaşımsın”, s.106.   
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Annesi mahallenin “Hoca Hanım” diye bildiği İnayet Hanım’ın kızıdır. İnayet 

Hanım anîden hastalık sonucu ölünce analık eline kalan al yanaklı, sürme gözlü küçük kız, 

kız kardeşlerinin en küçüğüdür. Beline kadar örme saçlarıyla kabına sığamayan küçük 

kızın çocukluğu cıvıl cıvıl geçer. Ancak annesi ölünce şekercilik yapan Hacı Baba’sı başka 

bir kadınla evlenir. Analığın yanında hizmetçi gibi sürekli işe koşulan kadın öğrenimini de 

fazla sürdüremez. İki kız ve bir oğlan kardeşi olan annesi, çocukluğundan gelen bir sevgi 

ile çiçeklere çok düşkündür. Burnu kokulara karşı çok hassastır. Dokuz on yaşlarına 

geldiğinde analığı kapı dışarı çıkmasına dahi izin vermez ve çocuk yaşta onu evlendirir. İlk 

evliliği görümcesinin yüzünden uzun sürmez, ilk eşinden olan çocuğu ilk ve tek çocuktur. 

Erkek evladı olan kadın erkek olması nedeniyle kocasının çocuğunu kendisinden alacağı 

korkusundan oğlunun saçını yıllarca uzatmış, onun erkek kimliğini saklamaya çalışmıştır. 

İnce, uzun parmaklı, kırışık sarı soluk yüzlü kadını yıllar hırslandırmıştır. İkinci kez 

evlenen kadın ikinci kocasının terk etmesiyle oğluyla baş başa kalır. Tek oğlunun da 

okumak için dışarı gitmesiyle yalnız yaşayacaktır. Kadın kız kardeşinden öğrendiği 

terzilikle geçimini sağlar. 

Titiz, dirayetli, fazla gülümsemeyen kadın, genç denilecek yaşta ölür. 

Teyze: Teyze, Adam’ın hayatında önemli bir yer tutar. Çocukluğunun güzel geçen 

günlerini teyzesinin yanında geçirmiştir. Teyze kendi mesleği olan terziliği kız kardeşine 

öğretmiş, onların geçimini sağlamalarına yardımcı olmuş güçlü bir kadındır. Uzun saçlı, 

geniş alınlı, ince uzun parmaklıdır. Kız kardeşinin ve ailesinin en zor günlerinde yanlarında 

o vardır. 

Çiftçilikle uğraşan kocasıyla varlıklı ve mutlu bir yaşam sürerler. Kocasının trafik 

kazasında ölümüyle kızının yanına taşınır, sonra kızıyla birlikte evlerine dönüp yaşamını 

sürdürür. Bir süre sonra ölür. 

Teyze Kızı: Adam’dan birkaç yaş büyüktür. Sürekli onunla oyunlar oynar, ona 

kitap okur. Atkuyruğu gibi beline kadar sarkan kelebek kurdeleli saçlarıyla sürekli 

gülücükler saçan esmer, ince uzun, siyah gözlü bir kızdır. Ona karşı bazen öğrenmen bazen 

abla rolündedir. Zengin bir çiftlik sahibinin oğluyla evlenir. İki kızı olur. Ardından bir 

evlilik daha yapar. 

Adam ortaokulda iken teyze kızına karşı farklı duygular hissetmeye başlamış ancak 

bu hislerin adını koyamamıştır. Yıllarca her dara düştüğünde aklına teyze kızı gelmiştir. 

Yıllar sonra teyzesinin mezarı başında tekrar karşılaşırlar. 
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Yenge: Sırrımsın Sırdaşımsın romanındaki teyzekızının yerini Demir Köprü’de 

yenge almıştır. Çocuğun dayısının karısıdır. Aynı evde yaşamaktadırlar. Çocuğun 

annesinin iş yoğunluğu nedeniyle çocuğuyla ilgilenemediği zamanlarda görevi yenge 

üstlenir. Çocuk yengesine sıkı bir şekilde bağlanır. 

Yazarın birinci romanında en sevdiği karakterdir. Uzun boylu, yeşil gözlüdür. İki 

örgü hâlinde uzun saçları vardır. Genç ve güzeldir. Bilezikleri ve parmağından eksik 

etmediği yüzüğüyle çocuğu çok sever, ona şefkat ve ilgi gösterir. 

Üvey Baba: Güler yüzlü bir adamdır. Fabrikada muhasebecidir. Mutlu bir aile 

ortamı kurar. Fabrika kapatılıp işsiz kalınca aylarca maddi sıkıntıya düşer. Çocuğu 

bebekken kaybeder. Maddi sıkıntılar yüzünden aile içindeki huzuru bozulur. Sürekli 

etrafından borç alır. Ülkede çıkan olaylar nedeniyle ikinci kez askere çağrılır. Askere 

gittiği yer kendi memleketine yakındır, tekrar eşinin yanına dönmez. Kara kuru bir şekilde 

nitelenen adam, memleketinde varlıklı akrabalarının yanında kalır, orada evlenir. 

Dede: Annesinin babasıdır. İlk romanda çok özelliği verilmez, yorum yapılmaz. İki 

defa hacca gider, şekercilik yapar, eşi öldükten sonra ikinci kez evlenir. Her yıl bahar 

mevsimi sona ermeden yaylaya göç eder. Ancak ikinci romanda aynı kişi yobaz biri olarak 

nitelendirilir. 

Anneanne: Çakır gözlü, boylu poslu, mahallesinde itibar gören “Hoca Hanım” 

olarak bilinen bir karakterdir. Genç yaşta salgın bir hastalığa kapılıp ölür. Öldüğünde en 

küçük kızı olan Adam’ın annesi çocuk yaştadır. Semtin çocuklarına Kur’an okumasını 

öğreten kadının ismi tek bir yerde İnayet Hanım olarak verilir. 

Dayı: Şeker imalatı ve satışı yapar. İş yerinde çatık kaşlı evde yumuşak huyludur. 

Beceriklidir. Kıllı, kalın parmaklı, nasırlı elleri vardır. 

Baba: Adamın gerçek babasıdır. Kız kardeşinin kaprisine kapılarak boşanır. Eşinin 

analığının uzaktan akrabasıdır. Gümüş saplı bastonu olan, papyon kravatlı, çatık kaşlı, 

soğuk, itici, uzun boylu, etli dudaklı, dudak kenarlarından sarkan bıyıkları olan biridir. 

Zabıta memurluğu yapmaktadır. Evden çıkarken kapıyı eşinin üzerine kilitleyen, kıskanç, 

ağır yürüyen, kısa adımlar atan, sürekli çantayla gezen bir tiptir. 

Çocuğunu arada görmeye, gezdirmeye gelir. Ancak çocuk babasını sevmez ve her 

seferinde ondan kaçar. 

Yazar babasına duygularını onu kötü bir şekilde betimleyerek verir. Fakat olayları 

dramatize etme ucuzluğuna gitmez. 
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3.2.6. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Demir Köprü romanında iki anlatıcı vardır; ilahi bakış açısı ile üçüncü kişi anlatımı 

ve kahraman anlatıcı. Kahraman anlatıcıdaki kişi eserin ana karakteridir. Esere ben dili ile 

başlar. Kahraman düşlere daldıkça araya yazar girer. Tasvirleri, kestirimleri, duyguları öne 

çıkar. Yazar detayların içindedir. Fark edilmeyen unsurları en önemli öğe hâline getirir: 

“Kâmuran Şipal yapıtlarında ‘ayrıntı’ önemlidir. Yalnızca ortamı çizmek değildir 

ayrıntının görevi, anılan her nesne, tanımlanan her görüntü arka anlamlarla yüklüdür.”94  
Olay sürekli bugünle geçmiş arasında gidip gelmektedir. Bu iki olayda yer alan iki 

anlatıcıdan birincisi annesinin yanına giden adamdır. Duygularını, geçmişini kendisiyle 

hesaplayarak verir. İkinci anlatıcı olan yazar üçüncü ağızdan mekânları ve kişileri tasvir 

eder. Bu ikili tarz eser boyunca devam eder. Kahraman anlatıcı rolündeki adam hatalarını 

anlar, kabullenir ama samimiyetten ayrılmaz, kendine kızar.  

Sırrımsın Sırdaşımsın romanı tamamıyla üçüncü kişi anlatımındadır. Yazar bir 

önceki romanda olduğu gibi holozonik bir yapı kurar. Geçmişle bugün aynı anda ilerler. 

Anne karakterini öne çıkaran yazar kendisiyle bugünü; annesi ile geçmişi ilişkilendirir. 

Anne bir aynanın sırrı gibidir. Geçmiş, yani anne, bugüne ayna tutar ve bugünü 

şekillendiren temel öğeyi oluşturur: 

“Bu yüzden romana adını veren sır-sırdaşlık ilişkisi, gizli bir ayna metaforunu 

çağrıştırır. Ayna; insanın içine bakma hâlini, yüzleşmeyi, anlamayı ve görmeyi 

simgeliyorsa eğer, romanda bu anlamıyla bir değil iki ayna var: Anne ve oğul.”95 

Yazar yaşanmış olaylardan, gözlemlediği vakalardan ve durumlar karşısındaki 

aldığı tavırlardan kendisine bakar ve gösterme yoluyla çoğu zaman nesnel anlayışla 

anlatım yapar.  

Anlatıcı rolündeki kahraman kimi zaman çocuksu duyguları ve bakışıyla kimi 

zaman da olgun bir yaklaşımla geçmişi anlatır:  

“Sıradanın büyülü anlatımını üçüncü tekil şahıs anlatımına başvurarak aktarıyor 

olsa da, anlatıcıyı tanrısal anlatıcı seviyesine çıkarmaz. Üçüncü tekil anlatım kimi zihinde 

gezindiği kahramanın dışına çıkabilmek ve diğer karakterlere de aynı mesafeden bakmak 

ya da esas kahramanla yazar arasına mesafe koymak için yapılmış bir tercihtir. Çünkü 

                                                
94 Birsen Ferahlı, “Ruhun Zamanı”, s. 112. 
95 Arzu Eylem; “Hiç Sesle Yolculuk”, s.16-17. 
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romandaki diğer karakterlere (anne, teyze, öz baba, üvey baba, teyze kızı, komşu kızı) yine 

esas kahramanın gözünden bakar. Anlatıcının olgun gözü çocuk gözüyle birleşir.”96 

Şipal olayları dramatize etmeden aktarır. Öz babasına ya da üvey babasına karşın 

ağır bir duygu yüklemesi yapmaz. Onların terk edilişlerine karşılık bir eziklik duygusu 

yaratmaz ve oradan faydalanmaya çalışmaz: 

“Onun en başarılı yanı işte bu abartısız duygu aktarımıdır. Bu serinkanlı anlatım 

bütün bir romanı kaplar.”97 

Yazar melodrama müsait konuları ucuzluğa düşmeden anlatır. Geçmişini ve 

bugününü düş ile gerçek arasında kalmış bir yaklaşımla verir.  

 

3.2.7. Anlatım Teknikleri 

Şipal’in romanlarında modern ve post modern romanlarda görülen birçok teknik ve 

sanat mevcuttur. Bilinç akımı, geriye dönüş, iç monolog, montaj sıklıkla başvurulan 

tekniklerdir.  

Romanlar tamamıyla geriye dönüş tekniğinin kurgusu altındadır. Yazar her iki 

romanda da dün ile bugünün, gerçek ile düşün arasında gidip gelmektedir.  

Yazar olaylar kadar eşyalardan da etkilenir. Cisimler, en basit, sıradan görünen 

eşyalar yazarın anlatımında bir metafora dönüşmektedir. Betimlemeleri yoğun olarak veren 

yazarın tasvirden çok göstermeye dayalı bir anlatım benimsediği görülmektedir. İkinci 

romanda uzun bir bahar tasviriyle başlayan yazar bu yönüyle klasik bir tarz üstlenmiş gibi 

görünse de kısa vadede eşyaları olayların birer parçası hâline getirmektedir. Uzun 

betimlemeler yapılırken anlatıcı kendisini gizler, kişiliğini, fiziksel özelliklerini vermez. 

Ancak tasviri yapılan her nesne geçmişten bir izle gelir. Her cisim bir çağrışımdır. Bu, 

okur tarafından da fark edilmektedir: 

“Şipal, Türkçenin sonsuz olanaklarını kullanarak yaptığı betimlemeler, mecazlar, 

düşsel tanımlamalarla ortaya edebî bir şölen koyar.”98 

Yazar birçok tarihi kişiliğe, olaya ve masal dünyasına göndermede bulunur. 

Şahmaran, Uyuyan Güzel, Nuh Tufanı, Yusuf vakası bunların başında gelir. Bir örnek 

verelim: 

“Yusuf kuyuda. Gelmesi geciken kervan… Yusufçuk kuyuda.” (SS., s.19). 

                                                
96 Arzu Eylem, a.g.y., s.16-17. 
97 Necip Tosun, “Bir Olgunluk, Ustalık Ürünü Sırrımsın Sırdaşımsın”, s.7. 
98 Arzu Eylem; “Hiç Sesle Yolculuk”, s.16-17. 
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Yazar telmihlerle montajı bilinç akımı içerisinde ustalıkla kullanır: 

“Nereye başını çevirse, Yusuf, Yusuf sesini işitmemiş miydi Züleyha!” (SS., 

s.110). 

Kimi zaman açık montaj kimi zaman da gizli montaj tekniğini kullanan usta yazar 

olayları derinleştirmede ve zenginleştirmede maharet gösterir. 

Romanlarında masallara da sıkça yer veren Şipal, bazen masaldan alıntı yapmış, 

bazen masalların isimlerini kullanmıştır: 

“Ne zaman başını kaldırıp gökyüzüne baksa, farkına varmadan aradığı ama bu günü 

kadar bir türlü ele geçiremediği, ormanda kaybolmuş Hansel ve Gratel’e evin yolunu 

gösteren renkli çakıl taşları gibi…” (SS., s.92). 

Masallarla yakın ilişkisi olan bir çocukluğun izi olarak anlatıcı kahramanın iç 

monolog şeklinde bir masalı anlatmasına olanak tanır: 

“Görür görmez diyelim birbirlerine delicesine yaktılar abayı, peki sonra? 

Birbirlerinin yüzüne öylece bakıp iç mi geçirecekler? Akıl alacak şey mi?” (SS., s.166). 

Yazar roman içerisinde baş figürün dünyasını anlamamızı kolaylaştıracak 

göndermeleri kitap isimleriyle sezdirir. Vatansız Adam’ı birinci kitapta; Madam Bovary’i 

ikinci kitapta kullanır.  

Şipal’in romanları baştan sona geriye dönüş tekniğini içerir. Adam Demir Köprü 

romanında uçak yolculuğu boyunca çocukluğuna döner. Teşbihten istiareye geçen 

tekniklerle anlatım zenginleşir: 

“Genç yaşta dul kalmış bir annenin koruyucu kanatları altında yaşanan yıllarda 

toprağa ekilmiş tohumlar zamanla gelişip yeşerdi, filizlendi, boy verdi.” (DK., s.8). 

Kişileri olaylar içerisinde yer yer tasvir eden yazar, betimlemelerine göstermeyi de 

ekleyerek canlılık katar. Şipal, göstermeyi canlı tutar, böylece kuru bir tasvirden eseri 

kurtarır: 

“Hep belli bir şeyin üzerine gider gibi yürüdü babası. İleriye uzanmış kolunu birden 

çekip geriye alır, sanki yakaladığı bir şeyi sımsıkı tutup bırakmamak istercesine avucunu 

yumup göğsüne doğru çeker ama yarı yolda amacından caymış ya da beklediği şey bu kez 

gerçekleşmemiş gibi yumulmuş avucunu açıp kolunu yeniden ileriye uzatırdır.” (DK., 

s.13). 

Romanların tamamına güçlü bir bilinç akımı hâkimdir. Yazar zihnini serbest 

bırakır. Zihinsel yolculuğu içerisinde zamansal, mekânsal, gerçek ve düş arasında gidip 

gelmeler yaşar:  
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“Annem güzel bir kadındı. Kocasız güzel bir taze! Nasıl olur! Sonra bir bebek… 

Şimdi küçük ama büyüyecek. Babasız büyür mü? Büyümez elbet. Üstelik oğlan.” (DK., 

s.19). 

Modern romanlarda öne çıkan ve müzik sanatından yazın dünyasına geçen bir 

teknik olan leitmotiv, Demir Köprü’de dayı figürünün konuşmalarında karşımıza 

çıkmaktadır. Çocuğun dayısı her fırsatta, her cümlede “Kocaman oğlan oldun.” diyerek bu 

tekniği örnekler.  

Yazarın Behçet Necatigil ile dostluğu bilinmektedir. Eserlerinde zaman zaman 

şairini belirtmeden dizelerine yer veren yazar, montaj tekniğini uygulamıştır.  

“Şairin, “Bir de bizden geçmeli” dizesinde dile getirdiği gibi, o da kendinden önce 

bu oyunu oynayanlar gibi…” (SS., s.135). 

Şipal, Necatigil’in “Divan” şiirinden alıntı yapmıştır. 

Demir Köprü’de yazar “Şahmeran” öyküsünü anlattığı gibi bir başka masalda 

annesinin söylediği türküye de yer verir. Türkünün ilk dizesi yazarın ikinci romanının ismi 

olmuştur: 

          “Sırrımsın sırdaşımsın 

Hoca da yoldaşımsın 

Niçin kolumu çimdikledin 

Sen benim kardaşımsın” 

 

3.2.8. Zaman 

Demir Köprü’nün gerçek zamanı bir uçak yolculuğu ve ertesinde geçen birkaç 

saatlik süredir. Ancak yolculuk boyunca düşlere dalan Adam, okuyucuyu geçmişe götürür. 

Bazen bir an’ı, bazen bir günü anlatır.  

Yazar zaman kavramlarını “Bir an” “Bir iki yıl” gibi ifadelerle verir. Tam bir tarih 

ya da saat belirtmez. Ailesinin maddi bunalıma düştüğü yılları, ilkokula başladığı tarih 

olarak verir. Anlatıcının verdiği ipuçlarından yola çıkarak kahramanın çocukluğunun 

geçtiği yılların 1940’lı seneler olduğu söyleyebiliriz: 

“Kazançlar azalmış, geçim zorlaşmış, ekmek karneye bağlanmıştı… radyo lükstü 

henüz, yalnızca zengin evlerinde yalnızca konaklarda bulunuyordu.” (DK., s.73). 

Türkiye’de radyo yayınını başlaması 1939’dadır. İkinci Dünya Savaşı 1945’te biter 

ancak 40’lı yıllar boyunca Türkiye’de de etkisi sürer. Türkiye savaşa girmez ama askeri 
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hazırlığını yapar. 1942’de ekmek karne ile verilmeyi başlanır. Çocuğun üvey babası ikinci 

kez askere çağrılır. Bunun sebebi de İkinci Dünya Savaşı hazırlığı olabilir. Demir Köprü 

ile Sırrımsın Sırdaşımsın romanları arasında büyük bir zaman farkı vardır: 

“Öleli yıllar oldu, öyleyken belleğinde tüm diriliğiyle yaşıyor annesi.” (SS., s.113). 

Yazarın ilk romanı kahramanın annesinin ölmeden önceki durumunu; ikinci romanı 

ölümünden çok sonraki bir zamanda hâlini anlatır. Zamanlar belirgin olmadığı için bunu 

ancak yazarın söylemlerinden çıkarabiliriz: 

“Annesi neredeydi şimdi? Çok uzakta, ulaşılamayacak kadar uzakta, ölümünden bu 

yana geçen onca zaman kurumamışsa sarı bir gül ağacı altında yatıyordu.” (SS., s.32). 

Tüm roman boyunca yazar geçmişe dönüş tekniğini sıklıkla kullandığı için 

romanlar çift zamanlı bir şekilde bugün ile geçmiş arasında gidip gelmektedir.  

Yazar gün içerisindeki zaman dilimlerini itinayla kullanmaktadır: 

“… ansızın hafif hafif çiseleyen yağmur ikindi üzeri kesilmişti.” (SS., s.7). 

Zaman unsurları gün içerisindeki gün dönümü vakitleri olarak verilmiştir ve 

sıklıkla vurgulanmıştır: 

“… otelin külüstür bir odasına yerleştiğinde kuşluk vaktiydi.” (SS., s.43). 

Romanlarda kesin bir zaman dilimi verilmediği gibi önemli olayları ifade ederken 

dahi yakınsal bir zaman dilimi vermiştir. Örneğin teyzesinin kızına âşık olduğunda 

ilkokulun son sınıflarında iken, teyzesinin kızı evlendiğinde kendisi ortaokulun ikinci 

sınıfındadır:  

“Sık sık tekrar eden, hatırlama üzerine yazılmış cümleler, geçmişi anımsamanın, 

ikiliğin ta kendisidir. Yazarın yazma anını yansıtan bu şüpheler, bizi düş ile gerçek 

arasında bir yerde bırakır.”99 

Roman ağırlıklı olarak bilinç akışına uğradığı için zaman kavramı düz bir sırayla 

gitmez: 

“Romanda “zaman” algısı tümüyle alışılmışın dışındadır.”100 

Geçmişin ve geleceğin iç içe geçtiğini özellikle Sırrımsın Sırdaşımsın’da belirgin 

şekilde göstermekteyiz. Her şey otel odasındaki âna yansır. Çağrışımlarla gerçek zaman 

birbirine karışır.  

 

                                                
99 Arzu Eylem; “Hiç Sesle Yolculuk”, s.16-17. 
100 Necip Tosun, “Bir Olgunluk, Ustalık Ürünü Sırrımsın Sırdaşımsın”, s.7. 
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3.2.9. Mekân 

Kâmuran Şipal’in eserlerinde mekânlar önemli bir yer tutar. Yazarın mekân seçimi 

konuyla, üslupla, dille uyumlu bir hâldedir. Onun mekânları kapalı ortamlardır. Genellikle 

ev içlerinde, dört duvar arasında geçen anlatım ve olaylar dış mekâna taştığında dahi çok 

uzaklaşmaz. 

Demir Köprü ve Sırrımsın Sırdaşımsın romanları konu olarak birbirinin içine 

geçmiş ve devamı niteliğinde olduğundan romanların mekânları da hemen hemen aynı 

yerlerdir. Romanlardaki ikili olay kurgusu gerçekle düşselin mekânlarını ayrı ayrı 

üretmiştir.  

“Demir Köprü”de yer alan ilk mekân yolculuk sırasındaki uçaktır. Düşlere 

daldığında mekân kahramanın memleketi, mahallesi, evidir. Romanın en önemli mekânı 

ise her şeyin yeniden başladığı demir köprüdür. 

Sırrımsın Sırdaşımsın romanında ise olayın anlatıldığı yer yani gerçek zamanın 

geçtiği mekân bir otel odasıdır. Düşsellikte ifade edilen olayların yeri ise okuyucuya çok 

tanıdık gelen mahalle, ev ortamlarıdır:  

“Eskisi gibi tahtaları gıcır gıcır öten merdiveni acele ile çıktı. Geniş sofada 

kendisini görünce şaşıran ve iki yana çekilerek yol veren kalabalık arasından yürüdü.” 

(DK., s.8). 

Her iki romanda vaka kapalı mekânlarda başlatılır, iç mekândan dış mekâna taşınır. 

İlk romandaki demir köprünün yerini ikinci romanda aynı özellik, kurgu ve önemle taş 

köprü alır.  

Demir Köprü hem geçmişte hem de eser sonunda ulaşılan gerçek zamanda önemli 

bir yerdir. Bu uzun, demir parmaklıklı ve tehlikeli hâliyle karakterde bir dönüm noktası 

olması nedeniyle belirginleşir. Yıllar evvel annesinin kendisini de alarak intiharı planladığı 

ve son anda vazgeçtiği yer köprüdür. Hayata tekrar başladığı yer olarak kabul ettiği bu 

köprüye yıllar sonra yaşamının sonuna doğru tekrar gelir ve geçmişiyle yüzleşir. 

Sırrımsın Sırdaşımsın romanında yazar aynı önemi ve hikâyeyi bu kez taş köprüde 

verir. Ancak olayın üzerinden çok geçmeden ana mekân köprüden mezarlığa doğru 

genişler. 

Yazar mekânları yoğun betimlemeler ile rahatlıkla göz önünde canlandırır. Birçok 

mekânı tasvir tekniğinden gösterme tekniğine dönüştürür. Bir yerin inceden inceye sadece 

özelliklerini vererek sıkıcılığın önüne geçerek, o mekânın olaylarla bağlantısını ve 

ruhundaki etkisini yansıtır. Her türlü nesne, mekân yazarın ruhunda bir anlam kazanır, 
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farklılaşır ve bir metafora bürünür. Bu zihinsel oyuna mekânlar da katılır. Yıldızlar 

ölümün, gömütlük yaşamının sonu geldiğinin habercisidir.  

Onun mekânlarında çiçekler, sokaklar, eczaneler, kitapçılar vardır. Bu yerler 

üzerinden geçmişine gittiği gibi kültürel, sosyal mesajlar da verir. Gizliden gizliye tüketim 

kültürünü eleştirir. Yine de sıklıkla karşımıza çıkan kapalı mekânlardır: gemi, vagon, 

kompartıman, dükkân, kahve vb. 

Eserlerde şehir isimleri doğrudan verilmez. Ancak yazarın belki de özellikle 

kullandığı Bebekli Kilise, Küçük Saat vb. isimlerden kahramanın çocukluğunun geçtiği ve 

yıllar sonra geldiği yerin Adana olduğunu anlıyoruz. Şipal’in de Adanalı olması 

görüşümüzü doğrular niteliktedir.  

 

3.2.10. Dil ve Üslup 

Şipal, dili üzerinde önemli durulması gereken yazarlardan biridir. Öykülerinde ve 

romanlarında dil konusundaki istikrarlı tutumu, onun bu alandaki önemini oraya çıkarır.  

Yazarın dili zaman zaman Öz Türkçeci bir dil anlayışına kayıyor gibi görünse de 

yöresel kelimelere yer vermesi konuşma dilini canlandırma gayreti olarak da görülebilir. 

Diyaloglardan daha çok iç monologlara yer vermesi zihinsel bir dilin yakınlığını 

hissettirmektedir. Eserlerde yazarın vazgeçemediği kelimeler öne çıkar: “bungunluk, 

cangıl, çokluk, hanidir, öbürsü, toslamak, gömütlük…” Anadolu’da sıradan insan tipinin 

kullandığı bu tür sözcüklere yer vermesi okura daha sıcak bir anlatım imajı verir:  

“Şipal, Türkçenin sonsuz olanaklarını kullanarak, yaptığı betimlemeler, mecazlar, 

düşsel tanımlamalarla ortaya edebî bir şölen koyar. Fakat eser yalınlığından hiçbir şey 

kaybetmez.”101 

Romanları, hikâyeleri gibi sadelik içerir. Duru üslubunu itinayla korunmak istemiş 

gibidir:  

“Geçmişte yaşananlar her an yeniden kurulur. Geçmiş; değişken, dinamik bir 

yeniden inşa çabasıdır. Bu yüzden; Demir Köprü’yle başlayarak yetkinleşen roman dili 

Sırrımsın Sırdaşımsın’da bir kuyumcu titizliğiyle yan yana getirilen sözcüklerin, bölümlere 

ayrılmadan akışına dayanır.”102  

                                                
101 Arzu Eylem, “Hiç Sesle Yolculuk”, s.16-17. 
102 Sezer Ateş Ayvaz, “Sırrımsın Sırdaşımsın” , s.106. 
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Yazarın dilin inceliklerine sahip olması ve dili iyi kullanması okuyucuyu kendisine 

hayran bırakacak niteliktedir. Bu kaliteli duygu aktarımındaki üstünlüğünü çevirmenliğin 

getirdiği bir katkıyla elde etmiştir: 

“Kâmuran Şipal tılsımın izini iki dil üzerinden süren bir yazardır. Türk edebiyatına 

nitelikli yapıtlar kazandırmış ve Almanca edebiyatı bize getirmiştir. Gerek çevirilerinde 

gerekse kendi yazın evreninde Türkçenin anlatım olanakları, dilimizin nerelere 

uzanabileceği açıkça görülür. Yapıtını, ‘Türkçe’ üzerinde ameliyatlara kalkışmadan 

edebiyata dair kavrayış yetkinliği ile kaleme alır.”103  
Şipal’in şiirsel bir dili vardır. Özellikle bilinç akışı yaptığı bölümlerde dilin ahenkli 

bir yapıya ulaştığına yazarın ustalığına şahit olmaktayız. Dilinin bu şiirsel yanı anlatımı 

zenginleştirmiş, duygu geçişlerini kuvvetlendirmiş, derin anlamlar, metaforlar 

kazandırmıştır. 

Yazarın anlatımı kimi zaman uzun cümlelerle okuyucuda yorgunluk belirtileri 

göstermeye başlatsa da kısa, eksiltili tümcelerle kısa zamanda canlılığa dönmektedir. 

Yazarın son romanını olgunluk ürünü olarak gören Necip Tosun, yazarın dili hakkında 

düşüncelerini şöyle belirtir: 

“ Sırrımsın Sırdaşımsın’da akıcı, şiirsel, hatasız bir dil kullanan Kâmuran Şipal 

sonuçta, derinlikli, yoğun, kendini soluk soluğa okutup bir roman çıkarır ortaya.”104 

Romanlarda yazarın dil ve üslupla ilgili bir sorun yaşamadığını görmekteyiz. 

İstikrarlı yalınlığını ve sözcük seçimindeki özgünlüğünü sürdürmüştür. Örneğin “çokluk” 

kelimesini sıkça ve kendine has şekilde kullandığına, yöresel dörtlüklere aslına sadık 

kalarak “kardaşımsın” şeklinde yer verdiğine tanık olmaktayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
103 Birsen Ferahlı, “Ruhun Zamanı”, s. 113. 
104 Necip Tosun, “Bir Olgunluk, Ustalık Ürünü Sırrımsın Sırdaşımsın”, s.7. 
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SONUÇ 

 

1860’ta başlayan Batı etkisindeki Türk edebiyatı 1940’lı yıllardan itibaren yönünü 

tamamen Batı’ya dönmüş, yenileşmeye, genişlemeye devam etmiştir. Yirminci yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren Batı felsefesi ve edebiyatı eş zamanlı olarak Türk fikir dünyasına 

etki etmeye başlamış ve bu edebî anlayışın içerisinde Kâmuran Şipal de yerini almıştır. 

Şipal, Batı’yı takip etmemizde çevirmenliği kendisine ana meslek edinerek adeta bir görevi 

yerine getirmiştir. 

Çevirmenliğiyle Türk edebiyatında daha çok tanınan Şipal, Alman edebiyatını Türk 

okuruna kazandırmış, okuyucu nezdinde kimi zaman Kafka, Rilke, Hesse olmuş; kimi 

zaman Sait Faik’in devamı gibi görülmüştür. Yaşamın hızla hareketine karşın zamana karşı 

durmuş, üslubunu, yaşama dair düşüncelerini değiştirmemiştir. Hep aynı kalabilme 

başarısını göstermiştir. Bunu yalnızlığıyla baş başa kalma mücadelesine bağlayabiliriz. 

Yazar edebî gruplar içerisinde yer almaktan kaçınmış, kimsenin bayrağını 

taşımamıştır. Hatta kendi eserleri üzerine dahi bir yorumda bulunmamıştır. Böyle olmasına 

rağmen Sait Faik’in ve çevirilerini yaptığı Rilke, Hesse, Böll, Mann, Brecht özellikle de 

Kafka’nın gölgesinde kalmıştır. 
Kâmuran Şipal de, Gogol’un “Her seferinde, ben kendimi tasvir ediyorum.” 

ifadesinde olduğu gibi, kendi yalnızlığını dışarıdan gözlemleyen bir bakışla anlatmıştır. 

Onun içine kapanık hâli, sosyalleşemeyen tavrı, bir eziklik ve ilham kaynağı olsa da bu 

durum tamamen kendi seçimidir. Bir başınalık; zamana tutunamayış, değişime ve ilişkilere 

karşı direnci yazarın beslendiği kaynağı oluşturmuştur. 

Yazarda Kafkavari bir üslubun yanı sıra onunla içselleşen bir duygu ve bakış 

birlikteliği de vardır. O, hayranı olduğu birçok yazarla tanışmamış olduğunu söylerken 

fiziksel tanışmanın çok da önemli olmadığını vurgulamaya çalışmıştır. 

Şipal’in hayatında en önemli yere sahip olan kişilerden biri hiç kuşkusuz Behçet 

Necatigil olmuştur. Onunla olan ailevî dostluğun yanı sıra ayrı kaldıkları dönemlerde dahi 

mektuplaşmaları, Şipal’in hikâye ve romanlarında Necatigil’in dizelerine yer vermesi 

aralarındaki kuvvetli bağın kanıtıdır. 
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Yazar öykü ve romanlarından evvel ilk olarak şiirini yayımlamıştır. 1949’da 

Varlık’ta yayımladığı “Bir Sonbahar Şiiri” nden sonra şiirlerine rastlanmamıştır. 105 Ancak 

ilk öyküsü olan “Karpuz Ticareti” yine Varlık’ta şiirinden iki yıl sonra 1951’de 

yayımlanır.106 Bu öykü, kitaplarında yer almamıştır. Kitaplarda yer alan fakat Toplu 

Öyküler’den çıkarılan bir öyküsü daha vardır. “Diyoptri Yirmi” adlı bu öykünün ve 

“Karpuz Ticareti”nin kitaplarda yer almayışını bu öykülerin içeriğinin yazarın öykü 

anlayışının dışında kalması ve kitapların genel havasına uygun olmamasından 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ancak ilk kitabı Beyhan’da yayımlanacak olan “Filizi 

Yeşil” adlı öyküsü Varlık’ta kitabın çıkmasından iki yıl önce yayımlanmıştır. 107 

Şipal, Kafka’dan çok etkilenmiş, Necatigil’in duygu dünyasıyla özdeşleşmiştir. 

Buna karşın Necatigil’in “Sevgilerde” şiiri Şipal’i anlatıyor gibidir.  

Ertelenmiş sevgiler, hayatlar, sözler, ilişkiler Şipal’in yaşamının ve eserlerinin 

temasıdır. O bazı hikâyelerinde özellikle Buhûrumeryem’de İslamî inançları, bilgileri öne 

çıkarır. Yazarın bu kitapta dinî kaynaklardan oldukça fazla faydalandığını görürüz. Ancak 

bu bilgileri bir öğreti havasında vermekten kaçınır ve kendi ruh dünyasının çatışmaları 

olarak verir. Sadece İslamî bilgileri ihtiva etmekle kalmaz, İstanbul’un Ermeni 

mahallelerinde yaptığı gözlemle, Adana’da Musevi vatandaşların Müslümanlarla 

ilişkilerini hatırat olarak yansıtmakla hümanist bir tavır sergiler. Dinî inanç ayrımının 

üstüne çıkar ve insan olmak paydasından hareket eder. 

Şipal çok kültürlülüğün çatışmasını yaşar. Anadolu’dan gelen bir Adanalıdır, bir 

süre Almanya’da yaşar, sonra yaşamına İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde devam eder. 

Bu arada kalışın, kültür karşıtlıklarının karşısında köşesine çekilir. Hiçbir yerin adamı 

olamaz. 

Yayımlanmış ilk eseri bir şiir olmasına rağmen (1949) sanat hayatını öyküler ve 

çevirilerle devam ettirmiş, sonradan eserlerine iki roman da eklemiştir. Varlık onun birincil 

durağıdır. İlk kitabı 1962’de yayımlanan Beyhan’dır. On öyküden oluşan kitapta –

“Köstebek”, “Sucu İsmail”, “Beyhan”, “Kurban Eti”, “Bir Cenaze Töreni”, “Filizi Yeşil”, 

“Dönüş”, “Kadın ve Kocası”, “Bahşiş”, “Cam Fanus”- üslubunun değişmezliği dikkati 

çeker.  

Kâmuran Şipal’in Beyhan’dan sonra yayımladığı Elbiseciler Çarşısı (1964), Büyük 

Yolculuk (1969) adlı öykü eserlerinden sonra 1971’de yayımladığı Buhûrumeryem adlı 
                                                
105 Kâmuran Şipal, “Bir Sonbahar Şiiri”, Varlık, S.315, 1 Nisan 1949, s.15. 
106 Kâmuran Şipal, “Karpuz Ticareti”, Varlık, S. 371, 1 Haziran 1951, s.19. 
107 Kâmuran Şipal, “Filizi Yeşil”, Varlık, S.537, 1 Kasım 1960, s.16. 
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kitap, yazarın öykü anlayışının değiştiğini gösterir. Fakat bu değişim içerikte olmuştur. 

Dinî konuların ağırlıklı olduğu hikâyeler, derin anlamlar, tarihsel göndermeler eserin 

farklılığını oluşturmuştur. Ancak son kitabı Köpek İstasyonu’nda ilk öykülerine dönüş 

yaptığı görülmüştür. 

Şipal’in kahramanları birbirine benzemekle kalmaz, birbirinin aynısı gibi görünür. 

Tek kişinin farklı mekânlarda farklı hisleri, gözlemleri, hikâyelerin ve romanların bir dizi 

eser niteliğinde olduğunu hissettirir. Kişiler yalnız, asosyal, tepkisiz ve sıradandır. Yazarın 

sıradanlığın içindeki kişilerin ya da yalınkat bir yaşamın derinliğindeki husûsi noktaları 

farkındalık oluşturarak vermeye çalıştığı görülür. 

Eserler kahraman, ilahî ve gözlemci bakış açıları ve anlatıcılarıyla farklılık ve 

zenginlik gösterir. İçerisinde montaj, geriye dönüş teknikleri başta olmak üzere birçok 

yöntemle yapılmış kurgu vardır. 

Yazar söyleyişlerinde iç konuşmalarının neticesinde kendi derinliğinde 

kaybolmuştur. Bilinç akımının çok kullanıldığı hikâye ve romanlarında düşünceler, içsel 

hesaplaşmalar, uzayıp giden iç monologlarla zaman zaman çıkışsız, çözümsüz kalmıştır. 

Bütün bu özellikleriyle Kâmuran Şipal, ne büyük bir akımın takipçisi, ne de yeni 

bir akımın öncüsü olmuştur. O kendi tarzının en iyisi olmayı başarmış, içinde bulunduğu 

yazın anlayışının yalnız kahramanı olarak kalmıştır. 

Türk edebiyatına en büyük hizmeti Alman edebiyatından yaptığı çevirilerdir. 

Kafka, Hesse, Rilke vb. ile Türk okurunu buluşturmanın, tanıştırmanın haklı gururunu 

yaşayabilecek, bunu hak edecek bir yazardır. 1945’ten sonraki çağdaş Alman hikâyesini, 

Bachmann, Canetti, Zulliger, Jung, Adler, Fremd, Rilke gibi yazarları Türkçeye 

kazandırmıştır. 

Yazarın iki romanı birbirinin devamı, birbirinin içine geçmiş niteliktedir. 

Romanlarındaki dili ile hikâyelerindeki dil aynı üsluptadır. Ancak romanlarının daha çok 

geriye dönüş tekniği ile yapılandırıldığını, bilinç akımı ile derinleştirildiğini, gerçekle 

hayal arasında anlatımı olduğunu söyleyebiliriz. 

2011 Orhan Kemal Roman Ödülü’nü alan son kitabı Sırrımsın Sırdaşımsın ile 

yazar, adeta yazınsal çalışmalarının doruğunu oluşturmuş, içerik olarak 

değerlendirdiğimizde bir veda havasını yansıtmıştır. 

Kâmuran Şipal, modern insanın büyük sıkıntısı olan yalnızlığın, kalabalık içinde bir 

başınalığın ruh hâline ışık tutmuştur. 1950’li yıllardan bu yana hızla modernleşen aynı 

zamanda bireyselleşen kapitalist dünyanın düzenine ayak uydurmaya çalışan içimizdeki 
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insanın ruh hâlini anlatmış, tarafsız kalabilmenin, hayatın akışına direnç göstermenin 

zorluğunu, mücadele etmeden köşeye çekilmenin psikolojisini hikâyelerine ve romanlarına 

yansıtmıştır. Pişmanlıkları, ayrılıkları, yakınlaşmayı önemsiz görmenin verdiği bir 

başınalığı, gerek duyulmayan ilişkilerin doğurduğu boşluğu, bunalımı, sorgulayışı tema 

olarak yazınına katmıştır. 

Sonuç olarak Kâmuran Şipal, Türk hikâye, roman ve çevirmenlik dünyasında 

kendine ait üslubu, içeriği ve tavrıyla yıllarca öne çıkarılmamış eserleriyle, geride 

bırakılmasını destekleyecek yazarlık vakurluğuyla bilinmesi, okunması, değerinin iade 

edilmesi gereken, edebiyatımızın kazancı olan bir ediptir. 
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EKLER 

 
                       1960’lı yıllarda Varlık’ ta yayımlanan bir fotoğrafı… 
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Kumkapı Kırık Çatal meyhanesinde, Ali Tanyeri, Behçet Necatigil, Kâmuran Şipal (sol 
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Kâmuran Şipal arkadaşıyla… 
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Yazarın bugünkü kitaplarında kullandığı gençlik dönemine ait fotoğrafı… 
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Doğan Hızlan -  Kâmuran Şipal – Işık Öğütçü 
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Sezer Ateş Ayvaz- Ayşe Sarısayın- Birsen Ferahlı 
Füruzan- Kâmuran Şipal- Selim İleri (2012) 

 
 
 

 
 

Kâmuran Şipal- Selim İleri- Füruzan (2012) 
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Kâmuran Şipal’in ilk öykü kitabı Beyhan (1962). 
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“Yedi Beyza” öyküsünde yer alan efsanevi Buhûrumeryem Çiçeği 
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Yazarın ilk romanı (1998) 
 
 

 
 

Yazarın son romanı (2010) 
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Buhûrumeryem kitabındaki “Bebekli Kilise” öyküsüne ismine veren Adana’daki Bebekli 
Kilise… 
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