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Rasim Özdenören’in Sanat ve Edebiyat Hakkındaki Düşünceleri

Sanat kavramı, insanların ve toplumların hayata yönelik bakış açı-
larını değiştirmesine bağlı olarak üzerinde çeşitli tanımlamalar ya-
pılan bir kavramdır. Çeşitli tanımların üzerinde birleştikleri nokta, 
sanatın toplum ve toplumsal bir varlık olan insanla ilişkili olan,  ken-
di varlık alanını reel dünyanın gerçekliği üzerine inşa eden, reel dün-
yadan aldığı unsurları, insanın iç gerçekliğiyle harmanlayarak elde 
ettiği sonuçları bilinçli bir eylemle estetik ölçütler içinde yeniden ör-
gütleyen dolayısıyla anlamsal katmanı çok zengin olan, “biricik” ve 

“tek” yaratı faaliyeti olduğudur. 

Toplumsal ve düşünsel algılama ve gereksinimlerinin, insanların bi-
linçli eylemleriyle sanata özgü ifade biçimleriyle sanat eserine dönü-
şeceğini kabul eden Özdenören, her bilinçli eylemin sanat olmadığını 
söyleyerek sanatın ayırıcı özelliklerini vurgular. Özdenören’e göre bu 
özeliklerin ilki sanatçıda “ontik olarak bulunması gereken sanat yete-
neğinin varlığıdır.” (Özdenören, 2009: 12) Bu yeteneğin sanata dö-
nüşebilmesi için öncelikle reel dünyada anlamlandırılmaya ihtiyaç 
duyulan unsurların, sanatçıya özgü yaratıcı bir faaliyetle yeniden 
anlamlandırması şarttır. Çünkü “Edebî  sanatlar olsun, görsel sanatlar 
olsun (resim tiyatro, sinema vb.) aslında vakıaları adlandırma sürecin-
den ibarettir.” (Özdenören, 2009: 23) Adlandırma olmadığı takdirde 
dış dünyada var olan unsurlar, sır hükmünde kalacak ve hiçbir an-
lam ifade etmeyecektir. Sanatçının iç dünyası, yaşantısı ve kişiliği ile 
dış dünyayı yorumlanıp dönüştürülmesiyle içkin bir yapıya kavuşan 
sanat eserini Özdenören, “İnsan elinden çıkma doğallıktır ve aynı za-
manda da yapma bir olgu.” (Özdenören, 2009: 14) olarak değerlendi-
rir. Bu değerlendirme, sanatın kaynağı ve kökeni konusunda Aristo-
tales’ten itibaren tartışılan ve sanatın bir taklit (yansıtma) olduğunu 
iddia eden görüşlerin aksine sanatın yeniden bir yaratma eylemi ol-
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duğunu ileri süren bir görüştür. Özde-
nören’i sanatın yaratma eylemi olduğu 
düşüncesine götüren asıl sebep, onun 
sanatı tabiattan bağımsız bir varlık ola-
rak ele almasıdır. Sanat eseri, dış dünya 
yoluyla sanatsal bir niteliğe bürünmüş 
olsa da, mahiyet itibarıyla dış dünyadan 
müstağni, sanatçının zihnî faaliyetinin 
bir yansıması olarak bağımsız ve biricik 
bir kimliğe bürünmüştür. Konu hakkın-
daki düşüncelerini “Sanat kendisidir, ken-
dinden ibarettir derken, ontik olarak onun 
zihinsel bir fenomen (olgu) olduğunu, tabii 
(tabiata ait) bir olgu olmadığını söylemek 
istiyorum. Çünkü ürün meydana getiril-
dikten sonra artık benzetilenden ayrı, ba-
ğımsız bir varlık kazanmıştır. Aynı şekilde, 
onun varlığı arık bir şeye benziyor olma-
sından da bağımsızdır. Kısacası, o, neyse 
odur.” (Özdenören, 2009: 144-145) şek-
linde izah eder. Dış dünyaya ait gerçeklik 
ile sanatçının iç gerçekliğinin yeniden 
adlandırılması ve yorumlanması arasındaki ilişkiyi irdelemenin sonucu olan 
bu tespitin arka planında Özdenören’in nesne, olgu, sanatçı, sanat eseri ve 
okuyucu arasındaki ilişkiyi bir bütün olarak hâlinde değerlendiren kapsamlı 
bir bakış açısı vardır.  Bu bakış açısı, sanat ürünlerinin zenginliğinin ortaya 
çıkması konusunda sanat eserinin doğasında bulunan içkin anlamların keş-
fedilmesini zorunlu kılar. Burada okuyucunun konumu önemlidir. Okuyucu, 
tıpkı sanatçının nesneler ve duyular dünyasına karşı gösterdiği duyarlılığa 
benzer bir duyarlılıkla, belli bir amaç doğrultusunda yazılmış sanat eserinin 
amaçlanmış ve içinde gizli kalmış anlamlarını ortaya çıkararak sanat eserini 
yeniden yaratır. Böylece sanat eseri, özgün bir yaratma faaliyetine ve açık uçlu 
metinlere dönüşür. Özdenören buradan hareketle “sanat eseri bir yandan bütü-
nüyle tektir, onu önceleyen ve sonralayan hiçbir şey yoktur” ( Lenoır, 2004: 101) 
sonucuna ulaşır. 

Sanat kelimesinin en bariz vasfı, “güzellik” anlayışıyla birleşmesidir (Önal, 
2012: 33). Özdenören, “güzellik”i, kültürel birikimin gerçeklikle ilişkisini 
merkeze alarak sanat eserinin bağlı bulunduğu kültürün birikimine ve sana-
tın kendi iç yasalarına göre ele alır. Kültürel birikim ve gerçeklik arasındaki 
ilişkiyi göz ardı etmez. “Edebiyata sırf “haz aracı” olarak bakmak, onu sırf deyiş 
güzelliğinden ibaret görmek edebiyatı küçümsemenin anında onu büsbütün yok 
saymak anlamını da içermez mi?... Haz duymaları için ortaya konulduğunu ileri 
sürmek bütün insanlığın gözü kapalı olarak saçmayla uğraştığını söylemek olur.” 
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(Özdenören, 1999: 150) ifadeleriyle güzellik ve haz arasındaki ilişkiyi tartış-
maya açar.  Eserde haz almaya yol açan unsurların tespit edilmesi gerektiğini 
şart koşan Özdenören’e göre bir eserde haz uyandıran üslup, deyiş güzelliği ve 
biçim gibi unsurlar, eserin dış güzelliğine ait unsurlardır. Bu unsurlarla ilişkili 
olan ve okuyucuyu eserin özüne oluşturacak olan muhtevaya dönmek zorun-
ludur. Çünkü eserin özüne dönmek ve eserden zevk almak, “O eserin ait olduğu 
uygarlık ve kültür değerleriyle aramızda bir ünsiyet varlığını şart koşar.” (Özdenö-
ren, 1999: 150) Sanat eseri, ancak bu şekilde kendi doğasına ve amacına uygun 
bir şekilde yeniden üretilir ve nesneler dünyasından daha büyük bir gerçekli-
ğe sahip olur. 

Evrensel Edebiyat

Yetiştiği kültürün bir parçası olan edebî eser, aynı zamanda evrensel kültü-
rün de bir paçasıdır. Edebî eseri evrensel kültürün bir parçası hâline getiren 
unsurlar, Özdenören’in üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Edebî 
eserin kendi iç dinamiklerine göre değerlendirilmesini esas alan Özdenören’e 
göre edebiyatın evrensel olması konusunda ilk müracaat edilmesi gereken un-
sur kültürdür. Çünkü dünya görüşünün şekillenmesinde önemli olan kültür, 
maddi ve manevi değerler manzumesini ihtiva eden bir üst yapıdır. İnsanlığa 
dair değerlerin algılanmasında ve yorumlanmasında bakış açısı sağladığı gibi 
edebî esere kişilik de kazandırır. Kültürün besleyici kaynaklarından istifade 
eden edebiyat, egemen kültürün fikrini ve bakış açısını dışa vurur. Ayrıca 
edebî esere ruh veren mazmunların ve diğer kodların çözümlenmesinde de 
kültürün besleyici kaynakları belirleyici bir işlev yüklenir. Edebiyat ve kül-
tür arasındaki bu ilişkiyi göze almayan bir edebiyatın kısacası “kendi köklerin-
den ayrılmış bulunan edebiyatın doğru okunması imkânı da elden kaçırılmış olur. 
Çünkü metni okumada kullanılacak olan mazmunların neye tekabül ettiği belirsiz 
hâle gelmiş olur.” (Özdenören, 2006: 111) Bu eserleri Özdenören, kendi asli ege-
menlik referansını yitirmiş olması bakımından kişiliksiz olarak bulur ve “köle 
edebiyatı” (Özdenören, 2006: 110) olarak nitelendirir. Buradan hareketle ev-
rensel edebiyat dairesi içine giren eserlerin öncelikle yerel olmayı başarması 
gerektiği sonucuna varır. Fakat bu, tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda 
yerel olmayı başarmış edebî eserin, evrensel dilde okunmasını sağlayacak bir 
anlatım biçimini de bulması gerekir. (Özdenören, 2006: 108) 

Evrensel edebiyat konusunda Özdenören’in temel ölçüt olarak ele aldığı un-
surlardan bazıları da, insani özle ilgili olan ve her insanda bulunan aşk, mer-
hamet, ölüm, yalnızlık, hasret gibi temel duygulardır. Yazar göre, bütün insan-
lardaki ortak duyguları, edebî esere özgü anlatım biçimi ve dille, estetik haz 
uyandıracak bir şekilde anlatmak, insan gerçeğini yakalamak, evrensel olmak 
için olmazsa olmaz şartlardan biridir. Aynı kültür ve uygarlık dairesi içinde 
olmadığı hâlde edebiyata has anlatım biçimleriyle, her insanda olan duyguları 
anlatan ve insanları bu ortak duygular etrafında birleştiren edebiyat, evren-
sel edebiyattır. “Edebiyat eserinin yerliliği kendi kültürel çevresine ait unsurları 
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kullanmasıyla meydana geliyorsa, evrenselliği de insanoğlunda ortak olan duygu-
ların tavırların, davranışların dile getirilmesiyle meydana gelmektedir.” (Özdenö-
ren, 1999: 32) ifadeleriyle, sadece insandaki evrensel özleri hareket olarak esas 
olarak alınması gerektiğini söyleyen yazar, evrensel tema ile eserin ait olduğu 
kültürel çevreyi farklı düzlemlerde cereyan ettiği gerekçesiyle birbirinden ayı-
rır.

1. Yeni Keşiflere Yolculuk: Yazma Eylemi

Özdenören, yazı yazma eylemine niçin ihtiyaç duyulduğu problemini, bu ey-
lemle toplum, kültür ve mizaç arasındaki ilişkiyi sıklıkla gündeme getirmiştir. 
Yazma eylemi, onun için zihinsel ve yaratıcı bir faaliyet alanıdır. Bu faaliyetin 
zihinsel bir yaratı hâline gelmesine yol açan asıl etken, ifade edilmeyi zorun 
kılan bir meselenin bilinç düzeyine taşınmasıdır. Yazar, “Yazmanın bir mese-
leyle ilişkili bulunduğunu söyleyebilirim.” (Özdenören, 2006: 35) ifadesiyle bu 
gerçeğe vurgu yapar. Meselenin sanatsal ve düşünsel bir verime dönüşmesi, 
sanatçının kendini ifade edecek koşullarla ilişkilidir. Yazara göre bu koşul, sa-
natçının içindeki duyguları kuramsal üretime dönüştürmeyi zorunlu kılan bir 
kısıtlanmışlık ve kıstırılmışlık psikolojisidir. Yazma eylemi, söz konusu psiko-
loji içindeki yazara kendisini ifade etmesine fırsat verecektir. 

Kısıtlanmış bir psikolojinin dışa vurumunu, bir başka deyişle zihinsel yaratı-
nın estetik düzleme ulaşmasını, yazma eyleminin yazıyı yazacak kişide nasıl 
meydana geldiğini irdeleyen Özdenören, konuyu kendi tecrübelerinden yola 
çıkarak açıklar. Ona göre, öncelikle algılayıcı ve etkin özne ile dış dünya ara-
sındaki ilişki sonucu,  zihinsel tabakada bulutsu (nebülöz) bir durum belirir. 
Sınırları belirlenmemiş olan bulutsu durumun, zihin tabaklarında nasıl pey-
dahlandığı bilinmez ama bu durum,  yazma eyleminin bir tasarısı niteliğin-
dedir. Yazara düşen zihin tabakasında beliren bulutsu durumu biçimlendir-
mektir. (Özdenören, 2006: 17) Aynı zamanda bu kısıtlanmışlık ve kıstırılmış-
lık hâli, yazıyı sanat hâline getirmenin temel şartlarından biridir. Yazar,  bu 
yüzden çağrışımlarla yazı yazma eyleminin gerçekleşmeyeceğine inanır. Yazı 
yazma eyleminde, çağrışımların önemini göz ardı etmeyen Özdenören’e göre, 
zihin tabakalarındaki tasarımı görmezden gelen çağrışımları öncelemek, her 
şeyden önce algılayıcı ve etkin öznenin varlığını yok saymak, yazıyı, akıldan 
soyutlayarak sadece duygu boyutuna indirgemek, akıl ile duygunun birlikte-
liğini göz ardı etmektir. O, bu nedenle yazma eyleminde, aklın ve duygunun 
hakkını veren bir yaklaşım sergiler:

“Akıl sonradan devreye giriyor: o nebülözün şurasını burasını yokluyor, 
ona bir biçim vermeye uğraşıyor, eğip büküyor, o ne idüğü bellisiz şeyi 
bir yoluna koyuncaya değin uğraşıyor onunla. Sonunda onu adam etme-
ye güç yetirebilirse, ondan bir şeyle çıkıyor, çıkartılıyor; yoksa o uğraşın 
tümü havaya uçup gidiyor.” (Özdenören, 2006: 51)

Özdenören’e göre çağrışımlar, nebülöz hâlindeki zihinsel tasarının, yazma ey-
lemine dönüşmesinden sonra başlar. Böylece yazar, tasarı hâlindeki düşünce-
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nin mecrasını değiştirerek yazma eylemini çok boyutlu bir yapıya kavuşturur. 
Bu tutum, etkin öznenin dış dünya ile olan ilişkisinde gerçekçi bir kavrayışın 
ortaya çıkmasına yol açar. 

Rasim Özdenören’in Roman Konusundaki Fikirleri

Gerek roman ve öykülerinde sergilediği modern yöntemler gerekse bu türle-
re ilişkin düşünceleriyle, güçlü bir kuramcı olduğunu ispatlayan yazarlardan 
biri olan Özdenören’in, roman konusundaki düşünceleri, Türk edebiyatında 
çağdaş roman türünün kuramsal olarak üst noktalara taşınmasına katkı sağ-
lamıştır.

Roman ile hayat arasındaki ayrılık, Özdenören’in üzerinde en çok durduğu ko-
nulardan biridir. Dış dünyanın bir bütünlük hâlinde kendisini ifade etmekten 
mahrum olması, romanla anlam kazanır. Romanı, hayatı bütünleyen ve ken-
dine has bir alan olarak ele alan Özdenören: “Romanla hayat özdeyiş değildir. 
Hayatın kurallarıyla romanın kuralları birbirinden ayrıdır. Roman, belki hayatı 

‘bütün hâlinde’ kavramamız konusunda yapılmış ‘tertipli’ bir teşebbüstür.” (Öz-
denören, 1999: 105) ifadeleriyle söz konusu bütünlüğün sağlanması için ha-
yatın kendisinin, sanatçının öznelliğinden ve tecrübelerinden istifade etmesi 
gerektiğine vurgu yapar. Sanatçı dış dünyayı dönüştürme yeteneğiyle sırlarla 
dolu olan dış dünyayı bütünlük hissi uyandıracak bir form hâline dönüştürür. 
Kısacası dış dünya ile sanatçının yaratıcı içselliği zorunlu bir diyalogdur. Öz-
denören için roman, bilimlerden bağımsız, hayatın dağınıklığı ve tutarsızlı-
ğını, kendi yaslarına göre belli bir düzene sokan ve yaşamın merkezinde olan 
özel bir alandır. Gerçek yaşamda kendini ifşa etmeyen dağınık olgular, ancak 
roman aracılığıyla anlamlı bütüne kavuşur:

“Romanın bütünün de öyle bir birlik olgusu vardır ki, gerçek hayat da her 
zaman bilincin de olmadığımız bu birlik olgusu hayatı aşar. Romanın 
belki en çarpıcı yanı bu özelliğidir. Bir insanın bütün hayatını değil, ha-
yatının bir bölümünü hatta hayatının bir anını anlatan roman da bile, 
tamamlanmış bir hayatın bütün görüntülerini yakalayabiliyorsan, bu, 
romanın bilincimde uyandırdığı birlik duygusunda ileri gelmektedir.” 
(Özdenören, 1999: 106)

Denilebilir ki, roman, hayatın eksik yönlerini ancak bireyin yaşanmış dene-
yimleri aracılığıyla kavrar. Lukacss, bireyin yaşamı ile dış dünyanın birbirin-
den ayrıyken hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek hayatın dengesinin ancak 
birbirini bütünledikleri hâlde bir dengeye ulaşacağını ve kendi içinde anlamlı 
olan özerk bir hayat üreteceğini ifade eder (Lukacs, 2007: 84). Kısacası roman, 
seçme ve düzenleme yoluyla hayatı birlik etrafında şekillendirme ve hayata 
anlam kazandırma işlemidir.

Sanatsal metinlerinin merkezine bireysel yaşamı koyan Özdenören, mekânla-
rı ve olayları bir ön plana çıkaran klasik roman anlayışı yerine, bireyler arası 
ilişkileri, trajedileri, bilinçaltını ve bireylerin kendileri ile olan çatışmalarını 
anlatan roman anlayışını benimser. Çünkü bilinçte yansıyanlar, insanlığa dair 
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evrensel değerlerin ve hayattaki önemli 
süreçlerin derinlemesine çözülmüş hâli-
dir. Birey ile toplum arasındaki çatışma-
ların açtığı varoluşsal bunalımı bütün 
yönleriyle ortaya koyma, evrensel insanı 
yakalama çabası, Özdenören’in asıl ama-
cıdır. Özdenören, bu amacını gerçekleş-
tirmek adına psikolojik romanların sını-
rını aşan, bilincin şekillenmesinde etkili 
olan hafıza, sezgi, kültür gibi metafizik 
bütün unsurları da içine alan bir roman 
anlayışını benimser. Ruhun romanını 
psikolojik romandan ayırır. Ruhun ro-
manı, bireylerin davranışlarının açıkla-
masına elverişli psikolojik romanın ak-
sine bireyi aşan, bir toplum veya tek tek 
bireyler aracılığıyla verilen “insanlığın 
ruhu”nu söz konusu eder (Özdenören, 
1999: 87).

Özdenören, bireyin ruhunu önceleyen 
çağdaş roman ile klasik roman arasın-
daki ayırımı, “Romanda Üçüncü Boyut” 
isimli denemesinde zaman ve mekân boyutlarıyla mekanik bir düzeyde geliş-
tiği için kişilerin zaman, mekân ve eşya hesaplaşmasını göz ardı eden klasik 
roman anlayışına karşı çıkar.  Klasik romanda bireyin varoluşsal kaygılarının 
sınırları, bireyin özneliğine göre değil de, objektif varoluş şartlarına göre tas-
vir edilip bırakılır. Fakat çağdaş roman, zaman ve mekân boyutları dışında 
yeni bir boyut kazanmıştır. Bu boyut bilinçtir. Romana bilincin eklenmesiyle 
zaman ve mekânın geleneksel biçimdeki statik yapısı, dinamik bir kimlik ka-
zanmıştır. Bilinç, salt psikolojik bir tavır değildir. Bireyin, “kendi ben”ini top-
tan kavraması, sezmesi ve kendi etkinliğinin farkına varmasıdır.  Bu nedenle 
bireyin zamanla, mekânla, eşyayla ve hepsinin birbiriyle ilişkisi açısından bir 
bütün olarak ifade edebilme çabasının sonucu olan bilinç akımı, bireyin ken-
dini kavraması ve metafizik açılımlara uygun imkânlar sağması da bilinç akı-
mının önemli bir özelliklerinden biridir (Özdenören, 1999: 97-99).

Toplumsalın karşısında kendi bilinci ile konumlanan bireyi gerçekçi bir şe-
kilde anlamak ve onun içsel zamanı somutlaştırmak anlayışı, metafizik un-
surlar ile roman arasındaki ilişkiyi zorunlu kılar. Bireyin gerçek varoluşunun 
hikmeti arayışında olan Özdenören, romanı bilgi vermekten ziyade, varoluşu 
anlamlandıran ve bireylere kendilerini tanıma bilinci telkin eden sanatsal bir 
eylem olarak görür: “Var oluşumun sebebini anlamam hususunda önüme önce-
den bilemediğim imkânlar açar. Her roman, ayrı bir evrendir benim için.” (Özde-
nören, 1999: 111) Bu yüzden kişilerin düşünce ve duygularını içsel kategoriler 
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olarak ele alan ve varlık sebebini çözümleyen romanları büyük roman olarak 
nitelendirir:

“Romanı büyük kılan niteliğin, insanoğlunun varlık sebebine yaklaşma 
imkânını getirip getirmediğinde aranması gerektiğidir. Benim hayatımla 
insanın varoluş hikmeti arasında bağlamlar kuran, insan olarak benim 
bir “kul” olduğum bilincini getiren romana, büyük roman diyorum ben.” 
(Özdenören, 1999: 112)

Kulluk şuuru nedeniyle sanatı, insanı yücelten bir alan algılayan Özdenö-
ren’in roman anlayışında dikkat çeken diğer bir unsurda iyimserlik ve umut-
tur. “İyimserlik ve umut sanatın özünde vardır.” (Özdenören, 1999: 106) diyen 
Özdenören, iç dünyaya yönelik çözümlemeleri, sadece toplumsal çözülmenin 
derinleşmesine hizmet eden bir unsur olarak görmez. Bireylerin iç dünyası ile 
toplumsal çevresi arasındaki organik bağı, metafizik boyuta taşımaya yönelik 
bakış açısı geliştirir. Çünkü o, yaradılış, ahiret, ölüm kader gibi kavramların 
bireylerin yaşamında ne kadar önemli olduğunun, toplumsal süreçlerin in-
sanları bu kavramlara karşı nasıl yabancılaştırdığının farkındadır. Bu yüzden 
ona göre roman, insanı yüceltecek metafizik değerlere mutlaka değinilmelidir. 
Romanda metafizik değerlere değinilirken asıl dikkat edilmesi gereken unsur 

“insanın evren karşısında takındığı durum ve bu durum içindeki insani ilişkilerin 
vurgulanmasıdır.” (Özdenören, 1999: 73) Özdenören’in metafizik roman hak-
kındaki şu ifadeleri dikkat çekicidir:

“Metafizik roman, romanı belirsiz, mevhum bir düşünce veya temel üze-
rine kurmak demek değildir; insanın evrene bakışını, onun Tanrı, ahret, 
ölüm, hidayet, zaman, iman, kader,  günah, hayır ve şer vb. karşısındaki 
tavrını tespit etmektir, acılarına evrensel bir anlam vermektir… gerçekle 
alış verişe girmek olduğu anlaşılır. Çünkü insan yaratıldığı günden beri 
kendisi için sürekli bir sır kaynağı olan bu çeşitten bir ilişkiler dünyasın-
da yaşamaktadır. Metafizik romanın ödevi ise insan ruhunun bu yanla-
rını didiklemektedir.” (Özdenören, 1999: 73)

Özdenören, köklü roman geleneği ile başarılı metafizik romanlar arasında 
güçlü bir ilişki olduğu düşüncesindedir. Bu yüzden Peyami Safa’nın Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu romanını, insanların ruh derinliklerine inmediği, top-
lumla ilişkilerini, toplumdaki yerlerini ve işlevlerini göz ardı ettiği için, aşkın 
gerçekleri belli sebeplere bağlamada yetersiz bulur. Ona göre Türk romanının 
köklü roman geleneğinden mahrum olmasının doğal bir sonucu olan bu du-
rum, Türk romanını kısırlaştırmış ve politik sınırların içine hapsetmiştir. (Öz-
denören, 1999: 74-75)

Romanda asıl olan insandır ve “beşeri olanı vermektir” (Özdenören, 1999: 78) 
diyen Özdenören için, roman kişilerinin gerçekçi bir şekilde ele alınması te-
mel problemdir. Ona göre problemin çözümü, kişileri toplumsal zeminden, 
kültür ve tarihten soyutlamadan ele almakla mümkündür:
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“Günün insanı bütün bir tarihî sürecin sonucudur… Onun varoluş bilinci, 
metafizik kaygıları bu tarihî süreçte yer almıştır… Roman kişisi, varlığı-
nı, kendini şartlandıran bu “oluşlar”ın belirlenmesiyle elde eder. Tarihî 
kondisyonundan, toplumsal çevresinden koparılan roman kişisi canlılı-
ğını, hayatını da yitirir. Önemli olan bu unsurlardan yararlanıp “beşeri” 
olana yükselebilmektir.” (Özdenören, 1999: 78)

O, birey ile toplum arasındaki çok karmaşık ilişkileri dikkate almadan, kişile-
ri toplumsal ilişki öğesinden sıyıran romanların inandırıcı romanlar olama-
yacağı, basit doktrinlerin aracı olmaktan öteye gidemeyeceği yönündeki dü-
şüncelerini, Romanın Çıkmazı isimli denemesinde Türk edebiyatının önemli 
isimlerini örnek vererek somutlaştırır. Ona göre Cumhuriyet’ten günümüze 
kadar Türk edebiyatının temel çıkmazı, insanı tek başına ve tarihsiz bir varlık 
olarak ele almasıdır. Bu nedenle sosyal roman adı altında eser veren Orhan Ke-
mal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir’in vb. eserlerinde kişiler; basit ve ilkel bir dokt-
rine yamanmış oldukları için bu eserler sosyolojik gerçeklere aykırıdır. Bu tarz 
eserlerin evrensel boyutlara ulaşması mümkün değildir. 

Bir eserin evrensel boyuta ulaşması için kültür ve medeniyet arasında korelas-
yonlar kurması kaçınılmazdır. (Özdenören, 1999: 114) Çünkü farklı toplum-
ların kültür ve medeniyet algılarının farklı olması, farklı zihniyetlere yol açar. 
Zihniyeti uygarlığın bir türevi olarak gören Özdenören: “Roman kahramanla-
rının, ait oldukları ulusun zihniyetine özgü, o zihniyete uygun davranış biçimleri, 
tepkiler göstermesi gerektiği” (Özdenören, 1999: 114) sonucuna varır. “Kültürle 
tipler, karakterler arasında bağlantılar kurulabileceği kanısını taşıyorum.” (Özde-
nören, 1999: 115) tespitiyle de medeniyet temsilcisi konumundaki kişilerin 
toplumsal ilişkilerle birlikte ele ele alınması gerektiğine dikkat çeker. Dünya 
edebiyatında romanların farklı yapılar göstermesinin sebebi de işte bu top-
lumsal ve kişiler arasındaki ilişkilerin farklılığıdır. Konu hakkındaki düşün-
celerini somutlaştırmak için Dostoyevski ve Faulkner’ın roman kişilerinin ro-
man düzlemine nasıl aktarıldığını analiz ederek Rus ve Amerikan romanları-
nın yapısal farklılığını ortaya koyar. Özdenören’e göre Dostoyevski, Slav ırkını 
dünyaya hâkim kılma idealinde olan Çarlık Rusya’sının bir üyesi iken; Faulk-
ner, emperyalizmi dünya ölçüsünde yaymaya çalışan bir devletin yurttaşıdır. 
Toplumsal zihniyet gereği iki yazarın dünyayı algılama perspektifleri farklıdır. 
Farklılık neticesinde Dostoyevski, romanlarında millî ülkü ve ırkçılığı hedef 
noktası olarak belirlerken gözlerini dışarıya çevirmek zorunda kalmıştır. Dip-
lomasideki geleceğinden kuşkusu olmayan bir devlete mensup Faulkner’da 
ise siyasal asabiyet görülmediği için romanı daha içe dönüktür. 

Rasim Özdenören’in Öykü Konusundaki Fikirleri

Özdenören’in modern öykü üzerine yazdığı kuramsal yazılar, modernizmle 
birlikte toplumsal hayatta bir kopuşu, bir sapmayı yansıtmaya çalışan mo-
dern öykünün yazınsal sorunlarını ifade etmekten ve irdelemekten mahrum 
olan Türk öykücülüğüne yeni bakış açıları getirmesiyle dikkat çekicidir. 
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Modern öykünün merkezinde, modernizmin doğal bir sonucu olan yabancı-
laşma kavramının yalnızlaştırıcı etkisi vardır. Geleneksel öykülerdeki entrik 
öğeyi sağlayan olaya dayalı kurgu yerine, bireylerin “an”lara sığdırılmış bilinç 
durumları merkezdedir. Dolayısıyla “an”lar üzerine yoğunlaşma kaçınılmaz-
dır. Özdenören, öykü kavramını insan ilişkilerini kendine özgü bir formatla 
anlatmasıyla hikâyeden ayırır. Ona göre mesel ile arasında zorunlu bir bağlan-
tı kuran hikâyenin iletmek istediği bir bildirisi varken öykünün doğrudan bir 
bildirisi yoktur. Öyküde önemli olan, kendi iç değerlerinin hakkını vermesidir. 

Modern öykünün ayrıntılar üzerinde derinleşmeyi zorunlu kılan tutumundan 
hareketle Özdenören, roman ve öykü arasındaki farkı ortaya koyar ve öyküye 
özgün bir yer açar. Ona göre öykü, nüansları yakalama sanatıdır ve roman gibi 
bütün bir hayatı toplu kucaklayamaz. İyi bir öyküde hedefini bulmamış keli-
melere yer yoktur. Onun alanı, romanın soluklu ve geniş alanından yoksundur 
çünkü. Roman eski sanatlardan destanı karşılıyorsa, öykü bu destan içindeki 
bağımsız bir fragmandır. Roman bir savaş alanıdır, oysa hikâye düello sahnesi-
dir. Romancı bize “tip”ler çizer, öykücüyse “tip”ler çizmez, “durum”lar anlatır.” 
(Özdenören, 1999: 141) Anlatılan durumların gerçekçi bir yapıya kavuşması, 
yeni anlam alanları oluşturmasına bağlıdır. Yeni anlam alanları ve hayat ara-
sında sıkı bir ilişki vardır. “Roman göre daha ustalık isteyen öyküde” hayattan 
alınmış kesitlerin ihtiva ettiği gizleri açığa çıkarılır ve böylece öykü hayatla 
bütünleşir. Dolayısıyla öykü yaşamın kendisidir:

“Doğanın, kendiliğinde orada bulunuşu gibi, öykü, kendiliğinden orada 
durur. Öykücünün işinin “anlatmak” olduğunu söylerim hep. Öykücü 
gördüğünü anlatır. Neyi görüyorsa onu anlatır. Giz de, işte o anlatıların 
içinde bulunur. Öykücü, anlatısının içine giz saklamaz, ama o anlatılan 
gizi kendiliğinden içerir., içinden barındırır.” (Özdenören, 2006: 149)

Dış dünya ile iç dünya arasındaki zorunlu bağ nedeniyle her türlü insani duru-
mu gerçekli bir şekilde anlatmakla mükellef modern öykü, yazınsal yaratıcılı-
ğa ancak biçimsel yapısıyla kavuşur.  Özdenören, bu düşünceyi:  “Anlatma ile 
biçim arasındaki ilişkiyi öyküyü öykü kılan bu biçimdir.” (Özdenören, 1999: 145) 
şekilde anlatır.

Özdenören ayrıca okur ve öykü arasındaki ilişkiyi de irdeler. Ona göre yapıt, 
etkin bir unsura dönüşmüştür. Okur, her şeyden önce okuma etkinliğini ço-
ğullaştıran ve yapıtı yeniden yaratan kişidir. Hayatın “an”lık kesitlerini imge, 
mecaz, çağrışımlar ve izlenimlerle anlatan öyküyü, kendi bakış açısına ve bilgi 
birikimine göre yapıtı anlamlandırır. Çünkü her bir öykü, sanat ürünü olmak 
itibarıyla mesajları tüketilmeyen ve mesajı kendi içinde gömülü olan metafo-
rik bir üründür. Ondan her türlü görüşteki insan kendine göre bir pay çıkara-
bilir (Küçükyılmaz, 2006: 30). Okurun çoğulcu bakışına göre anlamlandırılan 
imgeler ve benzetmeler, öyküyü çok boyutlu bir yapıya ulaştırır. Denilebilir 
ki Özdenören’e göre öyküyü kendine özgü bir yazınsal alana yükselten, me-
caz ile okur arasındaki ilişkidir. Çünkü öykü yazarı, yaşamın gerçekliği içinde 
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yer alan bireye dair unsurların farklı düzlemlerde yer alacağı bilinciyle hare-
ket eder. Okur da tıpkı sanatçı gibi aynı bilinçle hareket eder. Bilinçten yoksun 
bir nesnenin yazılamayacağını ile süren Özdenören, “Öykünün, en temelde bir 
bilinç hareketinin dile getirilmesi olayı olduğunu söylüyoruz.” (Özdenören, 2006: 
123) ifadesiyle hem yazarın hem de okurun bilincine vurgu yapar. Yazarın ve 
okurun bilinç düzeylerine göre yaşamın gerçekliğine uygun olan öykü, böyle-
ce tek bir mesaj ileten bir tür olmaktan çıkar. Burada ister istemez öykünün 
nedensellik ilkesi ortadan kalkar. Bunun sebebi modern öykünün, merkeze 
insanı; trajedileri, hüzünleri, korkuları, yalnızlıkları gibi bütün duyarlılığı ile 
merkeze almasıdır. 

Rasim Özdenören’in Eleştiri Konusundaki Fikirleri

Bilimsel gelişmelerin insanı ilgilendiren problemlere nesnel ölçütler getirme 
çabasına, edebiyat eleştirisini etkilemesine, edebî eserlerin çözümlenmelerini 
nesnel ölçütlere dayandırmak zorunda kalmasına duyarsız kalmayan Özdenö-
ren, edebî eserin daha kapsamlı ve bilimsel disiplin içinde ele alınması gerek-
tiği yönündeki düşünceleriyle, Türk edebiyatında modern eleştiri anlayışının 
yerleşmesinde önemli katkıları olan biridir. 

Eleştiriyi bir yöntem sorunu olarak Özdenören, eleştirinin aslında Batı kül-
türüne özgü bir düşünme ve irdeleme yöntemi olduğunu, Sokrat’ın diyalog-
larının eleştiriye ilk ciddi örnek teşkil ettiğini belirtir. Konuya şu cümlelerle 
açıklık getirir: “Filozof kendinden önceki görüşleri belli bir perspektiften (kendi 
getirdiği kıstaslarla) çürütmeye ve irdelemeye tabi tutarken, bir yandan da kendi-
ne özgü yeni görüşleri ortaya koyma, onları kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu düşün-
ce tarzı, Batılı kafa yapısının tabiatı hâline gelmiştir.” (Özdenören, 1999: 197) 
Dikkat edilirse Özdenören’e göre sanatçısıyla, okuruyla, zihniyetle bölünmez 
bir bütün oluşturan yapıtı, ön yargılardan arınık ve nesnel ölçütler dâhilinde 
ele almak ve yeni görüşler ortaya koymak için, önceki bakış açılarının bilin-
mesi gereklidir. 

“Eleştirme, belirli kıstaslar çerçevesinde bir esere yaklaşarak ve gene aynı kıstaslar 
çerçevesine bağlı kalarak söz konusu edilen eseri değerlendirmek demektir.” (Özde-
nören, 2006: 196) ifadeleriyle eleştirinin ne olduğunu ve eleştirmenden bek-
leneni ortaya koyan Özdenören, Türk edebiyatında eleştirinin olup olmadığı-
nı tartışmaya açar ve “eleştiri” ile “şerh” arasındaki farkı ortaya koyar. Şerhte 
nesnel ölçtüler yerine kişisel duygular hâkimdir. Bu nedenle “şerh yapanlar ele 
aldıkları edebiyat metnini bugünkü eleştirinin isteği anlamda bir temellendirmeye 
gitmezler.” (Özdenören, 1999: 202)

Özdenören, iyi bir eleştirmenin mutlaka bir dünya görüşüne sahip olmasının 
gerekliliğini vurgular. Ona göre dünya görüşü, sanatçıya, değerlendirmeleri-
ni hangi temel üzerine inşa edeceği imkânını sağlar. Ayrıca sağlıklı bir eleş-
tiri, edebî eserin toplumsal koşullarla ilgisini, edebiyat dünyasına katkılarını, 
dünya görüşleriyle ilgisini dikkate alır. Bütün bunlar eleştirmeni bir yargıya 
götürür. Eleştirmenin yaptığı yargıların nesnel olabilmesi başlıca unsurlar 
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vardır. Özdenören, sağlıklı bir eleştirme-
nin sahip olması gereken üç unsurun al-
tını çizer: “1. Yargıç (konumuz yönünden 
eleştimeci; özel unsur), 2. Olay (konumuz 
yönünden eser, obje), 3. Eserin değerlendi-
rilmesi zımmından ona uygulanacak hü-
küm (hukuk anlamından yasa ve edebiyat 
anlamında teori, doktrin).” (Özdenören, 
2009: 91)  Modern eleştiride akıl ve man-
tığa önem verilmesinin bir neticesi bu 
durum aynı zamanda öğreticilik kavra-
mını da bünyesinde barındırır. Eleştiriye 
tabi tutulan edebî eserin estetik ölçütler 
dışında çözümlenmesi, eleştiriyi metin 
dışı bir çalışma alanı hâline getirir. Eleş-
tirmen metin dışındaki bilgilerle eseri 
yargılamak zorundadır. Bunun için tek-
nik bilginin dışında edebî eseri değerlen-
dirmeye uygun içselleştirmeyi sağlayan 
bir dehaya da sahip olmalıdır. Çünkü 
eser bir bütündür. Bütünü oluşturan 
unsurlar, bir ana ilke etrafında toplan-

mıştır. Ana ilke etrafında verilecek her hüküm, ana ilke etrafında anlam bulan 
diğer unsurları etkileyecektir. Bu yüzden eleştiri yapılırken eserin bütün un-
surları estetik beğeniyi tetikleyecek şekilde düzene sokmak şarttır. 

Yazar, konuyu açıklığa kavuşturmak için nesnellik, öznellik ve keyfîlik kav-
ramlarını tartışmaya açar: “Nesnel ölçüler kullanılsa bile, son tahlilde işin de-
ğerlendirme aşamasına gelindiğinde öznellik kendiliğinden kaçınılmaz biçimde 
devreye girecektir.” (Özdenören, 2009: 95) ifadeleriyle eleştirmenin amacının 
öznelliği bütünüyle ortadan kaldırmak olmadığını vurgular. Öznel eleştirmen 
hakkında ileri sürdüğü fikirlerle,  tarafsız ve salt nesnel bir eleştirinin olma-
yacağı yönündeki fikirlerini somutlaştırır. Ona göre öznel eleştirmen, takdir 
hakkını kullanırken kendi öznelliğini de devreye sokmak zorunda kalan fakat 
tartışmaya her zaman açık bulunan eleştirmendir (Özdenören, 2009: 100). Bu 
eleştirmen tipinin keyfî tutum takınması kaçınılmazdır. Her sanat eserinin 
benzersiz bir yaratma eylemi olduğu düşünülürse eleştirmenin, okuru yarat-
ma deneyimine katma gibi bir zorunluluğu vardır. Okurun, eleştirmen aracılı-
ğıyla yaratım sürecini yeniden yaşayabilmesi, eleştirmenin yargılarını tartış-
maya açacak nesnel ölçütleri kullanmasına bağlıdır. 

Özdenören nesnel eleştiri konusundaki düşüncelerini Eliot’ın ve Calvet’in 
Hamlet piyesine uyguladıkları “Nesnel Karşılık Kuramı”na göre elde ettikleri 
sonuçlardan hareket ederek kuramın temel ilkelerini açıklığa kavuşturur. Bu 
kurama göre “sanat eserinde, dile getirilen belli bir heyecanın okuyucuya ya da 
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seyirciye anlamlı gelmesi için, bu heyecanın oluşmasına yol açan olaylar dizisiyle 
temellendirilmesi gerekir.” (Özdenören, 1999: 204) Eleştirel yargının şahsi ol-
maması, estetik ve evrensel olabilmesi ve özellikle, “eserin iç bağlamlarını ve 
tutarlılığının saptanabilmesi açısından önemli bir kıstas getiren Nesnel Karşılık 
Kuramının” (Özdenören, 1999: 219) gerçekçi sonuç vermesi, eleştirmene so-
rumluluklar yükler. Bu sorumlulukların ilki, eleştirmenin nesnel karşılığı 
nerede, nasıl ve hangi noktalarda aranması gerektiği konusunda sağlıklı bir 
bakış açısı seçmesidir. Kısacası yazar, tarafsız ve evrensel bir eleştiri için, eseri 
ve eseri oluşturan şartları organik bütün olarak görür. Yazara göre, nesnel kar-
şılık kuramı, şahsiliği bir tarafa bırakacak bu bütünlük anlayışı ile sanat eseri-
nin gerçekliğini tespit etmede önemli ölçütler getirmektedir. Özellikle belli bir 
kişinin belirli özellikleriyle o kişinin tavır ve davranışları arasındaki gerçeklik 
durumu ve o kişinin, içinde yaşadığı kültür ortamının isteklerine göre dav-
ranıp davranmadığı konularında, nesnel karşılık kuramı aydınlatıcı bilgiler 
verir. Önemli olan, eserin dayandığı temel espriyi iyi kavramaktır (Özdenören, 
1999: 221). Sağlıklı bir eleştiriye ancak böyle ulaşılabilir.
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