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Başlarken

Rasim Özdenören’in yaklaşık 60 yıl önce kaleme aldığı, yani “Genç 
Özdenören”in ürünleri olarak değerlendirebileceğimiz açık mektup-
ları, dünden bugüne pek az ilgi görmüştür. Doğaldır; Özdenören Türk 
edebiyatında daha çok hikâyeci kimliğiyle öne çıkmış, kaleme aldığı 
modernist hikâyelerle 1960 sonrasındaki döneme damgasını vur-
muş ve edebiyat kamuoyunda daha çok bu çerçevede yer edinmiştir. 
Elbette sadece bu değildir mektupların geri planda kalmasında sebep. 
Bunlar; yaklaşık yarım yüzyıl gazete sayfalarında kalmış, nihayetin-
de M. Fatih Kutan tarafından derlenmiş ve 2014 yılında Açık Mektup-
lar adıyla kitap formatında piyasaya çıkmıştır. 1 Dolayısıyla okurla-
rın, araştırmacıların evrenine girmesi yeni sayılır.

Kitabın başında yer alan, âdeta sunuş niteliğinde olan söyleşiden (söy-
leşi Kutan’ın imzasını taşır) öğrenmekteyiz ki Özdenören, 1965’te, 
henüz 25 yaşında bir öğrenci [kendi tabiriyle “tecrübeli bir öğrenci” 
(Özdenören, 2014: 5)] iken, maddî bir rahatlama adına, arkadaşı Ah-
met Kutlay’la, Mehmet Şevket Eygi’nin çıkardığı haftalık Yeni İstiklâl 
gazetesinde “Sanat-Edebiyat” sayfası hazırlamaya başlar. Kutlay’ın 

“Ufuk Tuna Kutlay”, Özdenören’in ise “Celil Kahvecioğlu” müstearıyla 
yer aldığı, çeşitli yazılar ve resimlerle süslenen bu sayfada, “Açık Mek-
tup” denilen bir köşe öne çıkar. Bu köşede, genç ve yazmaya hevesli 
okurlardan (aralarında Metin Önal Mengüşoğlu, Ali Rıza Demircan, 
Sıddık Elbistanlı, Vehbi Vakkasoğlu gibi bugün kamuoyunun yakın-
dan tanıdığı isimler yer almaktadır) gelen şiirler, hikâyeler üzerine 
birtakım değerlendirmeler; yani okurları yönlendirici mektuplar yer 
alır. Köşenin sahibi Özdenören’dir. Şubat-Haziran 1965 arasında ya-

1 Rasim Özdenören, Açık Mektuplar (Şubat-Haziran 1965), Haz.: M. Fatih Kutan, 
İz Yayıncılık, İstanbul 2014. Yazıda bu kitaptan yapılacak alıntılar için sadece 
sayfa numarası belirtilecektir. 
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yımlanan ve genel itibarıyla kısa olan bu 
mektuplar, Özdenören’i, daha doğrusu 

“Genç Özdenören”i tanımamız noktasın-
da hayli değerli belgelerdir. Biz bu yazıda, 
mektuplarda öne çıkan hususlara kendi-
mizce temas edeceğiz.2 

Poetik Bilinç

Okurlardan gelenler, daha çok acemice 
kaleme alınmış şiirlerdir. Dolayısıyla 
mektuplardaki değerlendirmelerin bü-
yük bir kısmı söz konusu şiirler üzerine-
dir. İşte mektuplarda öne çıkan husus-
lardan biri tam da bu noktada belirgin-
leşir. Şöyle ki 25 yaşında “tecrübeli bir 
öğrenci” olan Özdenören, bu mektup-
larla, belki de hiç farkında olmadan, bir 
poetika inşa eder. Genç okurların ama-
tör bir yönelimle ortaya koyduğu şiirler 
üzerine mektuplarda sunulan eleştiriler, 
yorumlar, bir poetik bilince işaret eder. 
Bu bilincin genel olarak iki ekseni vardır; 
ilki özgünlüktür. Özdenören, okurlardan gelen şiirlerin azımsanamayacak bir 
kısmından taklit kokusu alır; onlara son kertede özgün olmalarını, şiire kendi 
seslerini katmalarını tavsiye eder. R. O.’ya yazdığı açık mektupta yer alan şu 
ifadeler örnek olarak aktarılabilir: “Şiiriniz Necip Fazıl’ın çok etkisinde kalmış. 
Başlangıçta bu hoş görülebilir. Ne var ki, zamanla bu etkiden kurtulamaz, daha 
doğrusu bu etkiyi ‘kendinizin’ yapamazsanız iyi bir şair olma şansından çok şey yi-
tirebilirsiniz.” (Özdenören, 2014: 47) Bir başka örneği, Mehmet Sezgin’e yazdığı 
şu ifadeler teşkil eder: “Yunus’u pek sevdiğiniz belli, bu etkiye bir şey demiyoruz, 
yalnız şiirlerinize kendi damganızı vurmaya çalışınız.” (Özdenören, 2014: 29) 
Özdenören’in mektuplardaki özgünlük vurgusu, şiirlerin heveskârlardan gel-
diği düşünüldüğünde, gayet doğaldır. Her heveskâr şairin temel, genel, hatta 
evrensel sorunu, bilindiği üzere, taklitten uzaklaşamamaktır. Zaten uzaklaştı-
ğı an heveskâr olmaktan çıkar, yeni bir sesin bayrağına dönüşür. Tabii bunun 
için de büyük bir varoluş mücadelesine girişmesi gerekir. Harold Bloom’un 
ünlü “etkilenme endişesi” (“anxiety of influence”) kavramı tam da bu gerçek-
lik üzerinden anlam kazanır. Bloom’a göre her bir şair, yazar, geleneğin ya da 
kendisinden öncekilerin etkisi altında kalmak noktasında bir endişeye (etki-
lenme endişesidir bu) kapıldığı an söz konusu etkiyi kırmak adına mücadeleye 
yönelir. Bu mücadelede başarılı olabilirse özgünleşir; “kanonlaşır”. Aksi hâlde 

2 Açık mektupların ele alındığı bir başka yazı için bk. Selçuk Karakılıç, “Rasim Özdenören’in 
Açık Mektuplar’ı”, Türk Dili, Cilt: CVI, Sayı: 749, Mayıs 2014, s. 126-128. 
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sönük bir artçı, edebiyat tarihlerinde adı dahi zor anılacak bir izleyici olarak 
yoluna devam eder (ya da hiç devam etmez).3 Yani etkilenme endişesi teme-
linde yükselen bir mücadele şart; Bloom’dan anladığımız bu. 

Bloom’u bir tarafa bırakıp devam edelim. Özdenören’in mektuplarında beli-
ren poetik bilincin ikinci (ve daha önemli) ekseni, içerik-biçim dengesi üze-
rinden şekillenir. Aristo’dan beri sanat felsefesinde, estetikte tartışılagelen 
içerik ve biçim olgularından mektuplarda sıkça (ve tabii bazen açık, bazen 
de örtük bir şekilde) söz edilir. Zira heveskârlardan gelen şiirlerin önemli bir 
kısmında sözü edilen iki olgu arasında denge görülmez; genelde içerik, biçi-
min önüne geçer. Özdenören’e göre içerik ya da öz ile biçim, şiirde aynı öne-
me, bir diğer ifadeyle eşit ağırlığa sahip olguları teşkil eder. Biri, diğerine feda 
edilemez.4 Sıddık Elbistan(lı)’ya yazdığı mektupta da belirttiği gibi “şiirin bu 
iki unsurunu kesin bir çizgiyle ayırmayı doğru gör[mez]” (Özdenören, 2014: 49) 
Peki nasıl bir içerik olmalı? Cevabını aynı mektupta bulabiliyoruz: “Bir eseri 
kalıcı kılan, onun uzandığı meseleleri evrensel bir açıdan yansıtmasıdır, insanın 
ebedi soruları açığa vurmasıdır.” (Özdenören, 2014: 49) Anlaşılmaktadır ki Öz-
denören’e göre bir şiir, içerik olarak insanın evrensel sorunlarına, değişmez 
durumlarına temas ettiği sürece “kalıcı” olur, yani kanonik güzelliğe ulaşabi-
lir. Dolayısıyla içerik, sözü edilen çerçevede kurgulanmalıdır. Ya biçim? O nasıl 
olmalı? Bu noktada Özdenören’in iki ilkeyi gözettiğini söyleyebiliriz. İlki, daha 
önce Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’de, hatta bir ölçüde Servet-i Fünûn şair-
lerinde görüldüğü üzere, kelimelerin “kuyumcu dikkati”yle seçimidir. Rıdvan 
Özgün’e yazdığı mektuptaki “(…) [Ş]iir sanatının belki en ince özelliği kelimele-
ri seçişteki titizliğe ve ustalığa dayanır.” (Özdenören, 2014: 60) ifadesi ile Ömer 
Dönmez’e yazdığı mektuptaki “Şiirde önemli olan seçilen kelimeler ve bunların 
meydana getirdiği ‘esrarlı’ güzelliktir.” (Özdenören, 2013: 63) ifadesi, bu biçim-
sel kuyumculuk ilkesi çerçevesinde yorumlanabilir. İkinci ilke ise imajcılıktır. 
Özdenören, şiirdeki fikrin, olayın veya durumun “olduğu gibi” aktarımını red-
deder; imajlarla dolaylı bir bildirim imkânının sunulmasından yanadır. Kemal 
Özdemir’e yazdığı mektuptaki şu ifadeler, Özdenören’in imajcı tutumu çerçe-
vesinde okunabilir: “Şiir, akıldan geçenleri dümdüz söylemek demek değildir, söy-
lemek istediklerinizi imajlarla, ‘vasıta’larla ifade etmeye çalışınız.” (Özdenören, 
2014: 39) Muhammed Sadık Avundukoğlu’na yazdığı mektuptaki tavsiyesi de 
aynı doğrultuda değerlendirilebilir: “Mücerret şiirler yazmaya çalışınız. Samimi 

3 Bloom’un söz konusu kavramı ve bu çerçevede çözümlemeleri için bk. Harold Bloom, 
Etkilenme Endişesi: Bir Şiir Teorisi, Çev.: Ferit Burak Aydar, Metis Yayınları, İstanbul 2008. 
Harold Bloom, Batı Kanonu: Çağların Ekolleri ve Kitapları, Çev.: Çiğdem Pala Mull, İthaki 
Yayınları, İstanbul 2014.  

4 Gerçi birkaç yerde biçimi içeriğin önünde konumlandırdığını görürüz Özdenören’in. 
Örneğin M. Z. Çiftçi’ye yazdığı mektupta şunu söyler: “‘Konu’ denen kavramın şiirde, 
sanıldığı kadar pek de önemi yoktur. Önemli olan onun nasıl söylendiğidir.” (Özdenören, 2014: 
48) Tabii Özdenören’deki bu istisnai düşünsel dalgalanmaların kaideyi bozmadığını, 
mektupların geneline bakıldığında ondaki tutumun dengeden yana göründüğünü 
söylemek gerek. 
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ifadelerinizi, mücerret ‘imaj’lar kurarak takviye etmelisiniz.” (Özdenören, 2014: 
42) Özdenören’in imaj vurgusunu, mektupların kaleme alındığı dönemde 
Türk şiirinde yaşanan gelişmelerle paralel bir şekilde değerlendirmek gere-
kir. Bilindiği üzere 1950’lerden itibaren, yani İkinci Yeni ile birlikte soyutluk, 
kapalılık ile belirginleşen modernist bir şiir tarzı ön plana çıkmaya başlar. Bu 
soyutluk ve kapalılık, daha çok sürrealist-dadaist imaj kullanımlarıyla temel-
lenir. Elbette 1960’larda, yani mektupların yazıldığı yıllarda İkinci Yeni etki-
sini yitirmeye başlamış, dönemin politik koşulları gereği daha “angaje” şiir 
anlayışları öne çıkmıştır. Gelgelelim İkinci Yeni’nin imajcı tutumu bu “angaje” 
anlayışlara miras kalmış; toplumcu, İslamcı pek çok şair imajı şiirin neredeyse 
temel biçimsel unsuru olarak konumlandırmaktan geri durmamıştır. İşte Öz-
denören’in imaja verdiği önem, daha doğrusu onu biçimin neredeyse olmazsa 
olmazlarından görmesi, dönem şiirindeki imajcı eğilimle uyumludur; daha 
doğrusu onun bu eğilimi olumladığını, içselleştirdiğini göstermektedir. 

Saygılı Yapıcılık ve Okuma Tavsiyeleri

Mektuplarda öne çıkan hususlardan biri, hatta en önemlisi yukarıda ele aldı-
ğımız, daha doğrusu sistemli bir şekilde sunmak istediğimiz poetik bilinçti 
(bu arada; Özdenören şiire dair düşüncelerini, yer yer, özellikle özgünlük ve 
modernist tutum noktasında, hikâye/anlatı çerçevesinde de ortaya koyar; do-
layısıyla ondaki poetik bilincin genel bir edebiyat felsefesine doğru kısmî bir 
açılım sergilediği söylenebilir). Gelelim diğerlerine… 

Mektuplarda öne çıkan hususlardan bir diğeri, Özdenören’in saygılı söylemi-
dir. Okur “siz” konumundadır mektuplarda. Daha da önemlisi okurlara dönük 
yıkıcı değil, yapıcı eleştiriler sunulur; gönderilen edebî ürünlerdeki eksiklikler, 
hatalar tespit edilmekle birlikte yol gösterilir. Rüştü Balcı’ya yazılan mektup-
taki ifadeler, bu çerçevede bir örnek olarak ele alınabilir. Özdenören, Balcı’nın 
gazeteye gönderdiği hikâyeyle “alışılmışın dışına çıkma[dığını]” (Özdenören, 
2014: 38) ve “bu tarz hikâye[nin] artık insana yeni şey söylem[ediği]”ni (Özdenö-
ren, 2014: 38) ifade eder. Ancak cesaretini kırmaz, tavsiyeleriyle onu “olması 
gereken” yere çekmeye çalışır: “Hikâyenizi mutlaka bir sürprizle bitirmeye çalış-
mayınız, tabii olunuz. Sizin de modern hikâyeler okumanızı isteyeceğiz.” (Özde-
nören, 2014: 38) Muhtemelen “aktüelite”ye temas eden bir şiirini göndermiş 
olan Ahmet Taş’a yazılan mektuptaki şu ifadeleri de bir başka örnek olarak 
düşünebiliriz: “Henüz şiir hayatınızın başlarında olduğunuz anlaşılıyor. Bu nok-
taya bilhassa dikkat ediniz. Şiirinize konu aldığınız meseleye ‘evrensel’ bir mahiyet 
vermeye çalışın.” (Özdenören, 2014: 46) 

Özdenören’in okura dönük saygısına işaret eden bu tarz yapıcı söylemi, sonra-
ki yıllarda Mavera dergisinde Cahit Zarifoğlu’nun kaleme aldığı ve Okudukça 
kitabında toplanan mektuplardaki sert söylemin neredeyse birebir zıddıdır. 
Özdenören, kitabında başında yer alan söyleşide buna değinir ve sebebine 
şöyle işaret eder: “O [Zarifoğlu] tabii bizim gibi envai çeşit kısıt altında değildi, is-
tediğince hür, istediği şeyi yazabiliyordu. Okuyucuyu icabında azarlayabiliyor, bir 
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daha yazma diyebiliyor, okuyucunun çok da hoşuna gitmeyeceğini düşündüğümüz 
şeyler yazabiliyordu. (…) [A]ma bizim, okuyucuya böyle çalım atacak bir pozisyo-
numuz yok, okuyucuyu azarlama, efendim bir daha yazma, böyle yazacaksan bir 
daha gönderme deme şansımız yok; kuralları biz belirlemiyoruz orada, kuralları 
belirlenmiş bir ortamda yazıyoruz. Dolayısıyla belli bir üslubu, belli bir ihtiyatlı-
lığı dikkate almak zorundaydık.” (Özdenören, 2014: 14-15) Özdenören, alıntı-
ladığımız ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Zarifoğlu’nun söylemi ile kendi 
söylemi arasındaki farkı, patronaj etkisine bağlamaktadır. Zarifoğlu, öncülük 
ettiği bir dergide olduğu için “istediği şeyi yazabil[mektedir]” okura. Ancak Öz-
denören ve arkadaşı Kutlay onun kadar şanslı değildir kendi zamanlarında. Bir 
başkasının çıkardığı ve “kuralları[nı] belirle[diği]” bir gazetede, okurlara “çalım 
atacak bir pozisyon”da bulunmazlar; dolayısıyla “belli bir üslubu, belli bir ihti-
yatlılığı dikkate almak zorunda[dırlar].”

Özdenören, mektuplarda, sadece gazeteye gelen edebî ürünleri değerlendir-
mez; zaman zaman, okurlara -istekleri doğrultusunda- okuma tavsiyesinde de 
bulunur. İşte mektuplarda öne çıkan hususlardan biri de bu çerçevededir. Şöy-
le ki mektupların yayımlandığı gazetenin yayın politikasında İslamcı ideoloji 
ağır basmasına rağmen Özdenören, okurlara şair/yazar/eser tavsiye ederken 
ideolojik kalıpları değil, estetik ve evrensel nitelikleri göz önünde bulundu-
rur (ki hayli cesur ve değerli bir tutumdur). Bu bağlamda da dünya ve Türk 
edebiyatlarında çığır açmış, belli bir kanon oluşturmuş şairlerin/yazarların 
adlarını anar. Örneğin A. Vehbi Vakkasoğlu’na yazdığı mektupta, Yedi Askı şa-
irlerinden Homeros’a, Charles Baudelaire’den Arthur Rimbaud’ya, Fuzuli’den 
Ahmet Hamdi Tanpınar’a kadar pek çok şairin eserlerinin okunmasını tavsiye 
eder. Bu noktada başka ve hayli ilginç bir örnek olarak, Memduh İslim’e yazı-
lan mektuptaki Dostoyevski (Suç ve Ceza) tavsiyesine de bakılabilir: “Edebiyat 
öğretmeninizin tavsiye ettiği Suç ve Ceza romanı Dostoyevski’nin en iyi romanları 
arasındadır. Onu okumakla edebiyat sahasında kendi yaşınızda atabileceğiniz en 
ileri adımı atmışsınız. Dostoyevski Rus’tur ama komünist değildir. / Üstelik komü-
nist düşüncenin tam zıddına, muhafazakârdır. İçtimaî plânda dine çok önem ve-
rir. Siyasî görüşlerinden çoğu bugünkü cemiyetimizin bünyesine uygundur. Kendi 
devrinde yaşayan Batı taklitçisi Ruslara karşı çıkmıştır. Batı’yı taklit etmek iste-
yenlerle bir hayli mücadelesi vardır. Dostoyevski’den elinize geçen her eseri oku-
yunuz.” (Özdenören, 2014: 21) Özdenören, kitabın başında yer alan söyleşide 
bu tavsiyeye değinirken Dostoyevski’ye dair ifadelerinin altında yatan sebebe 
de işaret eder. Şöyle ki siyasi çalkantıların fazlasıyla görünür olduğu o günkü 
koşullarda okurlar tarafından Rus bir yazar olan Dostoyevski’nin komünist 
zannedilmesinin, “bunlar neyin nesi ki bize komünist yazarların kitaplarını 
tavsiye ediyor” (Özdenören, 2014: 8) şeklinde düşünülmesinin ve bu doğrul-
tuda gelebilecek tepkilerin önüne geçmek istemiştir Özdenören. Tabii böyle 
bir tedbiri meşru kılacak koşullar yok değildir. Söyleşisinde şöyle bir anekdot 
aktarır Özdenören: “Sonraları bir terör saldırısına kurban gitti, Darendelioğlu, 
bizi de doğrudan tanımıyor, Şevket Eygi’ye: ‘Senin bu gazetede, demiş, komünistler 
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var.’ Şevket Eygi de: ‘Kim o komünistler’ deyince, ‘İşte senin bu Sanat-Edebiyat say-
fasını hazırlayan adamlar komünist.’ O da: ‘Onlar komünist filan değil, nereden 
çıkarıyorsun?’ demiş. ‘Abuk subuk resimler koyuyorlar, Sait Faik’in adı geçiyor, ne 
bileyim işte Alain malain gibi, Kafka gibi, William Saroyan gibi böyle tuhaf isimler 
geçiyor, onlar demiş komünist.’ Şevket Eygi de bizi tanıdığı için: ‘Ya onlar komünist 
filan değil, onlar alnı secdeli gençler’ demiş, bizi öylece beraat ettirmiş. Yoksa adı-
mız komüniste çıkıyordu.” (Özdenören, 2014: 8-9) Hasılı, bu koşullarda yoğur-
dun ancak üflenerek yenileceğini düşünür Özdenören haklı olarak. 

Bitirirken

Yeni İstiklâl gazetesinde açık mektupları kaleme aldığı sırada Özdenören, hem 
hayat hem de edebiyat yolunun henüz başında sayılır. Ancak, 25 yaşındaki bu 

“tecrübeli öğrenci”nin yine de azımsanamayacak ölçüde güçlü bir entelektüel 
birikime sahip olduğu söylenebilir. Mektuplardaki poetik bilinç ve okuma tav-
siyeleri bu güçlü entelektüel birikime işaret eder. Yarım yüzyıl önce kaleme 
alınmış mektupların esas önemi de bu noktada belirginleşir: “Genç Özdenö-
ren”in entelektüel yönünü anlamamıza imkân tanıyan belgelerdir bunlar.  

Son olarak şunu da belirtmeli: Bugünden bakıldığında bu mektupların, mu-
hatapları üzerinde gerçekten de yetiştirici bir etki bırakmış olduğu düşünü-
lebilir; yani Özdenören’in kitabın başında yer alan söyleşideki “(…) [O]nların 
arasında günümüze kalan, bu gün de hâlâ ismi olan yazarlar, şairler olarak du-
ruyorlar ise, bir parça bizim de bu bakiyede tuzumuzun olduğunu düşünebilirim.” 
(Özdenören, 2014: 11) ifadelerine hak verilebilir. 
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