
Benim için önde gelen mesele, hangi kelimeyi  
kullanıp hangisini kullanmayacağım değil,  

seslendiğim kimselere yaklaşabilme imkânını  
elimde tutup tutmamam hususudur.

Rasim Özdenören 

Dile Hâkim Olmak mı Mahkûm Olmak mı 

Şiir ve nesir arasında pek çok fark vardır. Söz konusu farkların ba-
şında bizce yazarların tavrı gelmektedir. Yani şair ile nesir (roman, 
hikâye, makale, deneme vs.) yazarlarının dili kullanma konusundaki 
tavırları birbirinden farklıdır. O fark ise şöyledir: Şair dile hâkimdir, 
nesir yazarı ise dile mahkûmdur. Dile hâkim olma konusunda şa-
irler pek yalnız sayılmazlar. Onlara bu konuda hepsi olmasa da pek 
çok felsefeci eşlik eder. Burada adı geçen “dile hâkim olmak” ve “dile 
mahkûm olmak” ne demektir? İşte bu sorulara cevap ararken ister 
istemez yazarların “dil” karşısındaki tavırlarını dikkate almak gere-
kiyor.

Her dilin bir grameri ve de buna bağlı olarak belirlenen imla kuralları 
vardır. “Dil öğretimi” denen de esasında gramer ve imla kurallarının 
öğretimidir. Bu öğrenme sürecindeki en büyük denekler ve örnekler 
de nesirlerdir. Yani gramer ve imla kurallarının doğru ve kusursuz 
kullanımına genellikle nesir örnekleri verilir. Şiirlere ise pek az yer 
verilir. Hatta “dili doğru kullanma” ifadesi de burada işlerlik kazanır. 
Dolayısıyla “dili doğru kullanma” demek söz konusu dilin gramer ve 
imla kurallarına harfiyen uymak demektir. İşte bu manada nesir ya-
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zanlar, daha önceden belirlenen gramer ve imla kurallarına riayet etmek zo-
rundadırlar. Bu zorunluluk onları “dile mahkûm” hâle getirir.

Şairler burada bahsettiğimiz “dile mahkûm olma” tavrı karşısında farklı bir ta-
vır sergilerler. Öncelikle belirtelim ki şairler genellikle “dile mahkûm olma”yı 
değil, “dilin hâkimi olma”yı tercih ederler. Bu, en basit tabirle söylersek daha 
önce belirlenen gramer ve imla kurallarını hiçe saymak demektir. Esasında 
çok başarılı birer nesir yazarı olan şairler, bildikleri gramer ve imla kurallarına 
savaş açarlar. Yani şairin yaptığı bile bile bir kuralı (yasayı) ihlal etmektir. Oysa 
pek çok acemi yazar, yeterli derecede gramer ve imla bilgisine sahip olmadığı 
için yazılarında pek çok “hata” yapabilir. Buradaki “hata” ile şairlerin bilerek 
yaptıkları hatayı birbirine karıştırmamak gerekir. Gramer ve imla kurallarını 
bilmeyenin yaptığı hata “dili doğru kullanamama”dır; şairlerin bilerek yaptık-
ları hata ise bir tür “yapıbozum”dur; “yenilik”tir, “metafor (imge) yaratma”dır 
vs… Tekrar belirtelim ki burada adı geçen iki farklı hatayı birbirine karıştır-
mamalıyız.

Dilin bilinen gramer ve imla kurallarına riayet ederek, pek bir “yenilik” tav-
rı sergilenemez. Burada bir anlamda olumlu anlamda kullanacağımız “yıkıcı” 
(anarşik) tavır, genellikle dilin ifade imkânlarını artırmıştır. Yani şairler çoğu 
zaman dilin yasalarını, gramer kurallarını ve imla düzenlerini bile bile göz 
ardı ederler. Bunu da “yeni bir imge”, “farklı bir anlam” veya “zihnini özgür-
leştirme” gibi gerekçeye bağlayabilirler. Şairlerin anarşik tavrı derken bunu 
kastediyoruz.  Burada Victor Hugo’nun şu manadaki açıklamasına yer vermek 
faydalı olacaktır. Hugo, özetle şunu söyler: Fransız İhtilali’nde mahkûmlar na-
sıl isyan edip Bastille Hapishanesi’nin duvarlarını yıkıp özgürleştilerse, biz de 
aynı şekilde “klasizmin” duvarlarını yıkıp edebiyatı özgürleştirdik (edebiyatın 
Fransız İhtilali). Burada Victor Hugo’nun bahsettiği şey, klasizmin yerine ro-
mantizmin gelmesidir. Dolayısıyla şairlerin zihniyetlerine ve zaptedilmez ki-
şiliklerine en çok uyan kavram da “romantizm”dir.  Buna karşılık “kural” ve 

“nizam” kavramları ise romantizme zıt olan ve “akıl” kavramını merkeze alan 
klasizm ve realizmle alakalıdır.

Görülüyor ki nesir yazarları kural ve yasalara riayet etmeyi ve “akli” olanı 
ölçü almayı gerektiren bir tavır içinde görülüyorlar. Bu durumda onlar “iyi ve 
makbul vatandaş” durumundadırlar. Kural ihlalinden haz alan ve aklından 
(düşünceden) çok kalbinin (hislerinin) emrinde hareket eden romantik şairler 
ise “haylaz” (yaramaz, düzen bozucu vs.) vatandaşlar durumunda oluyorlar. 
Şairlerin hayatında “sürgün, hapishane” gibi kavramların çokça yer alması da 
buna bağlı bir durum olarak düşünülebilir.

 “Klasik-realist-akılcı tavır”larıyla nesir yazarları dilin bir cephesinde; “ro-
mantik-lirik-duygusal tavırları” ile şairler de dilin bir diğer cephesinde yer 
almaktadırlar. Bunlardan biri “mahkûm” diğeri de “hâkim” olarak görülse de 
her iki seçeneğin de artıları ve eksileri mevcuttur. Burada “dile hâkim olma” 
ve “dile mahkûm olma” kavramlarına yer verme sebebimiz, dilin gelişmesi 
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ve ifade imkânlarının artırılmasında özellikle “dile hâkim olma”nın önemini 
vurgulamaktır. Dilin gelişmesi ve ifade imkânlarının artırılması denilince de 
akla “kavramlar” gelmektedir.

Dilin Gücünün Göstergesi: Kavramlar

“Dilde yenilik” ya da “dilde zenginleşme” gibi ifadeler, genellikle dile yeni bir 
“kavram” ilave etme bağlamında değerlendirilir. Tabii ki “dilde yenilik” ya da 
“dilde zenginleşme” durumlarını sadece yeni kavramlara indirgemiyoruz. “Dil-
de yenilik” ya da “dilde zenginleşme” durumunun elbette daha pek çok şekli 
vardır. Ancak burada “dilde yenilik” ya da “dilde zenginleşme”nin en işlek yo-
lunun söz konusu dile yeni “kavram” ilave etme olduğunun altını çizebiliriz. 
TDK Türkçe Sözlük’te “kavram” için “Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki so-
yut ve genel tasarımı; mefhum, fehva, konsept, nosyon” şeklinde bir tanım yapıl-
maktadır. Aynı sözlükte “kavram”ın felsefi tanımı olarak da “Nesnelerin veya 
olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel ta-
sarım…” şeklinde bir cümle de yer alır. Yapılan bütün tanımlarda “kavram”ın 
insan zihninde bir “tasarım”, yani “anlam” oluşturduğu vurgulanıyor. Her bir 
kavram bu manada yeni bir “tasarım” (anlam) demektir.

Dil kavramı ile iktisat (ekonomi) arasında bir ilişki var mıdır? İlk planda saçma 
gelen bu soruya, “üretim” ve “tüketim” gibi iktisat terimleri açısından baktığı-
mızda, belirli bir ortak zemin oluşabilir. O da şudur: İktisatta “üreten” makbul 
ve avantajlı sayılır. Tüketen ise “bağımlı” ve “sorunlu” olabilir. Şayet dildeki 
kavramları, o dilin mensupları kendileri üretmezse, yani başka dillerden “kav-
ram” ithal ederlerse, o dil (kültür) başka bir kültüre (dile) bağımlı hâle gelebi-
lir. Görülen o ki, bütün mesele bir dilin mensuplarının “kendi kavramlarını 
kendilerinin üretmelerinin zorunluluğu”dur. Tanzimat’tan beri Türkiye’de 
bu manada da büyük sorunlar yaşanmaktadır. Burada şunun altın çizelim ki 
kavram üreten özgür (bağımsız), kavram tüketen ise âdeta “köle” (bağımlı) 
gibi görülebilir. Şayet bir kültürün mensupları kendi kavramlarını üretmez-
lerse tamamen “kimlik”lerini unutup yok olma tehlikesini yaşayabilirler. Yani 

“kavram” meselesi bu kadar önemlidir.

Rasim Özdenören’e göre yeni bir kavram ya da terim, belirli bir bilinç duru-
munu dile getirir. Bir durumun adını koydukları için, o durumun kafamızda 
bilinçli hâle gelmesini sağlarlar. Bu kavramlar tekrarlandıkça yeni anlamlar 
yüklendikleri için zengin bir kullanma alanı da oluştururlar.1 Yine Özdenö-
ren’e göre bir şeyi adlandırmak, bir şeye ad koymak önemli zihin faaliyetleri-
mizden de biridir. Bir adlandırma aynı zamanda bir gerçekliğe de tekabül eder. 
Şayet bir adlandırma bir gerçekliğe tekabül etmezse inandırıcı olamaz.2 

İnsan kavramlarla düşünür. “Kavram”, tanımlanmış, çerçeveleri belirlenmiş 
düşüncelerin ifadesidir aynı zamanda. Her yeni düşünce, kendisini açıklaya-

1 Rasim Özdenören, Köpekçe Düşünceler, İz Yayıncılık, İstanbul 2009, s. 16.
2 Rasim Özdenören, Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Akabe Yay., İstanbul 1987, s. 24.
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bilmek için kendi kavramlarını da beraberinde getirir; bu kavramları açıkla-
maya, onları belirli kalıpların içine yerleştirmeye, daha önce kullanılmış ben-
zer kavramlar varsa yeni düşüncenin farklılıklarını belirtmeye gayret eder. 
Böylece bakarsınız gündelik dilde kullanılan bir kelime o yeni düşünceyle bir-
likte “kavram” katına yükselmiştir.

Bu yazıda “kavram” konusunda oldukça duyarlı olan merhum Rasim Özdenö-
ren’in bu yönüne dikkat çekmeğe çalışacağız. Yukarıda da değindiğimiz gibi, 
bir yazarın kavram üretmesi için öncelikle “dile hâkim olması” gerekir. Rasim 
Özdenören’in en bariz vasıflarından biri de bizce bir “dil hâkimi” olmasıdır.

Bir Dil Hâkimi: Rasim Özdenören

“Dile hâkim olmak” ve “dile mahkûm olmak” ifadeleriyle yazımıza giriş yapma-
mızın sebebi, Rasim Özdenören’in tavrına dikkat çekmektir. Burada en az şair-
ler kadar “dile” hâkim olan felsefecilerin varlığını da hatırlatalım. Yani, en az 
şairler kadar felsefeciler de dile hâkim olma konusunda oldukça işlevseldirler. 
Şairle filozofun sadece dile hâkim olma metotları birbirinden farklıdır.

Her ne kadar şair kimliği ile edebiyat dünyamızda tanınmasa da Rasim Özde-
nören’in dil konusundaki şairce tavırları ve dile hâkim olma çabaları böyle bir 
girişi gerekli kıldı. Rasim Özdenören, “şiirsellik” dozu yüksek öyküleri ile ve 
felsefi boyutu güçlü denemeleri bağlamında tam bir “dil filozofu” (düşünürü) 
gibi hareket etmiştir. O aynı zamanda, “dil” konusunda hemen her disiplin-
den (bilim, sanat) de faydalanmıştır. Yazılarında (özellikle gazetedeki) sürekli 
TDK’nin Türkçe Sözlük’üne atıf yapan Özdenören, herhangi bir kelime ya da 
kavramı öncelikle sözlükteki anlamını verdikten sonra yorumlar. Yukarıda da 
değindiğimiz gibi, Rasim Özdenören’e göre bir şeye ad koymak önemli zihinsel 
faaliyetlerimizden birisidir. 

Rasim Özdenören için asıl olan meramını eksiksiz ifade etmektir. O, bu yüz-
den doğru kavramlara dikkat çeker. Şu cümlesi bu manada önemlidir: “Benim 
için önde gelen mesele, hangi kelimeyi kullanıp hangisini kullanmayacağım değil, 
seslendiğim kimselere yaklaşabilme imkânını elimde tutup tutmamam hususudur. 
Bir yazar olarak elbet dilime sahip çıkarım.”3 Görülüyor ki “kavramlar” meselesi 
Rasim Özdenören için çok önemlidir. Öyle ki Kafa Karıştıran Kelimeler kitabı-
nın ismini tasarlarken önceleri “Kavramlar” diye tasarlamıştır.4 

Rasim Özdenören kavramlara neden çok önem verir? Özdenören öncelikle 
Tanzimat’tan sonra ülkemizde görülen kavram kargaşasına dikkat çeker. Ona 
göre günümüz Türkçesinde hüküm süren kavram kargaşasının kökeninde dil 
sorunu değil, fakat Batı uygarlığına özgü kavramlarla, İslam’a özgü kavram-
lar arasındaki anlam kaymaları yatmaktadır.5 Yazar görüşlerini şu cümlelerle 
daha bir netleştirir: “Türkiye’de yüz elli yıla yakın bir zamandan beri, düşünce 

3 Rasim Özdenören, Ruhun Malzemeleri, Risale Yay., İstanbul 1986, s. 242-243.
4 Rasim Özdenören, Kafa Karıştıran Kelimeler, İz Yayıncılık, İstanbul 1987, s. 10.
5 Özdenören, age., s. 28.
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hayatımızda yer tutan kelimeler asli muhtevalarından boşandırılmış olarak kul-
lanılmaktadır. Yanlış kullanımlar sadece Batı dillerinden Türkçeye aktarılan keli-
melerin başına gelmiyor; aynı zamanda bizim kültürümüzde yer etmiş İslâmi kav-
ramlara Batılı deyimlerden anlamlar yüklenmeye çalışılıyor.”6 

Rasim Özdenören’e göre, bir uygarlığı anlamak demek, onun terim ve kavram-
larını anlamakla eşdeğerdir. Bu durumu dikkate almadan bir medeniyet başka 
bir medeniyetle hesaplaşamaz. Türkiye’de Batı medeniyetine özgü terimlerle 
muhalefet edilmek istenmiştir. İslami medeniyetin terimleri değil Batı mede-
niyetinin terimleri kullanılır olmuştur. Oysa terim ve kavram konusunda en 
önemli husus, söz konusu terimi kullanan herkesin o terime aynı anlamı ve-
rip vermediği meselesidir.7 Oysa Türkiye’de çoğu zaman aynı kavrama herkes 
tarafından aynı anlam verilmez. Bu, çok önemli bir iletişim (dil) sorunudur.

Rasim Özdenören, özellikle İki Dünya adlı kitabında da çok farklı deyim ya da 
terim kullanır. Söz konusu kitap bir anlamda İslam dünyası (Türkiye) ile Batı 
dünyası arasında Özdenören’in gözünden yapılmış bir mukayeseyi içeriyor. 
Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Avrupa uygarlığına öykünme, hatta bu uygar-
lığı benimseme çabaları, en çok kültürü ve uygarlığı etkisi altına almıştır. Bu 
etki kaypak ve tam olarak neyi içerdiği anlaşılamayan pek çok deyim ya da 
terimin hayatımıza girmesine sebep olmuştur. Rasim Özdenören işte bu duru-
mu İki Dünya kitabında ele alır. Yazarın bu konudaki çarpıcı cümlesi şöyledir: 

“Bu yazıların tümüne son 150 yılın (Tanzimat’tan günümüze) bir siyasal durum 
muhakemesinin teşebbüsü olarak bakılabilir.”8 

Rasim Özdenören için asıl olan kendi uygarlığımız açısından kavramlara an-
lam vermektir. Oysa Tanzimat’tan sonra genellikle Batı uygarlığı çerçevesin-
de kavramlara anlamlar yüklenmiştir. Özdenören ona itiraz eder. Bir alanı o 
alana ait olmayan kavramlarla kavramaya çalışmak, sağlıklı bir sonuç vermez. 
Özdenören’e göre mesela İslam için “Hz. Muhammed’in felsefesi” diyen kişi, 
İslam’ı değil, seküler bir dünyayı tarif etmiş olur.9 Ayrıca bir alanı, özellikle 
uygarlığı bir “bütün” olarak kavramak önemlidir. Bir bütün, biraz şundan bi-
raz bundan oluşmaz. Kavram işte söz konusu bütünlüğü “anlam” olarak taşır. 

Görülen o ki Rasim Özdenören, kavramlara İslam’ın penceresinden bakmayı 
öncelemektedir. Çünkü yaşadığımız ülkede mevcut olan uygarlık İslam uy-
garlığıdır. Şayet kendi uygarlığımız açısından bakmazsak, zihnimiz karışabi-
lir. Nitekim karışmıştır.10 Kendi uygarlığımızın kavramlarını bilmemiz, öteki 
kavramların zihin bulandırıcı taraflarını açıklıkla görünmesini sağlayacaktır. 
Tanzimat’tan sonra pek çok kavram sanki İslam’a aitmiş gibi sunulmuştur. Bu 

6 Özdenören, age., s. 10.
7 Özdenören, age., s. 17-18.
8 Rasim Özdenören, İki Dünya, İz Yayıncılık, İstanbul 2009, s. 9-10.
9 Rasim Özdenören, Yeniden İnanmak, Nehir Yay., İstanbul 1986, s. 86.
10 Özdenören’in Kafa Karıştıran Kelimeler adlı kitabı bu karışıklığa dikkat çekmek amacıyla 

yazılmıştır.
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kavramların sözde sempatik içerikleri İslam’ın düşünme biçimlerine esasta 
terstir. Rasim Özdenören işte bu tersliği “sorun” olarak görüp ona göre tavır 
belirlemektedir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, bu tavrı belirlerken, kendini 

“şiir” ve “felsefe” disiplinleriyle güçlendirmektedir.

Dile Hâkim Olmanın Bir Yolu Olarak Şiir ve Felsefe ve Rasim Özdenören

Özellikle “şiirsel” sıfatıyla ifade edebileceğimiz bir dil kullanan Özdenören, öy-
küden çok şiir yazıyor izlenimi uyandırır. Devrik cümleler, eksiltili anlatım-
lar, imge yüklü cümleler, dilin temel kuralları üzerinde oynamalar (sapmalar), 
imla ve noktalamada temel kuralların dışına çıkmalar; mesela, hiç noktalama 
işareti kullanmadan öykü yazmak11 gibi dil kullanımları… Rasim Özdenören 
öykülerinin temel karakteristiği aşağı yukarı bu şekildedir.

Rasim Özdenören edebiyat anlayışını “şiir” üzerine inşa etmektedir. Yani Öz-
denören’e göre tür adı ne olursa olsun, edebiyat demek şiir demektir. Bu açıdan 
bakıldığında Özdenören’in, mesela öykü kavramını tek başına ele almadığı 
görülür. Yazar, “öykü” kavramıyla “şiir” sanatı arasında irtibat kurar. O zaten, 
bütün edebiyatı “şiir” başlığı altında toplama eğilimindedir. Ona göre felsefe 
açısından da her türden anlatı “şiir” başlığı altında adlandırılabilir.12 

Şiirselliğin temel kavramlarından biri “imge”dir; daha geniş olarak söylersek 
“metafor”dur. Rasim Özdenören, 14 Haziran 2007 tarihli Yeni Şafak’taki “Dil” 
adlı köşe yazısında, “Felsefede metafor özel iş görür. Kelimenin yetersiz kaldığı 
yerde metafor yardıma koşar. Metafor, aslında yalın bir simgeleştirme olayı (dili)
dir.” der. Özdenören’e göre mesela Platon’un mağara metaforu (istiare) o gün 
bu gündür tüketilememiştir. 

Sadece şiirle de yetinmeyen Özdenören, bilhassa denemelerinde felsefenin 
imkânlarını kullanır. Bir tarafta “şiirsellik”, diğer tarafta “felsefi bir tavır”… 
Bu iki temel yönelim Rasim Özdenören’i çok farklı bir konuma taşımaktadır. 
İşte bu farklı konumu ile Özdenören pek çok alanda olduğu gibi “dil” alanında 
da yetkin bir düşünür olarak fikirler üretebilmiştir. Burada Özdenören’in dil 
konusundaki bütün müktesebatını değil, sadece yeni kavram (deyim, hatta 
terim) üreten yönüne dikkat çekmeye çalışacağız. 

Bir Kavram Üreticisi Olarak Rasim Özdenören

Kelimeler ve kavramlar şair ve felsefeciler tarafından sürekli “yapıbozum”a 
uğratılırlar. “Yapıbozum” kavramıyla neyi kastediyoruz? En basit tarifi ile 
söylersek, kelime ya da kavrama, bilinen anlamı dışında “yeni bir anlam yük-
lemek”, o kelime ya da kavramı yapıbozuma uğratmaktır. Bu işi de en çok şa-
irler ve filozoflar yaparlar. Yani şair ve filozoflar kavram ya da kelimenin var 
olan anlam alanını genişletirler. Gerekirse yeni bir “kavram” üretirler. Mese-

11 Rasim Özdenören, Çarpılmışlar adlı öykü kitabında hiç noktalama işareti kullanmamıştır.
12 “Rasim Özdenören’le İmkânsız Öyküler Üzerine”, (Röportaj: Asım Öz) Haksöz Haber, 

(Erişim tarihi: 27.04.2009). 
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la Rasim Özdenören bir “mekân” adının anlam alanını genişletip, oradan bir 
“kavram” üretir. Özdenören’e göre bazı mekânlar maddi değil de ruhi bir “de-
ğer”e sahiptir. Ruhi değere sahip mekânlar için “makam” kavramı kullanılır. 
Özdenören buradan şu manada bir deyim üretir: “Bir yeri önemli kılan o yerin 
maddi yapısı (binası) değildir, ruhudur.”13 Özdenören buna Kâbe’yi örnek verir. 
Hatta Mescid-i Aksa da, mimari olarak var olmasa da, onun bir zamanlar inşa 
edildiği yer bir “makam” olarak varlığını sürdürür. Bu durum Özdenören’in 

“mekân”dan yola çıkıp “makam” kavramını gelişini gösterir. Yani bu bir tür 
“kavram” üretmedir.

Özdenören tipik bir kavram üreticisidir. Onun yeni kavram üretme yolları ise 
şöyledir:

-Dinî-tarihî-edebî kahramanlardan ürettiği kavramlar

-Kitap ve yazı adlarıyla ürettiği kavramlar

-Sembollerden ürettiği kavramlar

-Yerli ya da yabancı ilginç söz ve aforizmalardan ürettiği kavramlar

-Aforizma değerinde kavramsallaştırmalar

Şimdi bütün bu kavram üretme biçimlerine bazı örnekler verelim:

Dinî-Tarihî-Edebî Kahramanlardan Ürettiği Kavramlar 

Özellikle modern dünyada mitoloji başta olmak üzere pek çok kadim anla-
tı, yeni kavramların ve terimlerin kaynağı olmuştur. Mesela Freud, Eski Yu-
nan’daki Oidipus hikâyesinden yola çıkarak “oedipal kompleks” (babayı yok 
etme hissi) terimini üretmiştir.  Rasim Özdenören de buna benzer bir yol takip 
ederek, dinî, tarihî ve edebî kahramanlardan yola çıkarak yeni kavramlar üre-
tir.

“Ebu Talip Kompleksi”14, Özdenören’in bu manada ürettiği en meşhur kavram-
dır. Hatta yazar bu başlık altında Mavera dergisinde bir de yazı yazmıştır.15 Hz. 
Muhammed’in amcası olan Ebu Talip, iyi bir insan olmasına rağmen ve Hz. 
Muhammed’in davetlerine rağmen Müslüman olmamıştır. Hz. Muhammed’e 
düşmanlık beslemeyen, ancak eski inançlarından da kopamayan Ebu Talip’in 
bu tavrı, karar veremeyen, seçemeyen, bu yüzden de “kriz” yaşayan modern 
insanın tavrına uygun düşüyor. Hem eski hem de yeni alışkanlıklarını bir ara-
da yürütmeye çalışan modern insanı ancak “Ebu Talip Kompleksi” kavramı 
ifade etmektedir.

13 Rasim Özdenören, Kent İlişkileri, İz Yayıncılık, İstanbul 1998, s. 96.
14 Burada Rasim Özdenören’in ürettiği her kavramı izah edecek değiliz. Çünkü böyle bir izah 

yazının hacmini genişletir. Gerek görülen bazı kavramları kısaca açıklayacağız. (Ş.S.) 
15 Mavera, Sayı: 33, Ağustos 1979.
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Özdenören, Ebu Talip’in bir şiirinden aldığı “Hacıların Develerin Döşlerine Da-
yanarak Duruşları” ifadesini de âdeta bir kavram olarak kullanır.16 

 Özdenören, Italo Calvino’nun Görünmez Kentler adlı kitabında geçen şu anek-
dotu alıntılar ve oradan bir deyim üretir. Önce anekdotu aktaralım: “Marco 
Polo, tek tek her taşıyla bir köprüyü anlatıyor. -Peki köprüyü taşıyan hangisi? diye 
sorar Kubilay Han. -Köprüyü taşıyan şu taş ya da bu taş değil, taşların oluştur-
duğu kemerin kavisi, der Marco. Kubilay Han sessiz kalır bir süre, düşünür. Sonra 
ekler: -Neden taşları anlatıp duruyorsun bana? Beni ilgilendiren tek şey var, o da 
kemer. Marco cevap verir: -Taşlar yoksa kemer de yoktur.”17 Özdenören bu anek-
dottan “kentin kavisi” kavramını üretir.

Özdenören, zaman zaman da dünya basınından ilginç manşet ya da yazı baş-
lıklarını tercüme edip onları bir kavram gibi kullanır. Mesela Amerika’da Ya-
hudilere ait bir dergide İran Devrimi’ni yapan Humeyni için şu başlık atılır: 

“Nefret Ateşini Yakan Mistik”18 Bu başlık da bir tür kavram değerindedir.

Özdenören, Cesare Pavese’in intihar edenler için kullandığı “sıkılgan katiller”19 
sözünü de kavramlaştırır. Özdenören ayrıca Malcolm X’in benzetmesinde ge-
çen bir benzetmeyi de kavramlaştırır. O benzetme (kavram) şudur: “Kuklayı 
değil, fakat kuklacıyı hedef alalım.”

Rasim Özdenören, romanlarda geçen bazı aforizmatik ifadeleri de kavramlaş-
tırır. Mesela Dostoyevski’nin Ecinniler romanındaki Kirilov’a ait olan “Tanrı 
yoksa her şey mübahtır” manasındaki söz, kavram olmaktan çıkıp âdeta “de-
yim”leşmiştir.20

Kitap ve Yazı Adlarından Ürettiği Kavramlar

 Rasim Özdenören’in her bir kitap adı ve yazdığı yazı ismi de âdeta yeni bir 
“kavram”dır. Nitekim bu kitap ve yazı isimleri neredeyse kavram olmanın sı-
nırlarını aşıp deyimleşmeye doğru yol almaktadırlar. Mesela Rasim Özdenö-
ren’in bir adı da “Gül Yetiştiren Adam”dır. Bu isim bilindiği üzere, Özdenö-
ren’in meşhur romanının adıdır. Burada sanki roman kahramanı roman yaza-
rına ad vermiş gibidir.21

Özdenören’in İki Dünya kitabındaki bazı yazı adlarına baktığımızda çok bariz 
bir şekilde yazarın kavramsallaştırma ve terimleştirme işini yazı başlıklarına 
nasıl uyguladığını görürüz. Bazı yazı isimleri şöyledir: “Uygarlıkların Kavgası”, 

“Gizli Manda”, “Denklemdeki Eksik Değer”, “Denklemdeki Eksik Değer ve Haya-

16 Rasim Özdenören, Köpekçe Düşünceler, s. 129.
17 Rasim Özdenören, Kent İlişkileri, s. 47.
18 Rasim Özdenören, Çapraz İlişkiler, Risale Yay. İst. 1987, s. 112.
19 Rasim Özdenören, Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, s. 240.
20 Rasim Özdenören, Kafa Karıştıran Kelimeler, s. 57.
21 Bu konuda bk. Şaban Sağlık, “Yazarına Adını Veren Roman Kahramanı: Gül Yetiştiren 

Adam”, Roman Kahramanları, Nisan-Haziran 2021, Sayı: 46, s. 129-137.
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li Bir Kurgu”, “Orwell’ın Koyunları”, “Ferasetle Bakmak” “Sisyphe Gibi”, “Bula-
nık Ufuktaki Net Hedef”, “Batının Zamiri”, “Korkunç Dilemma”, “Karaya Vuran 
Fikir”, “Teşkilatlı Adaletsizlik”… 

Rasim Özdenören’in meşhur Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı adlı kitabı da 
ismini klasik bir romandan alır. O roman Jonathan Swift’in Güliver’in Gezi-
leri’dir. Bu da yazarın “klasiklerden kavram üretme” tavrını gündeme getirir. 
Güliver’in Gezileri’nde anlatıldığı üzere: Vaktinde bir ülkede imparator ve te-
baa arasında bir anlaşmazlık çıkar. Problem yumurtadan dolayı ortaya çıkar. 
Eski âdete göre yumurtalar, geniş ucundan kırılırken padişah eski köye yeni 
bir âdet getirir ve yumurtaların ince ucundan kırılmasını emreder. Halk bu 
duruma öylesine kızar ki altı kez isyan eder. Padişahı öldürür. Hatta hesaplara 
göre yaklaşık on bir bin kişi yumurtalarını sivri uçtan kırmaktansa ölüme razı 
olmuştur. Bu anlaşmazlığa dair sürü sürü ciltler doldurulmuştur fakat geniş 
uçluların kitapları yasak edilmiştir. Ayrıca geniş uçluların memuriyete alın-
mamaları kanuna bağlanmıştır. “Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı” kavra-
mı (daha doğrusu deyimi) “basit sorunları büyütüp büyük sorunlar yaratma” 
bağlamında kullanılır. Bu deyim de modern topluma çokça uymaktadır.

Özdenören’in aynı zamanda birer kitap ismi olan Müslümanca Düşünme Üze-
rine Denemeler ve Müslümanca Yaşamak kavramları da oldukça işlevsel birer 
kavram olarak kullanılmaktadır.

Sembollerden Ürettiği Kavramlar 

Rasim Özdenören bazen de semboller üzerinden kavram üretir. Mesela bir uy-
garlığa mensup insanların olgu ve olaylara nereden baktıkları sorusu önemli-
dir. Özdenören, “Kapitalist dünyanın insanları ‘kule’den bakarlar; Müslümanlar 
da ‘minare’den bakarlar.” manasında bir yorum yapar. Burada karşımıza “kule-
den bakmak” ve “minareden bakmak” kavramları çıkar.22 

Yerli ya da Yabancı İlginç Söz ve Aforizmalardan Ürettiği Kavramlar 

Rasim Özdenören, bazen de herhangi bir ilginç yerli ya da yabancı cümle veya 
sözü kavramlaştırır. Bu konuda bir Kızılderili sözünü alıntılar. Amerika, Kı-
zılderililere soykırım uygulamıştır. Hatta her fırsatta onlara saldırmıştır. Kı-
zılderililerin gözünde ise Amerikalılar “beyaz”dırlar ve her kim Kızılderililere 
saldırırsa işte onlar “beyaz”lardır. Amerika yönetimi bir süre sonra Kızılderi-
liler üzerine zenci askerleri de saldırtınca, Kızılderililer kendilerine saldıran 
zenciler için “kara beyaz adam” tabirini kullanmıştır.23 Kızılderili dilinde bu 
kavram âdeta bir deyim hâlini almıştır.

22 Rasim Özdenören, Red Yazıları, Beyan Yay., İstanbul 1988, s. 43.
23 Rasim Özdenören, Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, s. 9.
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Aforizma Değerinde Kavramsallaştırmalar

Özdenören, bazı kavramları da aforizmatik ve çarpıcı bir cümle ile dile getirir. 
Mesela der ki: “Metropol, şehir azmanıdır.”24 

Kavramsallaştırmaya Başka Örnekler 

Yukarıda verdiğimiz kısa örnekler dışında Rasim Özdenören’in ürettiği daha 
pek çok kavram ve metafor vardır. Bir anlamda “Rasim Özdenören Sözlüğü” 
olarak da alacağımız bu kavramlara şu örnekleri verelim: “Bölmeli kafa”, “böl-
meli kurum”, “Batının tuttuğu ayna”, “garip teslis”, “sentetik fikir”, “naylon fikir-
ler”, “karşıbatıcı” (Dostoyevski)25, “(Müslümanca yaşama)nın yürürlüğe konul-
ması”, “zihinleri çelmek”, “(Avrupalı) olmak başkadır (Avrupalı olma)ğa özenmek 
başka”, “insanın içindeki put”, “(eşyayı) sığınak kabul etmek”, “arınmış kafa ya-
pısı”, “insanın (eşyayı) anlamlandırması”, “kendisini başkalarına muhtaçmış gibi 
hissetme kompleksi”, “kaypak kavramlar”, “düşüncenin kalıplaşması” (kalıplarla 
düşünme), “kafası (çağdaş putlar)la iğdiş edilme”, “Müslümanca bakmak”, “başka 
kültürün diliyle konuşmak”, “Don Kişotça tavır”, “temellendirme”… 

Sonuç

Yukarıda verdiğimiz örnek kavramların sayısını daha bir artırabiliriz. Bu kav-
ramlar Rasim Özdenören’i çok farklı bir konuma taşımaktadır. Söz konusu 
farklı konum bir anlamda Rasim Özdenören’in “düşünme biçimi”ni de ifade 
etmektedir. Özdenören, çokça önem verdiği bu “düşünme” şeklini “eleştirel bir 
düşünme perspektifi”ne dönüştürür. Bu perspektifi tercih ettiği ve de ürettiği 
pek çok kavramla zenginleştirir. Yani Özdenören’de “çok çeşitli bakış açıları” 
vardır. Onun “bakış açısının çeşitliliği”ni ise eleştirici (bilhassa olumsuzlukla-
rı), reddedici, teklif edici, sorular sorucu, onaylayıcı, analiz edici, mukayese edici, 
övücü, güncel olayları ve gelişmeleri takip edici vs… şeklinde nitelendirebiliriz. 

Özdenören’in aynı zamanda bir kitabının ismi olan “Çok Sesli Bir Ölüm”, aynı 
zamanda kavramlaşmış (deyimleşmiş), “çok sesli bir yazar”, “çok seslilik” vs. 
gibi kavram ve deyimlere de yol açmıştır. Hatta bazı kelimeler var ki salt Ra-
sim Bey’e özgü, onun kullanımıyla hayat kazanmış(tır).26 

Rasim Özdenören’in tercih edip yürürlüğe soktuğu kelime ve kavramlar, be-
lirli bir uygarlığın taşıyıcılarıdırlar âdeta. Mesela Rasim Özdenören, “İslami” 
kavramı ile “Müslümanca” kavramları arasındaki nüansa dikkat eder. “İsla-
mi” kavramı belirli bir mesafeyi ve İslam’dan uzak kalma hâlini ima ederken, 

“Müslümanca” kavramı, daha bir yakın, daha bir içeriden meseleye bakma an-
lamını ima etmektedir.

24 Rasim Özdenören, Red Yazıları, s. 116.
25 Burada kullandığımız parantez işaretlerinin içindeki kelime ve kavramlar değişkendir. 

Mesela “karşıbatıcı” sadece Dostoyevski değildir. Daha başka isimler de bu kavrama 
örnek olabilir.

26 Selahattin İpek, “Rasim Özdenören’in Dili”, Yedi Güzel Adamdan Biri Rasim Özdenören, 
Hece, Sayı: 169, Ocak 2011, s. 334. 
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Dilini kurabilmiş yazar olması ve dili kullanma konusundaki geniş vizyonuyla 
Rasim Özdenören, oldukça geniş bir açıdan dile hâkim olur ve bu hâkimiyet 
ona yeni kavramlar ve deyimler üretme imkânı verir. Bu yazıda vurguladığı-
mız “Dinî-Tarihî-Edebî Kahramanlardan Kavramlar Üretme”, “Kitap ve Yazı 
Adlarıyla Kavramlar Üretme”, “Sembollerden Kavramlar Üretme”, “Yerli ya da 
Yabancı Yazar ve Kitaplardan Derlediği İlginç Söz ve Aforizmalardan Kavram-
lar Üretme” gibi yollarla Özdenören pek çok kavram üreterek Türkçeye katkı 
sunmuştur. Sadece bunlarla yetinmeyip “aforizma değerinde kavramsallaştır-
malar” da yapmıştır. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, Rasim Özdenören’in yazı ve kitap isimlerinin 
her biri, yeni bir kavram (ifade, deyim, terim) gibi görülebilir. Bu kavramları 
rastgele seçmeyen Özdenören şiirsel algısı ve felsefi dikkati ile sürekli yeni im-
geler, metaforlar ve kavramlar üreterek dilini (Türkçeyi) geliştirmiştir. Öyle ki 
sayısı 40’ı geçen kitapları ve gazetelerde kalan çok sayıda yazısı derlendiğinde 
ortaya bir “Rasim Özdenören Sözlüğü” bile çıkabilir. Bu sözlük de Türkçeye ya-
pılan en büyük katkı olacaktır.


