
84

ÖZEL  BÖLÜM

TÜRK DİLİ EKİM 2022  Yıl: 71  Sayı: 850

“Şimdi soruyu tekrarlayalım:  
Zihnimizi nasıl arındırabiliriz?”1

Rasim Özdenören

Bir arı, bir gram bal yapmak için acaba çiçeklere kaç “sefer” yapıyor 
diye merak ettim. Araştırdım ve ortaya çıkan rakama inanamadım: 
Bir arı, bir gram bal üretmek için çiçekleri yaklaşık 180.000 (yüz sek-
sen bin) kez ziyaret ediyormuş. Ve daha da garibi bir arı hayatı boyun-
ca topu topu bir çay kaşığının 12’de biri kadarcık bal üretebilirmiş.2 
İnsan bu rakamları duyunca bal yerken bir daha düşünesi geliyor. İş 
yükü çok ağır meslekleri icra eden insanlar için halkımız arasında 
söylenen bir söz vardır: “Bu adamın parası yenmez!” Yani adamcağız o 
kadar zor şartlarda çalışıp kazanıyor ki onun parasını yerken bin defa 
ölçüp biçmeli çünkü o para çok meşakkatle kazanılıyor. Bundan son-
ra bal yerken de aynı şeyi diyeceğim galiba: “Bu arının balı yenmez!” 
Yani bir yiyelim lakin bin düşünelim.

Denemeleriyle insanlığın ufkunu açan ve onlara her çağda meyve 
verecek düşünme yollarını görkemli örneklerle gösteren ve onlara 
bambaşka kapılar açan yazarları bu arılara benzetiyorum: Deneme 
yazarı bir arıdır ve her bir denemesi de en azından yüz seksen bin çiçek-
ten (tecrübelerden, yaşantılardan, kitaplardan, adanmışlıklardan, al-
danmışlıklardan…) derlenmiş ballardır! Kimilerine bu benzetme belki 
de bir abartı gibi gelebilir. Bana hiç de öyle gelmiyor. Bir denemeyi 
okuyorsunuz ve onunla birlikte hayat ve insana bakışınız değişiyor, 
siz onca yaşanmışlık bir yana bir başka insana dönüşüyor, o deneme-

1 Rasim Özdenören, Yeniden İnanmak, İz Yay., İstanbul 2022, 12. Baskı, s. 92
2 https://www.balparmak.com.tr/bir-ari-efsanesi-adim-adim-balin-

hikayesi#:~:text=K%C4%B1sac%C4%B1k%20hayat%C4%B1n%C4%B1%20
tamamen%20buna%20adar,1%2F12'si%20kadard%C4%B1r. 
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yi yazan bilge yazarın çok katmanlı tecrübe ve irfanı ile donanıyor ve artık var-
lığa bir başka gözle bakıyorsunuz. Bu az bir şey mi? Bir insanı hayatının artık 
belli bir döneminden sonra hayata başka bir gözle baktırmak öyle kolay bir şey 
mi?

Deneme, yazarın hayatının özünün özünü süzüyor ve o özden bütün insan-
lığı besleyen meyveler hayat buluyor. Bütün denemeler sonuçta bir yazarın 

“Ben”inin “Sen”lere, “O”nlara, “Biz”lere, “Siz”lere, “Onlar”a şamil kılınması de-
ğil mi? Zweig, Montaigne’in denemelerinin bir tek konusu olduğunu yazmış: 

“Denemelerinin tek bir konusu vardır ve bu konu, yaşamının içeriği ile özdeş-
tir: moi, daha doğrusu mon essence, yani “Ben” ve “Ben’in Özü”3. Demek ki biz 
bir deneme okurken, yazarın Özünü okuyoruz ve o öz garip bir şekilde bütün 
insanlığı yakından, hatta çok yakından ilgilendiriyor.

Kırk küsür kitap kaleme alan Rasim Özdenören’in, 254 deneme kitabı var; bu 
muaazzam bir rakam. Kitaplarının kahir ekseriyetinin deneme kitabı olması-
nın anlamı nedir? “Ben”in özünün, o özü özümsemeye çok muhtaç olan insana 
açılmasıdır.

Rasim Özdenören’in 25 kitap oluşturacak kadar deneme türüne bu kadar 
tutkun olmasının onun düşünme biçimiyle yakından alakalı olduğunu söy-
lememiz lazım. Şöyle diyor: “Sorularla düşünüyorum.”5 demek ki bu sorularla 
düşünce sonrası gelen cevaplar veya daha doğrusu cevap arayışları da bizim 
karşımıza birer deneme olarak çıkıyor. Deneme yazarlığı lise yıllarından bah-
sederken “…Mahalli gazetelerde denemeler yayınlıyordum.” cümlesine bakılırsa 
çok erken çağlarında başlamış ve bu macera son nefesine kadar devam etmiş.

Onun denemeden anladığı ve bize de deneme olarak sunduğu yazılar, sıradan 
bir kalem oynatmaları değildir.  Kendi tabiriyle söyleyelim her bir deneme as-
lında bir mütefekkirin uzun vadeli fikir çalışmalarının mahsulleridir:

“Deneme türünde yazılar eserler tamamen fikir sahasına aittir. Batıda birçok fi-
lozof ve mütefekkir fikirlerini denemelerde vermiştir. Bizde de böyledir… Deneme 
uzun vadeli fikri çalışmalardır. Usta denemeci iyi bir mütefekkirdir.”6 Girişteki bal 
metaforunu tekrarlarsak her bir deneme, uzun vadeli fikrî mücadelelerin çi-
çeklerinden yüz seksen bin sortiyle derlenmiş düşünce ballarıdır.

3 Stefan Zweig, Montaigne, Çev.: Ahmet Cemal, Can Yay., İstanbul 2012, 1. Basım, s. 75.
4 Rasim Özdenören’in İz Yayıncılıktan çıkan eserlerinin 2022 baskısında; 14 öykü, 25 

deneme, 1 roman ve 3 adet de çeviri olmak üzere 43 eseri zikredilmiştir. Mesela bk. Kafa 
Karıştıran Kelimeler, İz Yay. İstanbul 2022,  “Eserleri” başlıklı bölüm.

5 Şaban Sağlık, “Sanatçının Deneme Yazarı Olarak Portresi Yahut Rasim Özdenören’in 
Düşünsel Duruş’u”, Hece Dergisi Deneme Özel Sayısı, Haziran-Temmuz-Ağustos 2020, S: 
282/283/284, s. 606.

6 Şaban Sağlık, “Sanatçının Deneme Yazarı Olarak Portresi Yahut Rasim Özdenören’in Düşünsel 
Duruş’u”, s. 607.
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Şaban Sağlık’a göre Rasim Özdenören’in denemelerin genel olarak konuları 
şunlardır: “Bir medeniyet kuramcısı olan Rasim Özdenören bu kitaplarının hep-
sinde İslamî düşünme biçimi, Batı medeniyeti eleştirisi, Batı medeniyetin temelleri, 
kavramsal karışıklıklar, şehir, bireyin hayat karşısındaki tavrı, aşk vs. gibi çok çe-
şitli konular etrafında düşünce eksersizleri yapar.”7

Burada kaleme alacak olduğumuz kısacık bir yazıyla onun bütün denemele-
rindeki “Öz”ü değerlendirecek değiliz. Ancak birkaç eserinden seçeceğimiz 
birkaç denemenin “Öz”ü ile bizi nasıl bir “Öz”e çağırdığına ve bunların ne ka-
dar önemli ve bizler için ne kadar fevkalade uyarıcı ve uyandırıcı dikkatler ol-
duklarına bir kapı aralamak istiyorum.

İnsan nisyan ile maluldür. Yani insan, unutur; ona sürekli hatırlatmak gerekir. 
Allah, Kur’an’da Hz. Peygamberi bir hatırlatıcı olarak tavsif eder: “Hatırlat, sen 
bir hatırlatıcısın.”8 Peygamberler ve onun vârisleri olan âlimler ve arifler bizle-
re sürekli unuttuğumuz, unuttuğumuz zamanda helak olacağımız hakikatleri 
hatırlatır dururlar. Rasim Özdenören’in denemelerine baktığımızda bu hatır-
latmalara o kadar çok muhatap oluruz ki, bir müddet sonra ne kadar çok şeyi 
unuttuğumuzu fark ettiğimizde hayretle şaşırıp kalırız.

Sorulara Cevaplar Kendi Cinsinden Verilir

Rasim Özdenören’in en önemli özelliklerden biri; faydasız, âdeta bir kör dövü-
şüne dönüşen, asırlık tartışmalarımızın neden bir sonuca ulaşamadığını pek 
çok denemesi ve özlü fikirleriyle göstermiş olmasıdır:

Bizler; ilerleme, kalkınma, modern hukuk, insan hakları, kadın hakları, faizle mü-
cadele, modern bir edebiyatın nasıllığı, çağdaş eğitim, serbest mi devlet kontrollü 
mü ekonomi vb. pek çok konuda, neredeyse iki yüz yıldır sonuçsuz, birbirimizi 
boğazlayan çatışmalar, tartışmalar yaşıyoruz. Peki, neden bir sonuca varamı-
yoruz?

Buna Rasim Özdenören’in harika bir cevabı var: “İslâm-dışı sorulara İslâmî ce-
vaplar aramak zorunda kalarak boşu boşuna uğraşmış ve İslâmî bir ortamda yeri 
olmayacak düzmece bir probleme cevap araştırmak gibi faydasız bir işe girişmiş 
oluruz.”9 Bu anahtar cevap onun pek çok denemesinde öylesine işe yarıyor ki, 
kafanızda “Neden bu soruların cevabı yok?”un cevabını da bulmuş oluyorsu-
nuz.

Ortada bir cenaze vardır ve bu cenaze kaldırılmalıdır. Lakin bu cenaze kimin-
dir? Batı’dan neşet etmiş vahşi, ölümcül ve katil kapitalizmin, bir ütopyadan 
aparılmış insanlık düşmanı komünizm ve faşizmin, bunların hepsini topla, 

7 Şaban Sağlık, “Sanatçının Deneme Yazarı Olarak Portresi Yahut Rasim Özdenören’in Düşünsel 
Duruş’u”, s. 608.

8 Gâşiye Suresi, 21. ayet.
9 Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, İz Yay., İstanbul 2021, 35. 

Baskı, s. 57.
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bırakın madden ve manen çökmüş insanlığa şifa vermeyi, bir sıyrığa bile mer-
hem olamayacak modernizmin, pozitivizmin önümüze ulu orta attığı, içinden 
çıkılmaz hâle gelmiş ve her biri birer kördüğüm olmuş sorunları neden biz İs-
lam’a çözdürmeye çalışıyoruz? Sorunların kaynağı İslam değil ki! Burada Ra-
sim Özdenören’in bütün bu meselelere bakışımız için bir anahtar görevi göre-
cek şu veciz ifadesine odaklanmamız gerekiyor: “Oysa Müslüman, çağın gözüyle 
İslam’a bakmaz, İslam’ın gözüyle çağa bakar.”10

Aslında bütün bunlar kısmen daha önceleri de dile getirilmişti fakat Rasim 
Özdenören’in kendi hayatından yola çıkarak verdiği örnekler ne vahim ha-
talar içinde ne çıkmaz sokaklar kıskacında boğuşup durduğumuzu çok güzel 
izah ediyor.

Tiyatro Neyimiz Olur?

Mesela tiyatro örneğinde olduğu gibi. Ülkemizde bir tiyatro sorunu var, hatta 
bir tiyatro tiyatrosu var. Bir kesime bakılırsa tiyatro çağdaşlaşmanın olmazsa 
olmazıdır ve Batılılaşmanın anahtar kavramlarından biridir. Bu sebeple, mo-
dern Türkiye’nin kuruluşundan itibaren tiyatro ve tiyatroculara fevkalade 
önem verilmiş, pek çok yeni tiyatrolar açılmış, pek çok yazarımız tiyatro eser-
leri yazmış ve bilhassa büyük şehirlerde tiyatrolara gitmek şaşmaz bir çağ-
daşlık alameti sayılmıştır. Fakat devlet ne kadar uğraşsa da tiyatro kültürünü 
yaygınlaştıramamış ve halkın benimsemesini sağlayamamıştır. Tam tersine 
tiyatro ve artist kelimeleri Türkçede maalesef sık sık olumsuz ifadeler için de 
kullanılır olmuştur: “Yine ne tiyatrolar çeviriyorsun?”, “Bana tiyatro yapma”, “İşi 
gücü tiyatro!” “Bana artistlik yapma”, “Artist misin sen?”11

10 Özdenören, age., s. 72.
11 Mesela Semiha Yankı’nın meşhur Artistlik Yapma şarkısında olduğu gibi:
  Sevmek sana özgüydü 
  Sevgin bana sözündü 
  İnandım kandım sana, 
  Artistlik yapma bana! 
  
  Sen mi bana kırgın 
  Postacı mı dargın 
  Bense yorgun argın, 
  Hep seni bekliyorum aaahhh... 
  
  Neden yazmadın bana? 
  Doyamadım hiç sana.
  Üç beş satır yeterdi; 
  Artistlik yapma bana! 
  
  Gözlerindi ilk gülen, 
  Sen değildin ilk giden;
  Beni yıkıp da geçen 

 Artist misin nesin sen (https://www.youtube.com/watch?v=rT0EjaBG304)
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Özdenören, tiyatro meselesinin kendilerini ne kadar meşgul ettiğini şöyle 
ifade ediyor: “Bir zamanlar Müslümanca bir düzende tiyatro konusunun nasıl çö-
zümlenebileceği sorusu kafamı kurcalamıştı.”12

Evet asıl mesele buydu: Müslümanca bir tiyatro nasıl olabilirdi? Mevcut tiyatro 
biçimleri, oyunları Müslümanca bir hayat düzeninde nasıl kurgulanabilirdi? 
Peki böyle bir soru veya sorun var mıydı, olmalı mıydı? Bu bizim sorunumuz 
muydu? Bu sorunu çözmeye ihtiyacımız var mıydı? Bizim böyle bir sorunu-
muz olmalı mıydı? Müslüman toplum olarak asırlarca Batılı anlamda tiyatro 
olmaksızın yaşamıştık, ne eksiğimiz olmuştu da günün Müslümanları Müslü-
manca bir tiyatronun nasıl olacağına kafa yoruyorlardı? 

Özdenören bu soruların geleceğini kabul etmiş olmalı ki şöyle bir cevap hazır-
lamış peşinen: “Bugün bazı Müslümanlar bu sorunun niçin kafamı kurcaladığına 
hayret edebilir. Tiyatro konusu kafamı niçin meşgul emişti?”

Evet, neden böyle bir soru kafaları meşgul etsindi? Bu soruya verdiği cevap, bi-
zim asırlardır neden, Mevlâna hazretlerinin benzetmesiyle söyleyelim, çamu-
ra saplanmış eşek gibi aynı yerde debelenip durduğumuzu da çok güzel izah 
ediyor. Bizim böyle bir sorunumuz yoktu aslında, bize böyle bir sorun dayattı-
lar ve bizi bizim olmayan sorularla, sorunlarla boş yere oyalayıp durdular: “Bir 
kere gerek mekteplerde okutulanlar gerek ilk gençliğimizde izlediğimiz yayın organ-
ları, tiyatroyu, kafamıza vazgeçilmez sanat dallarından biri olarak yerleştirmişti. 
Hatta o zaman yaşadığımız taşra kentinde tiyatro bulunmadığı halde, biz, tiyat-
royu adetâ hayatımızın zorunluluklarından biri gibi kabul etmiştik… Çünkü tiyat-
royu bir kez vazgeçilmez bir zaruret sayarak yola çıkmıştık. Bu durumda kafamız 
ister istemez bu zarurete bir uzlaşma ortamı aramak durumunda kalacaktı…”13

Evet, tiyatro bizim hayatımızın hiçbir yerinde değildi ama onu hayatımızın 
olmazsa olmazı yapanlar vardı. Madem kalkınacaktık, Batılılaşmalıydık çünkü 
Batı kalkınmıştı. Batı nasıl kalkınmışsa biz de aynen onu taklit ederek kalkına-
bilirdik. Evet sihirli cümle buydu: Tıpatıp taklit etmek! Onlar nasıl giyiniyorsa 
öyle giyinecek, onlar nasıl yiyip içiyorsa öyle yiyip içecek, onlar nasıl eğleniyor-
sa öyle eğlenecektik. Tiyatro, Batı medeniyetinin olmazsa olmazıydı; hayatları-
nın her anındaydı. Öyleyse bizim de olmalıydı. Türk tiyatrosu Batı tiyatrosu 
model alınarak sıfırdan kurulmalıydı. Tiyatro bir modernlik alameti, bir ay-
dınlanma yolu, çağdaş bir insan için kutsal bir ibadet biçimiydi. Tiyatroya git-
meyen insan aydın olamazdı, çağdaş olmazdı, hatta insan bile olmazdı (Üni-
versitede hocam bana aynen böyle söylemişti.)

Aslında milletimizin bu “modern tiyatro”ya neden ilgisiz kaldığını anlamanın 
en iyi yolundan biri Ignácz Kúnos’un eleştiri ve teklifleri: 19. yüzyılın sonun-
da Türkiye’ye gelip yıllar süren masal, efsane, ninni, halk hikâyeleri, ortao-

12 Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, İz Yay., 35. Baskı, İstanbul 
2021, s. 52.

13 Özdenören, age., s. 52
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yunu, Karagöz ve Hacivat derlemeleri yapan Macar Türkolog Ignácz Kúnos, 
1924’te verdiği bir konferansta bizim Batı tiyatrosunu örnek alarak bir tiyatro 
yaratma çabalarımızı eleştiriyor ve bu alanda ille de bir şeyler yapılacaksa ne 
yapılması gerektiği de işaret ediyor. “Türkler Karagöz ve Hacivat’ı ihmal etiler…. 
Saçma Fransız komedilerine bakacaklarına, Karagöz oyunlarına dikkat etmiş olsa 
idiler, milli bir Türk komedisi daha doğru yer bulacaktı.”14 Kúnos’un tavsiyelerini 
tuttuk mu? Elbette hayır ve hâlâ tutmamaya devam ettiğimiz de ortada.

Ömrünü tiyatro araştırmalarına vermiş Özdemir Nutku, tiyatronun önemine 
dair bir alıntı yapıyor: “Oyun yazarı ve ilk Shakespeare yorumcularından Johann 
Elias Schlegel, 1764 yılında yazdığı bir yazısında, ayna olma görevinden şöyle söz 
etmiştir: “İyi bir tiyatro tüm insanlara, kendine çekidüzen veren bir kadının ayna 
karşısında yaptığını yaptırır.”15  

Daha sonra da yine tiyatronun çağdaş insan için ne ifade ettiğine dair Hans 
Schweikart’ın şu sözlerini aktarıyor: “Tiyatro, seyircisine, kendi yaşantısından 
bilmediği şeyleri, yani daha çok bilmekten kaçındığı gerçekleri göstermekle yüküm-
lüdür. İş adamlarının harikaları ile dünyanın bir anda yok olması korkusu ara-
sında sersemlemiş olan insanlar, yaşamın verdiği güvensizlik karşısında, tiyatro-
dan ayaklarını sağlamca basabilecekleri bir zemin dilemektedirler.”16 Evet, bütün 
bunlar doğru ve tiyatro yaklaşık 25 asır boyunca Batı için doğru oldu ve olma-
ya devam etti. 

Nedir tiyatronun görevi? 

Aristo, Poetika’sında trajedinin en büyük görevinin katarsis olduğunu söylüyor. 
Yani tiyatroda bir trajedi oyunu, izleyicilerde katarsise aracılık eder, yani arın-
masına, ruhen arınmasına... Oyundaki facialar, düşmeler; o anlı şanlı kralla-
rın, kraliçelerin, prenslerin ve soyluların en zavallı hâlleri, en acı taraflarıyla 
sergilenir sahnede ve yine oyun içinde öyle trajediler, öyle acı dolu sahneler ve 
öyle korkunç ihanetler yaşanır ki seyirci bunu izlerken merhamet duygusu ile 
dolar, hatta ağlar, acır, derin üzüntülerle boğulur. Derin bir hayat muhasebesi-
ne dalar: Bu muhasebenin temel konusu varlık ve hiçlik üzerinedir aslında. Her 
şey zannettikleri bu krallar da bir hiçmiş meğerse. Bu merhamet yoğunluğu 
ve acı dolu tecrübelerin seyri onda ruhen bir temizlenmeye ve arınmaya sebep 
olur. Bir taraftan da görmediği, bilmediği hayatlar gözlerinin önünden bir bir 
geçer ve seyirci aynı zamanda derin tecrübe, bilgi ve kanaatlerle de donanır, 
hikmetlenir.

Batı toplumundan tiyatroyu kaldırdığınız zaman, toplumun katarsis yaşaya-
bileceği, tecrübe, bilgi ve çok farklı deneyimlerle hayat ve görüşlerini zengin-

14 Ignácz Kúnos, Türk Halk Edebiyatı, s. 67.
15 Özdemir Nutku, Yaşamımızda Tiyatro’nun Yeri”, https://www.tiyatrohane.net/blog/

ozdemirnutku/tiyatronunyasamimizdakiyeri, 16.09.2022.
16 Özdemir Nutku, Yaşamımızda Tiyatro’nun Yeri”. https://www.tiyatrohane.net/blog/

ozdemirnutku/tiyatronunyasamimizdakiyeri, 16.09.2022.



90 TÜRK DİLİ EKİM 2022

leştirebileceği ortamı da kaldırmış olursunuz. Zira Noel vb. zamanlar dışında 
Batı toplumunun bir cemaat veya cemiyet hâlinde bir arada bulundukları anlar 
nadirattan. Bu nadir anlar bile onların derin yalnızlıklarını gidermeye yetmi-
yor. Batı toplumunun nasıl bir yalnızlık yaşadığına bir de Rasim Özdenören’in 
şahitliğiyle bakalım.

Özdenören’e göre, yalnızlık Batı toplumunda bir hayat tarzı hâline gelmiş du-
rumda. Bu hayat tarzını ısrarla sürdürüyorlar. Bilhassa ABD’de insanlar yalnız-
lığa terk edilmişler. Milletin ortaklaşa kutladığı günlerde bile bu derin yalnız-
lığı hissetmemek mümkün değildir. Rasim Özdenören onların ortak alanlarda 
bile nasıl acınası yalnızlıklar çektiklerini, ABD’de bulunduğu zamanların tec-
rübesiyle şöyle anlatıyor: “Mesela bayramlar. Evet Amerika, bayram ve kutlama 
günleri bakımından, dahası bunların dini olanlarından hiç de mahrum bir ülke de-
ğil. Hatta insanları birbiriyle ilişkiye teşvik etmek için düzmece günler icat edilmiş! 
Evet, düzmece günler: Anneler günü, Babalar günü, vb. Ama bütün bu günler hatta 
en önemlisi Christmas (Noel Yortusu) bile, insanlar arasındaki ilişkileri gayrişahsi 
olmaktan çıkarmaya yetmiyor. Bütün bu günlerde birbiriyle ilişki kuran insanlar, 
bu işi törensel bir hava içinde yerine getiriyor. Çoğunca da kurulan ilişkiler, mektup 
ve benzeri araçlarla gerçekleştiriliyor. Başka bir söyleyişle ilişkiler araçsallaşmış bir 
düzlemde cereyan ediyor. Tabiatıyla, ilişkinin bu düzlemde gelişip cereyan etmesi, 
insanları, yalnızlıklarıyla başa çıkabilir bir noktaya getirmekten uzak kalıyor…”17

Bütün bunlardan yola çıkarak tiyatronun, sanatın arındırma ve ruhen yücelt-
me fonksiyonlarını icra etmesi bakımında onlar için olmazsa olmaz olduğunu 
söyleyebiliriz. Tiyatro sadece bu role indirgenemez elbette ama bu rolün çok 
baskın bir yanı olduğu da inkâr edilemez. Tiyatro bizde, yani millet hayatında 
böylesi büyük ve mühim bir rol oynayabildi mi? Oynadı diyen varsa buyursun 
söylesin. Bizde tiyatronun bu rolünden ziyade “aydınlanma”, “ilerleme”, “ilerici 
olma”, “çağdaş olma” vb. sıfatlarıyla uyduruk rolleri baskın kılınmaya çalışıl-
mıştır.

Bizim hayatımızda asırlar boyu, seyirlik köy oyunları, orta oyunları ve Kara-
göz Hacivat muhaverelerini saymazsak -ki bunlarda sınırlı bir insan kitlesi ile 
muhataptı- Batılı anlamda tiyatro yoktu. Peki biz nasıl arınıyorduk, hikmetle-
niyorduk, bilgi ve deneyimlerle donanıyorduk? Tiyatronun baskın şekilde Ba-
tı’da oynadığı role bizde ne aracılık ediyordu? Benim kanaatimiz bu yanımızı 
dergâhlar, tekkeler, zaviyeler, camiler vb. toplum hayatında son derece işlevsel 
rol oynayan mekânlar ve o mekânlarda hayat bulan/veren ruhani icralar bes-
liyordu. Sadece bunlar değil elbette, bayramlar, bilhassa Ramazan ayında if-
tarlarla zirveye çıkan misafirlikler, akşam sohbetleri, köy odaları, kıraathane-
lerdeki muhabbetler ve geceler boyu anlatılan hikmet ve ibret dolu hikâyeler 
tiyatronun Batı’da oynadığı rolü kat kat ziyadesiyle icra ediyordu. 

17 Rasim Özdenören, İpin Ucu, İz Yay., İstanbul 2022, 9. Baskı, s. 15-16.
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Yanlış anlaşılmasın; burada tiyatroyu, onun önemini tartışıyor, “tiyatro zaten 
önemsizdir” filan diyor değiliz. Sadece tiyatronun millet ve toplum hayatın-
da oynadığı roller üzerine düşüncelerimizi aktarıyoruz. Hangisi olursa olsun, 
hiçbir sanat her toplumda aynı rolü ve görevi icra ediyor olamaz, bu tiyatro 
için de geçerli elbette.

“Bu açıdan bakıldığında bugün durum nedir?” diye sorulursa bu da bambaşka 
bir yazı ve araştırmanın konusudur.

Oyuncak Yoktu Oyuncaklar Vardı

Türk oyun tarihine not düşmek, bugünkü nesillerin bilgisayar başında put 
gibi sabitlenmişken neleri kaybettiğini anlamak, oyun ve yaratıcı düşünce iliş-
kisi arasında nasıl kopmaz ilişkiler olduğunu göstermek, oyunsuz çocuğun; aç-
mayan, kokmayan solmuş bir çiçek olduğunu anlatmak için Rasim Özdenören’in 
hayli ironi yüklü bir denemesini okumak ihtiyacındayız kanaatindeyim.

İlkokul yıllarında bir gün öğretmenleri çocuklardan bir dahaki derse evdeki 
bir oyuncağı sınıfa getirmelerini istemiş. İlkokul öğrencisi Rasim’i almış bir 
düşünce; evde oyuncakları yokmuş ki, nasıl okula getirsinlermiş!

“Hiç oyuncağımız yoktu ki getirelim.” diyen Rasim Özdenören’in çocukluk yıl-
larında kardeşi Alaeddin’le ve arkadaşlarıyla birlikte oynadığı oyunları ballan-
dıra ballandıra öyle bir anlatışı var ki!.. Evet, somut bir oyuncakları yok gö-
rünüyor ama bu yazısında Rasim Özdenören öyle oyunlardan bahsediyor ki, 
o çağlardaki çocuklara ve çoğu artık tarih olmuş oyunlarına gıpta etmemek 
mümkün değil. Bir taraftan oyunlar, bir taraftan yaratıcı zekâ ile oyun icat et-
meler, bir taraftan oyun aracılığıyla kültür, tarih ve inançla bütünleşmeler, bir 
taraftan arkadaşlarla kaynaşmalar, sosyalleşmeler ve aidiyet bilincinin geliş-
mesi, psikolojik sağaltımlar, ruhani doygunluklar, dolu dolu yaşanmış çocuk-
luklar…

Rasim Özdenören’in ironik bir üslupla “ama öğretmenim bunu istemiş olmazdı 
elbette” diye bir bir sıraladığı kendi çocukluk çağının oyunlarını bugünkü ve 
gelecek nesillerdeki çocuklarımıza bir ibret vesikası olsun diye burada zikret-
mek istiyorum. 

Bu bence çok önemli bir başka ayrıntıyı daha göstermektedir: Aynı zamanda 
çok usta bir kurmaca yazarı olan Rasim Özdenören’in, çok beğenilen kurmaca 
metin yazımının inşa ve sunumunda oynadığı bu oyunların, oyun şekilleri-
nin, oyun oynama ve sunma tekniklerinin çok önemli bir yeri olduğunu dü-
şünüyorum. Zira kurmaca da bir oyundur, çok ustalık isteyen bir oyun; üstat 
bir kurmaca yazarının, küçük yaşlarından beri çok çeşitli çocuk oyun teknik-
lerinde ustalaşması, onun gelecek zamanın başka bir oyun tekniğinde de usta-
laşmasında muhakkak önemli katkılar sağlamıştır

İşte Rasim Özdenören’in oynamaktan derin hazlar aldığı ve eminim aynı haz-
la anlattığı çocukluk zamanı oyunları:
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“Birinin, bizim için, tahtadan yaptığı ve birimizin binip öbürünün ara-
banın ön tarafına bağlı ipten tutarak çektiği; bizim için keyifli bir başka 
oyuncağımız.”

“Annemizin kırpıntı bezlerden yaptığı ve bizi pekâlâ eğlendiren bir başka 
oyuncağımız daha vardı: Bez top. Çelik çomak oynadığımız çomaklarımız 
vardı.” 

“Sonra, her gün okula zaten götürdüğümüz yoyomuz vardı. Yoyo, bir te-
kerleme söylenerek oynanırdı: “Almışlar ellerine / Atarlar seni öne / Ge-
lirsin döne döne / Yoyo, yoyo...” 

Başka? Evet, ipimiz vardı. Onunla ip atlardık. 

Mesela saklambaç. 

Mesela körebe. 

Mesela top değnek (bu oyun, bizim çocukluğumuzun Maraş’ında oyna-
nırdı; başka yerlerde oynanıp oynanmadığını bilmiyorum; halen Ma-
raş’ta sürdürülüp sürdürülmediğini de doğrusu bilemiyorum.).

Ayrıca kendimize oyunlar icat ederdik. Mesela evimizin bulunduğu blo-
kun çevresinde koşardık. Aslında bu, düpedüz bir spordu: yarışma amacı 
da güdüyordu. Uzunca bir süre bu koşuyla vakit geçirdiğimizi hatırlıyo-
rum. 

Bir de boşalmış iplik makaralarından yaptığımız bir başka oyuncağımız 
vardı. Makaranın deliğinden geçirdiğimiz çamaşır lastiğinin ucuna bağ-
ladığımız bir çöp, lastiğin öbür ucuna para biçiminde kesilip bağlanmış 
bir sabun parçasından ibaret bir oyuncaktı bu. Çöpü, makaranın içinden 
geçmiş lastiği buracak biçimde kendi çevresinde bir süre elimizde döndür-
dükten sonra makarayı serbest bırakınca, makara kendiliğinden hareket 
ederdi. Makaranın, özellikle engebeli yerlerden aşırtılması başarı sayılır-
dı.

O tarihlerde ya balon yoktu veya varsa bile yaygın değildi. Maraş’ta oğ-
lak veya kuzu bağırsağından yaptıkları bir çeşit balon vardı. Şişirildikten 
sonra, havanın girdiği delik serbest bırakılınca, balon, neşeli seslerle ha-
vasını boşaltır, bu da çocukların hoşuna giderdi. 

Yaz aylarında, şehrimize ip cambazları gelirdi. Onların gösterdiği mari-
fetlere ve maharetlere hayran kalır, eve dönünce onların oyunlarını tek-
rarlamaya çalışırdık. 

En önemlisi, oyunlar icat ederdik. 

Bir de tencerede şeytan kaynatma marifetimiz vardı. Kapağının iç kısmı-
na kırmızı toz boya sürülmüş içi su dolu tencereyi gaz ocağının üstünde 
kaynatırdık; suyun buharıyla sıvılaşan toz boya tencereye damlar ve ten-
cerenin içindeki suyu kırmızıya boyardı. Biz de şeytanı kaynatmış olmak-
la övünürdük. Bu sırrımızı sanıyorum arkadaşlarımızdan hep gizledik. 
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Kısacası, bizi eğlendirecek, oyalayacak bir sürü oyunlarımız ve oyuncak-
larımız vardı. Üstelik bu oyunlardan doludizgin tatmin sağlardık. Ço-
cukluğumuz bu yönüyle dolu dolu geçti. İyi, sonuna kadar bir çocukluk 
yaşadık. 

Bu oyunlar içinde en güzeli belki de babalarının marifeti sayesinde oy-
nadıkları Karagöz Hacivat oyunu sayılabilir. Bugün hangi baba acaba 
böylşe marifetlerle muttasıf? “Rahmetli babam, karagöz oyununu iyi 
bilirdi. Karagöz’ün, Hacivat’ın, karagöz oyunlarının öteki kahramanla-
rının kartondan figürlerini çizer, keser; o kahramanların rollerini anlatır, 
biz de karagöz perdesinin arkasında, hemen bütünüyle tuluata dayanan 
oyunumuzu, bizi seyretmeye gelen arkadaşlarımıza sergilerdik. Evet, eli-
mizde, şimdi, bu karagöz oyununun kartondan kesilmiş figürleri de var-
dı. Ama öğretmenimizin, bizden, böyle bir şey isteyebileceğine de ihtimal 
vermiyorduk.”18

Özdenören hemen her paragrafın sonunda “okula götürebilecek kadar ‘değerli’ 
ya da ‘ilgi çekici’ bir oyuncak bulamadık.” şeklinde ironik göndermeler yapıyor. 
Peki, Rasim kardeşlerin oyuncakları yok muymuş?

Elinde somut bir oyuncağı olmadığı için oyuncağı olmadığını zannettiğimiz o 
çocukluk devirlerinin aslında nasıl da eşsiz “oyuncaklar”a sahip olduğunu Ra-
sim Özdenören gibi İlhan Berk de öyle bir anlatmış ki: “Benim hiç oyuncaklarım 
olmadı derken, ben bu dünyada çocuklar gibi oynamadım, koşmadım, atlamadım, 
yüzmedim, ağlamadım, gülmedim demek istemiyorum elbet. Yalnız dünün, bugü-
nün çocukları gibi, benim tahta atlarım, kurşun askerlerim, toplarım, silahlarım, 
taşbebeklerim, su kovalarım, küreklerim, bilyelerim olmadı demek istiyorum…”19

“Altı üstü çocuk ve oyun canım işte!” deyip geçmeyelim. “Çocuk ve Oyun” me-
selesini ciddiye alalım. Hz. Mevlâna’nın çocuk için oyunun ne anlama geldiği-
ne dair şu ihtişamlı uyarısını asla kulak ardı etmeyelim: “Yaşlı bir adam yüz ya-
şında bile olsa oyunla vakit geçirince akıllı sayılmaz; hâlâ ham ve çocuktur. Bunun 
gibi oyun oynamayan bir çocuk da ihtiyardır.”20 İlhan Berk, Mevlâna’nın sözüne 
benzer bir sözü, Mevlâna’dan değil de Pablo Neruda’dan aktarmış: “Neruda; 

‘Oyuncakla oynamayan bir çocuk, çocuk sayılmaz’ demez mi?”21

Ölüm İyiliği

Yazmak, yaşamak ve yaşantıyla bağlantılar kurmak demek. Yazarın tecrübesi, 
hayat deneyimi, okuma ve kültüre hâkim olma becerileri, okuma serüveninin 
kapsam ve derinliği, gözlem gücü arttıkça yazı daha da zenginleşecek ve okura 
daha zengin bir dünya sunulacak demektir. 

18 Özdenören, age., s. 35-39.
19 İlhan Berk, Uzun Bir Adam, YKY., İstanbul 2005, 3. Baskı, s. 32 
20 Mevlânâ, Fîhî Mâfih, Çev.: Meliha Ülker Anbarcıoğlu, MEB Yay., İstanbul 1990, s.  227.
21 İlhan Berk, Uzun Bir Adam, s. 33.
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Rasim Özdenören’in denemelerinde bütün bunlar büyük bir çeşitlilik ve kap-
samlı bir zenginlikle boy gösterir. Hepimizin bildiği bazı deyimleri, kalıp söz-
leri farklı hadiseleri açıklamada kullanırken, anlatılan konu âdeta bir cam 
berraklığında gözlerimizin önüne getirilir. İzah edilen meseleler o kadar net 
anlatılır ki anlatılanı anlamamak mümkün değildir. 

Bu anlamdaki bir denemesinden bahsedelim: Tanzimat’ı ilan edenler, devleti 
bu vesileyle kurtaracaklarını sanıyorlardı; taviz üstüne taviz verdiler, olmadı. 
Sonra birinci ve İkinci Meşrutiyet ilan edildi, yine olmadı. İttihat ve Terakki 
devletin başında kendinde (Birinci Cihan Harbi’ne girmek dâhil) bir sürü ted-
birler aldı, tavizler verdi; çöküş ve yıkılış yine durdurulmadı. Peki neden?

Rasim Özdenören bu ıslahat yahut yenilik hareketlerini bir yazısında ölüm iyi-
liğine benzetiyor. Hani ölüm döşeğindeki hasta, birden canlanır, yüzüne kan 
gelir, herkes artık iyileştiğini vehmeder, ancak tecrübeliler anlarlar ki aslında 
bu ölüm iyiliğidir, tıpkı “mumun, sönmesine yakın birden parlaması” gibi. Ra-
sim Özdenören bu halk deyimini öylesine etkili bir zaman dilimi ve hâl için kul-
lanmış ki, bütün bu hareketlerin neden başarısız olduğu anlaşılmış oluyor. Öz-
denören’e göre bu ıslahatların yaptıranlar bunun sonucunu çok iyi biliyorlardı 
ama yapanların ne yaptıklarından ve sonuçların haberleri yoktu: “Tanzimat’ı 
ilan ettiren güçler Osmanlı’nın bu son ‘iyileşme’sinin gerçek anlamını biliyorlar-
dı. Fakat onun yerli uzantıları bu anlamı okumayı becerememişlerdi. Tanzimat’ın 
arkasından sökün eden birinci ve ikinci meşrutiyetler de mumun tükeniş halinin 
habercisiydi. Ama onu okuyabilecek bir basiret sahibi kimse yoktu ortalarda.”22

Bu metinde geçen basiret kavramı çok önemli. Basiret, eylemlerimizin sonun-
da geleceği de kestirebilmek demek. Devlet adamlarında lazım olan en önemli 
hasletlerden biri. Özdenören’in bu sözleriyle iması belli elbette. Bir devlet dı-
şarıdan gelecek iyileşme destekleriyle iyileşemez, kalkınamaz, ilerleyemez. 
Bu aynen el kaşığıyla çorba içmeye benzer. El kaşığıyla çorba içenin ağzı yanar. 
Sonrası dönemde de Batılı kaşıklarla çorba içmeye ve hep ağzımızı yakmaya 
devam ettik. Anlaşılan Tanzimat ve sonrası süreçte ağzımızın yanması sonra-
ki liderlere pek de örnek olmamış. Bu ölüm iyiliğini ve eğer kalkınacaksak, iler-
leyeceksek bunun kendi kaşığımızla çorba içmekle mümkün olacağını başka 
da yolunun olmadığını son zamanlarda daha yeni yeni anlamaya ve gereğini 
yapmaya başlıyoruz. 

Eğer basiret sahibi devlet adamları -ki onlar sadece küçük değil büyük resmi 
de okuyabilenlerdir- dünü ve bugünü hakkıyla okuyamazsa ve ölüm iyiliğini 
gerçek bir iyileşme sanmaya devam ederlerse neler olacaktır? 

Olacak olanlar şunlardır: “Okumasını becerebilenler görür. Okumasını becereme-
yenlerse, statükoyla birlikte, onun bataklığına çekilir, oralarda kaybolur gider.”23

22 Rasim Özdenören, Siyasal İstiareler, İz Yay., 3. Baskı, İstanbul 2015, s. 161
23 Özdenören, age., s. 162.
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Aslında hayatımızın hemen her safhasında bizim de bu ölüm iyiliği yanılgıyla 
kendimizi aldattığımız olur. Aldığımız pek çok karar, derinlemesine düşünül-
memiştir, sonuçları kestirilememiştir ama biz kararlarımızın bizi selamete 
çıkaracağını düşünürüz. Buradan çıkan sonuç şudur: Kararlarını alırken ölüm 
iyiliği tuzağına düşüp düşmediğimize iyice dikkat edelim.

Paris Sıkıntısı

Modernist Türk aydınında, beni hep hayrete düşürmüş bir “Paris miti” vardır. 
Paris onların Kâbe’sidir, kıblesidir. Paris gidilemeyen, gidilemezse ölmenin 
daha iyi olduğu yerdir. Onlara göre Paris’i görmeyen bir insan dünyada boşu-
na yaşamış demektir. 

Osmanlı Devleti’nin Paris sefaret imamı Hoca Tahsin Efendi, şu beyti bu an-
lamda çok meşhur olmuştur:

Paris’e git hey efendi akl u fikrin var ise 

Âleme gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris’e24

Tanpınar hayatı boyunca Paris’i görme arzusuyla yaşar ve sonunda bu arzu-
suna nail olur. 6 Nisan 1953 tarihli mektubunda arkadaşına Paris’te olma 
sevincini yeni bir balon almış çocuk edasıyla şöyle ifade ediyor: “Paris‟teyim, 
anladın mı kardeşim, Pariste! Ve pusulasız, direksiz bir gemi gibi dolaşıyorum.”25 

Peyami Safa’nın Paris özlemiyle nasıl yanıp tutuştuğunu ifade ettiği şu cümle-
leri modern Türk aydının aşağı yukarı ortak kanaati gibidir: 

“On beş yaşımdan beri benim derunî ömrümün mühim bir kısmı Paris’te 
geçti. Bir kere bile ayağımı atmadığım bu şehrin kıyısını bucağını bile az 
çok bilirim. Hayalen onun içinde çok yaşadım. Fakir, ve daha beteri, ar-
kasız bir halk çocuğu olmanın belâsile, kırıp sararak ve borçlanarak bu 
seyahati yapıncaya kadar büyük Avrupa mektebinin eşiğine adımımı 
atmadığım halde, kitap dedikleri ucuz ve asîl rehberin delâletile onun 
kürsülerine kudretim nisbetinde yaklaşmaya biraz muvaffak olmuştum. 
Şiirlerini ve şarkılarını çok dinledim. Fikirlerinin bütün akıntılarına da-
lıp çıktım.”26

Bu ayrı bir bahistir. Zira son yüz elli yıldır Paris Türkçede bile güzelliğin, es-
tetiğin, gıpta edilecek yerlerin metaforu olmuştur: Erzurum bir şehirdir, ama 
nasıl bir şehirdir? Derler ki: Doğu’nun Paris’idir. Bir kişi filanca şehre gitmiştir. 

“Orası nasıl bir yerdir?” diye sorarsan, eğer çok beğenmişse size der ki: Paris gibi 
bir yer! Hâlbuki bu kişi Paris’i hiç görmemiştir. Ülkemizde pek çok şehrinde 

24 Fatma Büyükkarcı, “Hoca Tahsin Efendi”, http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/tahsin-
hoca-tahsin-efendi, 16.09.2022.

25 Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa, Haz.: İnci Enginün-Zeynep Kerman, Dergâh Yay., 
İstanbul 2008, 2. Baskı s. 48.

26 Peyami Safa’dan aktaran Mert Öksüz, “Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Orhan Okay’a Kültürel 
Sermayenin Dağıtım Merkezi Olarak Paris”, s. 228; https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/1418242, 16.09.2022.
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muhakkak bir Foto Paris vardır! Ne kadar mı var? Google’a yazınız bir zahmet, 
memleketimizde kaç tane Foto Paris varmış, siz de inanamayacaksınız!

Paris muhabbeti bitmez.

Rasim Özdenören “Amasya Huzuru Versus Paris Sıkıntısı” başlıklı bir deneme-
sinde Amasya ile Paris’i karşılaştıran hoş bir yazı yazmış. “Amasya’da insanlar 
elmalar gibi doğal ve tertemiz. Paris’in, insanı çileden çıkaran köpeksilerine rast-
lanmıyor burada, oranın sıkıntısına da” 27 diyor ve bize bambaşka bir Paris çizi-
yor: “Paris’in huzuru da yok. Paris, daha 19. Yüzyılda kitleselleşmiş. Kitleselleşme-
nin bütün pisliklerini sahiplenmiş kişiler artık ‘birey’liklerinden sıyrılmışlar…”28

Rasim Özdenören’in çizdiği bu Paris başka bir Paris’tir elbet. Aslında Paris ne 
odur ne budur; hem odur hem de budur. Ama bu Paris, artık bir şehir olmak-
tan çıkmış; modanın, estetiğini, güzelliğin, sanatın başkenti yapılmıştır. Bıra-
kın Batı hayranı sanatçılarımızı Türkçemizde bile Paris nihai güzelliğin sem-
bolü olmuştur (nasıl olduysa). Rasim Bey’in Paris’le ilgili cümleleri yargıları 
bir ters Paris yazısı olmuş. Bir gün Fransa’da şöyle bir diyalog yaşanır mı acaba: 

- Mösyö, Batı Fransa’da Bordeaux şehrini gördünüz mü?

- Görmem mi efendim, kaç defa gittimse hep büyülenmişimdir.

- Demek pek güzel bir yer!

- Olmaz mı efendim, Amasya gibi bir şehir. Fransa’nın Amasya’sı…

Bu diyalog size komik gelebilir belki. Ama bugün bir gelişmemişlik, bozkırda 
öyle kalmışlık anlamında daha ziyade olumsuz bir ifade ile anlatılan Yozgat, 
çok değil bundan iki yüzyıl önce Batılı seyyahların imrendiği bir şehirmiş: 

“18. yüzyıl ortalarıyla 19. yüzyılda Yozgat’a uğrayan Avrupalı seyyahlar ve göz-
lemciler Çapanoğulları’nın sarayını, Ermeni ve Rumlar tarafından inşa edilen ve 
onların, Türklerin oturdukları konakları, bahçeleri, çeşmeleri, cadde ve sokakları, 
özellikle Cami-i Kebir de denilen Çapanoğlu Camii’ni uzun uzun hayranlıkla an-
latırlar.”29 Peki bugün ne olmuş bu Yozgat’a? Kısaca bugün Çapanoğulları’nın 
muhteşem Yozgat’ının yerinde yeller esiyor diyebilirim.” Bu cümlelerin bir gün 
Paris için de kullanılmayacağını kimse garanti edemez veya dünyadaki her-
hangi bir şehir için.

Mesele Paris değil elbette. Kimsenin Paris’i anlattığı yok. Paris neyin simgesi 
olarak görülüyorsa aslında Paris’in zatında o simge anlatılıyor.

27 Rasim Özdenören, Kent İlişkileri, İz Yay., İstanbul 2018, 5. Baskı, s. 43
28 Özdenören, age., s. 42.
29 Ahmet Yaşar Ocak, Arı Kovanına Çomak Sokmak, Söyleşi: Haşim Şahin, Timaş Yayınları, 

İstanbul 2014, s. 18.
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Okumaz Yazmazlar Ne Yaparlar

Özdenören, “Açlık, Okuma-Yazma, Suç” başlıklı bir denemesinde, BM’nin ilan 
ettiği “Gıda Günü” hakkında bir deneme kalem almış. “Birleşmiş Milletler dün-
yamıza bir gün daha kazandırdı” dedikten sonra BM’nin bazı istatistiklerini 
vermiş yazıda. Mesela bunlardan birine göre “Gelişmekte olan ülkelerin insan-
larının yüzde 40’ı okuma yazma bilmemektedir ve çocukların yüzde 30’u eğitimin 
her türünden yoksundur. Oysa askeri harcamaların yüzde 5 oranında azaltılma-
sıyla 200 milyon çocuk doyurulabilir. 100 milyon çocuk okula kavuşabilir. 25 mil-
yon insan okuma yazma öğrenebilir…”30

Bu istatistikleri veren Özdenören, yazısında BM’nin hesaplarını esas alarak 
askerî harcamaların yüzde 25 kısılması durumunda yeryüzünde aç insan kal-
mayacağını hesaplamış. Peki o zaman BM neden bu işi yapmıyor? Rasim Öz-
denören’in bunun imkânsızlığına dair cevabı da çok ilginç. BM’nin bu teklifi 
asla hayata geçirilemez, çünkü “BM dediğimiz örgüt her yıl askeri harcamalara 
milyarlar yatıran devletlerin elindedir”31 ve bu devletler “çok tatlı kârlar bırakan 
silah ticaretinden asla vazgeçmeyeceklerdir.” 

Burada Rasim Özdenören bir şeyi daha sorguluyor ki asıl vahim olan burasıdır. 
Ona göre bu “gelişmiş” ülkelerin, gelişmemiş ülkelerin okuma yazma bilip bil-
memesi, aç kalıp kalmaması hiç umurunda bile değildir, onlar kazanacakları 
paraların peşindedirler. Aslında o gelişmemiş olan ülkelerdeki okuryazarlık 
oranlarının artmasını istemesi BM’nin iyi niyetinden değildir. Peki niçin isti-
yor BM ve onu yöneten güçler gelişmemiş ülkelerdeki okur yazar oranlarının 
artmasını? 

Rasim Özdenören BM’nin bu “okuma aşkı”ndan işkillenmiş. Okuma yazma 
oranlarının artması insanın aydınlanmasında ve eğitiminde şüphesiz ki en 
önemli başlangıçtır ve bu asla hafife alınmamalı, aksine teşvik edilmelidir. 
Peki Rasim Bey’in işkillendiği durum nedir? “Ama bir takım örgütlerin (BM gibi) 
sürekli ve ısrarlı bir biçimde aynı sloganı üflemesi bunun altında yatan ve fakat 
gözlerden kaçırılmak istenen gerçekler üzerinde düşünmeye itiyor insanı”32

Nedir mi bu gözlerden kaçırılmak istenen gerçekler? Okuma yazmanın yaygın 
hâle getirilmesinde aslında sinsi bir sömürü düşüncesinin gizlenmesi: “Günü-
müzde okuma-yazmanın yaygınlaşması kitlelerin ‘yığınlar’ haline getirilmesinin 
bir aracı olarak kullanılmaktadır. Görünüşte masum, insancıl, yararlı gibi duran 
pek çok olgu gibi, okuma yazma da insanların hayat standartları çevresinde ‘ho-
mojenleşmesi’ne, iddia edildiğinin tersine insanların yığınlar olarak etkin konum-
lara geçmesine değil fakat gitgide edilgenleşmelerine yol açmaktadır. Günümüzde 
okumayı-yazmayı öğrenen her insan, tüketim ekonomisinin ‘aktif üyesi’ olarak 
hareket edecektir. Yani kendisinden istenilen her şeyi kendi özgür iradesiyle isti-

30 Rasim Özdenören, Yaşadığımız Günler, İz Yay., İstanbul 2015, 8. Baskı, s. 195.
31 Özdenören, age., s. 196.
32 Özdenören, age., s. 197.
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yormuş yanılgısına düşecektir.”33 Bu sözün iması belli elbette. Yani Özdenören’e 
göre BM’yi elinde tutan bütün insanlığı somuran bir sömürü sistemi kurmuş, pa-
raya doymamış ve asla da doymayacak devletler demek istiyorlar ki: Okuma yaz-
ma öğren ki seni daha iyi sömürelim!

Rasim Özdenören’in bakışı, çok iyi bildiğimizi zannettiğimiz meselelere bile 
yeni bir gözle bakmamıza davet ediyor, bunun özü şu: Şeyler, asla bilindiği gibi 
değil. Onun;

Sağa sola harcama, 
At kumbarana dursun 
Hiç farkında olmadan 
Bir gün zengin olursun. 
Al sende bir kumbara, 
Para biriktir, para. 
Boş yere harcayıp 
Düşünme kara kara.34

nakaratlarıyla bir zamanlar “tasarruf” edebiyatı yapanların bu sözlerinin as-
lında nasıl yorumlanması gerektiğini, “tasarruf yapmak” bilincini bile, ger-
çekte kapitalizmin nasıl sömürdüğü anlamak için “Tüketim Baskısı”35 başlıklı 
yazısını okumanız gerekiyor. Bu yazıda, vahşi kapitalizmin insanlara “tasarruf 
yapın!” derken bununla tam olarak ne anlatmak istediği çok iyi anlatılmış ki, 
normal bir okuyucu olarak bizim bilincine varabileceğimiz bir ayrıntı değil bu. 

Deneme yazanlar, okurlara yeni denemelerin kapılarını da açıyorlar; onları 
hem çok farklı açılardan, daha derin, daha zengin, daha donanımlı bakışlara 
ve anlayışlara davet ediyorlar hem de denemelerde ele alınan konular hakkın-
da okunduğu çağın gözü ve birikimiyle yeni okumalar teklif ediyorlar. 

Rasim Özdenören’in denemeleri bu açıdan hepimize yeni kapılar açıyor. Açı-
lan bu kapının bizi ne kadar zengin bir yolculuğa davet ettiğini ve sonuçta da 
nasıl bir engin donanımla dönülebileceğini anlamak için, kardeşi Alaeddin 
Özdenören’in şiir yazıları hakkındaki çeşitlilik ve çok zengin metinlerarasılık 
üzerine yazılan şu satırların aynıyla Rasim Özdenören’in denemeleri için de 
pekâlâ tekrarlanabileceğini ifade etmek istiyorum: “Kapı adlı yazısı İncil’den, 
Hz. İsa’ya ait bir sözle başlar… Sonra Mevlana’nın Mesnevi’sinden konuyla ilgili 
bir bölüm, ardından Kur’an-ı Kerim’den bir alıntıdan sonra ‘çağrısımsal tahkiye’ 
başlar… Özdenören’in bazı yazılarında ansızın bir şiirden felsefi meselelere geçiş 
yapılır ve şiir, felsefenin derin sularında devam ettirilir. Okur felsefenin derinlik-
lerine kendisini kaptırıp Heidegger, Bergson, Pascal, Egzistansiyalizm, Sartre ile 

33 Özdenören, age., s. 197.
34 Özdenören, age., s. 114
35 Özdenören, age., s. 111-116.
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yoğrularak tam çıktığını zannettiği anda tekrar hikâye anlatıcısı devreye girer ve 
yaşanmışlıklarla/anılarla karışık tahkiyeyi sürdürür.”36

Rasim Özdenören’in yazdığı denemelerdeki bakış açılarına ve yargılarına ka-
tılıp katılmamak değil elbette mevzumuz. Kendimizi daha da zenginleştir-
mek ve düşünce yollarımızı daha da renklendirmek için denemeler okumaya 
mecburuz, zira girişte de dediğimiz gibi denemeler yazarların özlerinin özüdür. 
Hepimiz o özlerden beslenmeye muhtacız, kendi özümüzü beslemek ve bir gün 
birilerini özümüzden beslemek için. Ama zihinlerimizi arındırmadan ne bes-
lenmemiz mümkün ne de muhtaç birilerini beslememiz. 

Peki zihinlerimizi nasıl arındıracağız? Rasim Özdenören bize zihinlerimizi na-
sıl arındıracağımızı anlatmaya çalışmış yazmış olduğu yüzlerce deneme ile. 

“Bismillah” deyip birinden başlamanız gerekiyor. Eminim, teklif ettiği arınma 
yöntemlerine katıldıklarınız katılmadıklarınızdan kat kat fazla olacak.

36 Selim Somuncu, “Şiir Çözümleyen Değil Şiir Düğümleyen Denemeler: Alaeddin 
Özdenören’in Şiir Yazıları”, Hece Dergisi Deneme Özel Sayısı, Haziran-Temmuz-Ağustos 
2020, S 282/283/284, s. 614, 617.


