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Müslüman bir sanatçı için hayatın anlamını sorgulamak, onu hikâ-
yenin en başına götürür. Orada, cennetten düşen bir varlıkla karşı-
laşırız. Âdem ve Havva’nın dünyaya sürgünü, düşüşle başlayan en 
kanonik, en evrensel hikâyenin başlangıcıdır. Düşme hâli, dünya ha-
yatı boyunca her insanda kendini tekrar eden Sisifosvari bir buhran-
la devam edecektir. Rasim Özdenören, modern bireyin sarsıntılarını, 
ruhsal çıkmazlarını, çaresizliğini anlatmayı kendine amaç edinmiş 
bir öykücü olarak hayata ve insana dair soruların peşinden koşmuş, 
bu koşu esnasında soruların çoğalmasından endişe etmemiş, bu tav-
rı usta öykücüyü varoluşçu düşünceyle akraba kılmıştır. Felsefede 
Kierkegaard’la, edebiyatta Dostoyevski’yle milatlandırılan varoluşçu 
tutum, Batı’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan büyük yı-
kımla birlikte iyice görünürlük kazandı. Varoluşçu düşüncenin Türk 
edebiyatında karşılık bulması 1950’li yıllara denk düşer. Toplumsal 
değişim, göç ve modernleşme sancılarının beraberinde getirdiği yal-
nızlaşma ve yabancılaşma duygusu, Türk aydınının elinde Batı’da-
kinden farklı, kendine özgü bir hüviyet kazanacaktır. Nitekim bu va-
roluşçu yönelim, İkinci Yeni şiirinin de kuluçkası olmuştur.

Sanatçının kolektif seslere, sloganlara, ezberlere kulaklarını tıkayıp 
kendi içine çekilmesi, orada hayatın anlamı ya da anlamsızlığıyla 
yüzleşmesi, Türk edebiyatında o güne kadar ezici üstünlüğü olan 
toplumcu gerçekçi anlayışa karşı ilk başkaldırı hareketi olmuştur. 
Sait Faik’in Alemdağ’da Var Bir Yılan adlı öykü kitabı ile Ahmet Ham-
di Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı edebiyatta bireyin 
iç dünyasına yönelişinin öncülerindendir. Nitekim bu felsefi akımı 
kısa süre sonra Demir Özlü, Ferit Edgü ve Leyla Erbil gibi edebiyatçı-
ların eserlerinde görülmeye başlanacaktır. 
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İşte Rasim Özdenören, 1957 yılında, henüz on yedi yaşındayken Varlık dergi-
sinde “Akar Su” adlı öyküsünü yayımladığında, Türk öykücülüğü kendisine 
metafizik bir kapı aralayacak isimle karşılaştığının farkında değildi. Nitekim 
sonraki yıllarda Rasim Özdenören, seküler bunalımlar çerçevesinde süregi-
den varoluşçu duyarlılığa İslami bir derinlik kazandıracaktır. Peki Rasim Öz-
denören’in düşünce dünyasını büyük ölçüde belirleyen bu İslami hassasiyetin 
kaynağı neydi? 

1940 yılının Mayıs ayında Kahramanmaraş’ta doğan Rasim Özdenören’in dü-
şünce dünyası ve edebî tavrı Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerin-
de şekillendi. Çocukken ninesinden dinlediği masallar, ikizi Alaeddin Özdenö-
ren’le birlikte harıl harıl okuduğu Hz. Ali Cenkleri, onun muhayyilesini erken 
yaşlarda zenginleştiren ve bir medeniyet anlayışıyla kodlayan ilk karşılaşma-
lardı. Gençlik yıllarında Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, M. Akif İnan gibi son-
raki yıllarda her biri edebiyatta önemli yer edinecek isimlerle dostluğu; daha 
sonra Nuri Pakdil ve özellikle Sezai Karakoç’la tanışması onun düşünce dün-
yasında derin tesirler bırakacaktır. Özdenören, taşrada yaşarken bile Ankara 
ve İstanbul’da çıkan edebiyat dergilerinin neredeyse hepsini takip etmektedir.

Bu sırada Türk ve dünya edebiyatıyla bağını güçlendirecek, bu bağ sonraki 
yıllarda onun öykü anlayışına çokça katkı sağlayacaktır. Nitekim 1954-1955 
yıllarında Ömer Seyfettin’in külliyatını okuduğunu söyleyen Özdenören, “Öy-
künün kendine özgü kuralları varsa, bu kuralları Ömer Seyfettin’den öğrendi-
ğimi itiraf etmeliyim.” diyecektir.1

Nuri Pakdil, 1962 yılında askere giderken Rasim Özdenören’e muhakkak Sezai 
Karakoç’la tanışmasını tavsiye etmiş, o da Cahit Zarifoğlu ve kardeşi Alaeddin 
Özdenören’i alıp Sezai Karakoç’un yanına gitmiştir. Bu karşılaşma, Müslüman 
varoluşçu yazar Rasim Özdenören’in edebî bir şahsiyet olarak doğumunun işa-
ret fişeğidir. Sezai Karakoç’un telkinleriyle yazı hayatına ara vermeden devam 
eden Özdenören, Diriliş’in de mutfağında yer almış, ilk öykü kitabı Hastalar 
ve Işıklar, 1967’de Sezai Karakoç rehberliğinde yayımlanmıştır. 1973’te ikinci 
öykü kitabı Çözülme ise Nuri Pakdil’in yönettiği Edebiyat Yayınları arasından 
çıkacaktır. Bir yıl sonra da Çok Sesli Bir Ölüm raflardaki yerini alacaktır.

Özdenören’in bu üç öykü kitabı, Türk edebiyatının kapılarını metafizik derin-
liğe ve mistik gerilime aralamıştır. Yazı ve öyküleri Büyük Doğu, Diriliş, Edebi-
yat ve Mavera adlı dönemin etkin düşünce ve edebiyat dergilerinde yayımlanır. 
Onun fikirlerinin yer aldığı denemelerinde de bir öykücü ihtimamının ege-
men olduğu görülür. Özellikle Mavera, sonraki yıllarda onun Cahit Zarifoğlu, 
Alaeddin Özdenören, Erdem Beyazıt ve Akif İnan’la birlikte çıkaracağı dergi-
dir. Bu derginin edebî tavrında Özdenören’in imzası vardır. Mavera’nın Büyük 
Doğu, Diriliş ve Edebiyat dergilerinden farkı, lider merkezli olmaması ve onlara 

1 Rasim Özdenören, Ruhun Malzemeleri, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, s. 145.
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nazaran çok sesli yapısıydı. Rasim Özdenören’in çok sesli düşünce dünyası, öy-
külerinde de kendini gösterecektir.

Rasim Özdenören, varoluşçu edebiyata, Müslüman duyarlılığa sahip bir öykü-
cü olarak eklenir. O, yaşadığı toplumun geleneksel değerleriyle modern dünya 
arasında ortaya çıkan gerilimin göz ardı edildiğini düşünmektedir. Ona göre 
insanın yalnızlığı, yabancılaşması, açmazları, krizleri, dindar-seküler ayrımı 
yapmaksızın herkes için geçerlidir. Modern toplumda dindar bireyler de an-
lam arayışı içindedir. Özdenören’in bu temel yaklaşımı, onu içinde bulunduğu 
İslami camiada özgün, müstakil bir yere oturtur. Söz gelimi onun öykü kişileri, 
başarılı, muvaffak, aklı başında insanlarından değil; yenilmiş, yerini bulama-
mış, huzursuz ve kararsız bireylerden oluşur. 

Özdenören, öykü yazmanın yanı sıra öykü, roman ve edebiyat üzerine de ya-
zılar yazmış, poetik duruşunu bu yazılarda ortaya koymuştur. Öyküyü en ya-
lın hâliyle “anlatmak” olarak tarif eden usta öykücü, bu noktada yazarı “Neyi 
anlatacağım?” sorusunun beklediğini ama gerçekte bu sorunun “Nasıl anla-
tacağım?” şeklinde düzeltilmesi gerektiğini savunur. Onun için edebiyatta bi-
çim, öz kadar değerlidir: “Öykü yazarı, öykü biçiminde anlatmanın üstesinden 
gelebilen kişidir. Demek ki, öykü anlatmanın bir biçimi olduğunu söylüyoruz. 
Öyküyü öykü kılan bu ‘biçim’dir de diyebiliriz.”2 Öykü yazmak onun için her-
hangi bir edebî eylem olmanın ötesinde varoluşsal ve kaçınılmaz bir ifade şek-
lidir: “Yazmayı, aktarmayı, başka hiçbir vasıta ile aktarmayı başaramayacağı-
nız öyle bir şeyle karşı karşıya bulunuyorsunuz ki, orada yalnızca bir tek şey 
kalıyor elinizde: öykü.”3 

Üsluba sadakatle bağlı kalan Özdenören, öykülerinde bu üslubu kullanarak fo-
toğraflar çeker. Bu fotoğraflar bazen bir anın detaylıca anlatılmasına bazen de 
genişletilmesine, geriye ve ileriye doğru derinleştirilmesine dayanır. Öykünün 
tam olarak anları ve insan duygularını resmetmek olduğunu erken dönemde 
fark eden Özdenören bunu şöyle anlatır: “Diyordum ki bir ânın içine sıkışıp 
kalmış bir yaşantı parçasını anlatmayı dene: Örneğin bir çehreden bir anda 
gelip geçen bir gülümsemeyi anlat ya da göz pınarına birikmiş bir damlanın 
yanaktan süzüldüğü ânı hedefle ve o ânı yakalamaya çalış. Bu, bir bakıma, bir 
fotoğraf makinesinin bir anda tespit ettiği bir görüntünün kelimelerle ifadeye 
vurulması demek oluyor”4 O, yazmayı sadece resmetmek amacıyla kullanma-
mıştır. O an üzerinde derinleştikçe insana dair başka hiçbir yerden elde edile-
meyecek bulgular gün yüzüne çıkacaktır. 

Modern insanın problemlerini yine modern yöntemlerle öyküleştiren Özde-
nören, bilinç akışı, şiirsel anlatım, iç monolog gibi imkânları sonuna kadar 
kullanmıştır. Hemen her öyküsünde dikkatli gözlemlere ve derin tahlillere, 

2 Özdenören, age., s. 145.
3 Rasim Özdenören, Yazı, İmge ve Gerçeklik, İz Yayıncılık, İstanbul 2003, s. 147.
4 Özdenören, age., s. 144.
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varoluşsal sorgulamalar eşlik eder. Bireyin iç sesine odaklanır; bir insanın 
gerçek hikâyesinin onun hayatının dış çizgilerinde değil, iç dünyasında saklı 
olduğunda ısrarcıdır. Her öyküsünde bir merkez düşünce vardır. O düşünce 
İslam’dır. Fakat İslam’ı algılayış biçimi alabildiğine insan odaklıdır. Düşünce, 
onun öyküsüne halel getirmez. Öykülerindeki felsefi arka plan, anlatıya güç 
verir. Özdenören, bir sahneleme ustasıdır ve ayrıntıları işleyiş biçimi, gerçek-
liği daima canlı tutar. Bütün bunları aynı anda başarmasıyla o, durum öykü-
sünde derslere konu edilesi bir dikkat ve estetik ortaya koymuştur.

Rasim Özdenören, öyküde imgeleri titizlikle kullanır. Eşyayı, sahneyi tasvir 
ederken anlatının temel parçası kılar. Hikâye bir noktayla başlar ve gittikçe 
açıklığa kavuşur. Sahnenin, karakterin ve sembollerin gerisinde daima bir 
muhakeme gölgesi gezinir. Her şeyin birbiriyle irtibatı, ilintisi vardır. Sıklıkla 
kullandığı fotoğraflama tekniği, zamanı dondurmayı değil, aksine o anı ya-
kından seyrederek ölümsüz kılmayı amaçlar. Betimlerken canlandırır, can-
landırırken hayata dâhil eder. Onun bazı kahramanları, hayattan esere değil, 
eserden hayata karışacak gibidir. Denemelerinde de gözlemlenen en belirgin 
özelliği, ayrıntıları ihmal etmeyişidir. Bu tam anlamıyla onun öykücü tavrın-
dan kaynaklanır. Ona göre hikâye zaten nüansları yakalama sanatıdır. Öykü-
yü romandan ayıran temel özellik budur. Öykü, hayatı bütünüyle kucaklamaz, 
bir enstantane üzerinden kavrar. Nitekim “Roman bir savaş alanıdır, oysa 
hikâye düello sahnesidir.” der.5 Büyük hikâyeler değil, küçük sıradan insan 
hikâyeleri anlatır. Ama bu hikâyeler insanoğlunun büyük hikâyesine kolayca 
eklemlenir. Çünkü ölüm, hayat, günah, haz, yasak, teslimiyet gibi temel ol-
gular derinden derine kadim metinlere yaslanır. Örneğin “Kuyu” öyküsünde 
modern bir Yusuf kıssası anlatır. İlk kitabı Hastalar ve Işıklar’dan son öyküle-
rine kadar sanatının merkezinde birey vardır. Bireyin iç dünyasında yaşadığı 
çatışma, uzlaşma, gerilim ve gelgitler onun yetkin kaleminde bir anlatı şöle-
nine dönüşür. Zaman zaman şiirselliğin ötesine geçerek şiir olur. İkinci öykü 
kitabı Çözülme’de her ne kadar kültürel değişim ve Batılılaşma gibi toplumsal 
konuları anlatmış olsa da yazarın merkezinde yine insan vardır. Çok Sesli Bir 
Ölüm’de ise bilinçaltının karanlık dehlizlerini yoklar, bastırılmış duyguların 
insanda temayüz edişinin izin sürer. Taşraya odaklanarak oradan evrensel bir 
dram çıkarır. Denemelerindeki İslami yaklaşımlar, öykülerine soyut hüzmeler 
şeklinde sızar. Ölüm, aşk, kadın, çözülme, yabancılaşma, çocuk, ev ve kent ya-
şamı gibi temel konular etrafında genişleyen öykülerinde tasavvufi unsurlar 
da geniş yer tutar. 

Denize Açılan Kapı, tasavvufi geleneğin güncel, modern ve estetik bir yoru-
mudur aslında. Varoluşçu arayışlar, tasavvufi yaklaşımlarla zenginleştiri-
lir. Kitapta yer alan “Bir Adam”, “Karşılaşma”, “O Zaman”, “İt” ve “Öteki” gibi 
öyküler nefisle hesaplaşan tipleri barındırır. Ansızın Yola Çıkmak kitabındaki 
öykülerde bunalım egemense de özellikle “Bir Kapı’nın Önünde”, “Okaliptüs”, 

5 Rasim Özdenören, Ruhun Malzemeleri, İz Yayınları, İstanbul 2009, s. 157.
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“İçi ve Dışı”, “İki Leyla”, “Mum”, “Boyalı Ölü”, “Maske”, “İskelet” öyküleri tasav-
vufi aydınlanmayla çıkışa doğru yürür niteliktedir. Rasim Özdenören’e göre 
hayatın anlamıyla ilgili sorular, her zaman ve herkes için mümkündür. Onun 
öykülerinde kahramanlar sıklıkla kendilerine “Ben kimim?” sorusunu sorar. 
Bu bazen “Mani Olunmuş Adam”, “İçi ve Dışı” ve “Ricat” adlı öykülerinde ol-
duğu gibi kahramanların bizzat dilinden dökülür bazen de öykünün ruhuna 
sirayet etmiş şekilde tecelli eder. Kimi öykülerinde ağızları da kullanan yazar, 
varoluşsal sorunların şehirli bireyin veya elitlerin tekelinde olmadığını, taşra-
lı sıradan insanların da insanlığın yakıcı, evrensel sorularıyla yüzleşebileceği-
ni ortaya koyar. 

Rasim Özdenören, ilk öykü kitabı Hastalar ve Işıklar’dan (1967) son öykü kitabı 
Kör Pencereler’e (2022) kadar yarım asrı aşan öykü yürüyüşünde kaleme aldığı 
on üç öykü kitabıyla modern insanın içsel hikâyesini anlatmayı amaçlamıştır. 
Bunu yaparken Türk romanında ve hikâyesinde olmayışından daima yakındı-
ğı “metafizik gerilimi” öykülerine temel dayanak yapmış, böylece Türk öykü-
süne mistik bir derinlik kazandırmıştır.

Bir yerde gerilimin olabilmesi için orada zıt kutuplar arasında sürtüşmelerin, 
içsel çekişmelerin, gelgitlerin ve savruluşların mevcut olması beklenir. Mo-
dern anlamda kurmaca bu çelişkilerin meyvesidir. Aşk-nefret, iyilik-kötülük, 
sadakat-ihanet, inanç-inkâr, hayat-ölüm gibi bir yandan insan ruhunu çarmı-
ha geren bir yandan yaşam enerjisine gark eden gerilimler olmasaydı muh-
temelen bugün bir dünya edebiyatından söz edemezdik. Kurmacanın anlatı 
sanatına getirdiği çok boyutlu imkânların erken yaşlarda farkına varan Rasim 
Özdenören, insanın buhran anında anlaşılabileceği kanaatindedir. Bu yüzden 
onun öykülerinde genelde insanı bir sarsılma veya yıkılma esnasında seyre-
deriz. Bedeni değil ama ruhu çarmıha gerilen kahramanlar, okuru varoluşsal 
sorgulamaların eşiğine vardırır. “Müslümanın bunalımı olmaz.” fikrine daima 
karşı çıkan Özdenören’e göre bunalım insana mahsustur. İnsan buhran sahibi 
bir varlıktır ve tam da bu yüzden eşrefi mahlukattır. Doğal olarak Müslüma-
nın da bunalımı olacaktır. Ona göre, ümit ve korku arasında konumlanmış bir 
varlığın bunalımdan uzak kalması imkânsızdır. 

Bireyin olgunlaşmasını yaşadığı içsel buhranların sonucu olarak gören Ra-
sim Özdenören, sarsılmış veya karamsar kimselerin öyküsünü anlatmanın, 

“umutsuzluğu” çoğalttığı kanaatinde değildir. Onun amacı, gerçeği olduğu gibi, 
üzerinde derinlemesine düşünülmesine imkân verecek şekilde gözler önüne 
sermektir. Usta öykücünün bu konudaki düşüncesi nettir: “Umutsuz olmak 
Müslümana haram kılınmıştır. Bizim insan olarak umutsuzluğumuz yok. Tam 
tersi var, bu, insanlarımızı bir bakıma pervasızca diyebileceğim bir tavırla or-
taya koymak, bizim meselemiz bu. Yani bu malzemeyle bir şey olacaksak ola-
cağız, bir şey olamayacaksak yine bu malzemeyle olamayacağız. Yani umut en 
kötü zamanda bile umutsuzluğun döşünden çıkar. Başka bir yerden, insanın 
dışındaki başka bir yerden Allah, zembille indirmez. O mevcut onun içinde-
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dir. Umutsuzluk da umut da. Sen yeter ki o malzemeni nasıl kullanacağını bil. 
Öykücünün görevi tekrar ediyorum, yol göstericilik değil, en azından benim 
telakki tarzım böyle. Yol göstericilik misyonum olduğunu düşünmüyorum 
öykü yazarken.”6

Öte yandan Özdenören öykücülüğü, insanın büyük yeryüzü yürüyüşünde 
tehvidî bir merkeze bağlıdır. Her kahramanda biricikleşen ve kendine mahsus 
bir ifade kazanan bu merkez, hayatın anlamını “aşkın olanda” keşfetmeyi ön-
görmekteydi. O, edebiyat üzerine kaleme aldığı yazılarda metafizik romanın 
hayranı ve savunucusu olmuştur. Peki neydi metafizik roman? Yazar bu soru-
nun cevabını, Ruhun Malzemeleri’nde şöyle verecektir: “Metafizik roman, ro-
manı belirsiz, mevhum bir düşünce veya temel üzerine kurmak demek değil-
dir; insanın evrene bakışını, onun Tanrı, ahiret, ölüm, hidayet, zaman, iman, 
kader, günah, hayır ve şer vb. karşısındaki tavrını tespit etmektir, acılarına 
evrensel bir anlam vermektir.”7 Özdenören’e göre “gerçekle alışveriş” ancak bu 
şekilde olurdu. Ne var ki Türk edebiyatında bu tavır ihmal edilmişti. Türk ro-
mancıların öncelikli görevi, Türk insanını politik sınırların dışına çıkarıp ev-
rensel kimliğiyle romanlaştırmak olmalıydı. İşte onun Dostoyevski hayranlığı 
da tam bu düşünceler ışığında açıklığa kavuşur. Nitekim Dostoyevski’yi aynı 
eserinde, insan ruhunun ufuklarına her yönden koşmaya çalışan bir romancı 
olarak tanımlar.

Özdenören için nihai olarak sanat, en büyük sanatçıyı anlama çabasıdır. Sanat 
eseri, insanı estetik yoldan mistik alana çekmeliydi. Bu alan akla aykırı olma-
yan ama aklın sınırlarını aşan bir alandır. O, Müslüman bir sanatçı olarak ka-
lemini hayatı anlamak, anlamlandırmak gibi temel insani meseleler etrafında 
kullandı. Müslüman’ın acz bilinciyle İslam estetiğini, modern bir yaklaşımla 
yeniden kurguladı. Türk öykücülüğüne yeri doldurulamaz metafizik bir de-
rinlik armağan etti.

6 Emir Osmanoğlu-Ekrem Özdemir, “Rasim Özdenören’le Söyleşi: Huzurun Öyküsü Olmaz”, 
Mağara, 2001, s. 40.

7 Rasim Özdenören, Ruhun Malzemeleri, İz Yayınları, İstanbul 2009, s. 81.


