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Rasim Özdenören edebiyat ve düşünce dünyamızda önemli izler bı-
rakarak 23 Temmuz 2022’de aramızdan ayrıldı. Yaşı 80’in üzerinde 
olmasına rağmen hâlâ yazmaya ve üretmeye devam ediyordu. Vefatı 
ani oldu usta kalemin. Özdenören edebiyat, kültür ve sanat âleminde 
örneğine pek az rastlanan vefa ve muhabbete sağlığında nail olmuş-
tu. Nitekim 2015 yılında ülke çapında en muteber ödüllerden birine, 

“Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü”ne, edebiyat alanında 
layık görülmüştü.

Türk Dili dergisinde bir müddet Yazı Kurulu üyeliği de yapan Rasim 
Özdenören’e ahde vefamızı kendisine ithaf edilecek bir özel bölüm 
ile göstermeyi arzuladık. Niyetimiz yıl sonuna kadar onun hakkında 
kapsamlı bir dosya hazırlamaktı. Ancak yazarlarımızın Özdenören’e 
olan hüsnüteveccühleri, bu dosyayı daha erkene almamıza vesile 
oldu. Vefatından bu yana geçen üç aylık sürede edebiyat camiasında 
daha başka dergilerin de Özdenören üzerine dosya ve özel sayılar ha-
zırlamış olması, kendisine olan saygı ve muhabbetin bir tezahürüdür.  

Edebiyatımızın gül yetiştiren adamı Rasim Özdenören, düşünce dün-
yamızın da deniz fenerlerinden biriydi. Her metni bir gül mesabesin-
de olan Özdenören, ortaya koyduğu eserleriyle hem edebiyat hem de 
fikir bahçemizde güzel rayihalar bırakarak aramızdan ayrıldı. Kavga 
etmedi, izah etti. Bağırmadı, konuştu. Kırmadı, gönül aldı. Sade yaşa-
dı, sade yazdı, sade öldü. Cenaze merasimine ise devletin en üst kade-
mesi katıldı. Burada bir tezat değil bilakis ders niteliğinde bir manza-
ranın olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Rasim Özdenören çok yönlü bir şahsiyetti. Dosyayı hazırlarken ken-
disinin bütün yönlerini ele almak istedik. Eserleri üzerine derinlikli 
yazılarla onun hayatına dâhil olmuş isimlerin hatıralarını yan yana 
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getirmeye çalıştık. İlk gençliğinden vefatına kadar hayatında önemli bir yer 
tutan dergicilik bahsine ayrıca değindik. Özdenören üzerine lisansüstü tez 
hazırlamış isimlerin yazılarına yer verdik. Necip Tosun ile Özdenören’in öy-
kücülüğü üzerine uzun soluklu bir söyleşi yaptık. Buna ilave olarak edebiyat 
dünyamızın önemli isimlerinin katıldığı kapsamlı bir soruşturma hazırladık. 
Elbette Rasim Özdenören üzerine daha fazlasını söylemek her zaman için 
mümkün. Türk Dili de bu dosya ile söyleneceklere bir katkı sunabilirse hane-
mize kâr olarak yazılacaktır. 

Rasim Özdenören’in 2003 yılında vefat eden ikiz kardeşi Alaeddin Özdenö-
ren’in “Cahit Deyince” şiiri, artık “Rasim Deyince” diye de okunabilir:

Cahit deyince aklıma sular yıldızlar
Alınlarında şafak örülü
anneler babalar
Gözleriyle gül toplayan çocuklar
Çöl rüzgârları kervanlar
Denize atılmış ağlar
Kalbe dökülen ırmaklar gelir.
Cahit deyince aklıma
İçinde bütün çiçekleri taşıyan sevdalar
Aşklar arkadaşlıklar gelir
Sait gelir Akif gelir Erdem gelir Rasim gelir.

Edebiyat dünyamıza sadece eserleri ile değil dostluklarıyla da iz bırakarak ara-
mızdan ayrılan “Yedi Güzel Adam”a ve hassaten Rasim Özdenören’e rahmet ve 
saygıyla…


