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Bilindiği gibi Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu; Alaeddin Özde-
nören, Erdem Bayazıt ve diğerleriyle birlikte ilk gençlik yıllarında 
başlayan tanışıklıklarını sonraki yıllarda da sürdürmüş ve edebiyat-
ta bir topluluk (Mavera Topluluğu) oluşturacak şekilde, bu bir arada 
oluşu nitelikli hâle getirmişlerdir. Topluluğun en çok öne çıkan iki 
isminin şiirde Cahit Zarifoğlu, öyküde ise Rasim Özdenören olduğu 
da edebiyat kamuoyunun genel olarak kabul ettiği bir olgudur. İlk 
gençlik yıllarından başlayarak biyografilerindeki iç içelik, yayın faa-
liyetlerindeki birliktelik, aynı düşünce ve sanat anlayışını taşımala-
rı onların yazdıklarında tematik veya teknik bakımdan da ortaklık-
lar taşıyıp taşımadıkları sorusunu düşündürmektedir. 

Türler arası karşılaştırmaların temel sorunu, edebî türün gelene-
ğinin belirlediği biçimsel özelliklerin ve biçim/içerik bağıntısının 
türü kendine özgü kılan temel faktör oluşudur. Bu yüzden biçimin 
türün ayırıcı unsuru olduğunu göz önünde bulundurmadan iki 
metin arasında karşılaştırma yapmak neredeyse mümkün değildir. 
İçeriği görünür kılmanın imkânı olan biçim, kelime seçiminden 
dilin sayfa üzerindeki her türlü düzenlenişine kadar uzanan yapı-
sıyla, aslı oluşturan ögelerin sadece taşıyıcısı değil aynı zamanda 
niteliğinin de belirleyicisi hâline geliyor. Bu da gösteren-gösterilen 
ilişkisinin basitçe kavranabilecek bir düzenlemeden daha fazlasına 
işaret etmesi demektir.  Yani biçimsel olarak ortak yahut benzer gö-
rülen unsurların, her zaman doğrusal bir neden-sonuç bağıyla aynı 
düşünce veya duygu ögesine iletmesi mümkün olabileceği gibi tam 
tersine çok farklı göndermelere de ulaştırabileceği olasılıklar içeri-
sindedir. Bu durumda şiir ile hikâye/öykü türleri arasındaki karşı-

BİR DUYARLILIĞIN FARKLI TÜRLERDE 
TEZAHÜRÜ: CAHİT ZARİFOĞLU VE 

RASİM ÖZDENÖREN’İN DİRİLİŞ 
DERGİSİNDE YAYINLANAN İLK 

DÖNEM ESERLERİ ÜZERİNDE BİR 
KARŞILAŞTIRMA

Yılmaz Daşcıoğlu



69

..Yılmaz Daşcıoğlu..

EKİM 2022 TÜRK DİLİ

laştırma esasen ne tam olarak biçimsel ögeler üzerinden mümkün kılınabilir 
ne de içeriğin anahtarı olan izleğin ve imgenin kıyaslanabilmesi, birbiriyle 
tartılabilmesi söz konusudur. Öyleyse ilişkiyi türlerin arka planında bulun-
duğunu varsayabileceğimiz kavramsal ve duygusal yapının izleğe ve imgeye 
dönüşmesini sağlayan söylemi ve onun da arkasındaki duyarlılık örtüşme 
veya kesişmelerini belirlemeye çalışarak ortaya koyabiliriz. Kısaca metinlerde, 
yüzey yapıda görünür durumda bulunan işaretlerden derin yapıdaki duyar-
lılık ögelerine gidişin hem yolu hem de sonuçları karşılaştırmanın verilerini 
oluşturur.

Bu yazıda yapmak istediğimiz, kesinlikle iki yakın arkadaş olan sanatçının 
birbirinden etkilendiğini iddia etmek ve bu etkiyi tespite çalışmak değildir. 
Bununla birlikte türler arası karşılaştırma çalışmasının zeminini iki sanat-
çının hayatlarının büyük ölçüde aynı zaman ve ortamları paylaşacak şekilde 
örtüşmesi ve dünya görüşlerindeki yakınlık oluşturuyor. Karşılaştırma iki is-
min bütün eserlerine uygulanabileceği gibi, burada yaptığımız şekilde belirli 
ürünlerle de sınırlandırılabilir. Buradaki sınırlandırmamızı da sanatçıların 
öncelikle tanındıkları ve kabul edildikleri türler olan şiir ve hikâye türünde-
ki ürünleri oluşturuyor. Bu türlerdeki yazılarından, yine sanatçıların gençlik 
döneminde, aynı dergide yayımladıkları eserleri inceleme nesnesi olarak al-
mak, bu yazının hacmi bakımından uygun olacaktır. Bilindiği gibi Nuri Pakdil, 
Özdenören kardeşler, Erdem Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu hemşehri olmalarının 
yanı sıra çok benzer düşünce ve sanat anlayışları ile de birleşmektedirler. Bu 
noktadan onları birleştiren önemli faktörlerden birisi de Sezai Karakoç ve ya-
yınladığı Diriliş dergisinin etkisidir. Aralıklarla Nisan 1960’tan Şubat 1992’ye 
kadar 396 sayı yayımlanan derginin yetiştirdiği ilk edebiyatçı kuşağının andı-
ğımız isimlerden oluştuğu görülüyor. Diriliş’in 1966 yılındaki periyodundan 
itibaren Zarifoğlu ve Rasim Özdenören’in yanı sıra kardeşi Alaeddin ve Erdem 
Bayazıt’ın imzaları görünmeye başlar. Esasen bu yazarların ilk yayınları daha 
önce ve başka yayın organlarında çıkmış olmasına karşın, bu dergi ile birlikte 
Türk edebiyatında yeni, özel ve özgün bir akımın oluşmasında rol oynadıkları 
görülür. Bu isimlerin 1969’da Nuri Pakdil’le beraber yayımladıkları Edebiyat 
dergisi, daha sonra da kendilerinin çıkaracağı Mavera (1976) dergisi, söz ko-
nusu akımın belirgin bir istikrara, bir devamlılığa kavuşmasını sağlayacaktır. 
Zarifoğlu ve Özdenören Mavera’nın çıkışına kadar Diriliş dergisinde görün-
meye devam ederler. Ancak burada Diriliş’in ikinci dönemi kabul edilen 1966-
67’deki sayılarında yayımlanan şiir ve hikâyeleri arasında bir karşılaştırma 
yapmak istiyoruz. Bu dönemde Cahit Zarifoğlu yedi şiir, Rasim Özdenören 
ise beş hikâye yayımlamıştır. Elbette bu dönemdeki Diriliş’te Zarifoğlu ile R. 
Özdenören’in farklı türlerdeki yazıları da bulunuyordu. Mesela Zarifoğlu’nun 

“İns” başlıklı hikâyesi, Rasim Özdenören’in roman üzerine denemeleri ve her 
iki yazarın çevirileri de derginin sayfalarında yer alıyor. Biz bu yazıda sadece 
Zarifoğlu’nun şiirleriyle R. Özdenören’in öyküleri arasında bir ilişki aramak 
istediğimiz için onların diğer türlerdeki yazılarından ve kuşağın diğer yazar-
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larından sarfı nazar ettik. Zarifoğlu’nun “İns” hikâyesini de bu sebeple incele-
meye dâhil etmedik.

Diriliş’in bu dönemdeki sayılarında Cahit Zarifoğlu’nun “İşaret Çocukları”1, 
“Kuruluş”2, “Toprak”3, “Meç”4, “Kuşak”5, “Su”6, “Yuvar”7 adlı şiirleri ile Rasim 
Özdenören’in “Yıkıntı”8, “Dönüş”9, “Profil”10, “Yankı”11, “Kundak”12 isimli hikâ-
yeleri yayımlanmıştır. Zarifoğlu’nun bu şiirleri biri dışında (“Yuvar”) ilk şiir 
kitabı İşaret Çocukları’nda (1967) ve Rasim Özdenören’in buradaki hikâyeleri 
ilk kitabı Hastalar ve Işıklar’da (1967) da bulunmaktadır. Derginin dördüncü, 
yedinci ve sekizinci sayılarında Zarifoğlu’nun şiiri ve bu sayılar ile altıncı sayı-
da Özdenören’in hikâyesi bulunmamaktadır. İki sanatçının ürünleri dergide 
genellikle yakın sayfalarda veya art arda yayımlanmıştır. Yukarıda anılan ad-
lardan görüleceği üzere daha metinlerin içine girmeden önce, her iki sanat-
çının da ürünlerine (“İşaret Çocukları” dışında) tek kelimelik adlar vermeleri 
dikkati çekmektedir. Sözcük türleri açısından da çağrışıma açık sözcüklerin 
başlıkta kullanılması iki yazarın metinleri arasında benzerlik bulunduğu gö-
rülüyor. Aynı şekilde Zarifoğlu’nda yabancı ve günlük dilin dışında görülebi-
lecek “meç”, “yuvar”13 ile Özdenören’de yabancı dilden gelen “profil” bir yana 
bırakılacak olursa başlıklardaki kelimelerin çoğu günlük dilde kullanılan 
Türkçe sözcüklerden seçilmiştir. Elbette bu durum sadece burada incelediği-
miz metinler için geçerlidir. Bunu en azından şimdilik yazarların eserlerinin 
tamamın teşmil etmek söz konusu olmaz. Ancak buradaki olgu iki sanatçının 
metinlerine ad verme konusunda benzer bir tutum içerisinde olduklarını gös-
teriyor.

Şiir dilinin, bir poetik öznenin sesi olduğu ve şairin metindeki konumu ayrı bir 
bahis olduğu için bu yazıda tartışılmayacak olmakla birlikte en azından Zari-
foğlu’nun şiirlerinin ve imgelerinin otobiyografik yönüne işaret etmek yerin-

1 Diriliş, Mart 1966, S 1, s. 42-43.
2 Diriliş, Nisan 1966, S 2, s. 41-42.
3 Diriliş, Mayıs-Haziran 1966, S 3, s. 45.
4 Diriliş, Ağustos 1966, S 5, s. 30-31.
5 Diriliş, Eylül 1966, S 6, s. 34-38.
6 Diriliş, Aralık 1966, S 9, s. 35-39.
7 Diriliş, Ocak-Şubat-Mart 1967, S 10-11-12, s. 130-131.
8 Diriliş, Mart 1966, S 1, s. 46-48.
9 Diriliş, Nisan 1966, S 2, s. 44-47.
10 Diriliş, Mayıs-Haziran 1966, S 3, s. 46-50.
11 Diriliş, Ağustos 1966, S 5, s. 34-40.
12 Diriliş, Aralık 1966, S 9, s. 42-47 ve Diriliş, Ocak-Şubat-Mart 1967, S 10-11-12, s.135-142.
13 Bu sözcük ile ilgili olarak Hamza Zülfikar’ın şu yazısına bakılabilir: https://tdk.gov.tr/

wp-content/uploads/2018/04/14_Hamza-Z%c3%9cF%c4%b0KAR-_-K%c3%bcre-
Yuvar-ve-Otonom-%c3%9czerine.pdf  
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de olacaktır.14 Bu yazının konusunu oluşturan hikâyelerinde Rasim Özdenö-
ren’in birinci tekil kişi anlatıcısı ile yapıyı oluşturduğu görülüyor. Bu tercih bir 
ölçüde 50 Kuşağı öykücülerinin, yetişmesinde payı olduğu düşünüldüğünde 
Özdenören’in çıkış noktasını gösteren çağrışımlara, alışılmış söz diziminin 
düzeninden uzaklaşmaya yarayacak bir zemin de oluşturur. O hâlde bir ilk tes-
pit olarak her iki sanatçının da dil kullanımlarının standart yapıyı zorlayacak, 
çağrışımlara da kapı aralayacak söylem üzerinden kurulduğu söylenebilir. Şiir 
türü için olağan bulunabilecek olan bu özelliğin Rasim Özdenören’in hikâye-
lerinde yoğun bir şekilde görüldüğü biliniyor. Bu ilk dönem metinleri için de 
geçerli. Buna bir örnek olmak üzere “Yıkıntı” adlı öyküsündeki şu satırlara dik-
kat çekmek istiyorum:

“Ama işte karşımdasınız sandalyalarınıza oturmuş olarak ellerinizde çay 
bardakları dişlerinizde acı bir gülümsemeden artakalmış aralıklarla 
bardaklara doğru iğiliyorsunuz her yanınızda yabani bir uğultu peşinizi 
bırakmadan- kalın karanlık uzun sütunlara gizlenmeye çalışıyorsunuz, 
işte dudaklarınızla bardağınıza dokunmanın ürperişiyle dolup boşalarak 
dillerinizden uzun uzun sözler akıtarak -ağzınızın bitmeyen bir ırmak ol-
duğunu bilen var mı /bardaklar/ kırmızı gömlekleriniz beyaz, çorapları-
nız kaburgalarınız hep sandalya ların üstüne bıraktığınız geceler bir daha 
tutulamıyan bir daha yenemiyeceğiniz geceleriniz /işte yaklaşıyorsunuz 
dudağınızda bir işaret lütfen diyen ağızlarınız/ işte bardaklar konuş-
malar öfke kahır işte masa örtüleri saatler ip darağacı kırlar alışverişler 
yıkılan krallıklar miş di seydi cek i cekidiyse cekmiş / odamı bir mumla 
aydınlattım, kaçıyorum; çünkü, eşyayı yok bilmek azgın kollarından kur-
tulmak bir odacığa sığınmak batan son güneş, ışığını oradan seyretmek/ 
yiğit bir duruşla oradan hep oradan oradan /erimiş̧ maden akan olukla-
rından dokunulmaz kalmak/ istiyorum.”15

Bu metindeki iletişim dili normundan ayrılan uygulamaların, kuşkusuz bir 
yandan bir ölüm hadisesi karşısında hikâye kişisinin yaşadığı şaşkınlığı, geri-
limi ve tepkileri vermek üzere düzenlemiş, böylece içerik daha etkili bir biçim-
de sunulmuştur. Öte yandan aynı zamanda Zarifoğlu şiirlerinde de görülen 
gerek yazım özellikleri ve gerekse anlamı tesadüflere bırakan çağrışıma dayalı 
akışkanlık öyküye bir şiirsel nitelik de eklemektedir.

Buna benzer yazımsal yahut gramer sapmaları konusunda hem Zarifoğlu şi-
irlerinde hem Özdenören hikâyelerinde başkaca örnekler de bulunmaktadır. 
Mesela:

14 Zarifoğlu şiiri ve özel olarak bu konuyla ilgili olarak bakılabilir: Yılmaz Daşcıoğlu, Kader 
Hep Erken Zaman Hep Geç Cahit Zarifoğlu’nun Şiiri, Şûle Yayınları, İstanbul 2020, 238 s.

15 Diriliş, Mart 1966, S 1, s. 48.  Aynı zamanda şu esere de bakılabilir: Rasim Özdenören, 
Hastalar ve Işıklar, Akabe Yay. Ankara 1982, s. 38-39; Rasim Özdenören, Elli Yılın Öyküsü, 
İz Yay., İstanbul 2017, s. 48-49.
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“her an ürperti geçiriyor 
odaya sokulan yemiş

odaya sokulan 
yemiş göz hapsi”16

Biçim düzeyinde görülen bu benzerlikler imge ve izlek için de söz konusudur. 
Burada söz konusu ettiğimiz ürünler bağlamında her iki kategorideki metin-
lerde de benzer motiflerin yoğun olarak kullanıldığı görülüyor. Mesela her iki 
yazarın metinlerinde de mekân göstergeleri bir kasaba/küçük şehir izlenimi 
oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Bu küçük şehir özellikle ev ve çarşı karşıt-
lığı içerisinde kurgulanmıştır. Bir de eve ve çarşıya çocuk bakışı ile bakılması 
yine duyarlılık benzerliğinin veya ortaklığının işaretleri arasındadır. Baba fi-
gürünün Zarifoğlu şiirlerindeki yeri zaten en baştan beri belirgin idi, bu me-
tinlerde Özdenören hikâyelerinde de “baba” imgesinin merkezî bir yer tuttuğu 
görülüyor.

Kısacası türlerin kendi geleneksel imkân ve kısıtları içerisinde kalmak üzere 
Cahit Zarifoğlu’nun Diriliş dergisinde yayımlanan ilk dönem şiirleri ile Rasim 
Özdenören’in aynı dergide ve aynı zamanda yayımlanan hikâyeleri arasında 
dili kullanma tarzları; ses tekrarları, standart yazımdan ayrılma, yer yer anla-
mı geri plana itme gibi tekniklerde ve şehir, ev, baba, ölüm, hastalık gibi içerik 
ögeleri açısından ilgi çekici benzerlikler bulunmaktadır. Bu ortak noktaların 
her iki ismin yaşamlarındaki ortaklıklara dayanan bir duyarlılık kaynaşması 
olduğu söylenebilir.  

16 Cahit Zarifoğlu, “Meç”, Diriliş, Ağustos 1966, S 5, s. 30.


