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TANPINAR ŞİİRİNDE YARATICI BENLİĞİN KOZMOGONİ 
İZLERİ*

Aynur KOÇAK**

“Selâm olsun sonsuz güneşe, aya 
Işıklar, gölgeler suda oynar mı?”

REPÈRES COSMOGONIQUES DU MOI CRÉATIF
DANS LA POÉSIE DE TANPINAR

L’histoire humaine est dotée d’une mémoire collective transmissible d’une génération à l’autre, la-
quelle pense, comprend, parle et conte sous forme de mythes. Lorsque, les mythes de la cosmogonie 
sont considérés de près, la similarité de la fiction se laisse voir. Dans les mythes de la cosmogonie, la 
transition du néant vers l’être est décrite par le biais de divers symboles et événements. Est symbolisé 
le processus de création par l’intermédiaire des symboles de la nature et des allégories surnaturelles, 
divines. Le néant, qui initialement englobait tout, est identifié à l’eau et aux ténèbres. La pensée hu-
maine n’a pu donner un sens au mystère du chaos que grâce aux symboles dissimulés dans la nature. 
Étant donné que, dans le processus de création, tous les événements et symboles sont similairement 
traités et transmis par une mémoire commune, les mythes de la cosmogonie se font une place considé-
rable dans l’inconscient collectif. Les symboles les plus profonds de l’inconscient collectif naissent à 
plusieurs reprises dans les produits artistiques qui émergent à la suite des processus de création. La re-
lation entre le chaos et le cosmos dans la création de l’univers, affecte, à travers le soi, les artistes, qui 
sont eux-mêmes créateurs. Il devient donc possible de repérer les mythes à travers les images, les mé-
taphores ou les symboles figurant dans les œuvres littéraires créées par les artistes. Dans ce contexte, 
lorsque les poèmes d’Ahmet Hamdi Tanpınar sont examinés de près, La poésie de Tanpınar, dans son 
intégrité, est, à l’instar des mythes de la cosmogonie, tissée d’innombrables symboles contenant en 
son sein le chaos et le cosmos et de prises de position face à la vie. Dans ses poèmes, tandis que le 
chaos, indépendamment de l’espace et du temps, l’obscurité, le néant et l’étrangeté se manifestent, 
avec des symboles mythologiques concrets tels que le soleil, l’arbre ou encore le cercle, le passage à 
l’ordre, ainsi l’existence du cosmos devient apparente. Le poète utilise tous les symboles de manière 
appropriée avec sa connaissance de la mythologie. Comme dans toute belle œuvre d’art, les mythes 
retrouvent, une fois de plus, un sens dans les poèmes de Tanpınar. Cette étude a pour but de révéler les 
indices de la création de l’univers, en suivant les reflets de la conscience et de l’inconscience dans le 
moi créatif de Tanpınar, à travers ses divers poèmes.
Mots-clés: Ahmet Hamdi Tanpınar, moi créatif, poésie, cosmogonie, chaos, cosmos, symbole, mythe 

COSMOGONIC TRACES OF THE CREATIVE IDENTITY 
IN TANPINAR’S POETRY

One of the questions posed by humans in an attempt to give meaning to life is about the creation of 
the universe. History entails a collective memory which reflects, comprehends, elaborates and pass-
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es on stories based on mythology from one generation to the next. Thus, an analysis of cosmogony 
myths in different cultures reveals that they have a similar fictional structure.  In the cosmogony 
myths creation is explained with different symbols and events.  The process of creation is symbol-
ized with symbols from nature and celestial personifications.  Nihility that surrounds everything at 
the beginning is identified with water and darkness.  Human thought has been able to lend mean-
ing to the mystery of chaos through the symbols from nature.  The power of creation is held by a 
divine authority. Authority may be depicted as feminine or masculine and its symbolic function of 
creation does not change.  This divine symbol takes on the task of transforming chaos into cosmos.  
As all events and symbols in the creation process are processed similarly by a collective memory, 
cosmogony myths also hold a large place in the collective unconscious. The deepest symbols of the 
collective unconscious are reborn continuously in artistic works. Chaos and cosmos in the creation 
of the universe effects artists who are themselves creators. It is possible to follow the traces of 
myths through the imagery, metaphors, or symbols in the literary output of authors.  In this con-
text, an analysis of Ahmet Hamdi Tanpınar’s poems yields that his creativity is deeply affected by 
both his original individualistic structure and collective reflections. In his poetry, chaos is reflected 
through darkness, nothingness, eeriness, whereas mythological symbols like the sun, trees are used 
to evidence the existence of cosmos. The poet uses symbols appropriately..  As with every work of 
art, myths are reinterpreted in Tanpınar’s poetry. The aim of this study is to unearth the traces of 
the creation of the universe in Tanpınar’s poetry following the reflections of the conscious and the 
unconscious in his creative individualism. 
Keywords: Ahmet Hamdi Tanpınar, creative identity, poetry, cosmogony, chaos, cosmos, symbol, 
myth

Giriş
Evreni, doğayı ve kendini merak eden insanlık, sorularının cevaplarını doğayı izle-

yerek bulmaya çalışmış ve cevapları da mit/mitos olarak adlandırılan anlatılar yoluyla 
dile getirmiştir. İnsanı “mit üreten varlık” olarak niteleyen Tecimer, bunu da “insanın 
var olduğu her zaman ve her yerde mitosların var olmasına bağlar (2006:14). Anlatıldığı 
toplumca kutsal kabul edilen mitlerin en önemli özelliği sembolik oluşları ve özellikle 
yaratılışı konu etmeleridir. İnsanlığın serüvenine eşlik eden mit; bir kurgu, bir sistem, bir 
yaratıdır. Bugün ilk insanlığın sözlü anlatılarına sahip değiliz. Ancak mağara resimleri, 
ölü gömme şekilleri, çeşitli objeler, semboller ve renkler, bize tarihin derinliklerinden 
bir şeyler fısıldamaktalar. Yazının ortaya çıkışıyla mitler yazılı kültür ortamına taşınırlar 
böylece anlatı tarihi boyunca değişim ve dönüşüm içinde olan mitleri bütünlüklü olarak 
inceleme fırsatı da yakalanmış olur. İncelemeler, insanlığın mit yaratma kabiliyetini göz-
ler önüne serer ve metinleri farklı bakış açılarıyla ele almak farklı anlam katmanlarının 
zenginliğini de ortaya çıkarmış olur.    

İnsanlık tarihinde birçok medeniyette, özellikle evrenin yaratılışını anlatan öykülerin 
var olduğu bilinmektedir. Neredeyse tüm kültür ortamlarında, bu tür anlatıların karşımı-
za çıkıyor olması kozmogoni mitlerinin özel bir öneme sahip olduklarını göstermekte-
dir. Konuya ilişkin olarak Bayat, evrenin yaratılış anlatılarının önemli bir amacını şöyle 
açıklamaktadır: “Amaç, mutlak gücü övmek” (2005: 8).  Eliade, evrenin yaratılış anını 
“kutsal zaman”, “evvel zaman içinde” (in illo tempora, aboirigine) olarak adlandırırken 
bu anın sürekli tekrar edildiği belirtir (1994: 34) Özellikle doğanın döngüsünden ilham-
la doğanın canlandığı her dönem, “yaratılış anı” hatırlanır, söz ve eylemle tekrar edilir. 
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Elimizdeki en eski yazılı kaynaklardan Babil Yaratılış Anlatısı olan “Enuma Eliş”, her 
yıl düzenlenen “Akitu” törenlerinde okunur. Böylece yaratılış anı temsil edilirken yüce 
varlık/varlıklar da övülerek anılmış olur (Eliade, 1994: 64). 

İnsanlığın bu ilk model öyküleri zaman içinde insan zihninin derinlerine gömülse 
de o karanlık dehlizlerde semboller vasıtasıyla varlığını korumaya devam etmektedir. 
Araştırmacılar, insanın kozmostaki konumunun bilincine vardığında oluşan ilk güdüle-
rin sürekli etkisinde kaldığını ve mutlağın hiçbir zaman yok olmadığını sadece belirli 
değişimlerden geçtiğinin sonucuna varmışlardır. Eliade’ye göre “ilkel maneviyat, bir ey-
lem olarak ya da insanın gerçekten başardığı bir şey olarak değil, onda özerk değerler 
oluşturan bir özlem olarak varlığını sürdürür: bilim, sanat, toplumsal kuram vb.” (2009: 
412). İnsanlığın kolektif kodlarıyla yüklü olan mitler, sanatçılara ilham kaynağı olmuş ve 
sanatçı, bu sembolleri resme, müziğe, edebiyata yansıtarak insanlığın ortak bir şarkısını 
söylemişlerdir. Ortak şarkıyı söyleyenler kervanına Ahmet Hamdi Tanpınar da bu kayıtsız 
kalmamış bilinçdışının karanlıklarında gizlenmiş şifreleri dizeleriyle terennüm etmiştir: 

Kökü bende bir sarmaşık /Olmuş dünya sezmekteyim /Mavi masmavi bir ışık /Orta-
sında yüzmekteyim (Tanpınar 1989: 19).

Tanpınar’ın estetiği üzerine mitopoetik bir okuma yapan Lüleci’ye göre, onun “me-
tinleri mitolojinin insan muhayyilesinin uçsuz bucaksız genişliğiyle bir/beraber olduğu 
zamanların modern şarkısıdır” (2019:121). Bu şarkının izlerini Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın şiirlerinde aramak bu makalenin amacıdır. 

Sanat tarihi, mitoloji ve estetik alanlarında dersler veren Tanpınar’ın özellikle mito-
lojiye karşı duyduğu ilgi konusunda görüşlerini aktaran Kaplan, onun hikâyelerine ilişkin 
olarak “bir bütün olarak derin manalı bir hayale, bir mite dayandırmakla kalmadığını 
onun dokusunu da güzel, parıltılı, derin manalı hayallerle işlediği” (2012: 160) yorumu-
nu yapar. Tanpınar’a göre, “Her şey onunla başlar ve galiba onunla biter. Bir ânı bitmez 
tükenmez bir ülke yapan ihsasların cenneti, bütün teessürü hayat, sanatlar, işler” (Tanpı-
nar, 1996: 13). Sanatçı, zaman ve mekânın yaratıcısının insan düşüncesi olduğu ve bütün 
tanrıların bu düşünceden doğduğu görüşündedir. Lüleci’ye göre sanatçının estetiğinde 
“mitoloji kaynak işlevi görür” ve sanatçı “estetiğini hayata geçirirken varlığının içsel 
koordinatlarıyla sıkı bir iletişime girmiş, yüzyıllar önce yaratılmış mitolojiden kendisine 
ulaşan malzeme sayesinde evrensel bir estetik” oluşturur (2019: 53). 

Tanpınar’ın mitolojiye ilgisi ve eserlerindeki mitolojik izlere dair yapılan çalışmalar-
da sanatçının mitlere doğrudan gönderme yapması ve anlatılardaki sembollerden yarar-
lanması üzerine tespitler ve değerlendirmelerde Tanpınar’ın özellikle insan-kader, insan 
hayatı, insan-kültür, sanatın amacı gibi konuları işlerken mitolojiye ve özellikle Adem, 
İsa, Ophelia, Narkissos, Oidipus, Odisseus, Orpheus ve Sisyphos mitlerine atıfta bulun-
duğuna dikkat çekilmektedir (Gürbilek: 2004; Şahin: 2012; Galata: 2015).

Şahin, onun eserlerinde “mitolojiden gelen simgesel imgelerin hem anlamlarıyla hem 
de görsellikleriyle fonksiyon icra ettiği” (2012: 7) görüşündedir. Mitin bütünlüklü kavra-
ma yönü üzerinde duran araştırmacıya göre mit “evrenin dününü ve bugününü ve yarınını 
‘bütünlüklü’ kavrama adı”dır (2012: 52-53).  Kaplan da Tanpınar’ın eserlerindeki bütün-
lüğe değinir ve “bir duyguyu, bir manzarayı bize yekpare olarak hissettiren bir bütünlük” 
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(1983: 196) olduğunu vurgular. Bu incelemede sanatçının şiirlerindeki bu bütünlüğün 
izlerinden giderek anlatılardaki evrenin yaratılış serüveni kaostan kozmosa geçiş süreci 
semboller ekseninde ele alınacaktır. 

Yaratılış mitleri “evvel zamanlarda”, “rüya zamanında” veya “başlangıçta” diye baş-
lar. Rüya zamanındaki belirsizlik durumu kaostur. Kaos içinde kozmosu taşımaktadır. 
Yaratılışla düzen sağlanır. Sonra tekrar kozmos karanlıklara gömülür. Kaos-kozmos dön-
güsünde oluşan evrenin yaratılış öyküsünün izleri Tanpınar’ın şiirlerinden yola çıkılarak 
ele alınmıştır. Döngüsel süreç “yaratılış öncesi kaos”, “aydınlık kozmosa geçiş” ve ardın-
dan “karanlıklara gömülüş” başlıklarıyla ortaya konacaktır.

1. Yaratılış Öncesi Kaos
“Bir Tablo ki Ne Renk Ne Çizgi Var”
Evrenin yaratılmadan önceki durumunun anlatıldığı mitolojilerde, başlangıçta her 

şeyi içinde barındıran karanlık bir hiçlik vardır. Mekân ve zamanın ayrışmadığı her şeklin 
birbirinin içine girdiği bu hiçliğe “kaos” denir. 

Her bakışta çizer bu kederli su,/ Ömrümüzün geniş bir tablosunu./ Bir tablo ki, ne 
renk, ne çizgi var;/ Fakat her hatıra içinde yaşar…/ Ve derinliğinden bizlere güler,/ 
Kalbi kalbimizde çarpan ölüler. (Tanpınar 1989: 116) 

Bu boşlukta yaratılacak olan her şey yaratılmayı beklemektedir. Tanpınar kendini 
geçmiş, gelecek ve şimdinin kesiştiği noktada, hiçliğin kıyılarında görür: 

Kim bilir hangi yıldızın / Kısır çöllerinde şimdi/ Beyhude hatırlıyoruz/ Bu hiç olma-
mış şeyleri (Tanpınar 1989: 34) 

Ezeli Sular: “Bir Uzak Seyirci”
Mitolojilerde hiçliğin mekânı “ezeli sular”dır. Başlangıçta ve her tür tarihsel ya da koz-

mik döngünün sonunda su vardır ve her zaman var olacaktır (Eliade 2014: 196). Yaşam kay-
nağı, “âb-ı hayat”, dirilişin ve evrenin sırrı, kozmik gücün kaynağı durgun, temiz, berrak su ile 
tehlikeli, coşkun, karanlık ve derin su bir bütündür. Mitolojilerin ışığın erişemediği, evrenin 
yaratımının başlayabileceği en uygun yer olarak tasavvur ettiği karanlık sularda her şey yüzer:

Yüzüyoruz,/ İpi kopmuş uçurtmalar gibi/ Biz uzak seyircisi bu aydınlık oyunun (Tan-
pınar 1989: 71-78)

Rüya: “Ne İçindeyim Zamanın Ne Büsbütün Dışında”
Yaratılış mitleri genellikle rüya benzeri bir sahnede yer alır; orada zaman ve biçim 

henüz yaratılmamıştır. Rüyada zaman duygusu da kimlik duygusu da silinir. Kişi duyula-
rın çekim alanına girer ve gerçek hayatta tanımadığı karakterlerle karşılaşır. Bu arada nes-
neler kendi başlarına bir hayat edinir. Mitin dünyası da rüya tecrübesiyle doludur (Mas-
cetti, 1990: 19-20). Yaratımın gerçekleşmediği bu zamana Avustralyalı Aborjinler “düş 
zamanı” adını verirler. Yaratıcı güç ki dişil olarak tasarlandığı için tanrıça, bu “uyuşmuş 
şekillerin” arasında, kaosun içinde ya da ilksel suların üzerinde rüyadadır. 

Ey eşiğinde bir anın/ Durmadan değişen şeyler/ Başucunda her rüyanın / Bu ay-
dınlık oyun bekler (Tanpınar, 1989: 21-22) 

Ne İçindeyim Zamanın şiiri, bu yönden önemlidir. Bu şiirde kozmosla insanın birleş-
mesi nakledilir ki, bu da bir çeşit murakabe ve rüyâ hâlidir.
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Tanpınar’ın sanatı değerlendirildiğinde ilk akla gelen kavramlardan biri rüyadır. Tan-
pınar rüyayı çeşitli sebeplerden dolayı sıkça kullanır:

Ne içindeyim zamanın / Ne de büsbütün dışında / Yekpare, geniş bir anın/ Parçalan-
maz akışında/ Bir garip rüya rengiyle / Uyuşmuş gibi her şekil/ Rüzgârda uçan tüy 
bile/ Benim kadar hafif değil (Tanpınar, 1989: 19)

Bir yaratım düşü görülür:

Bir ses yavaşça/ Bir ses, bin uykudan mahmur ve zengin/ Zümrüt usaresi mavi-
liklerin/ Suların üstünde arar kendini/ Yoklar, ömrün bütün sahillerini/ Ve çıplak 
aynası ufkun tekrarlar/ Büyük masalını aydınlıkların/ Elele bir oyun bugün ve yarın 
(Tanpınar, 1989: 63-67) 

Ve rüyadan uyanmayla gözler açılır. Derin karanlıklara, uçsuz bucaksız boşluklara 
ışık düşer:

Ben her rüyayı zamana / Taşıyan yıldız kervanı! (Tanpınar, 1989: 36) 

Kuş: “Bir Kuş Gerindi Derinde”
Evrenin yaratılışını konu edinen mitlerde tanrıçalar, ezeli sular üzerinde süzülen ve 

konacak bir yer bulamayan kuş -özellikle beyaz bir kuş-suretinde canlandırılır:
Hangi güvercin kanadı/ Köpükten çırpınışında / Bu sarayı tamamladı/ Her tesadü-
fün dışında (Tanpınar, 1989: 21-22) 

 Bir güvercin, bir martı, kaz, ördek ya da başka bir su kuşu. Bunlar aynı suretin 
toplumdan topluma değişen somutlamasıdır. Çünkü eski insanlar doğumu yumurta imge-
siyle somutlaştırırlar (Ateş, 2012). Elbette evrenin doğumunun zihinlerde bir yumurtayla 
ilişkilendirilmesi doğaldır:

 Siyah dağınık bir bulut/ Karşı sırtın üzerinde/ Birden değişti ve yakut/ Bir kuş ge-
rindi derinde (Tanpınar, 1989: 60) 

Düşünce: “Uzattı Bu Altın Tası”
Yaratım için eylem gerekir. Ancak önce o eylem tasarlanmalıdır. Kozmogonilerde 

karanlıklar düşünce sayesinde aydınlanmaya başlar. Düşünce oluştuktan sonra oluşum 
ve yaratım sürecine girilir. Örneğin Amerikan Pueblo yerlileri, tanrıçalarına “Düşünen 
Kadın Sus’sistinako” derler. Örümcek tanrıçası olarak da bilinen Sus’sistinako boşluğa 
gönderdiği düşünceleriyle kâinatı dokumuştur (Koçak, 2016: 37). Tanpınar geceye, saf 
düşünceye kaçmayı yeğler:

Kaçalım seninle biz de geceye / Ölümün kardeşi saf düşünceye… (Tanpınar, 1989: 
63-67)

 Tüm sırlar düşünceyle açığa çıkar. Yeni doğan güneş, “günlerin kızıl meyvesi”dir:

Ve hangi el boş geceden?/ Uzattı bu altın tası/ Sızdıkça bir düşünceden/ Günlerin 
kızıl meyvası (Tanpınar, 1989: 21-22) 

İlk Eylem Dans: “Arkasında Ritmin Geniş Rüzgârı”
Mitolojik tasarımlarda yaratımın başlaması yaratıcının yapacağı ilk eyleme bağlıdır. 

Bu eylem iki türlü olabilir: ses ve dans. Eğer bir tanrıça söz konusuysa kadına “ol” deme-
yi değil “yaratılış şarkısı” söyletmeyi uygun bulurlar:  
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Bir yaratılış şarkısına başladı Sus’sistinako. Tanrıçanın dudaklarından dökülen ez-
gilerle, yılan gibi kıvrılan bohçalardan dört kadın belirdi. Sus’sistinako şarkısına 
devam ederken kadınlar kâinatı yarattı. (Koçak 2016)

Avustralyalı Aborjinlerin yaratılıştan söz eden anlatılarının merkezinde de dans var-
dır:

O. /Eşsiz benzersiz, /Sadece O’dur; arzulu, doğurgan, beliren ve ritmik olan. Hü-
kümsüz bir dünyayı hükmüne dans ettiren, onun kaçınılmaz Kendi’sidir./Dünya 
O’nun ahengi içinde, onun zevki için şekil alır: Karanlık ve ışık. /Buz ve ateş. /Me-
tanet ve ruh. /Zamanın girdabı. /Engin göğüslü yeryüzü ve kanatlanan gök kubbe. /
Yaşam, hareket, büyüme, varoluşun müziği, rüzgârın görünmez nefesi, acı, ölümün 
sessizliği” (Leeming&Page 1994)

Dans yaratımın en sanatsal formudur. Antik dönemlerde din adamları yaratım anıyla 
özdeşleşmek üzere belli figürler, ritmik hareketlerle söz ve müziği de birleştirerek bir 
bütün oluşturur:

 Tılsımlı çocuğu saf aydınlığın/ Bu kadın vücudu beyaz ve çıplak/ Eşiğinde sanki 
sonsuz varlığın/ Her an değişiyor dönüp uçarak/ …Her lahza başka şey ve hep 
kendisi/ Yaralı bir ceylan gibi bakarak/ Anın ve hareketin mucizesi/ Uçuyor, duru-
yor, bekliyor… çıplak/ …Bir başka yıldızdan veya alevden / Arkasında ritmin geniş 
rüzgarı / Bir gül kasırgası gibi enginde. / Savruluyor yüzü, çılgın kolları / Yarattığı 
zaman bahçelerinde (Tanpınar, 1989: 58) 

Eşik: “Birleşmiş Gibi Zamanla Mekân”
Yaratılışın eşiğinde zamanla mekân birleşmiş gibidir: 

Eşiğinde inkârla ikrarın/ Birleşmiş gibi zamanla mekân,/ Her şey oluşun lahzasın-
da/ Ve öyle kendisi ki artık (Tanpınar, 1989: 81) 

 Artık her şey oluş anında varlık tarafına geçmeyi bekler:

Ve ümitsiz avı bin sonsuzluğun/ Bekliyor ruhunun eşiklerinde (Tanpınar, 1989: 58-59) 

Bu an, tam da yokluktan varlığa geçişin eşiğidir. Bir yerde karanlıkların ürkütücü-
lüğü, diğer yanda yeniliğin ümidi ve endişesi. Eşikten her geçildiğinde yeni bir varlık 
şarkısı söylenir:

Oluşun ışık sızmaz mahzenlerinde/ Bir şeyler oluyordu mucizeli ve sessiz… (Tan-
pınar, 1989: 157) 

Yılan: “Dişi Kuyruğunda Ebedi” 
Mitolojilerde öncelikle yaratım gücü dişi unsura uygun görülür. Ancak zamanla rol-

ler değişir ve yaratma rolü erkeğe geçer. Tanrıça bir güvercinken ejderhaya, yılana dö-
nüşür. Campbell’in deyimiyle uçan, yırtıcı bir yılana (Campbell & Moyers, 2009). Gök-
lerde uçan eril güç de kuşla temsil edilir: Yılan ve kuş ayrışır. Birisi yeryüzünü birisi de 
gökyüzünü temsil eder. Bu durumda kadın bir yılana erkekse yılanı sürgün edecek yırtıcı 
bir kuşa -tercihen kartala- dönüşür. Kartal mavi göklerin, şimşeğin Zeus’un sembolüdür. 
Bu eşleşmede yılan deri değiştirmesi ile hâlâ tanrıçanın yaratım gücünü temsil eder. Dişi 
kuyruğunda dişi yılanla geniş evrende süzülen tanrıça Yunan mitolojisinde Eurynome 
olur: 
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Her şeyin tanrıçası Yunan Eurynome’ydim ben. Dansımdı rüzgâr, büyüdü rüzgâr. 
Ellerimin arasında kuzey rüzgârının oğlu yılan Ophion vardı. Çılgındı dans, çılgın-
dı rüzgâr. Ilık kuzey rüzgârıydı dölleyen. Ezeli yumurtanın üzerinde kuluçkaya yat-
mış bir güvercindi suretim. Çatladı yumurta. Tezatla doğdu varlık, tezatla başladı 
ayrışma. Vücuda geldi kâinat (Koçak 2016: 57-58).

Tanpınar’ın dizelerinde büyük atmaca ve dişi kuyruğunda ebedi yılan şöyle ifadesini 
bulur:

Ey hiç şaşmayan göz, büyük atmaca/Gölgesi güneşin üstünde uçan/ Dişi kuyruğun-
da ebedi yılan/ Ve üst üste rüya (Tanpınar, 1989).

Tanpınar, “Zaman Kırıntıları” adlı şiirsinde kadının yarattığı bir dünyayı tasvir eder:

Niçin sen yaratmadın bu dünyayı?/ Ellerinin mesut işaretlerinden /Daha güzel do-
ğardı eşya! /Daha zengin olurdu aydınlık/ Kendi karanlığından çağırsaydı sesin,/ 
Sular başka türlü akardı/ Sert kayalardan göklere doğru /Büyük, mavi, aydınlık 
sular!”

Eril Kartal: “Mavi Kartal Benim”
Hâlbuki, Tanrıça evrenin aydınlatılması için verilmesi gereken bir kurbandır. Koz-

mosu yaratacak olan kaosun karanlığını pençeleriyle yırtarak ışık saçan kartaldır:

Bekliyor sanki/ Üst üste ve adeta sonsuz/ Bekliyor bu içten aydınlık geceyi yırtacak/ 
Yıldırımları (Tanpınar, 1989: 81)

Kaosu taşıdığı aydınlıkla yok eden kartaldır: 
Bendedir korkusu biten şeylerin/ Çelik gagasında fecri taşıyan/ Mavi kartal be-
nim…/ Pençelerimde / Asılmış bir zümrüt gibidir hayat (Tanpınar, 1989: 23) 

2. Aydınlık Kozmosa Geçiş
İlk Işık: “Aydınlanmanın Şafağı”
Mitolojik düşüncede karanlık kaostan aydınlığa yani kozmosa geçiş aydınlanmanın 

başladığı şafak vakittir. Bu vakit uyanma vaktidir: 

Şafak uyanma vaktidir. Gecenin karanlık güçleri dağılır, yeni bir gün başlar. Hay-
vanların hep birlikte şarkı söylediği zamandır bu; bir yandan da temizlenme ve 
beslenme gibi temel etkinlikler gerçekleşir. Mitolojide şafağın tazeliği, vahiy vak-
tidir. Kahramanlar aradıkları cevapları o sıra bulur, yeni hayat o zaman yaratılır. 
(Mascetti, 1990: 20) 

Işığın en parlak olduğu değil karanlıkların içerisinden doğup aydınlattığı “fecir vak-
ti” Tanpınar’ın en çok kullandığı zamandır: 

Aydınlanmanın Şafağı/ Gecede yıldızlar arasında/ Olup biten şeylere benzer;/ Şim-
şekler çakıyordu mavi, berrak (Tanpınar, 1989: 83) 

Kozmos: “Abasız Postsuz Bir Derviş”
Aydınlanmayla yeni bir âlem ortaya çıkar:

Yavaş yavaş aydınlanan/ Bir denizaltı âlemi/ Yosunlu bir boşluktan/ Çekiyor kendi-
ne beni (Tanpınar, 1989: 21-22) 
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Derin karanlıklar üzerine bir parça ışık düşer. İlk varlıklar görünür. Ve evrende mu-
cizevi bir şeyler olmak üzeredir. Bu mısralar büyük bir irade tarafından varlık dünyasına 
sürüklenen ruhun sesidir:

Başım sükûtu öğüten/ Uçsuz bucaksız değirmen / İçim muradına ermiş/ Abasız 
postsuz bir derviş (Tanpınar, 1989: 19) 

Artık eşiğin varlık tarafına geçilir. Şekiller zamanı böler. Arılar ve böceklerin sesini 
duyacak derecede bir “Aydınlık hendesesi” sürüp gider:

 Bir yıldız uzaklığında / Uyanıyor birer birer/ Ürkek bulanıklığında / Zamanı bölen 
şekiller/ Aydınlığın hendesesi/ Sonsuzluk bahçendir senin/ Dinleyin geliyor sesi/ 
Arılarla böceklerin (Tanpınar, 1989: 21-22) 

Evvel zamanda masal mağarası açılır ve doğum başlar. Uyku sularında yüzen balıklar 
aydınlıkla parlar:

Birinin sildiği dünyayı/ Öbürü kuruyor durmadan/ Çekilen son dalganın eteğinden/ 
O masal mağarası açılır birden/ Yarım aydınlıkta tutuşur parlar/ Uyku sularında 
yüzen balıklar (Tanpınar 1989: 49) 

Yeniden yaratılış olan baharda dünya tek bir filizden çoğalır: 

Bahar sabahlarını çekerken./Sen son rüyaların aynasında/ Beyhude ararken kendi-
ni/ Tek bir filizden çoğalır dünya… (Tanpınar, 1989: 82) 

Lotus ya da bin yapraklı nilüfer Hindistan kaynaklı ancak artık evrensel bir doğum ve 
yaşam sembolüdür. Suların üzerinde kat kat açmasıyla Brahmanın çıktığı yer olarak bili-
nir. Gül ise onun bir varyantıdır. Kat kat açılan yapılarıyla doğumu ve baharı hatırlatırlar. 
Çok derinlerde uyuyan güller baharı hazırlar: 

Ne güzeldi o kış bahçelerinde/ Güllerin çok derinlerde çalışan uykusu/ Sana bir 
bahar hazırlamak için (Tanpınar, 1989: 83)

 Nilüfer yaratımla eşleştirilir. Sulardan (ya da bir su ambleminden) çıkan lotus ya da 
köksap simgesinin anlamı, kozmik süreçtir. Sular, burada, tezahür etmemiş olanı, tohum-
ları, gizli güçleri ifade eder; çiçek simgesi, tezahürü, evrenin yaratılışını ifade eder (Elia-
de, 2014: 283). Tanpınar yeniden doğum mevsimi olan bahara bu çiçekleri uygun görür:

Uzakta yeşim rengi bir ufkun kenarında/ Bir başka akşam gibi açılıp gülsün diye/ 
Derinleşen bir bahçe lotus çiçekleriyle…  (Tanpınar, 1989: 31) 

 Yeniden doğan evrende rüyadan kopmuş gibi bembeyaz martılar kanat çırpar: 
Bak martılar kanat çırpıyor sana/ Bir rüyadan kopmuş gibi bembeyaz/ Yelkovan 
kuşları yalıyor suyu,/ Sen ki bakışında yumuşak bir yaz/ Gülümser en yeşil gecesin-
den  (Tanpınar 1989: 71-76)  

3. Karanlık Kaosa Gömülüş
  “Korku Denizleri”
Evren yeterince kirlendiğinde ve artık onu temizlemeye suyun gücü yetmediğinde 

devreye ateş ve ateşin taşıyıcısı ejderha girer. Evrenin oluşması sürecinde ejderhanın kuş 
ve yılan olarak ayrışmasıyla başlaması gibi varlığı tekrar içlerinde toplamaları için bu 
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dinlenen iki güç birleşir. Artık birbirleriyle değildir savaşları. Yarattıkları küçük varlıkları 
yakıp yıkacak ve hazır olunduğunda yeniden diriltecektir. Fakat şimdi her şey korkunç 
bir değişim içindedir:

Simsiyah kesilir gözünde ufuk/ Siyah açar güller ve siyah öter/ Ömrün gecesinde 
öten bülbüller  (Tanpınar 1989)

Beyazın, mavinin, yeşilin yerini siyah, karanlık, gölge ve şafağın yerini gece alır. 
Çünkü “gün” biter ve insanlık artık gerçek bir kaosun içindedir. Doğa da var güçleriyle 
bu yıkıma eşlik eder.

Yeleler alevli, ağız köpüklü, / Bulutlar bir kanlı hiddetle yüklü/ Geçtikçe batıya 
doğru önümden/ Zalim ümitlerle ürperirdim ben, / Duyardım uzlette her an bir 
yeni/ Alemin yıkılıp devrildiğini/ Çılgın mahşerinde ses ve renklerin…/ Bağrında 
bir bıçak yarası boşluk (Tanpınar 1989: 58-59) 

Bir gemi varlık dünyasına kaostan “acayip” yaratıklar ekler: 

Geliyorlar hepsi, her şey, simsiyah bir gemi/ Geliyorlar korku denizlerinden/ Üstü-
müze doğru (Tanpınar 1989: 135) 

Dünyanın dengesinin bozulması şiddetin korkunç bir yıkımına neden olur. Acayip 
varlıklar doğayla birlik olarak insanlara karşı korkunç bir savaş başlatır:

Fırtına sonsuzluk esrarlı bitiş/ Gece dağıtıyor meyvalarını / Boğuşan devler var 
uzak bir yerde/ Kanlı hiddetidir bu ses onların (Tanpınar 1989: 42) 

O gün geldiğinde savaşı kozmosun kazanması imkânsızdır. Yıkım işi bittiğinde in-
sanlık kendini çok tuhaf bir dünyada bulur. Tufandan geri kalan çamur ve bataklıktır. 
Ölümün çalkandığı sular delik deşik köprülerle ortalık bir mahşer yeridir: 

Korkunç ve acayip bir dünyaydı bu/ Her şey karmakarışık her şey alt-üst/ Ve adeta 
kendi kendine yabancı/ Bir dev gayzıyla sanki durmadan/ Üstüme doğru geliyor-
du/ Ve ben bir tufan artığı gibi/ Çamur ve bataklı bir yolda/ Ümitsiz yürüyordum 
dört yanımda/ Bir ağ gibi kapanmış raylar arasında/ Bazen hayli değişiyordu iki 
ucu birden/ Boşlukta sallanan bir merdiven/ İnip çıkıyordum içim korkuyla dolu/ 
Sonra birdenbire yine boşlukta biten/ Bir köprünün delik deşik döşemesinden/ Ba-
kıyordum ölümün çalkandığı sulara/ ....Ve hep çırpınıyordum olduğum yerde/ Kaçıp 
kurtulmak için bu acayip mahşerden/ Bir çifte büyük ve maddi kanat ihtiyacıyla  
(Tanpınar 1989: 141)  

Artık yılanı yenip karanlığı yırtarak fecri getiren kartal yoktur: Ateşler saçarak dola-
şan bir ejderha vardır: 

Hiç akmayan bir zaman nehrinin sularında / Ne uçan bir kırlangıç, ne sedef kumsa-
lında/ Ateşler püskürerek dolaşan bir ejderha (Tanpınar 1989: 71-76)

Her şey bir sırrın gece karanlığında derin uykuya dalar:

Ey kartal bakışlı avcısı fecrin/ Açmamış güllerin siyah bahçesi/Büyük hasatçısı 
serviliklerin/ Varlığın perdeyi yırtan gölgesi/ …Ey solgun mabude, kadehlerimiz/ 
Beyaz aydınlığa uzanmaz artık/ Aynalar kırıldı mevsimlerle, biz/ Sırrın gecesinde 
rüyaya daldık (Tanpınar 1989: 58-59) 
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Sonuç
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sanat anlayışı; tabiatı, insanı, varlık ve yokluğu, teklik ve 

çokluğu uyumla yan yana getiren bir harman özelliği taşır. Eserlerinde her şey evrende 
olduğu gibi hem bağımsız bir oluş hem de dengeli bir bütün halinde bulunur. Diğer edebi 
ürünlerinde olduğu gibi şiirleri de felsefi ve psikolojik kaynaklardan beslendiği kadar 
mitolojik kaynaklardan beslenir. Şiirlerinde çember, yılan, ağaç vb. mitolojik sembolleri, 
konu ile ilgili donanımını hissettirecek bir bilinçle yerli yerinde kullanır. Hiçlikle bezeli, 
karanlık, zamandan ve mekândan azade bir varlık algısının kıyılarında gezerken kaosun 
tüm yönlerini mısralarına nakış nakış işler. Dişil ve erilin benlik üzerindeki dengeleyici 
etkisini evrenden hareketle analitik bir gözle ele alır. İmgeleri, yalnızca bir asrın sınırla-
rında gezinen kısır bir tekrara düşmez. Binyıllar öncesinden gelen içsel bir sesle evreni, 
hayatı, düzeni, kendisini ve şiirini dengeli şekilde konumlandırır. Hiçbir imge rol çalmaz 
her şey düzeni çağrıştırır ve kozmos ete kemiğe bürünür. 

İnceleme neticesinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinde her bir mısrada farklı 
anlam katmalarının varlığı anlaşılırken şairin bilinçli bir şekilde kaos ve kozmos unsur-
larıyla şiirini inşa ettiği görülmüştür. Şairin sonsuz döngüselliğin varlığını mısralarında 
vurguladığı anlaşılmış ve evren ile insanın benzer temellerini sembolik bir dille mitolojik 
olarak ele aldığı tespit edilmiştir. Her insanla evrenin tekrar doğduğu varsayılacak olursa 
denilebilir ki Tanpınar’ın şiirlerinde binlerce evren kurulur sonra yıkılır sonra tekrar ku-
rulur çünkü evreni tüm benliğiyle anlamaya çalışan bir şair mevcuttur. 
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