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ÖZET

XX. asır insanlık tarihinde bilimin, teknolojinin yüksek gelişme döne-
midir. Bu yüzyılda insanoğlu uzayı fethetmiş, doğanın, kainatın birçok gi-
zemlerini öğrenmeği başarmıştır. Ama evren henüz beşeriyete tüm sırlarını 
açmamıştır. Bu nedenle mistisizm bugünkü hayatımızda da yer almakta-
dır. 

Geçen yüzyılın büyük şairlerinden biri – Osman Türkay’ın edebî yapıt-
larında mistisizm büyük ölçüde yansımaktadır. Dünya edebiyatında Uzay 
Çağı Mistiği olarak bilinen Türkay, edebi eserlerinde evrenin derinlikleri-
ne uzanmakta ve akıldışı yolculuklara çıkmaktadır. Bunu gerçekleştirmek 
için evrenbilimden, mitolojiden, mistisizmden yararlanmaktadır. “Lotusun 
İçine Uçmak” başlıklı modern destanı bunun en iyi örneğidir. Destanda 
mistik varlıklar olan iki kız – Göktürk Şafağı ve Kainatlar Şafağı vardır.  
Onlar yeryüzünde de, uçakta da ozanın peşindedirler ve evrenin sırlarını 
anlamakta şaire yardım gösteriyorlar.    

Evrenin, uzayın sırlarını çözmek şimdilik bilimin güçleri dışındadır. 
Evrenbilime, kozmolojiye ait birçok ilmi eserleri incelediği belli olan ozan 
bilimsel olanakların bittiği yerde mistisizme müracaat ediyor.  Bu destan-
da da şair Türk ve Hint mitolojisine istinat ediyor, aynı zamanda  mistik 
uzay yaratıklarını da tasvir ediyor. 

Osman Türkay mistisizmle ilgili şöyle diyor: “… kozmik olan tüm din-
ler, aklı aşan, mantıksal yöntemle açıklanamayan şeyleri mistisizm yolu 
ile anlatmıştır. Şairler de mistisizmden geniş ölçüde yararlanarak Tanrı ile, 
evren ile bütünleşme yollarını açmışlardır.”

Bu görüşünde belirttiği gibi, Osman Türkay,  “7 Telli”, “Uyurgezer”, 
“Beethoven’de Aydınlığa Uyanmak”, “Evrenin Düşünde Gezgin” şiir ki-
taplarında, “Piramit Üçlüsü” oyununda bilimi ve mistisizmi bağdaştırma-
ya çalışıyor. Hatta “Piramit Üçlüsü” oyununda Nuh Peygamberi bir uzay 
aracında tasvir ediyor. 
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ABSTRACT

Mysticism in Osman Turkay’s Work

Mysticism had a strong influence on the literature of one of the biggest 
poets of the last century Osman Turkay. Well-known in World literature 
as a Space Age Poet Osman Turkay described secretes of the Universe in 
his literary creations. For this purpose he used cosmology, mythology and 
mysticism. The best example is his modern novel “Fly into the lotus”. Two 
mystical girls – Goyturk Shafaqi and Kainatlar Shafaqi are presented in 
this novel. They follow the poet everywhere on the Earth and in the aircraft 
and help him to learn the secrets of the Universe.                                      

For the time being it is outside the science to explain the secrets of 
Space. While researching literary publications concerning the Astronomy, 
author adverts to mysticism when the science explanations are exhausted.  
In this novel author also refers to Turkish and Indian mythologies.

With regard to mysticism Osman Turkays said: “...all cosmic religions 
explain the things by using mysticism where logically methods are useless. 
Widely using mysticism poets could find the ways of merging the Universe 
and God”

As it was mentioned in the above said statement Osman Turkay in his 
poems collections “7 Telli”, “Sleepwalker”, “Bethovende Aydinliqa oyan-
maq”, “Roaming about the Universe”, and play “Trio of pyramids” tried 
to merge both science and mysticism. Moreover in the play “Trio of pyra-
mids” he showed the prophet Noah in the spacecraft.

Key Words: Osman Turkay, Mysticism, Goktanrı, Cosmology, Space, 
Mythology.

-----

“Kaynağını dinden alan, tecrit olmaya ve ‘vecd’e dayalı bir sistem olan 
mistisizme göre, insanoğlu akıl yolu ile kavrayamayacağı Tanrı’yı ancak 
metafizik bir sezgiyle kavrayabilir. Bilinmeyene, sonsuzluğa, mükem-
melliğe, doğaüstü varlığa sezgi yoluyla ulaşmasında en önemli araçları 
tecrit olma (dış dünya ile ilişkilerini minimum düzeye indirme), vecd ve 
‘trans’tır.” (Mistisizm, web)  Bu vecd yoluyla şairler her zaman, yani eski 
dönemlerde ve bugün Tanrı’yı kavrama, onunla buluşma ve bütünleşme 
yollarını aramışlardır. Mutasavvıf şairlerin yaratıcılığında bunu gördüğü-



1001

müz gibi, modern Türk şiirinde de örneklerine rastlamaktayız. Asaf Hâlet 
Çelebi, Sezai Karakoç, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve başkalarının şiirleriyle 
ilgili bu yönde incelemeler yapılmıştır: 1) Dr. Raşit Koç. Mevlana’dan 
Buda’ya Fenafillah’tan Nirvana’ya Mistisizm ve Asaf Hâlet Çelebi, 2) Ta-
cettin Şimşek. Türk Şiirinde Dinî-Mistik Duyuş 3) Macit Muhsin “Modern 
Mistik Şiirin Ufukları: Sezai Karakoç’un Şiiri” vb. Bu bildirimizdeyse 
Kıbrıslı şair Osman Türkay’ın mistisizmle ilgili eserlerini değerlendirece-
ğiz.  Osman Türkay’ın eleştirmenler tarafından “Uzay Çağı Mistiği” olarak 
adlandırılmasının nedeni onun şiirlerinin evrenbilimle ve mitolojiyle aynı 
zamanda ilişkili olmasıdır. Şiirlerinin bu özelliği Osman Türkay’ı başka 
mistik şairlerden farklı yapan  tarafıdır. Şairin ilk dönem şiirlerinden başla-
yarak bütün yaratıcılığı boyunca Tanrı’yı arayıp bulma çabalarının sürdü-
ğünü görüyoruz. Örneğin, mitolojik, ilmî, dinî tasavvurların sisteminden 
ve sentezinden yaranan “Dönüş” başlıklı şiirinde inanç ve gerçeklik konu-
larının aydınlanmasına çalışılıyor.  Şair Tanrıya seslenerek Ondan nerede 
olduğunu soruyor:

Sesin gelmede kulaklarıma sesin
Sen ki kalbimde bir heykelsin
Sen nerdesin
Sen nerdesin (Türkay, 1959; 63)
Dünyanın dört bir tarafına seslenerek kutsal varlığı duymağa ceht eden 

insana nihayet onun sesini duymak nasip oluyor. Şiirde dikkate değer 
özelliklerden birisi buradaki Tanrıyla Türk mitolojisindeki, “Oğuz Kağan” 
destanındaki Gökten süzülen mavi ışık arasında paralelliğin olmasıdır. 
Daha doğru deyimle bu, yeni Tanrı arayışı değil, başlangıca, mitolojiye 
dönüştür. Belki, eserin adı da buradan kaynaklanmıştır. Genellikle, Osman 
Türkay beşeriyetin, özellikle de Türklerin gökten indirildiğini ve bütün 
evrenin bahsettiğimiz ışıktan varolduğunu söylüyordu:

Bu ışıkta muhabbet var,

Bu ışıkta merhamet var.

Miracında Muhammed var

Sen var, 

Ben var,

Bu ışıkta

Işık ışık

Bir evren var (Türkay, 1959; 67)
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Şairin Rusyalı araştırıcısı Ravil Bukarayev yazır: «Türkay ona göre 
kozmos şairi değildi ki, eski yunan ve Mısır mitlerini bilirdi, onun şiir-
lerinde aynı zamanda seleflerinin – Gök Türklerin semavi, yıldız menşeli 
olması miti de hallolunmuştu, buna göre de Türk dili daima onun için sema 
dili olarak kalmıştır». (Bukarayev, 2001; 3) Şiirlerinden birinde «dinim 
ışık dini, yurdum gök boşluğu ve bütün evren», – diye yazan Türkay’ın 
bu beyanatını kozmopolit ve  milli-genetik manada anlamak mümkündür. 
Fikrin taşıdığı ilk mana aydındır, ikinci mana ise Türk kozmogonik mitiyle 
bağlıdır. «Gök boşluğu» Türk mitolojisinde Göktürklere mahsus mekan, 
«ışık» ise yaranış zamanı Gökten süzülen mavi ışıktır.

“Mistik düşünce ikiye ayrılır: panteizm ve pananteizm. İlki evreni tanrı 
olarak görür, ya da tersi. İkincisi ise evreni tanrıda görür. İlkinde kişisel 
bir tanrıya yer yokken ikincisi evreni tanrının bir parçası olarak görür. İlki 
hayatın akışına değişime özel bir önem vererek doğayla bütünleşmeyi sa-
vunurken ikincisi doğayı tanrının bir eseri olarak kavrar. Mistisizm ikisin-
de de farklı kavrayış ve algılamalar doğurur. İki sistemin birleşimi olarak 
görülebilecek süreç teolojisi ise evrenin Tanrıyla beraber devindiğini sa-
vunmaktadır”. (Mistisizm, web) Bizce, Osman Türkay “Dönüş” şiirinde 
bu iki sistemi birleştiriyor, yani mistik düşünceyle evrendeki her bir nesne 
ile Tanrının bütünlüğünü ve onların birlikte devindiğini kabulleniyor. 

Bu bakımdan Osman Türkay’ın mistik, mitolojik dünya görüşü 
“Lotus’un İçine Uçmak” modern destanında daha iyi şekilde yansımıştır. 
Destan girişten ve 12 bölümden oluşuyor. Eserde peri gibi insan cildine 
giren iki ikiz kız – Göktürk Şafağı ve Kainatlar Şafağı vardır. Bu kızlar 
eserin evvelinden şairi gözlemliyorlar ve Tanrıyla buluşmasında yardımcı 
oluyorlar. 

Eserde Türkay’ın mistik görüşleri rüyasıyla ilgili olarak veriliyor. Bil-
diğimiz gibi, rüyalar mistisizmde büyük önem taşıyor. Bundan başka, gi-
rişte Göktürk Şafağı’nın nesirle şaire yazdığı mektupta (Göktürk Şafağı 
Kainatlar Ozanı Sempiternus’un kızıdır ve onun mektubunda Türklerin 
protarihi yansımıştır) haberdarlık ediliyor ki, Heathrow havalimanından 
Bankog’a – Dünya Şairlerinin X Kurultayına doğru yol alan Semperfidelis 
ikilem karşısında kalacaktır. O,  kendi milletinin veya beşeriyetin geçmi-
şine ve geleceğine ait sorular sorarak istediği bilgileri  öğrene bilecektir. 
Uçakta yine de şairi yeşil gözlü kadın – Göktürk Şafağı ve yerüstü varlık-
lar gözlemliyorlar ve başka gezegenlerin insanları ellerinde psikometrler, 
gözlerinde durbinler, teleskoplar onun ruhunu, vücudunu incelemeye çalı-
şıyorlar. Osman Türkay yaratıcılığının ilginç tarafı da bu zaman ortaya çı-
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kıyor; onun şiirleri ve piyesleri çağdaş, uzay çağı ve mit dönemi insanının 
makrokozmik tasavvurlarının vahdetine çevriliyor. Bir şair olarak eleştir-
menler tarafından ona verilen “Uzay Çağı Mistiği” adı da yanıtını burada 
buluyor ve şairin kendisinin açıklaması dikkatimizi çekiyor: “Uzay Çağı 
Mistiği demek, öncelikle bilime önem veren, ancak istediği sonuçları ala-
madığı durumlarda aklı aşan, deneyüstü yönteme baş vuran bir şair yada 
sanatçıdır” (Yalçın, 1998: 57)

 Fikrimizce, aşağıda “Lotusun İçine Uçmak” eserinden getireceğimiz 
örneği de işte bu yönden anlamak mümkündür:

Seni bulmak için verdiğim savaşlarda 
Bir ömür tüketmişim de
Duymamıştım müziğinin içindeki buruk sevinci
Görememiştim yüzündeki çizgilerde Samanyollarını (Türkay, 1990: 222)

Şüphesiz ki, burada söz konusu Tanrı’dır ve şairin 1959’ta basılmış “7 
Telli” kitabındaki yukarıda değindiğimiz “Dönüş” eserinden başlayarak 
bu tür aramalar bellidir. Türkay’ın İngilizce yazdığı eserlerden biri “God is 
Spiral”  –  “Tanrı Helezonidir”  adlanır. Aslında semavi dinlerde, özellikle 
de İslam’da Allah’ın hiçbir forması yoktur. Bildiğimiz kadar Türk mitoloji-
sinde de aynı özelliktedir. Öyleyse Osman Türkay’ın yazdıklarını anlamak 
için bilimsel kaynaklara başvurmak gerekir. Evrenbilimin verdiği bilgiye 
göre, “Bizim Galaksinin diskinde onun nüvesinden çıkan ve uçlarında bü-
tünlükle yok olan helezoni  dallar mevcut olmalıdır”. (Vorontsov, 1988; 
134) Bu, genel görünüşte helezonu hatırlatıyor. Samanyolu – Ak Yol ise 
Galaksinin esasını oluşturuyor. Tabii ki, kozmik mitlerde Samanyolu hak-
kında çeşitli malûmatlar vardır; yani, bu,  Gök Avcısının kızağının  izleri, 
“Kuşun yolu”, başka dünyaya götüren Ruhun yolu, yada Yerin Kozmos’a 
bağlandığı kendir gibi yorumlanıyor. (Mifologiçeskiy, 1990: 659)

Aynı motifi “Piramit Üçlüsü” piyesinde de görmekteyiz. Burada da 
robotun yardımıyla kainatın enginliğini gözetleyen Rahip Wah sonsuz 
âlemin koynunda milyarlarca disk ve galaksiye rastlıyor. Sonda şu sonuca 
varılıyor ki, Tanrı ve kainat helezonidir. Bu ise sonsuzluk demektir.

Osman Türkay kainatta gök cisimlerinin daimi devinimini atomların 
(moleküllerin) yer değişmesine benzetiyor ve bunu Tanrısal senfoni ad-
landırıyor.

Samanyolu “Kozmik Ana”nın yüzünün bir çizgisidir ve bu yüzde henüz 
gizli kalan bölgeler çoktur. Bazı mısralarda Allah’ın lamekanlığı ve Yerde, 
Gökte, her bir varlıkta olması fikri Türkay tarafından kozmos yüzerine 
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göçürülüyor:

 Kimse onu görmedi, göremedi, düşündü kavrayamadı
Çözmek ne demek gökyüzünü
En güzel gözlerinin derinliği
Bilimin saltık gücü, sanatın büyüsü (Türkay, 1990: 246)
Osman Türkay’a göre, henüz bilimin mutlak kudreti Kainatı tam fethet-

mekte, sanatın sihirli kuvvesi Tanrının varlığını açıklamakta yetersizdir ve 
bu, Kainatın ve Allah’ın mekan ve zamanca sonsuzluğu kavrama sürecini 
zorlaştırıyor.

Destanın X bölümünde Semperfidelis yanındaki tayf kadının elini tu-
tarak uykuya dalıyor ve 7 düş görüyor. Tabii ki, 7 rakamının mistisizmle 
ilgisi vardır ve  burada kutsal sayı ifade ediyor. Bu sayı göğün 7 katını 
sembolize ediyor ve şair en üst katta Tanrıya ulaşır. Mitolojide bu konu-
da bildiriliyor. «Eski Türklere göre, Güneşin, Ayın ve yıldızların dolaştığı 
ayrı gök katları vardı. Lakin bir ayrıca gök katı vardı ki, Yüce Tanrının o 
katta bulunduğu düşünülürdü». (Beydili, 2003; 135 )

Üçüncü düşte Türkay Hint mitolojisine müracaat ediyor. O, gök taşın-
dan yontulmuş Budda’nı, kozmostan Yer yüzüne inen Brahma’nı görüyor. 
Şairin Hint mitoloji kahramanlarına yüz tutmasının nedeni kendisinin ver-
diği yorumda belli oluyor: “Uzay Çağı şiiri yazmak kolay değildir. Kişi-
nin kendine göre felsefesi, kültürü, sanat gücü, yaratıcılığı olması gerekir. 
Hintliler bu yönde en başarılılar. Çünkü Hintliler mitolojilerinde Tanrıları 
uzaydan gelen yolcular olarak algılamışlar, kısaca sanatları ve edebiyatları 
gırtlağa kadar mistisizmin içine gömülmüş durumdadır. ” (Yalçın, 1998: 
58)

Yedinci düşte şimşek çakıyor ve buluda benzer ışık görünüyor. Bura-
da betimlenen renkler ışığın tayflarını, diske benzer uzay aracı Galaksinin 
küresel yıldız kümeleri sistemiyle birlikte tasvirini hatırlatıyor. Bu görün-
tüden vecde gelen Semperfidelis ışığı kendi doğal kitabı adlandırıyor ve 
büyük olasılıkla Türklerin ışıkla bağlı mitoloji metinlerine işaret  etmek 
istiyor: 

Sordum  gökyüzünü örten karanlıklara 
Ve yıldızlara: Işık sen nesin?
Işık sen nerdesin? Açıkla kimliğini
Işık benim ışığım, en doğal kitabım (Türkay, 1990: 272)
Rüyasının bu hissesinde şair “Sempiternus diye daima baki olan Kainat 

Ozanı” ile karşılaşıyor ve destandaki bu kahraman Dede Korkut’u hatırla-
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tıyor. Dede Korkut’un kamil bilici olması, gelecekten haberler vermesi ve 
ozanlığı Sempiternus’un da özelliklerindendir. Semperfidelis’in Kainatlar 
Ozanı ile karşılaşmasından önce uçan dairelerdekilere okşar varlıkların il-
ginç tasviri verilir.

Bu varlıklar ona Asya nilüferini-lotusu sunuyorlar, Semperfidelis çi-
çeğin beyaz sütünü içtikçe hafızasını kaybediyor ve diskten hortum gibi 
ışık uzanarak onu içine alıyor. Mistik varlıklar onun kulağına ve yakasına 
bazı aygıtlar takırlar ki, bir – birlerinin konuştuklarını anlasınlar. Kainatlar 
Ozanının sarayına dahil olan Semperfidelis iki genç kadınla rastlaşır ve o, 
artık belleğini kaybedip, bütün kainatları kendisine vatan saysa da, kızlar-
dan birinin gözleri hafızasında «şimşekler çaktırır».

Türkay’ın «ışık soylarından yaratıklar» diye betimlediği bu gök var-
lıklarının geçirdikleri ayinin tasviri de eserde muayyen yer tutuyor ve 
tasavvuftan kaynaklanıyor. Her hangi bir tarikat mensupları kâmillik 
merhalesine ermek için bazı eylemler yaptıkları, çeşitli evrelerden geçtik-
leri gibi, eserdeki şair de Tanrıyla buluşmadan önce bir çok törenler icra 
ediyor.  Ayinin sonunda ak alevden geçen ruhlar arınıp temizlenirler. Bu 
ayine katılan şair de yalnız kristal badede mey (şurup) içip beyaz alevde 
(narı - beyzada) temizlendikten sonra (tasavvufla ilgili  değil mi?) Kai-
natlar Ozanı Sempiternus’la görüşmeyi başarıyor. Burada Kainatlar Ozanı 
Sempiternus mürşit, Semperfidelis ise mürittir. Tanrıya ulaşmak için önce 
onunla görüşmelidir. Tabii ki, Semperfidelis mürşitten bilmediği şeyleri 
öğrenmelidir. Bundan önce «arınma töreni»nin devamı olarak Sempiter-
nus sırtındaki önü mavi, arkası siyah hırkasını  çıkarıp ona giyindiriyor ve 
vücudu, fiziki varlığı yanıyor, yalnız ruhu kalıyor. Tabii ki, insanoğlu Yüce 
Yaratanla karşılaşmak için cesedi terk etmeli, ruhu kalmalıdır. Semperfi-
delis el bağlayıp Kainatlar Ozanının huzurunda dayanır. Saçları dağınık 
bulut kitlelerine benzeyen ve geniş mavi gözleri olan Sempiternus sarayın 
doğusunda ve batısında dayanmış iki şahane kadın heykelinden hangisini 
seçtiğini soruyor. Cevap Kainatlar Şafağı olur. Ozan onu çeşitli otomatik 
cihazların yerleştiği masasına aparır ve düğmelere basarak 7 hisseli kristal 
bir aygıtı çalıştırıyor.

Böylece, Sempiternus Kainat Şafağını seçen Semperfidelis’e Metaga-
laksinin modelini göstererek yorumlar yapıyor:

Bu gördüğün 

bileşik kainatların bir modelidir

ana kainat ortada … ötekiler uyduları  (Türkay; 1990: 294)
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Galaksideki yıldızların ve çeşitli uydularının merkez etrafında dönme-
si aksiyoma şeklinde her kese malumdur. Türkay bunları Tanrıya mahsus  
bahçe adlandırıyor.

Çağdaş kozmoloji kuramlarda bu konuda yazılır: «Kozmik birliğin uç-
larında nazik manevi materya yetiştirilmesi üzere sık materya «plantas-
yonları» yaratılır, sonra yetiştirilmiş ince materya kullanılmak için koz-
mosun uzak bölgelerine taşınır. Çünkü kozmosun sömürgeleştirilmesinin 
esasını onun ince manevi materya ile doldurulması teşkil ediyor. Bu da 
kendiliğinde kozmik fezanın durumu hakkında daimî ve gerekli maluma-
tın teminatı demektir. Tabiidir ki, bu halda o «plantasyonlarda» istihsal 
olunan «mahsulün» keyfiyetine nezaret eden «bağban» –yaratıcı Allah da 
olmalıdır.» (Biz, 1992: 68)

Sempiternus pulsar, quasar, nova, supernova, akcüceler hakkında da 
bilgi vererek yaşamın enerji kaynaklarının bunlar olduğunu diyor. Sonra 
o,  kozmik zincirlere benzeyen karanlık tünellerin mahiyetini açıklıyor: 
«Onlar ortadaki ana kainattan uydu kainatlara açılan kapılardır». İhtimal 
ki, karanlık tüneller deyilerken, «galaksilerin ve onların kümelerinin feza 
paylanmalarında muayyen kanuna uygunluk- kafesli-torlu kuruluş»undan 
bahsediliyor. 

Semperfidelis bir kaç soruyla ona müracaat ediyor:

1) Kainatlar simetrik mi?
2) Başka Kainatlar sistemi var mı?

Birinci soruya evet, ikinci soruya ise «ben de bilmiyorum, yalnız karan-
lık derin sınırsız boşluklar vardır», cevaplarını alan Semperfidelis, nihayet, 
Kainatın geleceği ile bağlı sonuncu sorusunu veriyor. Kainatın ve kainatla-
rın boşluklarda tek bir atomun patlayıp genişlenmesinden yaranması naza-
riyesinin doğru olup-olmadığını ve eğer böyleyse, zincirleme tepkimeler-
de kainat sistemlerinin özelliklerini değiştire bileceğini, bunun ise yaşama 
son koyacağını mı soruyor ve uygun cevaplar buluyor.  

Bizce, Osman Türkay’ın yaratıcılığındaki mistisizm, mistik yazarlar-
dan Halil Cibran’ın  görüşlerine daha çok benziyor. “Halil Cibran, insanı 
tanrıya götüren tek yolun kendi öz varlığından (içsel varlık) geçtiğine ina-
nan doğu mistisizminin etkisi altındadır. Halil Cibran’ın eserlerine yansı-
yan temel düşünce tüm evreni ve varoluşu kapsayan kutsal bir büyüklükle 
bütünleşme arayışıdır.” (Kamer, 2006: 1) Hakikaten, Tanrıyla bütünleşme 
ya da mistisizmin temel düşüncesi olan kutsal varlıkla buluşmaya Osman 
Türkay’ın da adını andığımız destanında rastlıyoruz. O, bütün kainatla-
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rın Yüce Tanrı tarafından yaratıldığı kanısındadır ve eserin sonuna doğru 
materyalistlerin materya yaranmıyor ve kaybolmuyor tezini ireli sürerek 
«kainatın başlangıcı» kabilden soruları manasız bulmaları, idealistlerin ise 
bu muhteşem, dakik, sırlı ve sihirli alemlerin mutlak ilahi yaratıcısının 
mevcutluğunda ısrar etmeleri kimi farklı yanaşmalardan ikincini seçen 
Türkay, eserinin kahramanını yüce Tanrının dergahına, kainatların en yük-
sek noktasına götürür: 

Şimdi burası
tüm  kainatların 
görülebileceği en yüksek nokta
yani Kainatların Şafak Noktası (Türkay, 1990: 303)

Ve Semperfidelis bu yükseklikten öyle müthiş bir güzellik ve genişlik 
gözlemliyor ki, vecde gelerek «Tanrı», «Tanrı» diye sesleniyor ve uykudan 
uyanıyor. Aşağıdaki mısralar ise o Yüce Varlığın dilinden seslenmektedir:

Siz bir parçasınız bu kainatlarda, ben başka parça
Hepimiz birleşiriz, böylece varlık bütünlenir
Bensiz siz bir anlam değilsiniz
Sizsiz benim varlığımı bilecek, düşünecek yok
Öyleyse siz ve ben yaşayacağız sonsuza dek (Türkay, 1990: 303)

İşte mistik düşüncede yer alan panteizm ve pananteizm ve tasavvufi 
düşüncenin esasını oluşturan vahdet-ivücut kavramı Osman Türkay yara-
tıcılığının bu noktasında karşımıza çıkıyor. Tabii ki, mitolojinin de etki-
si vardır. Sempiternus’un Semperfidelis’e Kainatın formasını göstermesi 
«Bhagavad - Gita»nın XI bölümünde nilüfer gözlü Krişna’nın kozmos 
aleminin genişliğini, sonsuzluğun mahiyetini Arcuna’ya anlatmasını hatır-
latıyor. (Bkz. Bhakivedanta, 1991: 471)

Bundan sonra uykudan uyanan Semperfidelis yanındaki kadının yok 
olduğunu görür, onun yerinden mektup buluyor. Yanındakilerden kadının 
nereye gittiğini soruyor, her kes o yerin boş olduğunu söylüyor, yalnız 
bir buddist rahip orada fevkalade iki parıltını gördüğünü diyor. Tabii ki, 
Türkay eserini yazan zaman uçan dairelere dair materyallerden da istifade 
etmiş ve hatta kendisini de onlardan biri saymıştır:

Uyuyorum artık, bu dünya benim olmasa da
Yine onun bağrındayım, belli ki soluduğum onun havası
…Kanım bile laciverttir, bir okyanus sonsuzluğu
belli ki bu mavi dünyalı olduğuma kanıt (Türkay, 1990: 258)
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Söylediğimiz gibi, Türkay bu eserini yazan zaman mitolojiden, tasav-
vuftan ve evrenbilimden yararlanmıştır. Yukarıda tasvir edilen ayin, vücu-
dunun yanması ve yalnız ruhunun kalması tasavvufla, uzayla bağlı kuram-
sal düşünceler evrenbilimle, ışık, ikiz kızlar, Buda, Brahma vb. tasviriyse 
mitolojiyle ilgilidir. Osman Türkay bir çok bilgin şairlerden, yani eserleri 
ilimle ilgili olan yazarlardan farklı olarak Tanrı’nın varlığını kabulleniyor 
ve mistik bir şekilde, daha doğrusu eski mitlerden yola çıkarak insanların 
Yer yüzüne Göklerden taşınması kanaatine varıyor. Uzay Çağının şairi ol-
ması sanki ona bilimle miti sentez etmeğe imkân veriyor. Örneğin ikinci 
kitabında yer alan «Dalları yer yüzünde ağaç» şiiri de mitoloji kaynaklarla 
bağlı olduğu ve materyalizmin esas bilginlerinden olan Darwin’in görüş-
lerini eleştirdiği için çok ilginçtir. Bu şiirinin kökleri Uygurların ağaçtan 
türeniş ve Oğuz Kağanın ikinci hanımının bir göl ortasında ağaç koğuşun-
da olmasıyla ilgili mitoloji metinlere kadar uzanır. Bu mitlerden habersiz 
okur şiiri anlamayacaktır. Türkay için kozmos yalnız XX. yüzyılda insanın 
ayak basa bildiği mekan yok, aynı zamanda Gök Tanrının ulu saltanatının 
sembolüdür. O, Yer gezegeninde insanın menşeinin diğer galaksilerden ge-
tirilmesi ihtimalini mitolojiye dayanarak bir gerçek gibi kabul ediyor ve 
İngiliz doğa bilimcisi Darvin tarafından savunulan, uzvî âlemin tedriçle, 
tabii seçme sonucunda yaranmasına dayanan  evrim kuramına karşı çıkı-
yor: 

Ben kökümü arıyorum karanlık, sık bir ormanda
Nerdesin ilk insan ağacı
Suların dibindeyim akıntılı açık denizlerde
Balıklar, ilkel yaşam hücreleri, fosiller konuşmaz bana
Hala karanlıklarımda Afrika, uzaklarımda proconsul
Yanlış eleştirdin gövdemi Bay Darwin (Türkay, 1969: 6)

İnkişafta nebatat, hayvanat ve insan süreçlerini reddeden Türkay kö-
künü Hayat Ağacının bittiği ormanda arıyor. Mitoloji metinlerde, «Oğuz 
Kağan» destanında, aynı zamanda «Er Sogotoh» ve «Dede Korkut» des-
tanlarında ağaçtan türeme motifine rast geliyoruz.

Şiirde Hayat Ağacı ile bağlı çeşitli mitoloji varyantlar sentez olun-
muştur. Ağacın suların dibinde olması Güney Sibirya’da Minusinsk Ta-
tarlarından derlenmiş mitoloji metinlere uygun gelir; «dünya mitlerinde 
olduğu gibi yalnız gökyüzünde değil, yer altında da ikinci bir dokuz bu-
daklı daha mukaddes ve ulu bir ağaç»ın (Ögel, 1989: 111) varlığı şaire 
esas verir ki, canlı âlemin suda yaşayan oluşumuna neşet etmesine karşı 
çıksın. Şiirin adı ise ağaçla bağlı başka bir mitten haber verir. Mantık bize 
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esas verir ki, ağacın kökünün göklerde olmasını düşünelim. Eserin şair 
tarafından yazılmış İngilizce varyantında başlık böyledir: «The Sky –Tree 
With Branches Hanging on Earth»– «Dallarıyla Yer üzerine asılmış Gök 
Ağacı». Gerçekten de, bazı mitolojik kaynaklarda Hayat Ağacının gökten 
indirildiğine tesadüf ediyoruz. «Şaman davullarındaki bu ağaçların kökleri 
dünyada değil, daha ziyade göğün başladığı yerden itibaren başlanırdı.» 
(Ögel, 1989: 90-91) Türkay ise çekim kuvvesini def ederek kökünü Gök 
yüzünde aradığını söylüyor:

En eski uzay çağlarından bana ses ver usum
Ben yeryüzünde yabancı, ben yeryüzünde konuk
Yerçekimini aştım kökümü arıyorum (Türkay, 1969: 26)
Sonuncu mısranın İngiliz varyantı böyledir: 
That passing over the G. Forse
I now look for my parents in Spase (Türkay, 1989: 142)

Şair kökünü yok, daha net ifade ile ecdatlarını aradığını yazır. Böylece 
mistik bir duyuşla evrenin ve insanın yaratılmasında kendi tezlerini savu-
nuyor.

Adları çekilen konkre edebi numunelere esasen bu kanıya varabiliriz ki, 
o, yaratıcılığında Türk, Hint, Yunan ve s. halkların mitlerini çağdaş bilimin 
başarıları, özellikle de kozmoloji ile bağlı çeşitli mitolojik, bilimsel tasav-
vurları vahdette vermeye çalışmıştır. 

Tabii ki, Osman Türkayın yaratıcılığına mistisizmin yansımasını bir bil-
diride değerlendirmek oldukça zordur ve sonuç olarak, Dr. Raşit Koç’un 
Asaf Hâlet Çelebi için söylediği: “Şiirlerinde bütün gelenek unsurlarından, 
Hind mistizminden, tasavvufa, mitolojiye kadar bütün unsurları birleştir-
meyi başarabilmiş ve böylelikle Türk şiirinde kendine mahsus müstesna 
bir yer edinmiştir.” (Raşit Koç, web) fikrini hiçbir sözü değişmeden Os-
man Türkay için de söyleyebiliriz. 
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