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Ö N  SÖZ 

Yayımcı Ulf Diedrichs sayıbilim ve sayı sembolizmi üzerine bir 
kitap hazırlamaya karar verdiğinde ilk düşündüğü, bu konuda Alman

ya'da daha önce yayımlanmış çok sayıdaki kitaptan birisini ya da ln
gilizce yazılmış kapsamlı bir incelemenin çevirisini yayınlamaktı. 

Ansiklopedilere say-ılar konusunda bir takım yazılar yazdığımdan se
çim yapma konusunda yardımcı olmamı istedi. Ulaşabildiğimiz ki

tapları dikkatlice inceledikten sonra, Franz Carl Endres'in Das Myste

riun1 der Zahl'ının amacımıza en uygun olan ı olduğunu saptadım. An

laşılır nedenlerden dolayı bana çok ilginç gelen kendi alanımdan, lsla

mi araştınualardan, örnekler eklemeyi planlıyordum. Bununla birlik

te bu eklere çalışırken, Endres'in kitabının son baskısının yapıldığı 

1951 yılından beri sayılan çok farklı yönlerden ele alan birçok önem

li kitap ve yazının yayımlanmış olduğunu gördüm. 

Modern yayınların çoğu, V. C. Hopper'ın klasik çalışması ve !ie

inz Meyer'in ilginç araştırmaları dahil olmak üzere, ortaçağ alegorile

riyle ılgıleniyorlardı. Kar! Menninger, lngılizceye Number Words and 

Number Symbols (1969) adıyla çevrılen kapsamlı bir yapıtla Zahlwort 

und Ziffer'in tarihini ele alıyordu ve Willi Hartner çok uzun ve büyü-
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leyici bir yazısını dünyadaki farklı sayı sistemlerine ayırmıştı. Aynca 

F. C. Endres'in ele aldığı teorilerin bir kısmı, tıpkı dinbi1im alanında 

olduğu gibi, ya çoktan geçersizleşmiş ya' da son zamanlarda yapılan 

kimi akademik çalışmalarla değişikliklere uğramıştı. 

Bütün bu koşullar altında, bütünüyle yeni bir kitap çalışması yap

maya karar verdik. Bu yeniden çalışma 6rijinal metnin yapısını esas 

alacaktı ve onun malzemesinin bir kısmını kullanacaktı, ama bu ikili 

süreçte müıukün olduğunca yeni bilgiler kullanmaya çalıştık ve so

nuçta bağımsız bir çalışma ortaya çıktı. Bu çalışma Endres'in adıyla 

yayımlandı, benim adım katkıda. bulunanlara teşekkür kısmında yer 

aldı. Bu İngilizce baskıda Endres'in adı, yaşayan tek kızı ve mirasçısı

nın izniyle kapağa yazılmadı. 

Söylemesi gereksiz ki böyle bir çalışmada bütünlük iddiasına kal

kışmak olanaksızdır ve her okuyucu, kendi ilgi veya uzınanhk alanın

dan şu ya da bu sayının uygulamalarına ve "büyülü" karakterine dair 

ayrıntılar ekleyebilir rahatlıkla. Kaynakçanın, özel konularla ilgile

nenlere daha ileri gitmelerinde yardımcı olacağını umarız. 

Sayıbilim ve sayı büyüsü binlerce yıldır insanlığı büyülemekte. 

Muhteşeın doğa kitabının insan yaşamını ölçmeye yaramış işarelleri 

olan güneş ve ay, her zaman insanların sayıların çok özel olduğunu 
hissetmelerine yol açmıştır. Yalnızca mekan ve zamanı soyut formül

lerle sınırlayıp belirlememişler, aynı zamanda yıldızlar ve diğer do

ğal görüngülerle kurulan gizemli ilişkiler sisteminin de bir parçası 

olmuşlardır. ilk kuşaklar genellikle bu görüngüyü ruhlarla. tanrılarla 

ya da cinlerle bağlantı olarak ya da onların temsilcisi olarak düşün

müşlerdir. Bir sayıyı ve içindeki güçleri bilmek, ölümlülerin bu gü

cü, uygun ruhların yardımım sağlamak, büyücülük yapmak ya belirli 
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formülleri saptanmış sayıda yineleyerek dualarını daha etkili kılmak 

için kullanınalarını mümkün kılmıştır. Sayıların gizli anlamının bil

gisi hem folklorda hem de ciddi edebiyatta yansır; bu bilgi göksel 

kürelerin armonisini gösterdiği düşünülen ınüzikte olduğu gibi orta

çağ mimarisinde de görülebilir. 

Bu kitap esas olarak, antik uygarlıklar ve Yahudilik, Hıristiyanlık 

ve Müslümanlığa ait dinsel gelenekler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu

nunla bir1iki:e mümkün olduğunca Hint ve Çin gelenekleriyle bağ 

kurmaya ve Mayalara bir göz atmaya çalıştık. Hayranlık uyandırıcı 

astronomik sistemler geliştiren Kolon1b-öncesi Amerikalıların sayı 

sembolizmini ayrıntılarıyla açıklamak ya da Amerikan Kızılderili uy

garlıkları veya Afrika kabilelerindeki sayıları ele almak çok hoş olur

du. 

Sayı seınbolizmi çeşit çeşitdir ve hala farklı kültürlerin sayıları 

yorumlamada şaşırtıcı benzerlikler gösterdiği keşfedilebilmektedir. 

Kitabı bitirdiklerinde okuyucuların_ kafa karışıklığının kalmayacağını, 

sayı sembolizmi ve sayı büyüsünün geliştirildiği bağlama dair bir 

şeyler öğreneceğini umarız. En azından trafik ışıklarının niye üç aşa

malı olduğunu, birçok insanın niye arabalarının plakalarında belirli 

"uğurlu" sayılar (çoğunlukla yedi veya yedinin katları) seçtiğini ve 

niye birçok insanın triskaidekaphobia'nın, yani "onüç korkusu"nun 

ürkütücü adından rahatsız olduğunu anlayabilecekler - umarız. 

Uzınanlık alanlarından ya da yerli geleneklerden yaptığımız alıntı

larla kitaba katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Metni yayıma 

hazırlayan Miriarn Rosen'e kişisel teşekkürlerimi sunarım. 

Bonn, Almanya A. S. 

Eylül 1991 
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S AYILAR VE SAYI SİSTEMLERİ 

Matematiksel ruh, kendisini, insanların yaşadığı ya da eski 

yaşamlara ait maddi izlerin bulunduğu her yerde ortaya 

koyan başlangıçsal insani ögedir. 

Böyle yazıyor Willi Hartner sayılara ve sayı sistemlerine ait temel 

bir incelemede. Bu argümanını desteklerken, saymasını ve matematik

sel ilişkilere dair hiçbir şey bilmediğini, daha çok matematiksel gü

dülerine güvendiğini ileri sürdüğü Taş Çağı sanatçısı örneğini alıntı

lar. Öyleyse bu güdü soyutlanmış ve geometrik formlar olarak kayıt 

altına alınmıştır. Zamanla sayı kavramının, sonra da sayıların kendi

lerinin gelişmesine yardımcı olmuş ve en sonunda zaman ve mekanda 

varolmanın çok katlı görünüşü soyut sayılarla sıraya sokulabilmiştir. 

Kar! Menninger başka bir güzel kitapta gösterdiği gibi, bu sıralama 

süreci olası ifadelerin çok katlılığını bulabilmiştir; bu çok katlılık, 

bizim gibi her şeyi miras aldığımız onlu sistem ve Arap sayıları çer

çevesinde görmeye çalışan insanlar için çok şaşırtıcıdır. Üstelik Ang

losakson ağırlık ve ölçme sisteminin bile, Alman ve Fransız gelene

ğinden gelen bir şeyi kavraması kolay değildir. 

Sayı sistemleri farklı ritimlere göre oluşturulmuştur. Bilgisayarın 
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temelini -ki bu temel Leibniz tarafından 1697 gibi çok erken bir ta
rihte geliştiri1n1iştir- oluşturan ikili sistemi anlamaya çalışan birisi 

bunu görür. Ve onlu sistem en yaygın sistem gibi gözükse de, diğer 
sistemlerin de eşit önemde olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunlar 

arasında özel bir anımsamayı hak eden eski Babil'deki altmışlı sistem 

de vardır: Bu sistem, ilk on birimden sonraki ikinci daha yüksek bi

rim 60'la oluşturulmuştur. Bu bölümleme, dairenin derecelerinde ol

duğu kadar, günün saatlerinde, dakikalarında, saniyelerinde varlığını 

sürdürmektedir. 

Birçok durumda sayma sistemleri ve sayılar oldukça basit bir bi

çimde 5 ya da 10 parmaktan türetilmiştir: Örneğin Roma sayıları, bi

çiınleriyle bize parmak işaretleri esas alınarak oluşturulduklarını söy

lemektedir. Başparmağı hesaba katmamak 4'e kadar olan başka bır 

sayma bçimini oluşturur ve gerçekten de birçok uygarlıkta 4'ten son

ra saymaya yeniden başlanır. Buna karşılık 10 parmak ayak parmakla

rıyla birlikte yirmili bir sistem de oluşturmuş olabilir ve böyle bir 

sistemin Keltler, Basklar ve Avrupa'nın kuzeyinde ve batısındaki di

ğer halklarca biliniyor olması kuvvetli bir olasılıktır. Bugün bile 

Fransa'da SO'e, quatre-vingts, yanı 4x20 denir. lngilizce skor da (yirmi 

sayısı) bize aynı şekilde kadim yirmili sistemi anımsatır. 

Temel parmak sayılarının parmak sayma tekniğiyle karıştırılma

ması gerekir; bu sayılar eskiden öyle geliştirilınişti ki farklı parınak 

konfigürasyonlarıyla IOO'e kadar sayılabiliniyordu. Birler ve onlar 

sol elin parmaklarıyla, yüzler sağ elin parmaklarıyla belirtiliyordu 

Ortaçağ lncil yorumcuları, özellikle Muhterem Bede, özel anlamlarını 

bildikleri bu sayma biçimini tercih ediyordu: Örneğin sağ eli başpar

mağı ve işaret pannağının daire oluşturacak biçimde tutulmaSı 100 

demekti ve sınırlı sonsuzluğun sembolü olmuştu. Avrupalı tüccarlar 
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bu sıstemi Orıa Çağ'ın sonlarına dek kullandılar ve Orıa Doğulu tüc

carlar akıl almaz bir el çabukluğuyla bunu halen kullanmaktadır Do

ğuda da, özellikle Çin'de, kullanılan abaküs, küçük boncukları çubuk 

boyunca kaydırma ilkesiyle çalışan bu hesaplama aleti, en karmaşık 

işlemleri bile neredeyse yıldırım hızıyla yapılmasını sağlıyordu. He

saplaına (calculus) terimimizin çakıllarla saymaya gönderme yapan 

"çakı1"dan (calcule) türediğini unutmamız gerekir. 

Her uygarlığın sayılar için kendi işaretleri vardır. lnkalann renkli 

düğümlerini (quipus) veya borçların farklı türden kesiklerle oyulduğu 

çeteleyi (Almanca Kerbholz) ele alabiliriz. Günah işlemek veya yasadı

şı işler yapmak anlamındaki Almanca Etwas auf dem Kerbholz haben, 

"birisinin çetelesinde olmak," ifadesi çetele hesabıyla saymaya gön

derme yapar. Fenikeliler ve geç dönem Romalılar görece olarak ilkel 

sayı formları kullanırken eski Mısır'da sayılar resimliydi. Daha karı

şık matematik işlemleri için, alfabenin harf erinin de sayıları temsil 

ettiği başka sayına sistemlerinin daha pratik olduğu kanıtlanmıştı. Bu 

yöntem Yunanistan'ın ilk dönemlerinde kullanılmış olup Ibranice ve 

Arapçada halen mevcuttur. Arapçada kullanılmasında, harflerin eski 

Saıni dilleri esasınca dizilmesini izleyen Arap alfabesine ebced denilir 

ve her harfin iki anlamı olduğundan dolayı, isimler, anlamlı sözcük

ler ve sayılar (yüzyıllardır Kabalada yapıla geldiği gibı) arasında ko

layca bağlantılar kurulabilir Vahiyler Kitabı'ndaki 666 sayısı buna 

örnek verilebilir: Sayısız yorumcu, onda, kendi zamanlarının "Yara

tık"ına vücud kazandırmış gözüken kişilerin adlarını bulmuştur. Isla

mi gelenekte ince ebced hesapları yapma sanatı çok gelişmişti ve son

raki zamanlarda bir kitabın başlığı bitiriliş tarihin� içerir oldu. Örne

ğin Bagh u bahar'ın (Bahçe ve Bahar) Farsça başlığı sayısal değerleriy

le (2+1+1000+6+2+5+1+2+ 200), lslami takvimle 1216 (Miladi tak-
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vimle 1801/2) yılında bitirildiğini gösterir. Benzer şekilde uygun 

sözcük ve cümleyle birisinin ölüm tarihi de verilebilir ve bu sanat 
doğudaki Müslüman ülkelerde belli bir yetenekle uygulanmıştır. 

Willi Hartner, Çin sayı sisteminin, büyü ve gizemcilikten çok, 

yaygın olan bu tür harf-sayılara göre daha üstün olduğunu düşünür; 

ama ona göre daha da gelişmiş olanı hayli soyut Sümer ve Babil sayı 

sistemleridir. Gerçekten de eski Mezopotamya ilk zamanlarda astro
nomi ve matematiğin geliştirildiği yerdir ve bugün kullanageldiğimiz 

belli sayıların anlamlarının çoğunu Mezopotamyalılara borçluyuz 

(7'nin ilahiliği, 60'm önemi). Ama Hartner'a göre sayıların en geliş

mişi, çok büyük sayılar gerektiren 'astronomik hesaplamalarla 1:-1ğra

şan ve şaşırtıcı biçimde hatasız olan Maya sistemidir. Gerçeklen de 

Venüs gezegeninin güneş çevresindeki 65 synodik dönüşünü esas alan 

çok eski takviı:nleri, diğer takvim sistemlerine göre daha hatasızdır. 

Bizim "Arapça" sayılarımıza gelince, onların Hint kökenli olduğu, 
sağdan sola olan Arapça el yazısı kullanıldığında bile soldan sağa 

doğru olması gerçeğinde kolayca anlaşılabilir. Arapların lslamiyetin 

ortaya çıkışından kısa bir süre sonra benimsedikleri Hint sistemi, da

ha karmaşık işlem�erin yapılmasına olanak sağlayan sıfırı içerir. Hint

kaynaklarında sıfıra shunya, "boşluk" denir; bu öyle bir boşluktur ki 

sayılar arasındaki satırları doldurur ve böylece birler, onlar vd. basa

n1ağındaki bir saYJ.nın kolayca ayırt edilmesini sağlar. Hint kaynakla

rı bu ifadeyi MS onaltıncı yüzyıl gibi erken tarihlerde kullanmıştır; 

Orta Doğu'da ilk olarak MS 662 tarihli bir Suriye kitabında dokuz 

adet l1int sayısına rastlanmıştır. Batının bu uygulamaları yapmasın

dan uzun süre önce Arap bilginleri matematik çalışmalarında bunları 

kullanıyordu. Muhamıned ibn Musa el-Harezmi'nin Kitab el-muhtasar 

fi hisab el-cebr ve'l-mukabele (Cebir ve Denkleme Hesabı Hakkında 
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Özetlenmiş Kitap) adlı kitabı MS 800 yılından hemen sonra yazılmış 

ve yaklaşık olarak 1143 yılında Chesterli Robert tarafından Latinceye 

çevri1mişti. Arap sayılarıyla ilk tanışmayı sağlayan bu kitap Batıya 

yalnızca "cebir" (eI-cebr) kavramını değil, sözcük anlamı olmayan ya

zarının adının, Harezmi'nin, yanlış söylenmesinden kaynaklanan algo

ritma terimini de sağlamıştır. Bununla birlikte Arapça sayılar 

Avrupa'da oldukça yavaş da olsa alındı ve kabul edildi. Zeki Pisalı 

bilgin Leonardo Fibonacci (ö. 1250) ve Sacroboscolu John Arapça sa

yıları öğrenip, sonsuz olanaklarını açıklamaya çalıştılar. Menninger, 

yaklaşık olarak 1240 yılında, Fransisken Fransız rahip Alexander de 

Villa Dei'nin yeni matematiksel buluşlar karşısında çok heyecanlanıp, 

Algor adında bir Hint kralının bulduğunu sandığı yeni bir hesaplama 

biçimine dair 244 dizelik Cannen de aigorisma şiirini yazdığını söy

ler. 

Önceki sayı sistemlerinde bilinmeyen sıfır, adının tarihinden bile 

çok belli olan bir karışıklığa yol açtı. Arapçası olan sıfr'dan, cifra, 

chiffre ve bir yandan Almanca Ziffer, öte yandan lngilizce zero türetil-

Sol: Mayaların sıfır için kullandığı işaret boş istiridye, xok idi. Xok sözcüğü esas 

olarak yuvarlak, eğri şey, daha kesin olaraksa "oyuk" demekti ve nesneyi ve 

doğasını belirlemekten geliyordu. Mayaların zekice bir buluşu da sıfırı aynca 

bir sayının konumunun değerini belirlemede kullanmaktı. Sağ: Yirmi için kul

lanılan işaret. 
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:Vlaya sayılarının baş vaıyantlan olan yivler, tanrı başlarının prof lleri aracılığıyla 

1 'den l 9'a kadar olan sayıları ve sıfın temsil eder. 1 13 arasında ilahlar farklı

dır; 14 19 arası, 4 9 arasında çeneye yerleştirilmiş bir kemik (ölümün bir sıfatı) 

farkıyla aynı başla gösterilir. S ve 15 ile 8 ve 18'i karşılaştırınız. Sıfırın baş var

yantı çeneye yerleştirilmiş eldir. 

ıniştir. Kendi başına bir anlamı olmayan, ama kendisinden önce ya da 

sonra gelen sayılara anlam kazandıran bu sıfır, onbeşinci yüzyıl gibi 

geç tarihlerde bile umbre et encombre, "karanlık ve engelleyici" olarak 

görülüyordu ve Almancası l'·lull, nulla figura, "gerçek" bir  rakam ol

mayandan türetilınişti. Ama sıfır, Hindistan ve oradan geçtiği ls1ami 

dünya ve en sonunda getirildiği A.vrupa'yla sınırlı degildi; Mayalar ve 

belki de onlardan önce Olmekler, Hindistan'da bulunuşundan tama

men ayn olarak ve anlaşıldığı kadarıyla da 11intlilerden önce sıfırı bi

liyorlardı. Yirmili Maya sisteminde 19 sayısını sıfır izliyordu. Bu 

sisten1in Mayalarca ya nokta-çizgi kombinasyonları ya da baş biçi

mindeki yivlerde kullanıldığına dikkat edilmelidir. 

Dünyanın hiçbir yerindeki sayılar ve sayma sistemleri aynı, hatta 

benzer bile olmadığından, bütün uygarlıkların aynı sayma veya he

saplama biçirnini kullandığını varsayamayız. F. C .  Endres, sayı sem

bolizrni üzerine olan kitabının girişinde, bu yüzyılın başında, uzak 

Türk köylerinde, matematiksel bir ifadeyi nasıl denediğini anlatır: 

"Bir vesileyle bir çocuktan yere yerleştirdiğiın elmaları saymasını is-
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tedim. Parmaklarının yardımıyla denedi, aına S'ten yukarı çıkamadı. 

5 ile 10 arasında hata yapıyordu ve önüne lO'dan fazla elma koyup 

soymasını söylediğiınde, basitçe çok elma olduğunu söyledi, ama bel

li bir sayı söyleyenıedi." Aynı yazar bir dereye taş atıp sayn1asını 

söylediğinde, çocuğun sayına dizisi 3, 4'ten yukan hiç çıkamamış: 

Uzamda görülebilir bir şeyleri sayarken en azından parmaklarını kul

lanabiliyor ve ne saydığını görebiliyordu, ama zamanda bir şeyleri 

saymak daha sorunsaldır, çünkü insan bir edimin ya aynı şekilde ya 

da benzer şekilde hangi sıklıkta yinelendiğini anımsamak zorundadır. 

Seslerin, bağırışların ya da ritmik birimlerin iki üç misli yinelenme

si genellikle bilinebilir, ama başka gruplar ve dizilerin -en azından 

bize- sayılması daha güç gözükmektedir. Bu, karmaşık Ermeni müzi

ğinin ritmik kalıpları, hatta daha kanuaşık I-lint müziğini izlemeye 

çalışarak denenebilir; genellikle çok geçmeden dizi kaybedilir ve doğ

ru olarak saymayı sürdürmek mümkün olmaz. Ve bazı Afrika kabile

leri vardır ki, bizim anlayı.şımıza göre güçlükle "sayabilmektedir," 

ama bize çok garip gelen bir şekilde çok büyük miktardaki nesneleri 
bile sayabi1mekte ve büyük bir sürüden tek bir hayvan bile eksilse 

heıuen fark etmektedirler. 

Bazı kültürlerde sayısal sözcl'tkler sayılmış nesnelerle bağlantılı

dır, 6 uzun parça için kullanılan ifade 6 inek veya 6 bitki için kullanı

landan tamamen farklı olabilir böylesi sınıflandırmalar daha yaygın

dır. Papua'da böyle 20 sayı grubu ayırt edilir; öyle ki bu sayı grupla

rının her biri sayılmış nesnelerle bağlantılıdır. Bizim geleneğimizde 

bile böyle saymanın izleri bulunabilir - dokumalar yarda (Almanca 

Elle) ile ölçülür, yükseklik feet, suyun derinliği fathom (Almanca Fa

den), gemilerm hızı knots (Knoten, deniz mili) ile. Sayı-sözcükler 

özellikle farklı hayvan türleriyle yaygın olarak kullanılır; örneğin kö-
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pek sürüsü (Almanca Meute), yarış atı grubu (Almanca Kop)lel), koyun 

sürüsü (Almanca Herde), keklik sürüsü (Kette) .  Böyle kavramlar, J 
Lipton'un eğlenceli kitabı, Tarlakuşlannın Aşka Gelişi'nden (1977) anla

şılabileceği gibi avcı deyimlerinde hala çok canlı bir biçimde yaşa

maktadır. Belli ev eşyaları ya da yıyecek içecek maddelerini ölçerken, 

yumurtalar için Schoch (altmış), Stiege (yirmi) ve Mandel (onbeş) gıbi 

Almanca ifadeler bulunmaktadır. Ordu bölüklere, süvarilere vs.'ye 

ayrılır - bütün bu sözcüklerin gerçek bir sayısal değeri vardır. Ve Al

manca 2 Stüch Vieh, iki "parça" sığır ya da lngihzce "bir çıft keklik" 

denilmesi, bir dizi çevrilemeyen ve farklı hayvan türlerine gönderme 

yapan sayma sözcükleri olan lranlılan hatırlatır: yah zi_njir fil ,  bir fil 

demektir, yoksa sözcüğü sözcüğüne çevirisinde olduğu gibi "bir dizi 

fil" değil. 

Bu ifadelerden hiçbirisinin gizemli bir anlamı yoktur ve büyüyle 

de bağlantılı değildir, sadece ilk uygarlıklarda olduğu gibi sayıların, 

çevrelerinde bir manyetik bir güç alanı olması gibi bir gerçekliği 

vardır: Levy-Bruhl'un formüle ettiği gibi, "iş görürler." Veya eski 

Hindistan'da iddia edildiği gıbi, sayı "Brahma-doğalı" anlamdır, Tan

rısala benzer. Gerçekten de, belli eski Hint metinlerinde sayılara ta

pılmaktadır: "Selam olsun Bir'e, selam olsun 2'ye, selaın olsun 

l OO'e . . . . " Sayıların özel karakterıne dair böylesi hisler kuşaktan kusa

ğa geçmiştir ve görünüştü daha ciddi ve gizemcilikten uzak sayı siste

rnimiz bile 1 O parmağa, ayın 4 aşaınasına ve yılın 1 2  ayına indirgene

bilir; kimi gizemli imalar her zaman sürdürülmüştür. Böylece sayılar 

onları, büyük işler ve elbetteki astrolojik kehanetler için uygun kılan 

özel ve gizli güçlere göndernıede bulunurlar. "Yüksek" dinler bile 

belli sayıların dinsel öneınini ve gizemli karakterini kabul ederler, 

üstelik yalnızca Orta Çağ'da değil günümüzde de. Liygulayıcıların 
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olaylar üzerinde kendi yararlarına ya da diğerlerinin zararına etkide 

bulunmak için belli fonnüllere başvurdukları büyüde sayıların doğru 

kullanımı can alıcı bir rol oynar; her sayı kendi güç alanı ve kozmik 

bağlantıları içinde gözükür ve böylece, ezberden yinelemelerin ve bü

yü forn1ü1lerinin, arınmalann ve tavaf etmenin doğru sayısının yanı 

sıra doğru sayının kullanıınının büyü ediminin başarısı için mutlak 

belırleyici olduğu düşünülmektedir. 

PİSAGORCULARIN MİRASI 

Kültürel küremizde, yani Yahudi, Hıristiyan ve lslami kürede, sa

yılara ve özelliklerine gösterilen ilgi esas olarak Pisagorcuların hazır

ladığı temellere dayanır. MÖ altıncı yüzyılda Samos adasında doğan 

Pisagor, tiran Polikrates'ten kaçmak için MÖ 532'de ltalya'mn güne

yindeki Kroton'a göç etti. Bir süre için Doğuda, öze1likle de Mısır'da 

yaşamış, kadim Doğunun matematik bilgisinden bir şeyler öğrenmiş 

olmalıdır. 

Her öğrenci, hipotenüsün karesinin diğer iki kısa kenarın karele

rinin toplanıına eşit olduğunu söyleyen Pisagorcu dik üçgen teoremi

ni öğrenir; bu formül matematik bilgimizin temel kısmını oluştursa 

da ustanın ve öğrencilerinin diğer fikirleri dinsel, edebi ve hatta bü

yüsel çalışmaları etkilemiştir. Pisagor'un düşüncesinin temeli düzen 

fikridir: Müziksel düzen, matematiksel düzen ve en sonunda etnik ve 

toplumsal düzen. Pisagor, titreşen tellerin görece uzunluklarına karşı

lık gelen müzik skala1arının arahklarını keşfettiğini, bunun oranları

nın 1 :2 ,  2 :3  ve 3:4 olduğunu söylemiştir. Böylece ilk dört tamsayı 
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saptandı ve Pisagorcular bu tamsayıların önemini vurgulamaktan hiç 

vazgeçmediler. 

Tellerin oranlarının ölçülmesiyle müziksel armoni matematiksel 

formüllerle ifade edilebiliyorsa, öyleyse her şeyin özü sayılarla açık

lanabilirdi. Gökyüzündeki düzenli hareketlerin gözlenmesi, güzel bir 

biçiınde düzene sokulmuş göksel kürelerin armonisi kavramının doğ

masına yol açtı. l)ünyanın evrimi sayıların evrin1ine paraleldi: birlik 

boşluk ve sınırdan oluştu; Bir'den sayı, sayıdan da bütün gök, bütün 

evren ortaya çıktı. Bell'in Pisagorcular için yazdığına göre, "kozmos 

saf matemaLikle eşbiçimlidir" ve "evrendeki her şey ortak tamsayılar

la ölçülebilir." Pisagorcuların sisteminde irrasyonel sayılara yer yok

tu; böylece I-Iippasus'a atfedilen, dikdörtgenin yan kenarı ve köşegeni 

arasındaki tamsayıyla ifade edilenıeyen oran Pisagorcu dünya görüşü

nü parçaladı. Beşinci üç boyutlu cismin, oniki yüzlü beşgenin (oniki 

yüzlü, üç boyutlu beşgen) bulunuşu onları daha da sarstı. 

Büyük bir olasılıkla Pisagor'un en etkili öğrencisi, MÖ 475 yılla

rında çalışmalar yapan ve sayıların anlamına ilişkin olarak sonraki 

sayı gizemciliğinde varlığını sürdüren pek çok fikir geliştirdiği sanı

lan Philolaos'tu. 

Pisagorcular özellikle tek sayılarla çift sayılar arasındaki ilişkiden 

büyülenmişlerdi. Basit armoniler arasındaki oranların (1 :2 ,  3:4) bu 

ilginin kaynağı olabileceği iddia edilmiştir. Pisagorcular evrendeki 

her şeyi iki kategoriye bölecek kadar ileri gittiler: Tek sayılar sağ ta

rafa ait olup, sınırlı, eril, kalanlı, doğrulu, ışık saçan ve iyilik dolu, 

geometrik terimlerle belirtilirse kareyle bağlantılıydı; çift sayılar ise 

sonsuz gök küresine ait olup, sınırsız (sonsuzca bölünebilir), çok kat-
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Pisagor sayıların düzeni ile seslerin frekansı arasındaki ilişkiyi keşfediyor. Bura

da çanlarla, su dolu bardaklarla, tellerle ve farklı ölçülerdeki borularla deneme 

yaparken görülüyor. Karşısındaki çalışma arkadaşı Yahudi Jubal ise aletleri 

yapmakta. Theoria Musica (Milano, 1492). 
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lı, sol taraf, dişil, hareketli, yalan dolu, karanlık, kötü ve geometrik 

terimle belirtilirse dikdörtgendir. 

Tek ve çift sayılar arasındaki karşıtlıkla ifade edilen bir ve çok 

arasındaki karşıtlık daha sonra, özellikle gizemcilikte, bölünmemiş 

mutlak birliğin hedefi olarak vurgulanmıştır. BU yaklaşımla tek sayı

lar popüler inançla, hatta teolojik spekülasyonlarda önemli rol oyna

mıştır. Platon'a göre, bütün çift sayılar kötü yazgınındır ve 1-Iopper 

çok doğru olarak şöyle söyler: "Dişil sayılar zaten gözden düşmemiş 

gibi bir de, çizgi analojisiyle sonsuzluğun utancı üzerlerine düşürül

mektedir." Vergilius şunu iddia eder: "Numera deus im pare gaudet" 

(Tanrı tek sayıyla hoşnut oldu); ve aynı fikir lslami gelenekte de bu

lunur: "Gerçek Tanrı tek sayıdır (vitr, yani "Bir"dir) ve tek sayıları 

sever." Shakespeare da şunu söyler: "Tek sayılarda tanrısallık var

dır." (Windsor'un Şen Dullan, v. i .  2) 

Tek sayılara duyulan bu tutku, tek sayılı bir zamanda yinelenen 

ayin ediınleri, dualar, sihirler, vs.'den oluşan bir geleneğe yol açtı. 

Büyü edimleri 3 veya 7 defa yapılıyor ve bır dua ya üç defa yineleni

yor ya da üç defa "amin" denilerek bitiriliyordu. !lk zamanlarda he

kimler ve büyücü-hekimler hastalarına tek sayıda hap verirlerdi. Bü

yü düğümleri tek sayıda bağlanmak zorundaydı. Talmud tek sayıların 

kullanımı için sayısız örnek veriyor ve çift sayılardan kaçınılmasını 

öneriyordu. Müslüman gelenek ı�ız. Muhammed'in orucunu tek sayılı 

günlerde bozduğunu söyler. Cadılık veya kara büyü yapılırken tek sa

yıda kişi mevcut olmalıdır ve bugün bile, en azından Avrupa'da, biri

sine tek sayıda çiçek içeren buketler yollamak adettir (bir düzine ha

riç). 

Diğer kavramların yanı sıra Pisagorcular matematiğe, bileşenleri-
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nin toplamı yine kendisini veren mükemn1el sayı sayı kavramını ta

nıttılar. Mükemmel sayıların ilki 6 (1+2 +3) idi; ikincisi 28 (1+2+4+7 

+ 14); en son olarak da J 97l'de keşfedilenle toplam 23 tane oldular. 

Son zamanlarda Hugo von Hofınannsthal'ın 672. Gecenin Öyküsü baş

lıklı masalının başlığının gizemini, 672 sayısının bir çift mükemmel 

sayı olması gerçeğiyle açıklamaya yönelik çok zorlama gözüken bir 

girişimde bulunuldu. 

Pisagorcular sayılarla geometrik formlar arasında daha ileri ilişki

ler kurdular: 3, 6, 10, 15 üçgen sayılardı; !, 4, 9, 16, 25 kare sayı

lardı (yani 12, 22 , 32, 42, 52). Nokta l'e aitti, çızgi 2'ye; önce üçgende 

gözüken uzay 3'e ve 4 uzayın kuşattığı beden 4'e. Pisagorcu sistemde

ki en mükemmel sayı l O'du, çünkü ilk dört tamsayının toplamıydı 

(1+2+3+4) ve eşkenar bir üçgen olarak gösterilebilirdi. Böylece çok

luk ıekrar IO'da biriik oldu. Bu nedenle Pisagorcular, kozmik düzen

lerine uygun 10 göksel cisim keşfetmeye uğraşmışlar ve onuncunun 

ınevcut olmadığını görünce de onu icat etmişlerdir. Aristoteles Mela

fizik'in birinci kitabında Pisagorcu sayı gizemciliğini eleştirel bir b_i

çimde ele almış ve onların tamamen matematiğe dalmış olarak, sayı 

ilkelerinin her şeyin varoluş ilkeleri olduğunu varsaydıklarını şöyle

miştir: 

Bu ilkeler arasında sayılann doğalan gereği ilk (şeyler) olmalarından 

varolan veya varlığa gelen şeylerle sayılar arasında birçok ve onlarla 

Ateş, Toprak ve Su arasında olduğundan daha,:Jazla sayıda benzerlikler 

bulunduğunu gördükleıini düşünmelerinden (çünkü onlara göre sayı

ların filanca özel biçimi adalet, diğeri tuh ve akıl, bir diğeri uygun za

mandır. H.emen hemen diğer bütün şeyler de aynı şekilde sayısal olarak 

ifade edilebilirler), aynca müziksel skalalann değişim ve oranlarının sa

yılarla ifade edilebilir olduğunu gördüklerinden; böylece tüm diğer 

şeylerin doğaları bakımından sayılara benzer görünmesi, sayıların ise 
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kendilerine doğanın bütününde ilk şeyler olarak görünmelerinden do

layı Pisagorcular sayıların öğelerinin her şeyin öğeleri olduğu ve bütün 

göğün bir ahenk ve sayı olduğunu düşünmüşlerdir. Onlar göksel olay

lar, gbğün kısınılan, evrenin tün1 düzeni ile sayılam1 özellikleri ve ınü

ziksel skalalar arasında bulabildikleri bütün benzerlikleri toplayıp ken

di sistemleri içine sokmakta ve eğer herhangi bir noktada bir boşluk 

kendini gösterirse, kuramlannın tutarlılığını sağlan1ak üzere c;ahucak 

zorunlu eklemelerde bulunınaktaydılar. Örneğin 10 sayısı mükemmel 

ve sayılann tüm doğasını içinde bulunduran bir sayı olarak göründü

ğünden gökte hareket eden cisimleıin 10 tane olduğunu söylemekte

dirler. Ancak görünen gök cisiınleri yalnızca 9 tane olduğundan bu 

boşlugu doldurmak üzere onlar bir onuncuyu, yani Karşı-yer'i icat et

n1i.şlerdir. � 

Aristote1es'in adalete işaret ettiği için ayrıca ele aldığı sayı 4'tür, 

çünkü 4, eşit faktörlerin sonucudur, yani ilk kare sayıdır. Pisagorcu 

düşünürler için böyle cenkleınler, keşfetıneye çalıştıkları uyum ve 

güzelliğin nesnel ölçütlerini sağlarlar. 

GNOSİS VE KABALA 

Yaşam ölçülerini ve her şeyi barındıran bir uyuınu araştınnayı 

sürdürürken, Pisagorculan başka bir açıdan eleştiren Platon bile, sa

yıların doğanın gizemlerini çözecek belli anahtarlar içerdiğini kabul 

etmiştir. Pisagorcu ve Platoncu fikirler Yeni-Platonculuğa ve gnostik 

Aristoteles, Metafi.Zik Cilt 1 (A-Z), Çev. Doç. Dr. Ahınet Arslan, Ege Üniversite

si Edebiyat Fakültesi Yayınlan, 1985, lzmir, s. 103-S'ten alınmış ve çeviriye 

uyum sağlaması i.çin küçük değişiklikler yapılmıştır. --çn. 
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sistemlere aktarılmış ve kısaca şöyle özetlenebilecek bir sayı gizeınci
liğinin doğmasına neden olmuştur: 

l. Sayılar, düzene soktukları şeylerin karakterlerini etkilerler.
2. Böylece sayı, Tanrı'yla yaratılmış dünya arasında aracı

olur.
3. Sayılarla yapılan işlemler izlenirse bu işlemler kullanılan

sayılarla bağlantılı şeyleri de etkiler.

Bu şekilde her sayı, özel bir karakter, kendisine ait özel bir gizeın 

ve özel bir metafizik anlam gelişlirir. 

Hz. lbrahim'den kaynaklanan üç din, Yahudilik, Hırıstiyanlık ve 

Tslamdaki gizemci eğilimleri derin0en etkileyen Yeni-Platoncu sistem

den Plotinus şunları söylenıiştir: "Sayılar, onlar tarafından betimle

nen nesnelerden önce vardılar. Duyu nesnelerinin değişikliği yalnızca 

ruha sayı nosyonunu anımsatır." Bu düşünce çizgisini sürdüren lsken

deriyeli Philo, Eski Ahit'ten gelen fikirlerle Pisagorcu geleneği birleş

tirmiş ve Orta Çağın, ağırlıklı olarak sayı gizemciliğiyle belirlenmış 

olan tncil yorumlarının temelini yaratmıştır. Bununla birlikte ortaçağ 

dünyasındaki en öneınli Pisagorcu gelişim, hayli karışık bir sayı gi

zeınciliğini esas alan, başlangıçsal Bir'in kendisini 10 sefirot'a (safar, 

sayı'dan) böldüğü, bu sefirot'ların lbrani alfabesindeki 22 harfin onlar 

arasında "köprü" görevi gönnesiyle birbirleriyle gizemli bağlantılar 

kurduğu ve birlikte çalıştığı Yahudı Kabalası'dır. En yüksek sefirah 

lıeter'dir (Taç), hohhmah'ın (Bilgelik) dışında olup binah'ın (Zeka) alt 

koludur. Dördüncü sefirah'a hesed (Sevgi) veya gedullah (Büyüklük) 

denir; beşincisi gevurah'tır (Adalet); altıncısı tijeret (Güzellik) ve ye

dincisi netsah'tır (Zafer). Bunlara ek olarak had (lhtişam) sekizinci, 
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yesod (I emel) dokuzuncu ve mall1hut (Krallık ya da Gerçeklik) sonun

cusudur. Bu son sefirah, bu dünyada sürgünde yaşayan Shehhinah'a 

eşit olarak da kabul edilebilir. Belki de en iyi logoi ya da başlangıçsa! 

fıkirler denen 10 sefirot'tan sonra ilk ilahi çıkış dünyası, atsilut, gelir. 

10 sefirot'a bağlı olan üç dünya daha vardır: Yaratılış ve ilahi semalar 

dünyası, beriah; ruhlar ve melekler gibi ilahi alanla bağlantılı yaratık

ların temsili dünyası, yetsirah; ve son olarak maddi dünya, asiyah. 

lbrani harfleri sayı olarak da kullanıldığından dolayı, sefirot fıgü

rü ve türetnıeleri dünyanın farklı kısımları arasında büyüleyici ilişki

lere yol açar. Kabalistik yorumbilimin engin alanı, sayı gizemciliğine 

çok hakim olan Gershom Scholem tarafından ustaca betimlenmiştir. 

İSLAMİ GİZEMCİLİK 

Ansiklopedik tezlerini miladi onuncu yüzyılda oluşturan, Basra'da

kı ön-lsmaili grubu ihvan-üs-safa, Saflık Kardeşliği, ilk defa Yeni-Pla

toncu ve Pisagorcu görüşleri geniş çaplı olarak kullandı. Onlara göre 

Pisagor, Harranlı bir bilgeydi ve Harran Sabiilerine yollanan pey

gamberin, Enoş, yani özellikle sayı gizemciliği konusunda çok bilgili 

olduğuna inandıkları Hermes Trismegistos olduğuna inanırlardı. Saf

lık Kardeşliği'ne göre sayıbilirn, her şeyin temelini oluşturan birlik 

ilkesini anlamanın bir yoludur. Doğanın üstünde bir bilimdir ve di

ğer bütün bilimlerin kökenidir. Böylece Tanrı'nın dünyayla ya da Saf 

Var1ık'ın varolmayla ihşkisi, l'in diğer sayılarla ilişkisine eşittir. 

ihvan-üs-safa, Kabala'nmkiyle karşılaştırılabilecek karmaşık bir sayı

bilim sistemi yaratmadıysa da, müzikte ve kozmos düzeninde görül-

28 

 

 

 

 



GiRiŞ 

düğü gibi, sayıların öneminin çok iyi farkındaydı. 7 ve 12 sayıları 

özellikle önern1i bir rol oynuyordu Gezegenlerin sayısı -olan yedi, 

3+4, 2+5 ve l-6'dan, yani bir zarın ters taraflardaki sayıların topla

mından elde edilebilen ilk tamsayıydı. Dokuz ise göklerin sayısı ve 

ilk tek sayı karekökünden elde edilebildiği için önemliyken, burç sa

yısı olan 12 ya 3x4'ün ya da 5+7'nin sonucudur. En son olarak 28 bü

tün sayıların en ınükemmelidir: Ayın tam bir dönüşüne karşılık gelir 

- ve böylecede Arap alfabesındeki harf sayısına karşılık geldiğinden ls-

lamla ela özel bir bağlantısı vardır. Harfler ve sayılar arasında yer de

ğiştirebilme olanağı, gizemci Müslümanlar arasında, Kur'an yorumla

rında, kehanetle ve daha sık olarak şiirde, özellikle de ebcedin yerin

de kullanımında hayli ince işlemler yapılmasına yol açmıştır. 

ORTAÇAG VE BAROK SAYI SEMBOLİZMİ 

Ortaçağ Hıristiyan1ığı, gnostik tarikatlar arasında sürdürülmüş 

olan aynı geleneği paylaşmıştır. Sevillalı lsidore'un miladi 600 civa

rında yazdığı gibi: "To1le numerum omribus rebus et omnia pereunt" 

(Bl'ıtün her şeyden sayılarını alın, hepsi nasıl da mahvolacak). Astro

lojik fikirlerle birleştirilmiş sayı seınbolizıni ortaçağ düşüncesine 

damgasını vurmuştu ve Kilise bunu bol bol kullanıyordu. Heinz Me

yer'in gözlemlediği gibi, "[ncil her şeyin ölçek ve sayı ve ağırlıkla 

düzenlendiğini söylemez mi' (Bilgelik 11:21) Evrendeki hiçbir şey 

düzensiz olamaz ve böylece, Augustine'in söylediği gibi, sayılar ilahi 

bilgeliğin formu, insan ruhunun tanıyabileceği şekilde dünyada varo

luşudur." Sayılan esas alan alegoriler aracılığıyla yapılan lncil yo

rumlan en azından ondokuzuncu yüzyıla kadar mevcudiyetlerini ko-
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rumuşlardır. 

Aritmoloji denen bilim, bir tür güç felsefesi ve belli tamsayılann 

erdemleri olarak bizim dönemimizin ilk yüzyılında geliştirilmiştir. 

Maternatiksel yapıtlar arasında, Boethius tarafından popülarize edilen 

Gerasalı Nicomachus'un (yk MÖ 100) lntroductio arithmetica (Aritme

tiğe Girış) Orta Çağ'da büyük etki yaptı. Bu yararlı girişin yanı sıra 

yazar ayrıca bir de, maalesef günümüze yalnızca kin1i parçaları ula

şan, sayı teolojisi düzenlemiştir. Başka önemli bir ortaçağ metni de, 

özellikle astrolojiye ele alan, Firmicus Matemus\m (yk. 346) Mathe

sis'idir. Beşinci yüzyılda yaşamış olan Kartacalı Martianus Capella'nın 

etkisi daha da büyük olmuştur. De nuptiis phi!o!ogiae et Mercurii (Filo

loji ve Merkür'ün Evliliğine Dair) adlı eserinde, gelini 7 güzel sanatı 

sembolize eden 7 nedimeyle sarmıştı ve yedinci kitap "Arithmetica" 

(büyük ölçüde Nicomachus'a dayanmaktaydı) ilk on tamsayının nasıl 

Yunan tanrılarıyla bağlantılı olduğunu göstermekteydi. Capella, 1 ile, 

yani Jüpiter'e karşılık gelen monad ile başlıyor ve Juno'nun 2'sinden 

(dişil, ayrılma ve bir araya gelmenin sayısı) iki başlı tanrı Janus\ın 

lü'una kadar devam ediyordu. Diğer belli başlı ortaçağ sayı gizemci

liği kitapları arasında şunlar vardı: Hrabanus Maurus'un De Nume

ro'su (Sayıya Dair) ve Sevillalı lsidore'nin Liber Numeronım qui in 

sanctis scripturis occurent (Kitab-ı Mukaddes'te Geçen Sayılar Kitabı). 

Ortaçağ bilginleri sayıların aşırı önemli ve etkili olduklarına öyle 

inanmışlardı ki, yazılarını anlamlı sayı kombinasyonlarında düzenle

meye çabalıyorlardı. Augustine'in Tann Devleti bu eğilime çok iyi bir  

örnektir. Kitabın 2 2  bölümü lbrani alfabesinin 22 harfine karşılık ge

lir ve Yasa'nın "yapmayacaksın . . .  "ın on katli bir ifadesi olarak 2 defa 

5 çürütmeye bölünür ve hem 1 2  havariye hem de 4 lncil'de ifade edi

len Teslis'e (3x4 � 121 karşılık olarak 3 defa 4 pozitif öğretime bölü-
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Dante'nin flahi Koınedyası 'nda ( 131 1 1321)  Araj1n otuzüçüncü kantosu ve 

Ceııııel'in otuzüçüncü kantosu. Gravürler 1864 taıihli MHano baskısından 

alınmadır. flahi. Koıııedya, her biri 33 kanto içeren. 3 bölümden oluşur; giıiş 

kantosuyla "mükemmel" sayı 1 OO'e ulaşır. 

nür. Bunun daha da ince örneği, Teslis'in 3'ünü esas alan Dante'nin 

ilahi Komedya'sında incelikle işlenıniş olan sayı sembolizmidir. 

Benzer anlamlı bölünme, en iyi örneğin el-Gazzali'nin 40 bölümlü 

Din Bilhnlerinin Canlandınlması olan ortaçağ Müslüman teolojik eserle

ri arasında da bulunur. Kırk hazırlanış sayısıdır ve bu yapıtta kulla

nıln1ası okuyucunun Yasa'nın yapıtları ve glzemci sevgi edimleri ara

cılığıyla, ölüm anında Rabb'le buluşınaya adanmış olan son bölüme 

ulaşmasını sağlar. Ortadaki yirminci bölümün 1slamdaki temel şahsi

yette, Hz. Muhammed'e adanmış olması önemlidir. 

Gazzali'nin Hıristiyan dünyasındaki çağdaşı St. Victorlu Hugo ve 

çevresidir. Kitab-ı Mukaddes'in sayı gizemciliği aracılığıyla farklı 

yollarla anlaşılabileceğinden bahseden Hugo sayıların önemini anla

manın 9 farklı yolu olduğunu iddia eder. tık yol sıralama düzenidir: 

Örneğin 1 Birlik'le bağlantılıdır ve ilk sayıdır, bütün her şeyin ilkesi-
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dir. Sırasıyla bileşimlerine göz atabiliriz. Örneğin 2 bölünebilir ve 

fani olana işaret eder. Bir diğer anlam genişleme boyunca keşfedilebi

lir: 7, 6'yı izler, bu da çalışmadan sonra dinlenme demekıir. Sayıla

nn aynca eğilimlerine uygun anlamlan da vardır: 10 tek boyutlu 

olup doğru inanca işaret ederken, 100 enlemesine genişler ve böylece 

hayırseverliğin bolluğuna işaret eder ve 1000 boylamasına yükselir 

ve bu haliyle umudun yüksekliğinin ifadesi olarak alınabilir. Sayılar, 

onlu sisten1deki kullanımlarıyla bağlantılı olarak da ele alınabilirler, 

bu durum.da 10 mükemmellik anlamına gelir. Bir sayının özel anla

mını bulınanın başka bir yolu da çarpmadan geçer: 12 evrenseldir, 

çünkü maddi 4 ile ruhani 3'ün sonucudur. Parçalan da aynca ele alı

nabilir: 6, çok iyi bilindiği gibi mükemmel bir sayıdır, çünkü tüm

lev bileşenlerinin toplamıdır. Bir sayıyı yapan birimlere de bakmak 

olanaklıdır. 3, ·3 biriın içeren Teslis'e işaret eder. Ve en son olarak, 

7'nin niçin belli koşullarda 77 olacak şekilde büyüdüğünü anlamak 

için mübalağa kullanılabilir. 

Böylesi tekniklerin neredeyse olası her yorumu kabul edilebilir 

kılacağı açıktır. Benzer şekilde belli bir sayının onlu sistemdeki ko

numu da kullanılabilir: Böylece 11, lO'ün ilerisinde yer aldığı için 

pozitifbır güç olarak kabul edilebılır, ama çoğu kez, lO'un kapalı sis

temini ihlal .
. 
ettiği için negatif bir sayı olarak görülür. 

Yukarıda gördüğümüz savlan ileri süren Meyer, çok inandıncı bir 

biçimde, sayıları lncil'de özellikle belirtilen hemen hemen her şeyin 

sembollere dönüştürülmesiyle, ayinlerde kullanımının onlara özel bir 

değer kazandırdığını göstermiştir. Dini yıl ve kilise ayini, büyük öl

çüde alegorik olarak yorumlanan böyle sayıların kullannnıyla oluş

muştur. Mezınurlar'ın sıra sayıları bile sayıbilimsel kurallara göre 

açıklanmış ve sonra da yorumlarda kullanılmıştır. Başka bir etkınlik 
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alanı da ortaçağın kutsal mimarisiydi; bu ınimarinin sayıbllimsel te

n1e1leri, hayranlık verici bir matematiksel ve teknik bilgiyle mimar 

ve duvarcı atölyelerine dek ulaşmıştı. 

Son yıllarda ortaçağ edebiyat yapıtlarının sayıbilimsel kurallara 

uygun yapısı fazlasıyla incelenmiş ve kimi zaman çarpıcı sonuçlara 

ulaşılmıştır; bana göre Meyer'in kitabı bu labirent için en iyi rehber

dir. 

Ne söylenirse söylensin sayı gizemci1iğinin Ortaçağ ve Rönesans 

Avrupa'sında çok önemli bir rol oynadığı kesindir. Bu, Giorgio'nun 

sayıbilimi diğer bütün disiplinleri birleştirebilecek bir tür süper-bi

lim olarak kullandığı Harmonia Mundi (1525) adlı eserinden başlaya

rak pek çok bilginin onaltıncı ve onyedinci yüzyılda bu konuda çalış

masından bellidir Yaklaşık bir yüzyıl sonra Petrus Bungus, sayıbilı

min bilgisi olmaksızın niçin yalnızca 4 öğe veya niçin yalnızca 7 ge

zegen olduğunu anlamamızın olanaksız olduğunu iddia ettiği dev bir 

ansiklopedi yazdı: De nıımerorum mysteriis (1583, 2. baskı, 1618). Bu

günlerde Ulrich Ernst'in çok yararlı bir girişiyle yeniden basılan 

Bungus'un yapıtı, klasik, ortaçağ Avrupası, hatta Arap düşünür ve ast

ronamlardan yapılan zengin alıntılarla sayıların kullanımının muhte

şem bir incelemesini gözler önüne sermekteydi. Bungus'a göre sayı 

gizemciliğinin "başı ve lideri" olan Platon bu yapıtta, bütün Mısır, 

anlam dolu kadim Doğu, sayıbilimsel bilgi Yunanislan'a varmadan 

önce Hz. Musa'ca bilindiğinden "Atinalılaştırılmış Musa" olarak işle

niyordu. Almanya'da, Agrippa vem Nettesheim'ın De occulta philosop

hia'sı ( 1 533) sayıbilimin gerçek bir özeıiydi. Yüzyıl sonra Athanasius 

Kircher, sayıbilimin en kapsamlı anlatımı denebilecek olan Arithn1olo

gia, sive de abditis nıımerorum mysteria'yı yazdı; 1665'te Roma'da yayım

lanan kitap bütün Avrupa' da çok tanındı. 
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Sayıbilimsel ilkelerin kullanımı Orta Çağ'la son bulmadı: Örneğin 

Gülliaçlar kendi sayıbilimlerini geliştirdiler ve yazıları çok güçlü bir 

şekilde sayı gizemciliğinin etkisi altındaydı. Rönesans yazarları aynı 

ilkelerden ilham aldılar. llk cildı, lsa'nın haça gerildiği yaşa uygun 

olarak 33 bölüme ve ikinci cildi, On Emir'i ve Kutsal Ruh'un 7 arma

ğanına gönderme yapan 1 7  bölüme (böylece sorunsuz bir şekilde yu

varlak 50 sayısına. ulaşılır) ayrıln1ış olan Milton'un Doctrina christia

na'sını (Hıristiyan Öğretisi) anmak yeterlidir. Benzer şekilde, Pico 

della Mi.randola'nın Heptaphis'i her biri 7 bölümlü 7 kitapta, yaradılı· 

şın 7 gününün 7 yorumunu verir. Ve john Donne, "Bir Veda: Yasak

lanmış Yas" şiirinde kendisini "başladığı yerde biten" bir pergelle 

karşılaştırdığında, şiirin dairenin 360 derecesine karşılık gelen 36 di

zeden oluşmasıyla bu imgenin güzelliği daha da artar. 

Böylesi formüllere bilgi oyunları denebilse de, matematiksel ola

rak düzenli bir dünyada, harmonia mundi'de, inancın, Kepler gibi zeki 

bir astronomun keşiflerinin bir kısmını, Hartner'ın ifade ettiği gibi, 

insanlar, yeryüzü ve kozmos arasında bir uyum -sayıların hükmettiği 

bir uyum- olduğuna duyduğu sarsılmaz güvenle yapmasına yol açtı

ğını da unutmamak gerekir. 

Doğaldır ki bu harmonia mundi, Pisagorcu sayı mistisizminin 

köklerinden biri olan müziksel armonide de ifade edilebilir. En azın

dan üçüncü yüzyıldan itibaren ortaçağ müzik kuramı musica coelestic'i 

(semavi müzik) biliyordu ve altıncı yüzyılda Cassiodorus, gerçekten 

Pisagorcu tarzda, musica est disciplina quae de numeris loquitur (müzik 

sayılarla konuşur) diye yazıyordu. Böylece, ortaçağ ve hatta daha açık 

konuşmak gerekirse Rönesans bestecileri, kanon tekniğinde, kullanı

lan seslerin sayısında ve uzatmada, tanrısal ve gizemli sayılan kullan

maya başladılar. Üçlük akort formunda veya 3 sesli bir korodaki 3 
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özellikle Teslis'le bağlantılıydı; 7 sayısı, 7 seslilerde olduğu gibi Ba

kire Meryem'in onuruna yapılan bestelerde çok kullanılırdı. Onyeclin

ci yüzyılda ve onsekizinci yüzyılın başlarında çok yaygın olan sayıla

rın böyle alegorik kullanımı, özellikle anlamlı sayılardan sınırlarına 

dek yararlanmak için farklı olanakları didik didik ettiği geç dönem 

çalışmalarına "büyük ölçüde müziksel matematik" denen]. S. Bach'ta 

çok yaygındı. Bunun iyi bir örneği, B Minör Mass'teki Credo'nun ye

dikatlı yinelenişidir. 

Alman klasisizmi ve romantizminde bile, sayıların daha derin an

lamlarının bilgisi görünüşte çok iyi olurtuhnuştu; bu Goethe'nin şu 

veya bu sayının gizemine yaptığı göndermelerden açıkça anlaşılmak

tadır. tık dönemdeki tamamlanmamış Die Geheimnisse (Gizemler) şiiri 

Gülhaçların sayı sembolizmini yansıtır. Schiller, özellikle Wallenstein 

adlı oyununda olmak üzere, sayıların geleneksel anlamlarını çok kul

lanmıştır ve Novalis, "muhteşem bir sayı gizeminin doğada ve de ta

rihte işlediğinden" emindi. 

BATILİNANÇLAR 

Sayıların düzenine duyulan kadim inanç Kepler' de olduğu bilimsel 

buluşlara yol açmış olsa da, daha çok büyüsel yönlendirmelere yol 

açmıştır ve sayı gizemciliğinin gücüne duyulan bu inanç bugüne dek 

varlığını sürdürmüştür. Gerçekten de popüler düzeyde artış göster

miştir. 1984 baharında, neredeyse tamamen sayıbilime, sayıların salı

nımlarına, insanın uğurlu sayısının keşfine, vs. adanmış bir Ameri

kan kitap ve dergi kataloğu yollanmıştı adresime. Görüldüğü kada-
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rıyla bu uygulaınalar klasik antikiteden bu yana değişmemiş veya çe

kiciliklerini kaybetmemiştir. Franz Carl Endres de her zaman çok 

açık konuşmuş olsa da böyle batılinanç oyunlarının belki de en şid

detli lanetlenişi Bell'in Sayıbilim kitabındadır. Bu alanda yönlendirile

bilecek çok fazla şey vardır ve herhangi ad veya tarihin becerikli kul

lanımı umut verici sonuçlar doğurabilmektedir. Tarihleri oluşturan 

rakamlar ve adların sayılarıyla yapılan işlemler özellikle en şaşırtıcı 

sonuçları ortaya çıkarmaya yöneliktir. Bu açıdan sonuçların "mükem

mel bir bilimsel" yolla elde edilmiş olduğu da düşünülebilir. !. Dün

ya Savaşı'nın sonunda Alman bilgin Oskar Fischer, Auferstehungsho[f

nung'in Zahlen (Sayılarla Diriliş Umudu) adlı kitabında, istatistik ara

cılığıyla Eski Ahit'teki belli sayı kombinasyonlarını yorumlamaya ve 

sonra da lsrail ve i1k Hıristiyanlık tarihi açısından çok kapsamlı so

nuçlar çıkarmaya çalıştı. Ayrıca, gizemli kozmik dağı yeniden inşa et

meye ve sayıbilim ilkeleri aracılığıyla onu Mekke'deki Kabe ile bağ

lantılandırmaya çalışan ve yapıtlarının çok kapsamlı sa)'1bilimsel yö

nünden öte lslamın .belli yönleri üstüne çok ilginç saptamalar da ya

pan E. G. McClain'in hayranlık uyandırıcı kitapları vardır. Gerçekten 

de, bilgisayar yardımıyla Kur'an'ın tamamen 19 sayısı üzerine kurul

duğunu gösteren dindar bir Müslümanın girişimini hatırlayalım. 

Böyle iyi niyetli, ama çok anlamlı olmayan, tarihsel ve mitsel ve

rileri sayıbilim ilkelerine göre düzenleme çabası bile, sayıların uyu

mundan aldığımız doğal zevki ya da birtakım insanların belli sayı 

burçlarının kendilerini zaman içinde ve kendi yaşamlarında yineledik

lerine dair doğuştan gelen duygularını bozamaz. Ama bu, gelenek ve 

psikolojinin ikisinin birden önemli roller oynadığı bir sınır bölgesi

dir. Günlük koşuşturmamızın ya da dilin ne kadar çok kısmının, 3'ün 

çok önemli bir rol oynadığı sayısal bir ritmle biçimlendiğinin pek 
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farkında değilizdir. Böyle üçlü ritimlere birkaç örnek vermek gere

kirse bunlar, trafik ışıklarının 3 aşaması veya doğum günü partilerin

deki üçlü alkışlaması gibi günlük yaşamın pek göze batmayan nokta

larında gözükür. Bir edebi yapıtta özel bir atmosfer elde etmek için 

belli sayılar tekrar tekrar kullanılır ve sözcükler ve ifadeler şairlere, 

hatta bilginlere bilinçsizce gelir, sözcük seçimlerini üçlü aşamalarla 

ya da dört katlı ritmik yapılarla sürdürürler; bir Trilogte der Leidens

chaft (Tutku Üçlemesi) yaratan Goethe ya da epik yapıtlarını hamse, 

beşleme, olarak düzenleyen lran dünyasında olduğu gibi şiirlerin içe

riği için başka vezin düzenlemeleri kullanılır. Aynı şey, altın orana 

mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışan sanatçılar içinde geçerlidir. 

Görünüşte öyle bilinçaltı yapılar vardır ki, yazarı hiç farkında değil

ken, sonraki yorumcu ve açımlayıcıların edebi veya sanatsal bir ya

pıtta zihinde tasarlanmış sayı gizemciliğini görmelerine yol açar. 

Modern biyoloji, kromozomlarda cinsiyet ayrımının erkekler için 

xy kalıbında ve kadınlar için bir çift sayı olan xx kalıbında olduğunu 

kanıtlamışsa, 2 ve bütün çift sayılann dişil olduğunu kabul ettiği için 

Pisagorculan suçlamamız mı gerekiyor? 

S AYI OYUNLARI VE SİHİRLİ KARELER 

Sayı oyunları neredeyse sonsuz sayıdadır ve birçoğu çok eğlendi

rici olsa da büyük kısmı saf aritnıetiktir ve gizem ve sihir için kulla

nıma hiç uygun değildir. Bu oyunların çoğu güzelliklerini yalnızca 

Arapça sayıların kullanımında gözler önüne serer. Örneğin matema

tikçiler erken bir zamanda 9'un bütün çarpımlannda elde edilen ra-
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kan11ann toplaınının da 9'u verdiğini keşfetmişlerdir. 4x9 = 36, ra

kamların toplamı 9'dur; 7x9 = 63, yine rakamların toplamı 9'dur, vs. 

Aynı şekilde 5 ve 6, güçleri alındığında, her zaman sırasıyla 5 ve 6 

ile biten sonuçlar verirler: 52 
= 25, S:ı = 125, vs. Bunlara dairesel sa

yılar denir. Belli sayı.ların çarpımıyla küçük sayı ağaçları inşa edilebi

lir ve yine 9 burada özel bir yere sahiptir: 

lx9+2 = i l 
12x9+3 = 111 

l 23x9+4 = 1 1 11 

1234x9+5 = 11111 

12345x9+6 = 1111 11 

J23456x9+7 = 1111111 

1234567x9+8 = il il 1 1  i l  
12345678x9+9 = l l l l l  l l l l  

12J456789x9+ 10 = 1111111111 

lx8+ 1 = 9 ile başlayan ağaç daha da ilginçtir ve sonraki sayılara 

ilk sayı ağacıyla aynı işlemlere tabi tutulursa şöyle bir son satır elde 

edilir: 

123456789 x 8 + 9 = 987654321 

Ve 14 2.857 sayısını 2, 3, 4 ve 6 ıle çarptığımızda sonucun, farklı 

sırada da olsa hep aynı rakamları içermesi şaşırtıcı değil ınidir? 

Sayı oyunları Orta Çağ'a kadar uzanır ve Rönesans sırasında hayli 

geliştirilmiştir, an1a son birkaç on yılda çok daha fazla yaygınlaşmış-
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tır. 1925 ve 1970 yılları arasında, paradokslar ve alfamatikler dahil 

oh11ak üzere her Lürden sayı oyunlarına dair 300 yeni yayın yapılmış

tır ve bugün yalnızca uzmanlık dergilerinde değil, birçok gazetenin 

pazar ekinde bile yer almaktadırlar. 

Bir ortaçağ sayı oyunu, Fibonacci dizileri diye bilinen önemh bir 

sayı dizisinin keşfine yol açmıştır. Birçok başka şeyin yanı sıra_ Arap

ça sayıların Batılı bilginler arasında kabul görmesinden de sorumlu 

olan ünlü matematikçi Pisalı Leonardo Fibonacci (yk. 1 1 70-yk. 1 250), 

bir çift tavşanın her ay iki tavşan doğurması ve bu genç tavşanların 

da ikinci aylarından itibaren her ay bir çift yavru doğurması duru

munda sayısal olarak nereye ulaşılacağını merak ediyordu. 

Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  12 

Çiftler l 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 1 44 . .  

Ortaya çıkan 1 ,  1, 2, 3, 5 ,  8, 13, 21 dizisinde her sayı önceki 

iki sayının toplan1ıydı. Bu dizi doğada sayısız biçimde, örneğin çam 

kozalakları \'e belli çiçeklerin taç yapraklarında olduğu gibi yaprak 

dizilişinde bulunmaktaydı. Bu dizinin temel modeli, naitulus kabu

ğundaki odacıkların sıra1anışıdır. 

Sihirli kareler sayı oyunlarının bir diğer önemli kategorisidir. llk 

sihirli karenin keşfi şu anekdotta anlatıldığı şekilde olmuştur. Eski 

Çin'de MÖ 2205-2198 yılları arasında hüküm sürmüş olan adil ve 

bilge bir hükümdar vardı; bu, büyük bilgeliği ve dikkatıyle bilmen 

Imparator Yu idi. Kungfutse, imparatorun sel basmalarını durdunnak 

için Sarı Nehir üzerine bir baraj inşa etmekle uğraştığını söyler. Dü-  
şüncelere dalmış olarak ırmağın kıyısında otururken Hi adında tanrı-
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sal bir kaplumbağa gözükür. Kaplumbağanın sırtında modern sayılara 

çevrilirse şöyle gözüken sayılardan oluşma bir şekil varmış. 

4 9 2 
3 5 7 
8 1 6 

Karenin, eski Çin' de çok değer verilen S'in çevresinde öbeklendiği 

hemen görülmektedir. Bütün yatay ve dikey satırların toplamı, köşe

genlerde de olduğu gibi, lS'tir. Köşelere çift sayılar yerleşıirilmiş 

olup aralarına tek sayılar konmuştur. 

Bu kare, lslarni gelenekte çok yaygındır; çünkü içerdiği 9 harfin, 

eski Sami yazılıınıyla (harflerin sayı olarak alınmasından bugüne dek 

kullanılan) Arap alfabesinin ilk 9 harfi olup Adem'i gösterdiğine ina

nılır. Köşelerdeki çift sayılara gelince, bunlar, buduh'un sayısal değe

rine göre okunurdu; bu sözcük bazen bir ruh'un adı olarak yorumlan

sa da çoğu kez binaları korumak için duvarlara çizilir ya da boyna ve

ya kolun üst tarafına nazarlık olarak takılırdı. 

Ortadaki S'in çevresindeki sayılar farklı sıralamalarda düzenlene

bilirdi ve dönüşümlerin her birinin 4 öğenin birisiyle bağlantılı ol

duğu düşünülürdü. Orijinal kare suyla bağlantılı olan ateş karesiydi 

ve karenin bir başka biçiıni de yer ile bağlantılıydı. Kareler bu özel

liklere göre büyüde kullanılırdı. 

   
   

2 9 4 

Ateş Karesi Yer Karesi 2 7 6 
9 5 1 
4   
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Jüpiter nazarlıkları. Jüpiter karesi, her biri 34'e ulaşan 4 satırdan toplam 136'a 

ulaşırdı. Bu konfigürasyonun, Jüpiter gezegenin etkin olduğu sırada gümüş bir 

tablete kazınması durumunda, zenginlik, barış ve uyum doğuracağı varsayılır

clı. 

Böyle kareler, 16, 25, 36, 49, vs. gibi mükemmel kare alanlarında 

birinci dereceden her aritmetiksel dizide elde edilebilir. Her birinin 

kendine has içeriği olan bu kareler farklı gezegenlere atfedilirdi. 9 

küçük karenin toplamı olan orijinal 45 sayısı Satürn ile bağlantılıydı 

(bu noktada 45'in, Satürn'ün Arapça adının sayısal değeri olduğu 

anımsanmalıdır; Zuhal � 7 +8+ 30). Jüpiter karesi 16 alan içerirdi; 

41 

' 



SAYILARIN G!ZE'!l 

Mars nazarlıkları. Tablet ortasında 13'ün olduğu 5 satırdan oluşmaktadır; 

her satırın toplamı 65, tamamının toplamı 325'tir. Mars gezegenin etkin oldu

ğu sırada demir bir levhaya ya da kılıca kazınması durumunda, hukuksal 

işlerde başan ve dü.',?manlara karşı zafer getireceği varsayılırdı. 

M.ars karesi 25;  güneş karesi 36; Venüs karesi 49; Merkür karesi 64 

ve ay karesi de 81 alandan az değildi. 

lslami gelenekte çok yaygın olan bu kareler görece geç bir tarihte, 

büyük bir olasılıkla onbeşinci yüzyılda, Batıya ulaşmıştır. Kullanım

larına dair en nıeşhur örneklerden birisi Dürer'in lv1eiencoHa I (Melan

koli) baskısındaki tasarımdır. Melek veya kanatlanmış perinın arka-
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sında ve değişik sembolik aletlerin ortasında gerçek bir Jüpiter karesi 
olan 36 alanlık bir kare görülür. En alttaki dizinin ortasındaki sayıla
rın birlikte okunınası, baskının yapıldığı tarih olan 1514'ü verir. Bu
na ek olarak karenin bütün yatay, dikey satırlarında ve köşegenlerin
de, Jüpıter sayısı olan 34 vardır; 34, ayrıca büyük karenin köşelerin
deki sayıların (16+] 3+4+1) ve daha küçük ortadaki karedeki sayıların 
(!O+ 1 1+6+7) toplamıdır ve kalan sayıların toplamı da 68 � 2x34'dür. 

Araplar büyük karelere büyük güçler atfetmişlerdir, Doğurma ha
lindeki bir kadını gösteren belli kareler vardı; bunlar, doğumu kolay
laştırmak için kadının dölyatağının üstüne yerleştirilirdi. Daha çok 
Türk ve Hint ülkelerinde olmak üzere, savaşçıların gömleklerinin üs
tüne işlenmiş ya da yazılmış kareler de vardı . (Böyle bir gömleğin, 
40 bakirenin sırayla çalışmasıyla yapılması zorunluydu,) Kareler kul
sal adlara göre ya da Kur'an'ın bölümlerinin (sure) başlangıcındaki gi
zemli harflere, özellikle de 19 ,  bölümün başındaki sayısal değerleri 
20, 5, 10, 70 ve 80 olan, kef, he, ye, ayın, fe harflerine göre düzenlene
bilirdi. Bazı durumlarda, yatay ve dikey satırların toplamı birbirine 
eşit olmadığı için, böylesi girişimler gerçek sihirli kare sonucunu 
vermezdi, ama çok daha sık olan, mükemmel bir karenin kutsal bir
ada göre düzenlenmesiydi. Metin, "Sars1ln1az Bir," adı topal çocuklan 
korumak ve yardım etmek için kullanılırdı, Bunun karesi, mim ( 40),
le ( 400), ye (!O) ve se (SOO)'e göre düzenlenirdi: 

50 10 400 40 
40 50 10 400 

400 40 50 10 
10 400 40 50 
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Kutsal ad hafız, "Esirgeyen," her satırının 998 toplamını vermesi 

için, ha (8), fe (80), ye (!O), zı (900)'nin düzensiz karesini oluşturur: 

900 10 80 8 
7 81 9 901 

12 902 6 78 
79 5 903 11 

Sayısız ortaçağ Arap uzınanı, böyle karelerin düzenleneşini anlat

mış ve izlenmesi gereken kuralları tek tek belirtmiştir. En kapsamlı 

esoterik bilgi özeti olduğu kadar en meşhuru da, el-Buni'nin, onüçün

cü yüzyılda yazılmış olan Şems e!-Maarifdir ( llahi tlimler Güneşi). 

Kareler, kabalistik harf ve sayı gizemciliğinde olduğu gibi, çoğu kez 

kehanet içın kullanılırdı. Bir ad, tarih ya da yerin sayısal değeriyle 

başlayıp, e lde edilen rakamların toplamından ya da 7 gibi önemli bir 

sayıyla çarpımından ya da başka önemli bir sayının çıkarılmasından, 

bir evliliğin mutluluk getirip getirmeyeceği, hasta birisinin eski hali

ne kavuşup kavuşmayacağı ya da seyahatte olan birisinin eve güven 

içinde varıp varamayacağı anlaşılırdı. 

Harfleri ve sayıları yorumlama sanatı geınatria, II. Sargan (MÖ 

723-705) zamanından kalma yazıtlardan anlaşıldığına göre Babillilerce 

bilinmekteydi. Sonsuz değişik biçimde kullanılabiliyordu; aynı sayı

sal değere sahip sözcük veya harfleri değiştirerek, sözcüklerin permü

tasyonunu yaparak ya da bir sözcük ya da adın her bir harfından yeni 

sözcükler yaratarak. Arap ve lranlı yazarlar, şer (yasa), şiir ve arş (taht) 

sözcüklerini yapabilen ayin, şin ve re kök harileriyle oynamaya bayılı

yorlardı. Böyle oyunlar antikitenin erken dönemlerinde de bıhniyor-
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du; Sahte-Callisthenes'in Alexander Romansı buna iyi bir örnektir ve 

bunlar, Rabbi Eliezer'in MÖ birinci yüzyılda, gematria, bir metni yo

rumlamanın 32 yolundan yirmidokuzuncusudur diye açıklama yapa

rak bu sanata Yahudi ruhaniyetinde resmi bir yer verdiği üzre, Yahudi 

geleneğine çok yakındır. Gematria Sufilikte de önemli bir rol oynar. 

Modern Batıda bile gematrik oyunlar hiçbir şekilde birkaç kabalistik 

görüşlü insanla sınırlı değildir. Gerçekten de, çok bilinen Bonoparte 

= 82 = Bourbon eşitliğinde olduğu gibi, tarihsel şahsiyetler gematria 

aracılığıyla bağlantılandırılır ve Franz Dornseiffin aydınlatıcı bilim

sel eserinde ifade ettiği gibi, "Bu kadar çok doğru çıkması çok tuhaf." 

Böylece Goethe, Sebiller ve Shakespeare ve başkaları, bu şekilde yo

rumlanabildi. 

Bu tür harf ve sayı büyüsünün başka bir uygulaması da düşlerin 

yorumudur. Bir Arap hikayesi, düşünde bir kedinin (sinnevr) bir şey

ler alıp kaçmak amacıyla başını kocasının karnına koyduğunu gören 

bir kadını anlatır. Yorumcu çok doğru olarak, sinnevr sözcüğünün sa

yısal değeri 316 olduğu için, kocasından 316 dirhem çalındığını söy

lemiştir. Sayı gizemciliği ve sihirli karelerin böyle uygulamaları, 

Erich Bischoffun okuyucuya meşhur insanların doğuşta bakılan yıldız 

falı karelerini nasıl yapılacağını gösteren Mystic und Magie der Zahlen 

(Gizemcilik ve Sayı Büyüleri) benzeri kitaplardan anlaşıldığı üzre gü

nümüze kadar gelmiştir. Gerçekten de bu, matematiksel oyunların 

büyülü amaçlar için en çok ve en yanlış kullanılan dalıdır. Böyle tek

niklerin lslami Doğu'daki geleneksel ifadelerine ilişkin kapsamlı bir 

literatürün yanı sıra, böyle büyü sayılarının modern kullanın1ına dair 

artan bir literatür de günümüzde yayımlanmış durumdadır. 

Bununla birlikte biz, sayılarla oyun oynamadan türetilen zevklerle 

ilgiliyiz; örneğin halk şarkılarında ve çocuk şiirlerinde çoğu kez ilk 
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10 tamsayının az çok anlamlı amaçlar için kullanıldığını görmek bir 

zevktir. Bu, Yahudi Almancasıyla yazılmış, sayıları giderek azalan 10 

kardeşe ilişkin şu küçük şarkıda olduğu gibi birer birer sayn1ayı 

gösteren şiirler için de geçerlidir: 

Zehn Brider senııen ınir geweseıı, 

Hobn nıir gehaıulelf ınit Wein

einer is .fun uns geschtorben, 

Sennen ınir geblieben nain . .  

(Biz on kardeştik, şarap satan

birimiz öldü, kaldık dokuz.) 

Zehn kleine Negerlein'ın (10 Küçük Zenci) Almanca eşdeğeri vardır 

ve şunları olduğumuzda Onikinci Gece'ye [5 Ocak gecesi, -çn.1 dair 

lngiliz şiirleri düşünülmez mi: 

Gerçek aşkım bana bir sıçrama için 12 lord, dans etmek için 1 1  leydi, 

gayda çalmak için 10 gaydacı, davul çalmak için 9 davulcu, süt sağmak 

için 8 hizmetçi, yüzmesi için 7 kuğu, yumurtlaması için 6 kaz, 5 altın 

yüzük, 4 ötücü kuş, 3 Fransız tavuğu, 2 üveyik ve armut ağacında bir 

bülbül söz verdi\ 

Böyle şiirler daha çok bilmece ve masallarda kullanılsa da daha 

ciddi edebiyatta da bulunabilir. Aşağıdaki Iran şiiri, bu sanatın lran 

dünyasındaki sayısız örneklerinden yalnızca birisidir: 

Oıı arkadaş ki, dohuz semadan ve sekiz cennet ve yedi yıldızdandılar altı 

yöndeki, bu mektubu yazdılar: Beş duyu ve dört öğe ve üç ruh arasın-
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da, Tanrı her iki dünyada da tek bir tapılası şey yaratmadı senin gibi! 

(Kavramlar ıçin "Küçük Sayılar Sözlüğü"ne bakınız.) 

Kitaplar çoğunlukla, bölümlerinin uzunluklarının artması veya 

aza1ıuasına göre düzenlenirler: Budist Angutara nikaya Buda'nın söz

cüklerini artan uzunlukta sunar; Kur'an' da, yalnızca kısa "Fatiha" (Baş

langıç) ile başlayıp, koruma için iki duayla son bulan sureler uzun

lukların azalmasına göre düzenlenmiştir. Dinsel öz dindışı gruplarca 

değiştırilebilir; örneğin lngiliz halk şarkısı "Yeşil büyür sazlar - O 

. . .  "da, 1 2  havari, 10 Emir ve 4 inci! yazarı, gökteki 7 yıldızla, 6 gu

rurlu yaya, vs. ile bir araya getirilmiş olup, sonunda şu gerçeğe işa

ret edilmektedir: 

Bir, birdir ve her şeydir yalnızca 

Ve ebediyen öyle olacaktır. 

Bütün temel dinsel bilgilerin böyle bir sayı dizisine sığdırılışının 

en iyi örneği, büyük bir olasılıkla Yahudi Fısıh Bayramı Haggadahı'ki 

şöyle başlayan şiirdir: 

Kim bilebilir biri? Ben, dedi lsrail, bilirim biri: Bir, göğün ve yerin üs

tündeki Ebedi Varlık'tır. 

Kim bilebilir ikiyi? Ben, dedi lsrail, bilirim ikiyi: ahit tabletlert iki ta

nedir; ama bir, göğün ve yerin üstündeki Ebedi Varlık'tır. 

Ve son ifade şöyle biter: 

Kim bilebilir onüçü? Ben, dedi, lsrail, bilirim onüçü; onüç tannsal 

sıfat vardır; oniki kabile, onbir yıldız, on emir, çocuğun doğumunu 
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önceleyen dokuz ay, sünneti önceleyen sekiz gün, haftada yedi gün, 

Mişnah'ın altı kitabı, Yasa'nın beş kitabı, dört ana, üç ata, ahit'in iki 

tableti iki tanedir, ama bir, göğün ve yerin üstündeki Ebedi Varlık'tır. 
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BAŞLANGIÇSAL VARLIGIN SAYISI 

1 

Bir, her sayıya nüfuz etmiştir. Bütün say'llann ortak ölçüsüdür. 

Bütün sayılan kendisinde birleştirmiştir, ister çıkartarak ister 

çarparak. Bir, her zaman aynı ve değişmezdir, bu nedenle ken

di kendisiyle çarpıldığında yine kendisini verir. Parçası olmasa 

da bölünebilir. Bununla birlikte bölme parçalardan çok yeni 

birimler doğurur. Ama bu birimlerin hiçbiri bütün birimden 

daha küçük veya daha büyük değildir ve en küçük parçası 

kendi bütünlüğü içinde kendisidir yine. 

Gizemli Bir'in niteliklerinin, ortaçağ Alman gizemcisi Agrippa 

von Nettesheim tarafından 1500 civarında yapılan bu betimlemesi 

matematiksel olarak doğru kabul edilemese de, l'in dinsel gelenekler

deki önemini gösterıneye yarar. 

Geometrik olarak nokta ile gösterilen 1 ,  Pisagorcular ve onların 

etkisi altındaki düşünürlerce gerçek bir sayı olarak ele alınmamıştı, 

çünkü Euclid'in kabülüne göre bir sayı birimlerin oluşturduğu bir 

toplamdır. Kobel 1 537'de şöyle yazıyordu: "Bundan, l'in bir sayı de

ğil, bir yapıcı (ya da 'anne'), diğer bütün sayıların başlangıcı ve teme

li olduğu anlaşılır." 1 ,  sayıların ilk başlatıcısı olduğundan, tek sayı 

bile olsa, eril ilkeye biraz daha yakın dursa da, hem eril hem de dişil 

olarak görülür. Eril bir sayıya eklendiğinde sonuç dişil bir sayı olur 

ve vice versa: 3+1 "" 4, 4+1 = 5 .  

Bir, başlangıçsal Bir'in, bir ikincisi olmayan ilahinin, kutuplaşma-
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mış varoluşun simgesi oldu. llişkiyi, bütünlüğü ve birliği kapsar ve 

kendi içine dönüktür, ama yaratılmış bütün varoluşun ötesinde du

rur. Gerçek birlik kavranamaz, ama bununla birlikte mümkün olabil

diğince kendisi hakkında düşünen bir ben'dir, ortada bir duahte mev

cuttur: gözleyen ve gözlenen. Kutupsallık tanımanın özüdür. Sıfatlarla 

nitelenen yalnızca kutupsallıktan dolayı tanınabilir. Büyük ve küçük, 

yüksek ve derin, acı ve tatlı - bütün bu nitelikler bir sıralama siste

mıyle bağlanıılıdır. Bununla birlikte ilahilik kutupsallığın ötesinde

dir; mutlak varoluştur, herhangi bir sıralama sistemiyle bağlantısız

dır. Bu nedenle gizemciler, uzlaşınayı kullananarak görünüşlerin öte

sindeki nihai birliğe, deus revelatus'un ötesindeki deus absconditus'a 

ulaşmaya çalışmışlar ve Upanişadlar'da da neti neti, "değil değil" ve 

Kabala'da Ein Sof (sözcük çevirisi "sonu o1mayan") diyerek görünüşle

r.in küçülen katrnanlannda kendisini gözler önüne serenden söz etmiş

lerdir. 1s1amda ciddi müminler için mesele kendisini şu soruda orta

ya koyar: Bir insan, temel şirk günahını işlemeksizin, bir şeyi Bir'e eş 

koşmaksızın, inanç açıklaması 'Allah'tan başka tanrı yoktur' sözlerini 

gerçekten telaffuz edebilir mil En köktenci Sufiler görüşlerini, 

arayanın, ilahi olanda taıuamen yok olmasından sonra Tanrı'ın kendi

sinin, kendi ağzından, kendi birlik inancını konuştuğu şeklinde for

müle etmişlerdir. 

Böyle gizemci düşünceler kadim Hint geleneğinde de çok iyi bili

nirdi, başlangıçsal ve her şeyi kapsayan ilkenin ikincisiz Bir olduğu 

söylenirdi; benzer sözcükler, görüşleri Yahudi, Hıristiyan ve Müslü

man geleneklerinde gizemciliğin gelişmesi için bir temel oluşturan 

geç dönem antikitenin Yeni-Platoncu düşünürü Plotinus (ö. 270) tara

fından da kullanılmıştır. Plotinus'a göre Tek Tanrı bütün formların 

ötesindedir, çünkü formlar her zaman çokluğu ifade eder. Her çokluk 
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birliklerin çokluğudur, kendi içinde birliği önvarsayar. Ve Tanrı her 

şeyin kökü, önvarsayımı olduğuna göre O, mutlak Birlik;tir. 

Kadim Çin'de de, Bütünü, Mükemmeli, bütün kutupsallığın ötesin

deki Mutlak'ı temsil eden 1 'e dair benzer görüşler ileri sürülmüştür. 

Bir, ilahiliğin ideal sembolüdür, çünkü ilahilik ruhtur ve çoklukla 

birlikte olmaya zorunlu olan maddi niteliklerle hiçbir ilgisi yoktur. 

Böylece 1 'in zıttı yoktur ve görünüşte tanrya karşıt olan olumsuz ilke 

bile en sonunda iptal olur ya da Birlik'le bütünleşir. 1 'e gelince, Tan

rı, Bir'in kendi varlığı içinde benzersiz olması gibi Mutlak Bir'dir. 

Upanişadlar'ın Hint düşünürleri yalnızca görünüş, hareket tarzı, 

gerçekten Bir' den önceki aldatıcı fantazmlar ya da özsel Birliğin üzeri

ni peçeyle örten renkli bir oyun olarak algılanan değişik görünüşlerin 

arkasındaki birliği araştırmışlardır. "Şairlerin Bir'e bir demesi çeşit 

çeşittir. Bir, çok çeşitli biçimlerde alev alan ateştir. Bir, dünyaya ısı 

yayan güneştir," diye betimler Hint bilgesi biri. Alman şair-oryanta

list Rückert, buna benzer görüşleri, son satırında, Kuran'ın Allah'ın 

birliğinin en kısa açıklaması olan 1 12. suresinden bir formülasyonu 

i�leyen Die Weisheit des Brahmanen (Brahmanın Bilgeliği) adli didaktik 

şiirinde ifade etmiştir: 

So wahr als aus der Eins die Zahlenreihe fliesst, 

So wahr aus eineın Keim des Baumes Krone spriesst, 

So wahr erkennest du, dass der ist einzig Einer, 

Aus welchem alles ist, und gleich ihm ewig keiner. 

(Sayılar zincirinin 1 'den çıkması kadar doğru 

Bir ağacın yapraklarının tek bir tohumdan gelmesi kadar gerçek 

O'nu Bir ve benzersiz olarak bilmeniz kadar gerçek 

O ki her şey ondan çıkar ve hiçbir şey O'na Eş koşulamaz ne de 

O'nun gibi ebedidir.) 
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Bu birliği elde etmek çeşitli görünüşlerin arkasında gizlidir ve 

Bır'le özdeşleşmeyi başarmak, Upanişadlar'da klasik bir biçımde açık

landığı üzere her zaman için gizemciliğin amacı olmuştur: aham 

brah1nasmi, "Ben Brahma'yım." Bununla birlikte bu kapsamlı gizemcj 

tektanrıcılığın ötesinde, "mesihsel" ya da kendisine has denilen başka 

bir tektanrıcılık çeşidi daha bulunmaktadır. Bu en açık olarak Musevi

lik ve lslamda gözüken dinsel bir formdur (çok katı tektanrıcılar, 

Teslis öğretisinden dolayı Hıristiyanlığı gerçek tektanrıcı olarak dü

şünmezler). Bu tip tektanrıcılık, diğer tanrılara üstün olan özel bir 

tanrıya tapılması ve inananların ötekilerden çok bu tanrıya yönelmesi 

demek olan henoteizmden türetilmiş gibi gözükmektedir. Bununla 

birlikte Kitabı Mukaddes'te Yehova, peygamberlerine, Bir'in tek Tan

rı, kıskanç bir Tanrı olduğunu ve başka birine tapınılmasını hoş gö

remeyeceğini öğretir. Benzer şekilde, "Allah'tan başka tanrı yoktur" 

biçimindeki lslami inanç açıklanmasındaki "tanrı," insanlığın ilgisini 

mutlak teslimiyetten (is lam) bu tek yaratıcı, güç verici ve hakime yö

nelten herhangi bir şey olarak yorumlanabilir. Şurası kesin ki, heın 

Musevilik hem lslamda, her ikisi de Yeni-Platoncu eğilimler gösteren, 

bir yandan Kabala' da, öte yandan Sufi geleneğinde (özellikle lbn Arabi 

okulunda) incelenmiş olan daha gizemci, daha kapsamlı bir tür din

darlık geliştirilmiştir. Bu noktada ölçülü ve açık seçik "Allah'Lan baş

ka tanrı yoktur" ifadesi, "Allah'tan başka mevcut hiçbir şey yoktur" 

formülüyle açımlanabilir ve Tanrı'nın sözcüğüyle yoktan yaratması 

Bir'den türeyişlere dair gizemli bir öğreti olarak yorumlandı. 

Peygamberli tektanrıcılık Sami halklarıyla sınırlı değildir. MÖ 

ondördüncü yüzyılda Mısır kralı IV. Amenhotep, güneşin merkez tan

rı olduğu tektanncı bir din ilan etti. Bununla birlikte, başlıca savunu

cusu Peder Wilhelm Schmidt'in doğruluğunu kanıtlamak üzere topla-
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dığı bütün malzemeye karşın unnonoteiz1n'in bütün diğer dinsel form

ları öncelediği görüşü sürdürülen1ez. 

Katı tektanrıcı Musevilik ve Islam kuşkuyla baksa da, f1ıristiyan

lık gerçekte Bir'e en büyük öneıni vermiştir. Paul'un Efesoslulara Nfek

tubu'nda şunları okuınak yeterlidir (4:5): "Rab bir, iıuan bir, vaftiz 

bir, Tanrı bir ve her şeyin babası." Muhterem Bede'nin iddia ettiği 

üzere, Kudüs'teki bir tapınak, bülün inananların ebedi e\ine işaret 

eder. 

Alınan Protestan gizemci Valentin Weigel l'in gizemini güzel bir 

deyişle tanrının sayısı olarak ifade etmiştir: "Bir, bütün sayıların, 2, 

3, .5, 1 0, 100, lOOO'in sonucu ve kavranışıdır. Böylece l'in bütün sa

yıların complicite'si, iç içe geçmişi olduğu ve 2, 3, 5, 10, 100, lOOO'in 

iç içe geçmişin açılınasından başka bir şey olmadığı söylenebilir. 

Tanrı'yı ilk sayıyla ve yarattıklarını diğer sayılarla karşılaştıracağım, 

çünkü Tanrı birdir . . . .  ve çünkü yarattıkları kendi içinde iki katlıdır 

ya da iki niteliği vardır, oysa bir kendi kendisiyledir ve bir Tanrı'ya

dır." Ve onyedinci yüzyılda Katolik mistik Angelus Silesius şu şarkı

yı söylüyordu: 

Gleich wie die Einheit istin einer Jeden Zahl 

So ist auch Gott eer Ein' in Dingen überall. 

(Sadece her sayıda olduğu gibi birlik, 

böylece Tann birdir ve her şeyde, her yerdedir. ) 

Müslüman gizemciler açısından, Allah'ın adının ilk harfinde oldu

ğu gibı, Arap alfabesinin ilk harfı olan elif harfinin sayısal değerinin 

1 olması, onlara, her edebi düzeyde sözcük oyunu ve kinaye için ola-
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ğanüstü bir olanak sunmaktadır. Bütün bilgelik ve bilgiyi kendi için

de barındırdığına göre alfabenin ilk harfini ve sayısal değerini bilmek 

yeterli değil midir' Bir [Tek] Tanrı'yı bilmeye ulaşmış kişinin başka 

hiçbir şeye gereksinimi yoktur. 
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Die Zwei ist Zweifel, Zwist, ist Zwietracht, Zwiespalt, Zwitter 

Die Zwei is Zvvillingsfıucht anı Zweige, süB and bitter. 

2 

[lki kuşkudur, anlaşmazlaknr, uyuınsuzluktur, çekişmedir, 

çiftcinsiyettir, 

lki daldaki ikiz meyvedir, tatlı ve acı.] 

Rückert, didaktik epik şiiri Brahmanın Bilgdiği'ndeki bu zekice söz

cük oyununu, 2 sayısının birçok olumsuz özelliğini dolaylı yoldan 

söylemek için uydurmuştur. Dinsel geleneklerde 2 ,  ayrılma, mutlak 

ilahi birlikten ayn düşme anlamına gelir ve böylece de yaratma söz

cüğüyle bağlantılı bır sayıdır: Valentin Weigel'in onaltıncı yüzyılda 

söylediği gibi, "yaratılan kendi içinde iki katlıdır." 

Hayatın her alanında ıkiye bölmelerin, çiftlerin ve ikili yapıların 

ağırlıklı konumu gözlenebilir. Bununla birlikte bunun, bütünüyle 

olumsuz bir uytunsuzluğa işaret etmesi gerekmez. Tartışmanın, biri

sinin kendisinden çok başka birisine hitap etmesinin olanaklı olması 

açısından, Ben ve Sen arasında bir gerilim, ölümcül olduğu kadar ve

rimli de olabilecek bir geriliın içerir. 2'nin geometrik ifadesi olan 

çizgi birleştirdıği gibi ayırır da. 

Birçok dilin gramatik formu, ta 1828'lerde Alman düşünür Wil

helm von Humboldt'un bır yazısında ele aldığı üzre ikilidir. iki bırey 

arasındaki ilişkiyi açıklayan, ama Ben ve daha büyük bir grup arasın-
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daki ilişkiyi açıklan1ayan bu ikilik, antikitede n1evcuttu ve belli Al

man lehçelerinde, özellikle Westphalia ve Bavaria-Austria'nın bazı 

bölgelerinde hala izleri görülmektedir. Burada, bazı Slav dillerinde 

olduğu gibi, özellikle şahıs zamirlerinde ortaya çıkar. Farklı bir dil

bilımsel gelenekte yer alan bir Sami dili olan Arapça, ikili formları 

bütünüyle korumuşken, İbranice, Eski Ahit'te yer almasına karşın, 

ikili forn1ları atmıştır. 

Ben ve Sen'in karşılaşması, tam da doğasından dolayı, bir zıtlık 

içerir ve böyle bir zıtlık, insan Ben, ınutlak, benzersiz ilahi Sen'le 

karşılaştığında daha da belirginleşir. Yukarda gördüğümüz üzre, ilahi 

Bir'e gerçekten zıt bir şey düşünmek olanaksızdır. Böylece 2, çelişki 

ve antitez sayısı ve mantıksal olarak ilahi olmayan bir sayı olur. 

Uyuşmazlıklara yol açtığından dolayı büyüde çok ender kullanılır. 

Bu değerlendirmeler okunurken, esoterik ve gizen1ci bakış açısın

dan 1+1 "" 2 matematiksel eşitliği düşünülmemelidir, çünkü Bir tek

rar edilemez ve varlığı iki ıuisli yapılamaz. Bir tanrı artı bir tanrı iki 

tanrı yapar, bu da arlık ebedi, benzersiz Bir idealine karşılık gelmez. 

Bu nedenle, dinsel ve büyüsel düşüncede 2 daima, ilahi birlerden zi

yade iki görece birimin karşılaşn1asının simgesi olmuştur. Tekrar 

Agrippa von Nettesheim'ın verdiği, 2 sayısının dinsel özelliklerinin 

çok iyi betimlenişine dönersek: "2, 'öteki' denen insanın sayısıdır" ve 

daha küçük dünyanın sayısıdır. Aynı zaınanda, bütün ortaçağ Incil yo

rumcularının vurguladığı gibi, Tekvin'deki yaradılış hikayesindeki 

"ve o iyiydi" formülünün ikinci gün olmayışının gösterdiği gibi cin

siyet ve kötülüğün sayısıdır. Böylece "korkunç gulyabaniler" ve "yol

cuları rahatsız eden zarar verici ruhlar"ın 2'nin hükmü altında oldu

ğuna inanılırdı. Gerçekten de "ikinci," tskanclinav dillerinde andra, 

"diğeri"dir; bu da Agrippa'nın, ölümlülerin Tanrı'ya karşı "öteki" 
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+ 

Adem ve Havva ya da güneş ve ay sen1bollerindeki eril ve dişil özlerin birleşişi. 

Gravür, onaltıncı yüzyıl. 

olarak yer aldığı formülasyonuna çok denk düşmektedir 

!ki yalnızca yaradılışta devreye girmektedir, çünkü kutupsallık ol

maksızın maddi yaşamın var olamayacağını ifade  eder. Elektrik akı

mının bir pozitüf bir de negatif kutpa gereksiniıui vardır ve hayvan

ların hayatı nefes alıp vererek ve yüregin daralması ve genişlemesiyle 

sürer; 2 yaratılanlar dünyasındaki bütün görünüşlerle bağlantılıdır. 

Bütün yapıtlarıyla kutupsalhğın gizeminin farkında olduğunu göste

ren Goetlıe'nin saf lslami bir imgeyi kullanarak yazdığı gibi 
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lm Atemholen sind zweierlei Gnaden . 

Du danke Gott, wenn er dich presst 

Und danke ihm, wenn er dich wieder entlasst 

(Nefes almada iki kat şükran vardır 

Sizi sıktığı için Tann'ya şükran etmelisiniz 

Ve sizi rahatlattığı zamanda aynı şekilde.) 

Bu söyleyiş, lslami dünyanın Sufilerinin deneyimlediği ve her da

im yeni imgelerde açıkladığı üzre, hebed'in, "baskı," "sıkıştırma"nın 

ve bess'in, "kıvanç," "rahatlama"nın almaşık sıralamasını öngörür. Bü

tünleyici umut duygusu olmaksızın kavranılamayacak korku gibi, 

baskı ve rahatlama da kaçın_ılrnaz bir biçimde birliktedirler. Tek Tan

rı açısından, bilinir olmak söz konusu olduğunda, kendisini Rudolf 

ütto'nun deyişiyle mysterium tremendum ve mysterium Jascinans'da or

taya koyar. Ama bu yüzyıllar önce lslamı gelenekte biliniyordu. Müs

lümanlara göre, Tanrı kendisi güzelliği ve şefkati, cemal'iyle ve ulu

luğu ve gazabıyla, ce!a!'iyle ortaya koyar; bunlar, büıün karşıtların 

bir araya gelişiyle onun kavranılamazlığına, benzersiz mükemmelli

yetine işaret eder. 

Kabahstik gizemcilikle olduğu gibi, lslami Sufiler de, hem Yahudi 

hem de Arap alfabesinde sayısal değeri 2 olan ikinci harfte, b'de, ya

ratılan dünyaya bir gönderme olduğunu keşfetmişlerdı. lncil'in b'res-

hit, "Başlangıçta 

lah'm adıyla . 

," ile başlaması gibi, Kur'an da Bismillah, "Al

ile başlar; her iki durumda da kutsal kitabın ilk 

harfi yaraıılış harfi b'dir. 

Dualitenin yaratılış boyunca ortaya çıkan güzel bir sembolü, Tan

n'nm yaratış sözcüğü hün'u (Arapça KN diye yazılır) 2 lifli bir iple 

(lngilizce twine, sicim, Almanca Zwirn denir; her ikisi de two [iki] 
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Sol: Yin ve yang, Çin'de dişil (karanlık) ve eril (ışık) doğal güçlerdir. Her ikisi de 

başlangıçsal Bir'den (T'ai ehi) ortaya çıkmıştır. Kutupsallaşmış güçlerin birliği, 

varolan "10.000 şey"in kaynağı olan 5 "değişken güç" ya da öge ortaya çıkar

mıştır. Sag: Leibniz'ın keşfettiği ikili sayı dizisinin, ikili sistemin temsili. Bir hatıra 

madalyonu taslağının öteki yüzü olup Leibniz'ca, Braunschweig Prensi Rudolf 

August'a yazılan 2 Ocak 1697 tarihli bir mektupta şöyle betimlenmiştir: "Onu 

Tann'nın su üstündeki ruhunun insani temsiline göre aydınlık ve karanlık çiz

dün . . . .  Ve bu, Tann'nın ruhu aydınlığıyla kadir-i mutlak Bir'e aitken, boş uçu

rumlar ve karanlık ıssızlık sıfıra ve hiçliğe her şeyden fazla uygundu." 

kökünden türemıştir) karşılaştıran büyük lranlı gizemci şair Celaled

din Rumi tarafından keşfedilmiştır. Bükülmüş iplik yaratılışın bütün 

aşamalarında gözükür, ama yalnızca çokluğa inanan cahilleri kolayca 

aldatır, oysa bilge kişi birlik dünyasının görünen karşıtlıkların arka

sında gizli olduğunu bilir. 

Belki de hayatın dayandığı temel karşıtlığı göstermenin en dahiya

ne yolu Çin dinindeki aktif ve pasif, erkek ve dişi, doğurtan ve do

ğan, gündüz ve gece deınek olan yin ve yang'da bulunur ve varo1an 

tümleyici ilişkileri ifade eder. Bu ilişkiler aşırı incedir ve hem koz

mik hem de insan ilişkilerinde ortaya çıkar. Böylece en göksel varlık 
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ve en yüksek hükümdar yang ilkesinde ortaya çıkarken; ay, su ve im

paratoriçe yin ilkesiyle bağlantılıdır. Yin ve yang, her yerde ve her 

zaman hazırdır ve ayrılmaz; bu nedenle içlerinden birisini mutlaklaş

tırınak olanaksızdır: "Kadın"dan bahsedildiğinde istenilmeden de olsa 

"erkek" fikri de içeriliyordur, aynı şekilde "sağlık," "hastalık"ın va

rolmasının önkoşuludur. (Bu örnekler Çin kaynaklarından değil, lran

lı gizemci Rumi'nin yapıtından alınmasına karşın olağanüstü bir açık

lıkla yin ve yang ilişkisini açıklanıaktadır.) Çin düşüncesinin bir baş

ka alanında, 1 Ching'in kehanetlerinde kullanılan 2 tip küçük çubuk, 

psikolojik kavramlara (ve bilgisayarın keşfinden çok önceki ikili sis

teme) dayanan, hayli ileri bir fal bakma sanatına tanıklık etmektedir. 

Bazı dinler, kötülük gerçekliğinin güçlü etkisi altında dualistik bir 

dünya görüşü geliştirmişlerdir. En iyi bilinen ve varlığını hala sür

düren örneği, ışık ve iyilik tanrısı Ahura Mazda ve karanlık, kötü 

özün Lanrısı Ehriınan'ın karşıt çiftiyle, eski !ran dini Zerdüştçü

lüktür. Bununla birlikte yalnızca daha sonraki gnostik sistemlerde, 

özellikle Maniheizm'de, kötü öz maddi her şeyle bağlantılandırılmış

ken, iyi öz yalnız ruhsal şeylerle ilişkilendirilmişti; bu nedenle de 

ruh kötüden, bu dünyanın ve bu bedenin maddi hapsinden kaçmaya 

çalışmak zorundaydı. 

2 sayısı, varlığın başlangıçsal birliğinin bozulmasını ifade edene 

ve yaradılışın nihai kaynağından yabancılaşmasına işaret edene dek, 

gizen1cilik eğilimli dinler onun olumsuz yönlerini vurgulamışlardır. 

Öte yandan "peygamberli" dinler, Tek'le çok, yaratılanla yaratan ara

sındaki bu gerilimden olumlu bir değer keşfettiler; kendi amaçları 

açısından bu, yaratılanın ilahi Tek'le nihai birleşmesi (kendisini okya

nusta kaybeden yağmur damlası gibi) değil, daha çok yaratıcı bir di

yalog, duadaki Ben ve Sen arasındaki ilişkinin farkında olmak demek-
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ti. Tam da bu ayrım ve arzulanan ve bitimsiz arayıştaki ifadesi, ebedi 

Bir ile zan1an içinde yaratı1an arasındaki ayrımın bilgisinden dolayı 

aşılamaması Doğu'da ve Batı'da pek çok şaire ilham kaynağı olmuş

tur Alman şair Rudolf Alexander Schroeder'in (ö. 1962) söylediği şi

ir örneğin: 

leh möchte Dir nimmer so nah sein, 

Dass ich mich nach Dir nicht sehnte . 

(Sana o kadar yakın olmayı istemem 

ki Sana olan özlemimi yok eden . . .  ) 

Aynı şekilde Müslüman düşünürler arasında, Schroeder'in yaşça 

büyük çağdaşı Muhammed ikbal (ö. 1938), tehlikeli ve kısır bulduğu 

gizemci birliğin sonsuz dinginliği yerine, insanlığın gerçek yaratıcı 

kıvılcımı olarak gördüğü özlemin önemini hep yeni imgelerle ifade 

eder. Bununla birlikte, tam da bu yaratım edimince ayrılmış olanın 

birliğine duyulan özlem birçok dine nüfuz etmiştir. Goethe sevgilisi

ne seslenirken, "!kinci bir 'Ol!'un, ikinci bir defa ayırmayacağını" 

(Und ein zweites Wort "Es Werde!" / Trenn uns Nicht zum zwetinmel 

. .  ) umut eder. 

Birçok kültürde cinsel birlik, bu eril ve dişil kutupsal karşıtlığı

nın üstesinden gelmenin bir aracı olarak yorumlanır. Böylece tantrik 

Hindu ve Budist geleneğinde, cinsel pratikler aracılığıyla mutlak de

neyime ulaşınaya çalışılır. llinduizmde tanrı bile şakti'sine, dişil gü

cüne, gereksinir ve Upanişadlar gibi en derin ve genel olarak fazlasıy

la mistik felsefi metinlerde bile unio mystica deneyimi seven erkek ve 

kadın birliğiyle karşılaştırılır: "Seven kadın tarafından kucaklanır ku

caklanmaz artık içerdeki ve dışardaki bilinir," böylece mutlak birlik

çe kucaklanan gizemci artık tanrı ve yaratılan arasındaki bütün duali-
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telerı tanır. Yahudi geleneğinde de aynı şekilde Kabalistler hieros ga

ınos'tan, ilahi birlikte vücuda getiren ve kabul edilen kuvvet çiftinde 

sembolize edilen eril ve dişil güçlerin kutsal birliğinden söz eder. Bu, 

özellikle dokuzuncu sefira Yesod'un, onuncuyla, Shekhinah'la kombi

nasyonunda açıktır. 

Bu açıdan bakıldığında birçok dinsel gelenekte başlangıçsa! insa

nın androjen (Almanca "iki" kökünden türeyen Zwitter) olması şaşırtı

cı olmaz. Aynı şekilde bir grup Hindu heykeli vardır ki, bunlar yarı 

erkek yan kadın tanrıyı temsil eder. Tacitus'a göre, kadim Töton di

ninde bile, Twisto denen ilksel bir androjen vardı; bu varhğın "er

kek" insan Manno'nun babası olduğu kabul edilirdi. Böyle bir durum, 

daha mükemmel bir şekilde lskenderiyeli Clement'in alıntıladığı 

lsa'nın bir agraphon'unda ima bile edilir: "O zaman. Salome lsa'ya 

sordu: 'Senin krallığın ne zaman gelecek" Ve Rabb yanıtladı: 'iki bir 

olduğunda, erkek kadın olduğunda ve artık kadın olmadığında.' " Baş

ka bır deyişle Tanrı'nın krallığı bir kere daha vaktiyle aşılmış olan 

dualiteye dönecek. Dualitenin ortaya çıkmasına gelince bu, Torah'ın 

ve daha sonra Kabala'nın kabul ve tasdik ettiğine göre, insan bilgi 

ağacının meyvesini yediğinden ve böylece cinselliğin olduğu kadar 

iyinin ve kötünün, yaşamın ve ölümün farkına vardtğındandır. "Ve 

böylece sen kendini tehlikeye attın," der Kabala'nın temel metni Zo

har, "çünkü bilgi ağacından kaynaklanan her şey dualite taşır." 

Hıristiyan kilisesi de birlikten, ilk iyilikten sapma olarak gördü

ğü 2 sayısını olumsuz yorumlar. lncil'de gemiye her türden 2 murdar 

hayvan alındığı yazılmamış mıdır? Üstelik 2 sapkınlarla, Büyük Gre

gory'nin sözleriyle duplex car, yani iki kalbı olanlarla ve böylece 

lncil'i kalpten bir şekilde izleyeıneyenlerle bağlantılı bir sayıdır. 
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Tann'nın eli, Sina Dagı'nda Musa'ya Yasa'nın 2 tabletini uzatıyor  Minyatür, 

1450 yılında yazılnuş olan bayrambr için Yahudi dua kitabı Parma Mah

zor'dan alınınıştır  

Gerçekten de, 2 ile güvenilmezlik arasındaki bağlantı, kadim Ro

ma'daki iki yüzlü janus'lan başlayarak pek çok kültürde bilinmektey

di. Farsça'da ihi-yüzlü "yanlış" ve "ihi-renkli" ikiyüzlü anlamına gelir; 

Araplar ikiyüzlüye, Almanca doppelzünzig gibi, "iki dillilerin babası" 

ya da "iki dilli" derler. Karışık ve belirsiz şeyler, ambi ("her ikisi") 

kökünün de gösterdiği gibi, ihilemle aynı belirsizlik küresine ailtir

ler. 

Bununla birlikte 2'ye dair oluınlu bir şeyler söylemek için ortaçağ 

Fiıristiyan yorumlarında Tanrı'yı ve komşuyu sevmeyi söyleyen iki 

emrin öne çıkarıldığını edildiğini anımsamak gerekir. Olumlu yönler 
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lnsanın gündüz ve geceye ait yanlan. Diyagram, Masonluk Teşkilatı'nın ruhani 

babası Robert Fludd'un Utrisque cosıni, ınajoıis et nıiııotis, ınetaphysica, physica 

atque techııica histoıia'dan (1617) alınınıştır. Robert Fludd'a göre Tann dünya

ya, aydınlık ve karanlık, biçim ve öz gibi şeylerin karşıt yönlerini getirmiştir. 

Böylece dünya, ınikrokozmos olarak insanı içerip, zıt ilkeleıin bir karışımı ola

rak açıklanmalıdır. 
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arasında On Enıir'in, Tanrı'ya ve komşuya karşı insan sorumlulukla

rının iki kat karakterine işaret eden 2 tablet de bulunmaktadır. Ayrıca 

dınsel hayal, Tevrat'ta Rahe! ve Leah'ın, lncil'de Meryem ve Mart

ha'nın şahsında kiınlik kazanan vita conte1nplativa ve vita activa'ya bö

lünebilir. Kabalisl lsaac Luria'nın çemberlerinde, Leah ve Rahel ,  Yüce 

Tanrı'yla birleştiği halde sürgününden şikayetçi olan Shekhinah'ın iki 

öze1liği olarak ele alınırlar. 

Yaygın dınde, özelllikle Doğu'da, 2 sayısının hayli korku saldığı 

görülür: Kimse aynı anda 2 şey yapmanı.alıdır, aynı günde 2 evlilik 

olınaz, 2 kardeş 2 kız kardeşle aynı gün evlenmemelidir. 2 akraba ai

le aynı odada yaşayamaz. Yahudi yasaları insanın 2 kadın, 2 köpek ve 

2 domuz arasından geçmemesini ve 2 insanın bu yaratıklardan birisi

nin aralarından geçmesine izin vermemesini söyler. I-lıristiyan Mısır 

köylüleri birisinin öleceğinden korktukları için asla aynı gün, aynı 

kilisede 2 çocuk birden vaftiz ettirrnezler. Benzer batılinançlara Bal

kanların belli bölgelerinde de rastlanır; 2 kişi aynı anda aynı çeşme

den su içemez. 

lki katlı görünümlerden ve hareketlerden bu iğrenme, bir gizerrı 

halkasının kuşattığı ıkizlerle daha da anlaşılabilir; kadim uygarlıklar

da ikizler, en azından birisi, öldürülürdü. Kuzeybatı Kıyısı Kızılderi

lileri arasında ikizlerin anne babalan, ikizlerin suya, yağmura ve rüz

gara hükmettikleri ve arzularının doğaüstü güçlerce gerçekleştirildi

ğine inandıklarından, belirli tabuları gözlemek zorundaydılar. Belirli 

Bantu kabileleri arasında ikizlerin yağmur yağdırdığı düşünülürdü. 

2'nin bu özel rolü dllbilimsel formlardan da açıkça anlaşılmaktadır: 

!kili adlandırmanın kullanılmasından başka, 2 gru plan sık sık, illiz

ler'le (Almanca: Zwillenge) başlayarak özel terimlerle tek bir şey ola-
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rak ifade edilır. iki öküze boyunduruk (Almanca: ein ]och Ochsen) de

nir; ve 2 keklik brace'tir; bir ç�ft ayakkabı vs. denir ve elbette nıüzik

te duo ve düet bulunur. Almanca Zweifel, "kuşku" sözcüğü, Latince 

du-bius ve türetmelerinin içerdiği huşku gibi, "iki" kökünü içerir. Dis

pute, discord, disagreement gibi Latince di- ya da dis- kökleriyle yapı

lan sayısız bileşik, 2'nin di-visive [bölen, anlaşmazlık yaratan] niteli

ğine işaret eder. 

Dualite ve olumlu anlamda kutupsallık hayatın sürmesi için zo

runlu olsa da, sayıbilimcilerin görüşüne göre 2, fazlasıyla olumsuz 

olup uyuşmazlık ve ayırma (Almanca Zwietrachl ve Entzweiung) taraf

tarıdır ve parçalanmış dünyanın üstesinden gelmek için başka bir güç 

gerekmektedir. Kutsal yalınlıkta bir adım daha atıp Zweifd'den Ein

falt'a, kuşkudan Teslis'e varırız. 
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insanın 3 hakkı vardır: Özdeyiş neden "iyi şeyler üç kere olur," 

eler ve neden psikologlar 3'ün, 2'nin bölünnıesinin yol açtığı zararı 

giderdiğini düşünürler. Neden, Ludwig Paneth'in ifade ettiği gibi, üç

leıne yeni bir bütünleşmeye yol açar, önceki dualiteyi olumsuzlamaz, 

daha çok, çocuğun erkek ve kadın olarak anne babayı birleştirici bir 

öğe olması gibi, üstesinden gelir. 

Üç, 2'nin neden olduğu karşıtlığın ötesindedir; bu, "gülen üçüncü 

kişi" deyişinde ve şu Almanca şiirde açıkça görülebilir: "Wenn sich 

ihrer zwei streiten um ein Ei, steckt's der c ritle bei." (Bir yumurta 

için iki kişi dövüşür, üçüncü alır.) 

3'ün gizemli karakteri, öneıuli bir örneği onaltıncı yüzyıl Fransız 

düşünürü Du Bartes'ın Sepmaine'i olan şiirde çok sık ifade edilir. Jos

hua Sylvester'in 1578 tarihli lngilizce çevirisinde 3 şöyle betimlenir: 

Teklerin en eskisi, Tann'ya yakışan sayı . 

Cennetin en sevgili sayısı, ki merkezdedir 

her iki uçtan da eşit uzaklıktadır, 

başı, ortası ve sonu olan ilk'tir. 

Gerçekten de bu özelliklerin hepsine sahiptir ve bu nedenle hayli 

sıcak bakılır. ilk "gerçek" sayı olarak bile görülebilir ve geomeırik 

bir şekil oluşturan ilk sayıdır: 3 noktadan, duyularımızca algılanabi

len ilk düzlemsel şekil olan üçgen geçer. 

11. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Marburg'da bir teolog,
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Wolfgang Philıpp, grup oluşturan şeylerin -yaratılan her şeyde kalıt

sal gözüken- üçleme eğiliıninde olduğunu belirten Trinitct ist unser 

Sein (Teslis Varoluşuınuzdur) başlılklı çok kapsan1lı bir araştırma ta

mamladı. Gerçekten de l923'de, Emst Cassirer, Philosophie der symbo

lischen Fonnen (Sembolik Formların Felsefesi) başlıklı yapıtında, "Bir

lik sorunu kendisini ortaya koyar ve böylece, bütün insan soyunun 

ruhsal ınirasına ait bir üçüncü aşamada kendisiyle birleşik olmak için 

başka bir şey ve bir ikinci olur," diye yazmıştı zaten. Spekülatif din 

tarihinde saf entelektüelize edilmiş bir ifade olarak gözükse de, yay

gın olan birde üç olan tanrı fikri, bunun, insan zihninde derin kökleri 

okluğunu gösterir. Orta Çağ'ın hemen başında da Albertus Magnus, 

3'ün her şeyde olduğunu ve doğal görüngülerin üçlülüğüne işaret etti

ğini iddia etmiştir. 

Wolfgang Plıillip'e göre, bütün varlıklar, dalgada, radyasyonda ve 

yoğunlaşlırmada ortaya çıktığı üzre üç kutuplu bir Ergrıffenheil (duy

gu) içerir ve bizler de özsel olarak üç kutuplu olduğumuzdan, buna 

karşılık gelen üçlemelerde kenditnizi rahat hisseımel<:teyiz. Bu nedenle 

üç şey iyi şeydir ve bu nedenle kendi etkin, orta ve pasif ilkelerimi

zin onlarda gerçekleştiğini ve doğrulandığını gördüğümüzde rahat 

ederiz. 

1903'te Alman bılgin R Müller, 3'ün masallarda, şiirde ve görsel 

sanatlardaki önemini açıklamaya çalıştı ve üçlülüğün öneminin doğa

nın gözleınlenmesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Tnsan bir kere 

suyu, havayı ve yeryüzünü görmüştü; 3 dünyanın (Alman geleneğinde 

Midgard, Asgard ve Niflheim denir) varo!duğu fikrim geliştirdi; 3 

hali (yani katı, sıvı ve gaz) bileli; yaratılan şeylerin üç grup (mineral

ler, bitkiler ve hayvanlar) olduğunu buldu ve bitkılerde kök, sap ve 

çiçeği ve meyvelerde kabuk, etli kısım ve çekırdeği keşfetti. Güneş 
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sabah, öğlen ve akşam farklı yön ve biçimlerde algılandı. Gerçekten 

de gördüğümüz ve yaşadığımız dünya 3 boyutlu olduğundan dolayı 

bütün deneyiınlerimiz Ltzam (uzunluk, yükseklik, genişlik) ve zaman 

(geçmiş, şimdi, gelecek) koordinatları içinde yer alır. Bütün yaşaın 

başlangıç, orta ve sonun üç katlı öze11ikleri altında görülür, daha so

yut terimlerle söylenirse oluş, varoluş ve yitiş; mükemmel bir bütün 

tez, antitez ve sentezle biçimlendirilebilir. 3 teınel renk vardır: kır

mızı, san ve mavi ve bunlaL diğer bütün renkleri verebilirler. 

Çok eski zaınanlardan beri düşl'ınürler 3'e özel göndermelerle 

Dir'in çokluğa açılımını açıklamaya çalışmışlardır. Lao-tzu şöyle der: 

"Tao birliği oluşturur, birlik ikiliği, ikilik üçlüğü ve üçlük her şeyi 

oluşturur." Pisagorcular da benzer şekilde, uygun olmayan birliğin 

dünyayı yaratmak üzere 2 karşıt güce ve sonra da yaşamı oluşturacak 

üçlü-birliğe bölündüğünü varsayarlar. Dante'ye göre Teslis'le bağlan

tılı olarak gördl'ığü 3 ,  aşkın, yani sentetik gücün özünü açığa vurur. 

3'ün dinler tarihindeki bu rolü, sayısız teslisyen grubun ve üçleıneli 

tanrıların oluşumuna ve keşfine yol açmıştır. MÖ üçüncü bin yılın 

başlarında, Sümer tanrıları Anu, Enlil ve Ea göğe, havaya ve yere 

karşılık geliyordu; eski Babil'de Sin (ay), Şamaş (güneş) ve lştar (Ve

nüs) astral üçlemesine tapılırdı»bu en yüksek üçlemeye 4 gezegensel 

tanrı daha eklendiğinde kutsal 7'ye ulaşılıyordu. Yunan tanrıçası I Ie

kate 3 farklı özellikte gözükürdü: (;öklerde Selene veya Luna, ay, yer

yüzünde Diana ve ölüler diyarında Hekate. 

Benzer şekilde, Hıristiyan geleneğindeki Bakire Meryem ilahilerin

de sırayla anne, Bakire ve kraliçeden söz edilir. Rigveda' da çok net 

olarak ifade edilınese de tanrı üçlemeleri kadim I-lindistan'da da bili

nirdi ve Agni, Soma ve Gandharva gibi sayısız üçlü tann grupları 

vardı. Güneşin 3 özelliği, onları sembolize eden Vişnu'nun 3 adımı 
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Teslis: Münhasıran "Tann''da kişileşen Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bir Saatler Ki

tabı'ndan gravür, Faris, 1524 
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kadar önemlidir. Mahabharata'ch 33 .  333'e kadar ulaşan 3xl l  = 33 

tanrılı gruplar da vardır. Bununla birlikte büyük üçleme Hinduizmde 

ortaya çıkar: Yaratıcı Brahına, yok edici Şiva ve güç veren Vişnu; bu 

daha sonra ulaşılaınaz bir gerçekliğin 3 yönü olarak açıklanmıştır_ 

Mahayana Budizmde, özellikle Japonya'da, Amida, Sheishi ve Kwan

non göksel güçleri temsil ederler. Etrüsklülerin de kutsal üçlemesi 

vardı, ama daha çok bilinen Homeros'un yapıtında üçlemeler ve katla

rı, dokuzlamalar, kutsal şeyler veya olaylarla bağlanulı olarak kulla

nılır. Kadim lran'a gelince, Zaman tanrısı Zurvan'ın, sonraki Mit

ras'ın, kadim Zerdüşt dininin sade dua1izmine girmesi, ışık ve iyilik 

ilkesi Abura Mazda ve karanlığın kötü ilkesi Ehriman'ın ötesinde 

üçüncü bir güce bile gereksinin1 duyulduğunu gösterir. Eddaı "Odin 

beyin verdi, Hönir ruh, Lodur ışık ve renk" açıklaması getiren hayali 

bir şiirdeki eski bir lskandinav üçlülüğünden bahseder. Aına çok daha 

önce Alınan dini Odin, Wili ve başlangıçsa! dev Ymir'de sernbolize 

edilen kaotik nı.addenin üstesinden gelen ve devin bedeninden dünyayı 

yaratan Weh'i biliyordu. 

Tanrıların üçlülüğü kadim Mısır'da iyi bilinmekteydi. Teb'de ilan 

edilen devlet dininde Amon, Chonsu ve tanrıça Mut üç temel karak

terdiler; gizemli din ise Isis, Osiris ve oğullan kurtarıcı Horus'tan 

oluşuyordu. 

Kısacası, Teslis'in Hıristiyan kavranışı, dinler tarihindeki genel 

eğilimlerle mükemmel bir uyunı içindedir. Hopper, Ortaçag Sayı 

Semboiiznıi'nde buna işaret eder: 

Ariyen sapkınlığın kanıtladığı gibi, Hıristiyanlığın muhteşem doktrinal 

zayıflığı Tann'nın ikililiğidir. Oğul, çözüme yönelilk ilk adımdır, ama bir 

üçüncü kişinin, Kutsal Ruh'un eklenmesiyle Birlik'in tartışma götür

ınez kanıtı elde edilmiş olur.. Yani Baba ve Oğul, felsefi Lemeller kadar 
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sayısal temellen: de tartışma g6türür Bir'dir. Ama Baba, Oğul ve Kutsal 

Ruh, ancak ve ancak Üç varlıktan dolayı, tartışmasız Bir'dirl 

Aziz lgnatius Loyola'nın 3'lü gruplar ya da üçün katlan halinde 

bir şey gördüğünde, kendisine hemen Teslis'i hatırlattığı için, ağladı

ğı söylenir. Teslis'in gizemi, 3 parçalı edebi bir form olan terzine'nin 

üçlülük ideallerini açıklamada mükemmel bir araç olarak kulanıldığı 

llahi Kon1edya'da Dante tarafından sembolize edilmiştir. Tam tersine, 

Iiıristiyanlıkta T eslis'i resin1le ifade etmek neredeyse olanaksızdır. 

Mecklenburg, P1au'daki Teslis rölyefleri gibi ortaçağdaki girişimler 

güçlükleri gözler önüne serer ve Papa VIIL Urban'ın Hildeshein1'daki 

(Almanya) katedralin ınozaik tabanını neden sapkın bir temsil olarak 

Tavşanlar, üçlü-birliğin sembolleri olarak, her şeyin farkındadırlar, her şeyi gö

nlr ve duyarlar. Kulaklan üçgen biçimindedir. Bu tavşanlar, Paderborn Kated

rali'nin bir penceresindedirler. Dürer'in Üç T avşaniı Kutsal Aile adlı resmi de 

benzer şekilde Teslis'e işaret eder: Bir tavşan pençesini bir diğer tavşanın omzu

na yerleştirmiş bir üçüncüye işaret etmektedir, bu tekrarlanır durur (yani Tan

n'nın Oğlu, insani dünyaya doğnı dönmektedir). 
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Dört yapraklı Teslis. İngilizce Lothian lncili'nin resimli kapak sayfasından bir 

parça, y. 1220. Baba Tann lsa'nın özelliklerine sahiptir; Oğul Tann onun di

zinden yükselmekLedir; iki başın arasındaki güvercin Kutsal Ruh'un sembolü

dür. 

gördüğü daha iyi anlaşilir: Ruhsal üçlü-birlik cismani biçimde ifade 

edilemez. 

Küçük tanrılar büyük tanrılardan çok daha fazla 3'lü gruplar halin-
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dedir. Örneğin Yunanistan'daki Moiralar ve Alman geleneğindeki 

Nornlar, hem. varo1mayı, varlığı ve yaşam bağ1nı büküp keserek yok 

etmeye hükmeden dişil Yazgı güçleridir. 

-3 sayısı, triuınvirate, üç adamın yönetimi, eski akademik düstur 

tres Jaciunt coHegiurn'dan, bir sınıfta 3 öğrenci olmas1 koşulu ve bir 

kararı 3 kişi birlikte alabılirden de anlaşılabileceği gibı insan ilişkile

rinde de önemlidir. 

Felsefe ve psikolojide, 3 sınıflandırma sayısı olarak kullanılır: Za

rnan, ınekan ve nedensellik birliktedir. Platon'dan beri ideal, iyi, doğ

ru ve güzelin bileşkesi olarak ele alınnııştır; Augustine ise varolma, 

tanıma ve isleme kategorilerini kurmuştur. '{ine aynı şekilde Hint 

Chandogya Upanişad da işitme, anlama ve bilgi gibi çeşiıli üçlülükler

den bahseder ve daha sonraki Upanişadlar'da, ilahi bir varlığın kema

le erişinin açıklayan 3 temel değer sat, chit ve ananda'dır (varolma, 

düşünme ve saadet). 

Zohar'ın öğrelisine göre dünyanın 3'den, yani kendisini atalarımız 

olan lbrahim, ishak ve Yakub'ta dışavuran bilgelik, akıl ve algılama

dan yaratıldığı çok açıktır. Kabalistlere göre, on sefirot'un en üst üçlü

lüğü algılamanın kudretini temsil eder; orta üçlülük, ruhsal hayatın 

başlangıçsa! güçleri; ve en düşük üçlülük, dirimin başlangıçsa! gücü

nü. Maniheizm 3 yol bilir ve Kutsal Kase Tapınağı'nın 3 kapısı var

dır, bunlar doğru inanç, iffet ve alçakgönüllülüktür 

Ruhsal etkinlikler çoğu kez üçlülükler biçiminde sınıflandırılır; böy

lece Hegel varo1manın 3 hali olduğunu yazar: Ansichsein, Dasein ve 

Fürsichsein. Ruhsal etkinlikler düşünme, isteme ve duyumsamaya ay

rılırlar ve vücuttaki biyolojik süreç de üçler biçiminde gözükür. Or

taçağ simyasının insanların içinde işleyen 3 özden bahsetmeleri gibi, 
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3 Kulsal Kız. Zencefilli kek kabı olarak yapılmıştır. Buna benzer imgeler, azize 

bakirelere duyulan yaygın 1-Iuistiyan saygıdan Kelt ana tannçalara kadar uza

nır. ldanda 3 Brigid kültü o kadar güçlüdür ki, Hıristiyanlık buna hoşgörüyle 

yaklaşıp, bu 3 Brigid'i yavaş yavaş bugün lrlanda kadınlannın koruyucusu olan 

l Aziz Brigid'e dönüştürmek zorunda kalmıştır. 
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rr:ıodern kimya da özleri asit, baz ve tuz diye sınıflandırmakta. Benzer 

şekilde fizik de, kütle, güç ve hız arasında üç parçalı ilişkiler olduğu

nu esas alır. Tin, ruh ve beden arasındaki bölünme, Helenistik kül

türden Batı ve lslam kültürlerine geçmiştir; Sufilik Kur'an'dan 

hareketle ruhu 3 dereceye göre sınıflandırır: Kötülüğe teşvik eden ruh 

(Sure 12 : 53), suçlayan ruh (Sure 75:2) ve huzur içindeki ruh (Sure 

89:27). Hint felsefe düşüncesinin Samkhya okuluna göre maddenin 3 

niteliği (triguna) vardır; tamas, rajas ve sattva (karanlık, hareketlilik 

ve varolma). 

Hayatın 3 niteliğine dair en çarpıcı geleneklerden biri, El-Fara

bi'nin (ö. 950) öyküsünden hareketle Rückert tarafından şiır biçimin

de yeniden anlatılmıştır: lslam filozofu ve ınüzik kuramcısı El-Fara

bi'nm udunu 3 farklı akortla çaldığı söylenir: Bir akort dinleyenleri 

güldürüyor, bir diğeri ağlatıyor ve üçüncüsü dinleyen herkesi uyutu

yordu. 

Üçlülük, lslamın ınutlak t.ektanrıcılığında bile kendisine yol bula

bilıniştir. lnanç açıklamasının Şii biçimi -"Allah'tan başka tanrı yok

tur; Muhammed Allah'ın habercisidır; Alı Allah'm yakınıdır"- şiırde 

ve süsleme sanatlarında sayısız Allah-Muhammed-Ali üçlülüklerine 

yol açmıştır. Bazı aşırı Şii gruplarında, Muhaınmed, Ali ve lranlı Sel

man el-Farisi bi.le bir tür üçlülük olarak alınmıştır. Esas olarak 

Kürtlerın yaşadığı bölgelerde yaygın olan Ehl-i Hak tarikatinde 3, ge

niş ölçüde kozmolojik söylencelerde kullanılmıştır. Büyük lslam ge

leneğinde islam (teslim olınak) ve iman'ın (inanç) kuranik bölünmesi, 

ihsan'ın (iyilik e.tıne) eklenmesiyle artmış ve böylece dinin üçparçalı 

niteliği netleşmiştir. Yasal kategoriler de üçün katları biçimindedir: 

Haram (yasaklanmış olan), helal (yapılması caiz) ve müşebbih (şüphe

li). Ölümlülerin yolunu şeri'at (ilahi yasa), tarik (gizemli yol) ve hahi-
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hat'e (gerçek) bölen Sufiler, via purgaliva (arınma yolu), via conten1pla

te (tefekkür yolu) ve via illuminativa'den (aydınlanma yolu) bahseden 

1-iıristiyan benzerleriyle karşılaştırılabilir. Aynca Sufiler, Tanrı'yı 

ananla (zahir) anılanın (mezkur) en sonunda, seven ile sevilenin bir a

raya geLirici sevgi kavraınında birleşmesi gibi anma (zikr) ediıninde 

bir araya geldiğini bilirler. Sufilerin deyişleri, dinleyicilerinin gele

neksel olarak 3 gruba ayrılması gibi 3 kısma ayrılır: Sıradan insan

lar, seçkinler ve seçkinlerin seçkinleri, ki bunların her birinin gerçe

ğı farklı anladığı söylenir. 

Budizmde bilgelik sözcüklerinin ve öğretilerin üç katlı sınıflandı

rılması trilzaya'ya, yani Buda'nın "3 gövclesi"ne ve selaınetin 3 kayna

ğı, Buda, dhanna (yasanın doğru yolu) ve samgha (Lopluluk) gibi Tri

pitaha'ya, yani öğretinin "3 Sepeti" benzeri biçimlenmelere yol açar. 

Üç değişik dünya görüşü ya da din, çoğu kere üçleme biçiminde 

"3 din bir'dir." Solda: Çinli din kurucuları ve hocaları: Konfüçyüs, Şakyamuni 

Buda ve Lao-tzu. Taş baskı. Sagda: Bir inanç ikrarında birleşen Hııistiyan, Ya

hudi ve lvlüslüman. Jacob Emden'in Hashiınınu sh'undan ihnmıştır. 
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gruplandırılır. Bu, Konfüçyüsçülük, Taoculuk ve Budizmin olduğu 

Çin ve Hıristiyanlar, Yahudiler ve paganların olduğu ortaçağ �ı\vrupa

sı  iç.in doğrudur. Bir Prolestan papaz, bir Kato1ik rahip ve bir haham

dan bahseden sayısız ınodern fıkrada yansıyan, Protestanlara, Katolik

lere ve Yahudilere gönderme yapan sınıflandırma hala çok yaygındır. 

Birçok gelenekte 3, "daha," yani ikiliğin ötesinde olarak düşünü

lür. Örneğin Aristoteles, 3'ün "bütün" teriminin uygulandığı ilk sayı 

olduğunu belirtir. Küınülatiftir ve sonluluğa işaret eder. Iiartner'e 

göre kadim Mısır'da 3, bazı noktalarda, kesin saymanın üst sınırıdır 

ve aynı zamanda belirsiz çokluğun bir ifadesidir; aynca Mısır' da ço

ğul için kullanılan işaret 3 bölme işaretidir. Bu bakış açısından 3, ter

Jelix (üç kere mutlu) ya da tlismegistos'ta (üç kere en büyük) olduğu gi

bi bir üstünlük anlarnına gelebilir ve bir sözcüğün üç katlı yinelenişi 

aynı şekilde üstünlük yerine kullanılır. Üç çatallı mızrak ve üçlü yıl

dırım anti.kitenin tanrıları iç.in büyüklük nitelikleriydi. Mükemmellik 

ve büLünlük sayısı olarak 3, eski Yunan ve Roma'da kurban ayinlerin

de de rol oynaınıştır. Özel günlerde tanrılara domuz, koyun ve öküz 

ya da domuz, geyik ve koç olmak üzere 3 hayvan sunulurdu. Tev

rat'ta Tanrı'nın tbrahiın'den her biri 3 yaşında üç hayvan, inek, keçi 

ve koç istemesi de aynı fikrin ortaya çıkışıdır. 

Aynca kapsamlı 3 basit yuvarlak bir sayıya çevrilebilir: Yunus ba

linanın karnında 3 gün geçirmiştir; Mısır'a çöken karanlık 3 gün sür

müştür; yanan ocakta 3 adam vardır ve St. Paul, din değiştirdikten 3 

gün sonra hala vecdin sonuçlarını hisseder. Benzer şekilde Kitab-ı 

Mukaddes ve diğer hem popüler hem de elit kaynaklarda bulunan 3'lü 

gruplar, "gizemli" sayılardan çok yuvarlak sayılar olarak işlev görür

Adem'in ve Nuh'un 3 oğlu, 3 en iyi şövalye, 3 en güçlü dev ya da 3 

en iyi aşık. 
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Jakob Boehme, "İnsanın Üçkath Hayatına Dair ya da Ilahi Varlığın Üç llkesinin 

Betimlenişi" (l618 16 19'da yazılmıştır) . Aile göttliche Schriften'in (Bütün llahi 

Yazılar) tam baskısında bir folyo, l 730 1 731 .  

Eduard Norden, Agnostos Theos adlı kitabında çok doğru bir biçim

de, "Kutsal 3'ün mistik gücünün . . .  dinsel gücün formüllerle dolu di

line dek uzandığına" işaret etmiştir. Sufi deyişlerinden kimi örnekler 

görmüştük, ama bir de, özellikle Yuhanna Incil'inde, lsa'nın sözcükle

rinin üç parçaya bölünmesi vardır. Diriliş üçüncü gün olur ve dirilen 
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lsa, rnüritlerine üç kere g6zükl'ır. Beytülhem'deki çocuğa tapmaya 3 

Müneccin1'in gelınesi bir tesadüf değildir ve St. Paul'ün mektupları ve 

Vahiy, Philipp'in yazdığı gibi, "üçlemelerle doludur." 

Dihsel binalar çoğu kez üç parçalıdır. Yahudi tapınakları böyledir, 

biçimleri daha sonra 1-Iıristiyan nıimarlarca sürdürülmüştür. Kilisele

rin uzun ve dar orta kısımlan, haç şeklindeki kiliselerin iki kanadı ve 

kimi kiliselerdeki yarım daire şeklindeki çıkıntılı kısım, Tes1is'in gi

zemine işaret ediyor diye yorumlanmıştır. Sunak da çoğunlukla 

lsa'nın yaşamından 3 sahneyi temsil eden üç kanatlı resimle süslenir. 

Mimari süslemede, özellikle de Gotik katedrallerde, aynı merkezden 

çıkan 3 dallı formlar çok sık kullanılır. 

Ortaçağ Hıristiyan yorurnculann, Teslis'in merkezi rolünü ifade 

ediyor diye yorumladıkları çok sayıda üçleme vardır. lsa'nın kendisi 

yol, gerçeklik ve yaşam olarak üç katlı rolünden söz etmemiş miydi? 

Cümleleri kavramsallaştırma ve biçimlendirme yolurnuz da insanın 

Teslis'in bir imgesi, Adam Scot'un deyişiyle imago trinitatis olduğunu 

kanıtlamaz ını? Yoksa anlamlı bir cümle kurarken özne, nesne ve yük

lem; isin1, sıfat ve fiil; geçmiş, şiındi ve geleceği nasıl düşünebilirdik 

ki? Albertus Magnus tapınınanın 3 biçimini ve zamanını görmüş ve 

"3'ün her şeyde göründüğünü ve doğal görüngünün teslisi anlamına 

geldiğini" bulmuştur. Üçkatlı edimde bulunma tarzımız düşünerek, 

sözle ve çalışarak- belirsizdir: olumlu ya da olumsuz sonuçlara, seva

ba ya da günaha yol açabilir. Bu kefaret pişmanlık, itiraf ve günahın 

affından oluşur ve kefaret ödemek de dua, oruç ve sadaka içerir. St .  

Paul'un söz ettiği inanç, umut ve merhamet üçlemesi (L Corintoslula

ra Mektup 13) kendisini insan hayatında gösterir ve gerçekten de, Lo

uis Massignon bunun 3 büyük tektanrılı dini, lslam (inanç), Musevi

lik (unıut) ve Iiırisliyanlık (ınerhamet) ayırdığına inanıyordu. 
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Ortaçağ yorumcuları tarihi şöyle bölüyorlardı: ilk atalar dönemi 

olan ante !egem (yasadan önce); lsrail peygamberleri dönemi olan sub 

[ege (yasanın işlediği zaman) ve havariler dönemi sub gratia (şükran 

zamanı). Yasa'dan (Musa) peygamberlere (llyas) ve lncillere doğru 

ilerleyişi görebiliriz. Bu 3 geleneğin her birinin kurucusu 40 günlük 

bir oruç tutmuştu. Tarihteki üçlemeli süreçlere dair spekülasyonların 

sonraki yüzyıllarda geliştirilmiş olması doğal gözükmektedir. Onü

çüncü yüzyıldan joachim Fiore, Baba'nın ve Oğul'un krallıklarından 

sonra Kutsal Ruh'un her şeyı kucaklayan krallığının başlayacağı umu

dunu ifade etmişti. Bu umul gerçekleşmedi, ama üçüncü krallık adı ve 

fikri yinninci yüzyıl başlarındaki Almanya'da çeşitli ütopyacı düşü

nürlerce tasarlanan (daha sonra varsayılan biçimiyle değil ama) Dritte 

Reich, Üçüncü Reich'ca miras alındı. Bu Reich, tarihsel olarak dör

düncü i\lman Reich'ıydı, ama 3'ün sembolik karakterinden güç alıyor 

ve pek çoklarına daha çekici geliyordu. Seınbolik 3, bütün insani 

umutların gerçek kılınması vaadinden dolayı tarihsel gerçeklikten da

ha güçlüydü. 

Tarihsel süreçlerin üçlü grupsal ritmi ondördüncü yüzyüda Müs

lüman filozof lbni Haldun tarafından vurgulanmıştır. Ve bu, Mosko

va'yı Roma ve Konstantlnopolis'ten sonraki Üçüncü Roma olarak anan 

kilise tarihinde de bulunur. Marx ve Comte sosyal gelişmenin 3 aşa

masından söz etmişlerdir ve üç parçalı toplumsal yapılar daha da yay

gındır; rahip, savaşçı ve çiftçinin bir arada gözüktüğü (daha sonra 

dördüncü bir katman eklense de) erken dönem Hintliler, lranlılar ve 

Keltler arasında olduğu gibi özellikle Hint-Germen dünyasında da bu 

bôyledir. Modern Almanya'da bıle Lehrstand, Wehrstand ve Nöhr

stand'dan, öğretmenler (sözcüğün en geniş anlamında), askeriye ve di

ğerlerini besleyen insanlardan söz edilir. 1789 Fransız Devrimi'ndeki 
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tiers-Etat (Üçüncü SınıD ve modern Üçüncü Güç ve hatta Üçüncü 

Dünya gibi ifadeler aynı kategoriye aittirler. 

3'ün bir başka yönü, 3 noktayla işaretlenen ve 3 çizgiyle çizilen, 

ilk geometrik şekil olan üçgen olarak oynadığı roldür. Lüthi'nin be

lirLtiği gibi: "Platon üçgenlerden bir dünya kurmak istemişti." Her ne 

kadar Freud 3'ü par excellence erkek sayısı olarak (erkek cinsel orga

nının biçiminden dolayı) görnıüş olsa da, gerçekte, üçgen ya da delta 

primitif Taş Çağı figürlerinde kadını ifade etınek için kullanılmıştır. 

Mayalarda da 3 kadınlarla ilişkili olup, karakterıstiklerı ocaktaki 3 

taştır. Pisagor üçgeni kozmik anlaında "gelişmenin başlangıcı" olarak 

yorumlanııştır, çünkü dikdörtgen ve 6 uçlu yıldız gibi geometrik fi

gürler üçgenden elde edilebilir. Bu önenıli rol, üçgeni bir nazarlık bi

le yapmıştır ve insanlar sihirli amaçlar için üçgen kağıt parçaları kul

lanmaktan hoşlanırlar. Bazen tam ortalarına ilahi göz çizilir, bazen de 

uçlarında Ibranice yod-he-waw harfleri olur. Alman halk dini ve batıli

nancı üstüne en kapsamlı eser olan Handwörterbuch des deutschen 

Aberglaubens'te şunlar söylenmiştir: 

3 köşesinde üç haç ve ortasında bir dua olan üçgen bir kağıt guta 

iyi gelir: beşiğe konan üçgen kağıt parçalan cadılardan korur. Bavyeralı 

Herzog Maximilian l 5 l l'de, "üçgen biçiminde özel bir kağıda ya da 

parşömene yazılmış takdisleri" yas::ı.klamıştır. Mısır'da, çocuklar ve atlar 

kem göze karşı üçgen nazarlıklarla korunurdu. Orta Avnıpa'da yayıkla 

tereyağı elde etmek için üçgen biçiminde katlanmış keten süzgeçler 

kullanılırdı ve aynı şekilde sihirli üçgenler de kullanılırdı. Sözde yaşam 

üçgeni, üçgen sayılar, hatta üçgen kurabiyelerin bile bir rolü vardır. Ca

dıla: .n kulübesindeki bütün araçlar ve aygıtlar üçgen biçimindedir. 

(Bununla birlikte, burada "ebedi üçgen" den söz elmiyoruzl)  

Hermetizmin çifte üçgeni, 6 uçlu yıldız, mikrokozmos ve makro-
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kozmosun birleşmesini imler. 

Hıristiyan mistisizmi ve büyüsünde, üçgenler ve 3 sayısı her za

man için Teslis']e belirli bir ilişki içindedir. Ama 3 ,  lblis'in Teslis'i 

taklit etmeye çalıştığı ve 3'ün korkunç biçimlerine büründüğü zaman

larda demonik bir sayı olur. Dame bu motifi ilahi Komedya'sında çok 

ustaca işlemiş, deyim yerindeyse Cehennem'i Teslis sisteminin paro

disine çevirmiştir (ve unutmayalım ki, Peter F_abb'i üç defa inkar et

mişti). Halk masallarında insanlar çoğu kez bir cinin ya da demonun 

onlara dokunuşundan 3 gün sonra ölürler (aynı şekilde ruhların bas

kısından üçüncü gün kurtulurlar). 3 yolun kesişimi (tıivium) tehlikeli 

bir yer kabul edilir ve darağacı 3 ayak üzerine kurulur. 

Demonik ruh çağırmalarda bazen 3 siyah hayvan kurban edilir 

(genellikle teke, kedi ve köpek); Hıristiyanlık döneminde demonik 

hayvanların 3 bacaklı olduğu dUşünülürdü - kadim Germen dininde 

bunların demonik dönüşüınü kutsaldı (bununla birlikte 3 renkli kedi 

koruyucu ruh olarak görülürdü). Germen inancına göre 8 bacaklı bir 

ata binen Odin, Hıristiyanlık döneminde 3 bacaklı bir ata binmiş ola

rak gözükmüştür ve çevresindeki köpekler, porsuklar ve tilkiler de 3 

bacaklıdır. Danimarka'nın "ölüm atı" ve tekinsiz demonlarla veba de

monun binek hayvanları da 3 bacaklıdır, hayvanlara hastalık getiren 

hayalet ruh da 3 bacaklıdır. Kadim Germen ölüm tanrıçası Hella bile, 

geç dönem bir ortaçağ efsanesine göre 3 bacaklı bir ata binerdi. Yine 

ortaçağ kaynaklarına göre, şeytan, 3 bacaklı bir yabani tavşan biçi

minde gözükebilir. Yaygın bir batılinançta kuşlar bile 3 lıacaklı olabi

lir, örneğin demonik baykuşa Habergeis denilen Bavyera ve Tyrol'da 

böylesi kuşlar çok görülür. Evin çevresinde dolaşan 3 bacaklı bir kö

pek bir felaketin yaklaştığı anlamına gelir. Hatta bazı insanlar masaya 

3'lü gruplar halinde oturmaktan bile kaçınırlar, çünkü 3 kişi kara bü-
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Avrasya şamanlannın 3 dünyası. Bir şaman davulunun içi, Minussian Tatarları. 

burada, "orta dünya," ağımsı yatay motifle ve heınen altındaki dokuz insanla 

ifade edilmektedir. Mircea Eliade'ye göre Moğol mitolojisi, Tann'nın savaşçı, 

ama aynı zamanda da koruyucu ruh olan 9 oğlundan söz eder. Altay Tatarlan 

arasındaki en yüce tann olan Ulgan'ın 9 kızı vardı ve göklerin de 9 tane oldu

ğu düşünülürdü (aynca bkz. 9 üzerine olan bölüın). 

yü düzenleyebilir. Shakespeare'in Macbeth 'inde 3 cadı vardır ve büyü

leri şöyle duyurulur: "Tekir kedi tam üç kez miyavladı . "  Cadıların, 
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Bir şan1an davulunun dışı, Allay-lar. Ortadaki dikey çizgi 9 dallı Kozn1ik 

Ağac'tır; üst dünya güneş ve ayla temsil edilir, orta dünya iki insanla; ölüler 

dünyası ise ''yardımcı bir ruh" (hayvan) aşağı doğru büyüyen bir ağaç ve daha 

küçük bir boyutta yinelenen kozmik ağaçla. 

"Gelecek üçler toplantımız ne zaınan peki?" sorusu, aynı tekinsiz et

kiyle, Theodor Fontante'nin meşhur baladı Die Brüch' am Tay'in (Tay 

Üzerindeki Köprü) nakaratı olur: "Wann treffen wir drei wieder 

zusamm?" 

Belirli formüllerin üç katlı yinelenişleri hem dinsel hem de büyü

sel ayinlerde çok temel bir rol oynar. Hint Rigveda'nin bir llk dönem 

öğüdl"ınde, düşman "3 dünyanın hepsinin altında yatsın" diye lanetle

nir ve 3 sayısı hem eski hem de modern Hindistan'da sayısız ayinsel 

edimde yer alır. Şair Horatius'un tanrıça Hekate'ye hitaben yaptığı bir 

konuşıuada önerdiği üzre, aynı kalıp klasik antikitede de bulunur: 

Sen, ormanların derinliklerindeki dağların yakınında duran 

ve doğuran kadınlara üçüncü çığlıklannda yaklaşan 
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kurtarmak ic;in bütün gücüyle 

üç biçiınli bakire! 

Orta Çağ'ın başlarında Orta Türkçe ile yazılmış lyılilı Veren Bilgı, 

Kutadgu Bilig'de bile, vezır "Çok Övülmüş," şah "Tam Uyanmış"a 3 

defa gider ve şah 3 danışn1anla çevrilidir. 

Yahudi liturjisinde şofar'ın 3 katlı üflenınesi, Kabala'da ilk notanın 

cerıı1ete düştüğü, ikincisinin kırdığı, üçüncüsünün de kopardığı biçi

ıninde açıklanır. Goethe'nin oyununda Mefistofeles Faust'a "Du musst 

es dreimal sagen"i anımsatır, yani Faust onun odaya girmesini tam 3 

kez rica elınelidir, aksi Lakdirde davet geçersiz olur. Ancak 3 defa yi

nelenen Lakdisler ve lanetler etkili olur: Bu adetin akıldan çıkmayan 

bir yazınsal formülasyonunu I-Ieine, anayurtları Almanya için 3 katlı 

bir lanetle dolu bir kefen dokuyan Silesyalı clokun1acılann içler acına

sı durumlarını belimlerken venniştir: 

() Deutschland, vvir weben dein Leichentuch, 

Wir weben hihein den dreifachen Fluch, 

Wir weben, wir weben, wir weben. 

[Ey Aln1anya, senin kefenini dokuyoruz, 

l {em de üç katlı bir lanete, 

Dokuyoruz, dokuyoruz, dokuyoruz] 

Benzer şekilde, liarun'unki (Sayılar 6:24 .. 26) gibi ta ilk günlere 

kadar geri gıden takdisler, çoğu kez üçlemeler biçimınde şimdi kilise 

işlerinde kullanılmakta: 

Rabb seni takdis etsin ve esirgesin, 

Rabb'in çehresi senin üzeıinde parlasın 

ve merhameti sana kadar ulaşsın 

Rabb yüzünü sana doğru kaldırsın 
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ve huzur versin sana 

lşaya'nın işittiğı trishag;on -"Kulsal, Kulsal, Kutsaldır kalabalıkla

nn Rabb'i"� Hıristiyan liturjisinin bir parçası olmuştur ve gerçekten 

de 3 defa istavroz çıkarırlar. 

Takdislerin ve duaların üçkat1ı liturjik yinelenişi Hindu ve lslami 

geleneklerde de çok iyi bilinir. Dinsel törenlerin sonunda, 1 lindular, 

T. S. Eliot'un Dört Quartet'inde kullandığı, üç katlı şana, şanti, şanti 

(huzur) ibaresini söylerler. Müslümanlar üç farklı biçimde "Allah ile" 

dıyerek -vallahi, billahi, tallahi- yemin ederler ve kefaret ıçin 3 günlük 

bır oruç öngörür (Sure 3:92). 

Ortaçağ folkloru da büyülü 3 sayısından çeşitli biçimlerde yarar

lanmıştır, çünkü 3 ,  sihirli bir kare yapılabilecek (her kenarında 3 sa

yı) en küçük birimdir. Kanın akmasını durdurmak ya da hırsızları ya

kalamak için yapılan 3-çiçek lakdisine (daha çok gül ya da nilüferle 

yapılır) ilk olarak 1429 tarihli bir Fransız belgesinde rastlanmıştır ve 

anlaşıldığı kadarıyla onaltmcı yüzyıldan beri Almanya'da da bilin

mektedir. Böyle bir takdis ("Es standen drei rOsen auf unseves Herren 

Gottes Grab") şunları söyler: "Rabbimizin kabrinde 3 gül vardı; bi

rincisi zarif, ikincisi güzel, üçüncüsü akan kanı durdurur." Bir de, 

onikinci yüzyıldan kalma yazılardan bilinen 3-kardeş takdisi vardır, 

ki genellikle Latince bır cümleyle başlayan öykülerde bulunur: "Tres 

bani fratres per unam viam ambulabant" (üç iyi kardeş hep birlikte 

bir yolda yürüyorlarmış . . .  ). Birlikte yürüyen 3 kişi genellikle adsız

dır, ama bazen 3 havari oldukları varsayılır ve Bizans geleneginde 

Kutsal Ruh Larafrndan iyileştirme sanatına vakf edilmiş 3 kardeştir. 

Bunu para almadan yaparlar ve çok sık olmak üzere Zeytin Dağı'nda 

ve hatta geçmiş zamanlarda Olympos Dağı gibi kutsal dağlarda sağlı-
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ğa iyi gelen bitkiler toplarlar. Onüçüncü yüzyılda Papa XXll. Jobn'un 

tavsiye ettiği 3 Müneccim . ile bağlantılı bir takdis olan Dreikönigsse

gen, bugün Almanya'da ve Almanca konuşulan yerlerde halen kullanıl

Lnaktadır. Aynı bölgelerde evlerin ve ahırların kapılarının üzerinde 

C+M+B, Caspar, Melchior ve Balthasar harfleri halen görülür; bunu 

genellikle belirli çocuk ya da delikanlı grupları 6 ocaktakı Ziyaret 

Yortusu'nda yaparlar. Onbeşinci yüzyıldan kalma bir takdisde yolcu

lar için 3 Müneccim koruması şöyle istenir: "Caspar me ducat, Balt

hasar me regat, Melchior me salvet at vitam eternam me perducant" 

(Caspar bana yol göstersin, Balthasar bana rehberlik etsin, Melchior 

beni korusun ve bana ebedi hayatın kapılarını açsınlar). 

Kahinlikte çoğunlukla 3'ün kullanımı esas alınır; örneğin lslami

yet öncesı Arabistan' da oklarla yapılan kehanetlerde 3 ok kullanılırdı. 

Ayrıca şifa verici bütün formüller üç defa yinelenir: birisine büyü ya

pılınışsa -eski bir Aln1an deyişine göre- şu sözcüklerle başlayan bir 

duayı yüksek sesle ezberden söylemesi gerekir: 

"Drei falsche Zungen haben dich baschlossen . . .  " 

(3 yalancı dil sarmış etrafını, 3 kutsal dil senin iyiliğin için konuşuyor) 

Ve mahkemeye gidildiğinde insan kendisini şu formülle korumalı

dır: 

"leh trete vor des Richters Haus . 

(Yargıcın evine gideceğim; penceresinden 3 ölü bakıyor .bana: biıisinin 

dili yok, ikincisinin akciğeri, üçüncüsü hasta, kör ve sağır.) 

Kırsal alanlardaki sayısız gelenek üçkatlı yinelemelere dayanır: bir 

hayvanı eve alıştınnak için bir masanın ayağının çevresinde üç defa 

dolaştırmalı ya da 3 kez aynaya baktırmalıdır; 3 kutsal geceden birin-
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Mauryan İmparatoru Ashoka sütunu, y MÖ 240. 3 aslanlı bu sütun 1949 yı
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de (Noel Arifesi,  Yeni Yıl Arifesi ve Ziyaret Yortusu) para saymak, in

sanın yıl boyunca parasız kalmamasını garantiler. Türkiye' de bir mi

safirin genellikle 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay kalması beklenir; bu arada 

balığın üçüncü günden itibaren kokmaya başlayacağı söylenir. 

Sorular ve bilmeceler 3 kez ya da üç parçalı olarak sorulur. Hatta, 

"Kapının Arkasındaki 3 Soru" diye bir oyun bile vardır. Üç parçalı 

bilmece modelinin kökenleri büyük bir olasılıkla Sfenks'in bilmecesi

ne dek uzanıyordur: "Önce 4 ayaklı, sonra 2 ayaklı ve en sonunda da 

3 ayaklı olan nedir?" (Yanıt: insan!) Kadim Mısır'da üç her durumda 

önemli bir sayıydı, örneğin bir kazazede 3 gün boyunca kalbiyle baş 

başa kalır ve yılan tanrı ona 3 kez sorar. 

Masallarda genellikle 3 insan, hayvan ya da eşyadan söz edilir. Bir 

kural olarak, üçüncü ve en küçük kız ya da erkek çocuk sonunda şans 

yüzüne gülendir (Çizmeli Kedi'de olduğu gibi). Bir Alman masalında 

kız, nereye hapsedildiğini evdeki 3 hayvana sorar: 

Schön Hühnchen, schön Hihnchen, und de schöne bunte Kuh . .  

(Sevimli küçük civciv, sevimli küçük horoz, cana yakın sevimli be

nekli inek bu konuda ne düşünüyorsunuz?) 

Yoldaki yerlerin ya da istasyonların üçkatlı yinelenişleri de masal

larda çok yaygındır ve çoğu kez kahramanların 3 arzusu vardır: kural 

olarak üçüncü arzu, ilk iki arzunun düşüncesizce kullanılmasının izle

rini yok etmek için kullanılır. Benzer yapılar üçüncü katılımcının ya 

zekasıyla ya da aptallığıyla diğer ikisine üstün geldiği şakalarda da 
bulunur. Olaylar 3 gün 3 gece, bazen 3 ay ya da 3 yıl sürer. Kimi za

man kahramana 3 içecek süt, su ve şarap- sunulur ve birisini seçme

si söylenir. Bu motif Muhammed'in göksel yolculuğuna dair popüler 

lslami öykülere bile girmiştir. Kökleri gündelik hayatta bulunan, 
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kahraman, düşman ve yardımcı arasındaki üçgensel eylem masallarda 

çok gözde bir motiftir Üçler halk şiirlerinde de çok yaygındır Örne

ğin Alman halk şarkılarından "Es blühen drei Rosen"de (Bir dalda ye

tişen 3 gül . . .  ) Teslis'e göndermeler vardır; ya da bir kız ıstıraptan 

yakınır: "Drei Lilien, drei Lilien, die pflantz' ich auf mein Grab" (3 

nilüfer diktim mezarıma, 3 nilüfer); bir asker kötülüğün habercisi 3 

kuzgun görür: "Drüben anı Wegesrand sitzen drei Raben . . .  " (Yolun 

kenarında 3 kuzgun gördüm - ilk gömülen ben mi olacağım'). 

Anglosakson çevrelerden, "3 Şen Galli Vardı" nakaratlı şarkılar 

gelir ya da "Turnuva" şöyle der: 

Hopladı Hawkyn 

Dans etti Dawkyn 

Borazanı çaldı Tonıkyn . . .  

Ve anlamsız şiirler üçlü ritmi gayet güzel sürdürn1üştür: 

Üç genç fare siyah fötr şapkalarla, 

Üç genç kaz beyaz samandan düztabanlarla, 

Üç genç köpek kıvrık kuyruklarla, 

Üç genç kedi taktık.lan yarım peçelerle 

Yürüyüşe çıkmışlar iki genç domuzla 

Saten tören giysileri ve parlak kırmızı perukalarla . .  

Halk şiiri, çocuk şarkıları ve öylesine yazılmış şiirler çok sık ola

rak sözcüklerin, cümlelerin bir kısmının ya da bazen bir dizenin ta

mamının üçkatlı yinelemelerini içerir. Hop hop hop, hip hip hip, ya da 

kling kiang klona gibi formüllere her yerde rastlanır. Türk şiirinde üç

lü bir şiir şeması (abab, cccb, dddb, vs.) anımsatıcı bir kalıp yaratır, 

sözcüklerin yinelenmesi açıkça anlamı vurgular. Örnek olarak "Eine 

Schneider fing 'ne Maus" adlı Alman çocuk şarkısını gösterebiliriz: 
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Bir terzi bir fare yakalamış, 

Bir terzi bir fare yakalamış, 

Bir terzi bir fare yakalanıış, 

Bir terzi bana bir fare yakalaınış . 

Alan Dundes, Amerikan folklorunda 3 sayısı üzerine çok kapsaınlı 

bir inceleme yapmıştır ve bulguları başka alanlara da uygulanabilir. 

Kısaltmaların kullanımı ve harf gruplarıyla yapılan akronimler 

(ABC'ler ile başlayanlar!) Kuzey Amerika'ca çok yaygın olsa da, Al

manya'ca da CDU, FDP ve FDJ parti adları kısaltmalarına rastlanır.  

Dundes'in üç kültürü kataloğu biri 3 kap yemekten oluşan ana yemek 

olmak üzere 3 öğün yemek önerir; trafik ışıklan 3 aşamalıdır, beyz

bolda 3 köşe noktası, 3 vuruş ve 3 avut vardır, sporcuların tutkusu 

hat trick, triple salto ya da triple Rittberger becerebilmektir - spor 

karşılaşmalarında üçkatlı başarı ya da Olimpiyat madalyalarının 3 de

recesi. 

Amerikan çocukları sayı sayma şarkılarında şöyle derler: 

Üç küçük kedicik eldivenlerini kaybetmiş. 

Fransız çocukları şöyle şiirlerle büyürler: 

Quaııd trois pou!es voıı au chaınp 

(Üç tavuk tarlaya gitmiş) 

ve Alman çocuk şarkılarında da şöyledir: 

Drei Ga.ns' iın Haberstroh 

(Yulaflann arasındaki üç kaz) 

Üçkatlı bölünmeler bu nedenle onlara çok doğal gelir ve hayatlarının 

sonraki günlerinde senli benli konuşmalarında "kan, ter ve gözyaşı" 
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diye konuşurlar ya da "şarap, kadın ve şarkı söylemekten" hoşlanır

lar. Bir çocuk büyümeden kalırsa buna Almancada Dreihasehoch (3 

peynır yüksekliği) denir ya da büyüyüp oldukça tombullaşır, "3 şişe

lik adam" olur. Ve en sonunda tabutunun üstüne 3 avuç toz serpilir. 

EdebiyaI cephesinde, kitap adlarına şöyle bir göz atmak bıle 3'ün 

ne kadar çok tercih edildiğini gösterecektir: Bir Kayıhta Üç Kişi; Geri 

Gelen Üç Kişi; Üç Kişi Dünyaya Karşı. Bu ilgi kendisini yalnızca anlatı 

dünyasında değil, . . .  in Üç Yüzyılı benzeri başhklı sayısız kitabın olduğu 

akadeıuik dünyada da kendisini gösterir. Derleme kitaplar çoğu kez 3 

roman, 3 oyun ya da 3 yazarın birer eserini bir araya getirir. 1 990-

1991 tarihli Baskısı Mevcut Kitaplar'da "üç"le başlayan l200'den fazla 

kitap vard1. 

3'e ılişkin geleneksel görüşler, Menninger'in gösterdiği gibi mate

maiiksel ve teknik terimlerde de korunmuştur. Dril!ich (lngiliz doku

ması) 3 lıflı dokuma ipliğiyle dokunmuş kaba bir dokumadır. Eski 

trivium'dan (çapraz yol) günümüz dünyasına gelen trivial gramer, diya

lektik ve retorikten oluşan 3 parçalı alt düzey bir eğitimdir (Quadrivı

um daha yüksek bilimleri içerir: aritmetik, geometri, astronomi ve 

müzik). Yalnızca Fransızcadaki travail (iş) değil, lngilizcedeki travel 

da (seyahat etmek) eski bir işkence aleti olan tripalium 'dan -bazı in

sanların duygularını çok iyi ifade eder- gelir. 

Ama daha neşeli bir notla son verelim. Schubert'in üç genç kızla 

geçirdiği gençlik yıllarına ilişkin bir opera olan Drei1nd.derlhaus, mü

zikte 3'ün rolünü açığa çıkartır. Burada yalnızca uyumlu bir üçlemey

le karşılaşmayız, aynı zamanda sanat ve senfoninin üç parçalı yapısı, 

yaylı çalgılar üçleınesi ve üç parçalı minuetler görürüz. Hint müzi

ğinde, üçlü sisteme dayanan bir ritm olan tintal (uzman olmayanların 
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analiz yapması çok güç olsa da) halen varlığını sürdürmektedir. Ama 

üçlü ritınin en hoş ifadesi valsdir; vals neşeli dansın ideal ifadesidir 

ve marşın dörtlemeli, praLik ritmine tamamen karşıttır. 
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Vier widerspenst' ge Tiere Ziehn den Welten\vagen

Du tügelst sie, sie sind an deinem Zaumen eines. 

(Yerinde duramayan dön hayvan çekiyor dünyanın arabasını

Gen1 vur onlara ve ehlileştirdiklerinden biri olsunlar.) 

4 

Bu dizeler, Rückert'in, Rumi'nin düşüncesinden hareketle Hezeki

el'in düşündeki ve Yuhanna'nın Vahyi'ndeki 4 hayvanın 4 ögeden oluş

tuğunu ve bunlardaki gücün -yaratılmış maddede gözler önüne seril

miştir- tek Tann'nın önünde nasıl boyun eğmek zorunda olduğunu 

ayrıntılı bir şekilde işlediğini gösterir. 

Dört, dünyada bilinen ilk düzenle ayrılamaz bir şekilde bağlanulı

dır ve bu da, oluşumların kafa karıştırıcı çok yönlülüğünün sabit 

formlar biçiminde düzenlenmesiyle, doğadan uygarlığa doğru bir de

ğişime işaret eder. En eski metinlerden anlaşıldığına göre, ilk insan

lar ayın, zamanın düzenlenmesine yarayan dört aşamasını -hilal, bü

yüme, dolunay, küçülme- gözlemlemişlerdi. Benzer şekilde, güneşin 

konumu ve gölgelerin hareketi de insanların kendilerini yönlendire

bilmelerine yardımcı olmuştur. Güneşin doğduğu ve battığı noktala

rın, özellikle ilkbahar ve sonbaharda gündüz ile gecenin eşit olduğu 

günlerde hassas bir biçimde gözlemlenmesi 4 esas noktanın keşfedil

mesini sağlamıştır. 
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Codex Borgia'ya göre Aztek cehennen1 miti (Cholula Tlaxcala dininden). Mer

kezdeki, çevresi kanlı kurukafa ölüm diyannı simgelemekte. Yanlarda, üst ta

raf kuzey, alt taraf güney olmak üzere, 4 yönün tannlan vardır; köşelerde de 

cezalandırılmış günahkarlar. 

4 yön ve 4 rüzgar birlikte yeryüzündeki yaşamın tamamı için ge

rekli koordinatları sağlarlar Bu yalnızca Asya ve Avrupa kozmoloji

len ıçin değil, Kolomb-öncesi Amerika için de doğrudur. Maya gele

neğinde her şey, sırayla renklerle özdeşleştirilebilen 4 temel noktayla 

ilişkilidir Temel noktalar, uçlan 4 ufka değen bir haçla temsil edilir-
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di. Yer1eşme1er bu kareye göre yönlendirilirdi. Merkezdeki kutsal 

ağaçtan 4 yöne doğru 4 yol çıkardı ve bu çıkış noktalarındaki 4 san

duka köyün sınırlarının koruyucularına adanmıştı. 

Pek çok erken dönem kültürde yeryüzü bir dikdörtgenle temsil 

edilmiştir. Örneğin Çinlıler için gölgelıklı bir dört tekerlekli araba 

biçimini almıştı ve bu dikdörtgen biçim tarlaların, evlerin ve köyle

rin Jang, kare ilkesine göre düzenlenmesini esinliyordu. 

Kitab-ı Mukaddes geleneğinde 4'ün 4 yönle ilişkisi, Tann'nın gü

cünü bütün dünyaya yaymayı üstlenmiş 4 melek ya da melek-çocukla 
açıklanmıştır. Bir de tlezekiel'in düşündeki 4 yaratık, insan, aslan, 

boğa ve kartal vardır ki, bunlar Kutsal Taht'a yakın dururlar. Daha 

sonraları bu, gizemli bir süreç sonucunda, telaffuz edilemeyen dört 

harfli ilahi adın, YHWH'ın 4 harfiyle birleşmiştir. 

Haç aynı zamanda 4 temel noktanın lıağlantılandırılmasıyla da el
de edilir ve bazen bu noktalar özel bir dinsel anlamı vurgulamak için 

bir daire içine alınır. Eski Mısır'da hafifçe değişmiş bir formda, 

"ölümsüzlük" hiyeroglifi olmuştur. Bu biçimiyle, ilk Hıristiyan me

zar taşlarında bile bulunur ve modem bir Kıpti ressam, Golgotha'yı, 

lsa'nın yeniden dirilişinin simgesi olarak bir Mısır haçıyla temsil et

miştir. Bu göstergeyi Mısır'da ve Yunanistan'da bulan Yeni-Platoncu 

düşünür Porphyrios buna kozmostaki ruhsallığın simgesi demiştir. 

Eski Avrupa'da, Etrüskler şehirlerini ve tapınaklarını dünyaya bi

çim veren haça uygun düzenlemişlerdir. Kilise babaları dinsel tören

ler için sabahlarlarken lsa'nın haçının global gücünün bir simgesi ola

rak kare içine alınmış haçı gördüler. Örneğin St. ]erome şöyle yaz

mıştı: "Ipsa species crucis, quid est- nisi forma quadrata mundi" (Ve 

bu haçın biçimi, her ne ise, dünyanın dört kenarlı biçimi değil mi-

100 



Zwiefalten Manastın'nın günlük dua kitabında 4'ün sembolizmi, onikinci yüz
yıl. Ortadaki haçla Tann'nın kuzusu, 4 evangelist ve sembolleriyle ve 4 cennet 
ırrnagıyla kuşatılmıştır. 4 köşedeki madalyonlarda temel erdemlerin imgeleri 
vardır: Bilgelik (sophia), cesaret (aııdreia), ölçülülük (sophrosyne) ve adalet (dika

iosyne). Platon'un felsefesinde bilinen bu dört erdem, Aquinalı Thornas tara
fından 3 "ilahi erdeın ., daha eklenerek Tye çıkarılmıştır. 
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dir?) Kilise babaları ayrıca Adem [Adam] adının Yunanca yazılışının, 

4 yönün adlarına, anato1e, dusis, arkta ve mesembra, gönderme yaptığı

na ve böylece Adem'in dört katlı maddi dünyanın mikrokozmik bir 

teınsili olduğuna da inanırlardı. 

tsa'nın haçıyla dünyanın dört köşesi arasındaki ilişki eski bir Bi

zans kilisesinin planında ifade edilmiştir; kare içine alınmış bir Yu

nan haçı. Haçın (her biri eşit uzunlukla) 4 kolu asıl kubbeyi taşıyan 

birer kemerdir. 4'ün yönlerle yaratılan dünyayla bağlantısı aynca 

dörtgensel tanrı tasvirlerinde de görülür. Örneğin Brahma ve diğer 

1-Iint tanrılarında 4 baş, dünyanın 4 yönünü simgeler; 4 kollu Şiva ise 

dansıyla dünyayı yıkar ve yeniden yaratır. 

Dördün daha pek çok özelliği vardır; ama hemen hepsi maddi ola

rak kurulu dünyayla birtakım i1işkilere götürür bizi. Bununla birlikte 

pek çok uygarlıkta 4'ün saymanın üst sının olduğu da unutulmam8.lı,:_ 

dır - bir karış dört parmaktır, 4 avuçluk bir genişlik bir ayakboyu

dur. Dilbilimsel olarak 4'den önceki sayılar çoğunlukla 4'ten sonraki

lerden farklı ele alınır ve yeni sayı grupları ya da sayma formları 4'le 

başlar. 

Klasik gelenekte 4'e gösterilen kuvvetli ilgi en açık olarak 4'ü ide

al sayı olarak gören Pisagorcuların öğretilerinde görülür. Bununla 

birlikte maddi dünyayla bağlan!LSJ, dördüncü üç boyutlu cismin, kü

bün, bu dünyaya aitmiş gibi ele alınması olgusuyla açıklanabilir ve 

böylece 4 ayaklı yaratıkları tipik yeryüzü yaratıkları olarak açıklamak 

olası olur. 

4, net ve kolay anlaşılabilir bir geometrik form sunar; böylece 

dört açılı formlar, özellikle de kare, mükemmel ve kendine yeterli 
' 

olarak düşünülür. İngilizcede hala "dürüst [square/kare] insan" denir 
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Tann Şiva'nın dört kollu dansı; alna boğa Nandi, yanlarda iki ıishi (aziz). Şi

va'nın 64 zevkine dair bir Tan1il çalışmasından (Tinıvilaiyaclarpurancı, Paranjoti

munivar, )Aadras, 1866). 
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Agrippa von Nettesheim'a ( 1486-1535) göre, bir karenin köşegenlerinin kesiş

nıe noktası insanın göbeğine karşılık gelir: Voıı deııı Verhiiltnis, deııı Mass wıd der 

T-Iarııwnie des ıııeııscl1liche11 Körperbaus Onsan Gövdesinin Tlişkilert, Ölçüsü ve 

Uyumu Üzerine). 

ve Nietzsche de, "gövdesi ve ruhu dikdörtgen" olması gereken ideal 

insana dair umutlarını açıkladığı zaman benzer çizgileri düşünüyordu 

büyük bir olasılıkla. Pisagorcular içinse l +2+ 3+4 = 10 ile biçimlenen 

tetrahtys büyük birliği kucaklar ve 4 ile 10 birbiriyle yakın ilişiki 

içindedir. 
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Pisagorcu görüşlerden hareketle hem kilise babalan hem de orta

çağ Avrupa filozofları, sıralama işlevi gören 4 öğeden insanın psiko

lojik güçlerinin rengarenk dünyasını açıklayan 4 ruh haline kadar sa

yısız dörtleme grubu keşfetmişlerdir. lzmirli Tlieon tetrahtys ve deca

de üzerine yazdığı kitapta dörderli 10 grup sayar: sayılar (birler, on
lar, yüzler, binler); basit canlılar; basit canlıların biçimleri; canlı var

lıklar; topluluklar (birey, köy, kasaba, ulus); kapasiteler; yılın mev

simleri; insanın dönemleri ve insanın parçaları (gövde ve 3 ruhsal 

parça). Bu arada yoruıncular yalnızca Kutsal Taht'taki 4 yaratıktan de

ğil, aynı zamanda kendi kutsal metinlerinin dörtkatlı anlam içeren 

öğretilerine ve tarihi, alegorik, ahlaki ve analojik lncil yorumlarına 

yer venneyen 4 lncil'den de alıntı yaparlar. Hıristiyan yorumcular 4 

koluyla 4 yönü gösteren Isa'nın haçında ideal bir sembole kavuştular; 

4 yön onlara göre Incil'de vaaz edilen 4 yöndür, ama aynı zanıanda 

yükseklik, uzunluk, derinlik ve genişlikten oluşan boyutlarla da bağ

lantılıdır. Orta çağ H ıristiyan yorumcularına göre, Cennetteki 4 1rmak 

Eski Ahit'in 4 büyük peygamberi vesilesiyle �usalar'dan akar -ve !sa, 

4 İncil'e vesile olmuştur. Cennetin 4 ırmağı Hinduizmde de bilinirdi; 

cennetlik ineğin 4 memesinden süt verdiği söylenir. Aynı şekilde 4 

ırmak, cennete ibşkin lslanıi fikirlerin önern1i bir özelliğidir ve bu 
nedenle lran ve Moğol Hindistan'ındakı pek çok bahçe 4 kanalla çer

bağ'a ( 4 bahçe) bölünür; bu motif, cennetsel mutluluğun yeryüzünde 

bir temsilini veren anıtkabirlerde çok sık uygulanır. 

Onuncu yüz;olda Basra'daki (lrak) Müslüman Saflık Kardeşliğı Pı

sagorcu fikirlere çok güveniyordu ve buradan hareketle 4'ün öneınini 

vurgulaınışlardır. Tanrı'nın kendisi doğadaki şeylerin çoğunu dörtle

ıneler olarak biçimlendirmemiştir? Sıcak ve soğuk, kuru ve nemli sı

fatları vardır; 4 öğe; 4 ruh hali; mevsimler; yönler; rüzgarlar, burç-
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larla ilişkili yönler; mineraller, bitkiler, hayvanlar ve insanlar; 4 sayı 

türü, vs. Benzer bir yaklaşımı o1an, onyedinci yüzyıl Alman mistik 

düşünürü Erhard Weigel'e göre, 4 sayısında bulunan doğanın yarattı

ğı einınaieins'ı (maten1alikse1 şenıa) kavramak onlu sistemi kavranıak

tan daha kolaydır. 

Kilise babalarından düşünür trenaeus, daha ileri giderek 4'ün, Lam 

olarak 4 lncil'dekinden daha az ya da daha çok olması imkansız olacak 

şekilde mekansal ve dünyevi düzenin mükemmel sayısı olduğunu id

dia etnıiştir. llginç olan 4 kutsal kitabın Hıristiyan geleneğiyle sınırlı 

olmayışıdır: Hindistan' da 4 Veda vardır ve 1slami gelenek 4 kulsal ki

tap kabul eder: Tevrat, Zebur, lncil ve Kur'an. 

4, lslami uygulaıuaların başka alanlarında da önemli bir rol oyna

mıştır: Bir Müslüman 4 yasal eş edinebilir; zina dururnunda günah iş

leyen (baskı altında olmaksızın' )  kendi rızasıyla 4 defa itirafta bulun

mak zorundadır ve 4 masum tanık, olayı büLün ayrıntılarıyla aktar

mak üzere orada hazır bulunmalıdır. 1slami tarihin tam başlangıcın

daki ilk dört halife htt!e{a-yi raşıdun olarak anılır ve bugüne kadar 4 

büyük şeri okul olmuştur. Sufilikte bile 4 belirli bir önem taşımayı 

sürdürmüştür: Tanrı'ya ulaşmak 4 aşaıuaya bölünebilir: şeri.at, Tan

n'nın vahyettiği yasa; ta1ikat, dar gizeıuli yol; hakikat ve en son ola

rak marifet ,  Tanrı'nın vahyettiği sezgisel bilgi. Me!ekut (meleksi dün

ya) ve cebernıt (tanrısal gücün mekanı) yoluyla nasut'tan (insanlık) la

httt'a (tanrısallık) seyahat edilebilir. Sufi ermişler arasında abdal de

nen 4 ermiş önemli bir rol oynamıştır ve 4, 40, 400 ya da 4000 kişi

lik insan grupları efsanelerde ve masallarda çok sık geçer. Ve 1-Iint

Müslüman adetlerine göre bir çocuk, doğduktan 4 yıl, 4 ay ve 4 gün 

sonra Kur'an'ın sözcükleriyle tanıştırılmalıdır. 
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4, Kabalistik dünya görüşünün her noktasına nüfuz etmiştir. Ger

çekten de, yukarıda da değindiğimiz gibi, evren 4 kısma ayrılır: atsi

Iut, buyruklar dünyası; beriah, yaratılış dünyası; yetsirah, oluşum 

dünyası ve asiyah, görünür nesneler dünyası. Benzer şekilde, sefirah 

binah'dan kaynaklanan 4 sefrot da önemli bir rol oynar ve Zohar'a gö

re 4 yönle bağlantılıdır. Evrenin 4 kısmının ortaçağ tarotunda 4 

renkle belirtilmesi Mısır kökenli bir oyundur, ama kabalistik çevre

lerde özel bır ilgi uyandırmıştır. Bugün bile tarot kartları hala siyah, 

beyaz, kırmızı ve yeşil olmak üzere 4 renk içerir. 

4 kavramının, hem sayısal olarak hem de dünya ve düzeninin 
sembolü olarak antikitede ve Orta Çağ'da çok popüler olduğu görül

mektedir. Phidias'ın Zeus heykelinin kaidesindeki 4 zafer tanrıçası 

bütün maddi dünyanın üzerindeki zaferi temsil ederler. 

4, yalnızca uzamsal düzene ait bir sayı değildir, aynı zamanda 

dünyevi düzene de aittir. Hesiodos dünyanın 4 çağına ilişkin konuşan 

ilk düşünürler arasındadır ( 4800 yılı kapsayan ilk çağ, dördüncüsü 

yalnızca 1200 yıl olacak şekilde azalacaktır). Dünyanın benzer bir 4 

parçalı gelişimi Hint geleneğinde de biliniyordu: uzun Altın Çağ'dan, 

sonuncu kötücül Demir Çağ'a, Kaliyııga'ya dek. Zerdüştçülük' de de 4 

çağ bilinirdi, ama süreleri eşitti - her biri 3000 yıl uzunluğundaydı. 

Daha bireysel bir düzeyde, dördüncü aşamasında çilekeş -hiçbir şeye 

sahip olmayan kişi- olmakla doruk noktasına ulaşan insan yaşaınının 

4 aşamalı olduğuna ilişkin Hint görüşü vardır. Hem Hinduizmi hem 

de lslamı eleştiren onbeşinci yüzyıl Hınt mistik şaıri Kabır, milyon

larca insanın 3'ü araştırdığından, ama hiç kimsenin 4'ü incelemedi

ğinden yakınmaktadır, yani insanın normal varoluşunun üçkatlı hede

fi artha (zenginlik), kama (duyusal zevk) ve dharma'yı (doğru davra

nış) içerir, ama yalnızca tek bir hedef, yaratılan hayatın tedirginliğin-
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Dört, Si ular için mükemmel bir sayıdır ve daire kutsal sembolleridir. Benzer .şe

kilde tanrılar 4 gruptur (en üstünler, müttefikler, en alttakiler, ruhlar), 4 tür 

hayvan vardu (sürüngenler, uçanlar, dört ayaklılar ve iki ayaklılar) ve insan ha

yatının 4 dönemi vardır (bebeklik, çocukluk, olgunluk, yaşlılık). 1866 yılında 

yapıldığı tahmin edilen bu kalkanın ortasında bir şahin vardır ve 4 tüy 4 düş

manı ya da 4 büyük zaferi temsil eder 

Siular arasında 4 sayısının önemini ifade edebilmek çok güçtür. Büyücü 

hekimleri insanlara bütün etkinlikleri dörtlü gruplar halinde düzenlemelerini 

öğütlerdi. Royal B. Hassrick'in Das Buch der Sio-ux'undan (Köln, 1982) 
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den kurtulmak, n1ohsha araştırmaya değerdir. Orlak bir Hint-Avrupa 

mirası gibi görünen bütün bu spekülasyonlarda 3, 4 ve 1 2'nin önemi 

hemen anlaşılmaktadır. 

Zuni, Dakota ve Siular dahil olmak üzere Kuzey Amerikan Kızıl

derililerinin bir kısmı 4'ü, kendi sisten1lerinin temelini oluşturan sa

yı olarak kabul ederler. Dörtkatlı yinelen1eleri, insan yaşamının dört

katlı bölünüşünü, 4 hayvan sınıfını, göksel cisiınlerin dörtlü gruplar 

halinde sınıflandınlışını biliyorlardı. 4'ün Yukatan'daki modern Maya 

hayatında hala bir işlevi vardır: insanın çalışacağı m ısır tarlaları 

 

Sol: Hopilerin sembolik resmi. New Mexico, Albuquerque'ün güneybatısında 

törenler için kazılmış bir yeraltı odasından (hiva) alınmış bir duvar resmi. Orta

daki kokarca güneşi temsil etmektedir; dıştaki daire 4 ateşin çıktığı güneşin 

kendisidir ve 4 kiva'daki 4 yönde yanar. Ateş yakma yerinden çıkan 4 kartal 

tüyü "güç" anlamına elir. Uçlarındaki çizgiler güneşin ışınlarnı temsil eder. Sağ: 

Siou mitolojisine göre, 4 yönüyle yeryüzünün sembolü. Skan, yani Gökyüzü, 

dünyayı dörtlü gruplar halinde yaratmıştır. Güneş, ay, yeryüzü ve gökyüzü, ya

ni 4 öge, yuvarlaktır. Gündüz, gece, ay ve yıl, 4 tür zaman, göğün çevresinde 

döner ve 4 rüzgar dünyanın sınırlarında eser. 
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Azteklerin kültür kahramanı ve Meksika tannlannın en tanınmışı Quetzalco

atl, "Tüylü Yılan," 4 hava tanrısıyla teınsil edilen mevsimlerin değişmesine açık 

olan bir mısıı 4 aşaması boyunca yaşar. l. Vindobonensis Mexicanus Ko

deksi'nden (onbeşinci yüzyıl civan), deri üzerine resmedilmiştir. 

anayönlere göre düzenlenmiş olmalıdır ve bir çocuğun topluluğa katı

lışı için düzenlenen özel tören çocuğun dördüncü ayında yapılır. 

Düzenleyici niteliğinden dolayı 4, gündelik hayat için her zaman 

önemli olınuştur, kadim Kimmerler topraklarını 4 kısma ya da 4'ün 

katlarına bölerlerdi, Roma dönemi Galya'sında her civitas'ın kendi qu

atroviri'si vardı, yani 4 kişilik yönetici grubu. Ortaçağ ltalyan şehirle

rinde benzer şekilde 4 danışman vardı. Charlemagne'in elde ettiği ve 

daha sonra bütün saray törenlerinde varlığını sürdüren Roma sözleş-
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4 Yönün Efendileri. Hayaletlerden gelecek lanetleri etkisiz kılmak için Çin na
zarlığı. Kadiın efsanelere göre, imparator Dört Dağ denilen tımar sahiplerine 4 

yönde huzuru korumalan için emir Yerdi. Çin'de gerçekte 5 yön vardır; beşinci 

yönde (merkez) imparatorun koltuğu olduğu düşünülürdü. 

n1esinde 4 bakan vardı: mabe:yinci, teşrifatçı ya da idareci, kethüda ve 

saki (mundschenk). Osmanlı sultanının ea idari işlere bakan 4 b üyük 

memuru vardı: vezir, kazasker (e5as olarak askeri davalara bakan hu

kukçu), defterdar (mali işler müdürü) ve nişancı (sultanlık fermanları

nın tuğralanmasından sorumlu). Bu noktadan hareketle Hindu siste

mindeki varna, yani "renk" denen 4 kastı da ele alabiliriz: brahman

lar, savaşçılar, yerleşik halk ve köleler. Çin'de de insanlar 4 kategori

ye ayrılırdı ve bilginler 4 sanalın simgesiyle temsil edilirdi: müzik 

için gitarın1sı bir aletle, ınantıksal oyunlar için satranç tahtasıyla, 

edebiyat için kitapla ve resimle. l )ünyayı düzenleyici1ik açısından 4 

sayısı öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, ortaçağ Paris'inde ve diğer ilk 

dönem üniversitelerde, profesörler ve öğrenciler 4 "ulus"a göre -
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Fransız, lngiliz, Alman ve Norman- sınıflandırılırdı ve diğer ulustan 

öğrenciler bu 4 ulustan birine dahil edilirdi (örneğin, Doğu ülkeleri 

fransız "ulusu"na, Hollanda Alman "ulusu"na dahildi). 

Dünya John Donne'un söylediği gibi dörtgen olarak düşünüldü

ğünden dolayı: 

Yuvarlak yeryüzünün imgesel köşelerinde eser . 

dünyanın küçük tasviri olan şehir buna göre biçimlendirildi. Şehirle

rin dörtgen biçiminde inşası, Flindu Vadisi'ndeki Moenjo-Daro'nun 

kalıntılarının kanıtladığı gibi en erken devir1ere kadar gider. Bu şe

hir, MÖ üçüncü bin yıl gibi erken bir tarihte mükemmel kareler biçi

Lninde inşa edilmişti. Daha sonraki döneıne ait bir başka örnek, gü

ney Hindistan'daki Haydarabad (Dekkan) şehri olup, 1591'de Müslü

rnanlığın ikinci bin yılının başlangıcında kurulmuştur. 4 büyük mi

nareli devasa kübik bir yapı olan Char Minar, nıerkezde ve kraliyet 

ve iş çevreleri çevresinde 4'e ayrılacak şekilde inşa edilmiştir. Ro

nıa'ya da biçiminden dolayı "Ronıa dörtgeni" denilirdi ve böylece gü

nümüzde pek çok "meydan" dörtgenden başka her şeye benzese de, 

meydan yerleşimin ve uygar hir ınerkezin sembolü olmuştur. Yine de 

orta ve doğu Avrupa'daki ortaçağ dönemi şehirlerde kasaba meydanı 

eski biçiınini mükemmelen korumuştur. "Quarter," [mahalle} yani 

dört parçalı (Almanca Stadtviertel) bugün bize şehirlerin eskiden 4 ana 

bölgeye ayrıldığını anıınsatır. Ahnancada yerleşim alanı anlamına ge

len Quartier ve 3 aylık dönem (yani, yılın dörtte biri) anlamına ge1en 

Quartal da dahil olnıak üzere diğer nıodern lerim1er dörtkatlı bölüm

lendirmeye kadar geri gider, ama Roma askeri terimi quadra günü

müzde squadron [tabur], Almancada Geschwader olmuş ve quaten1a 

Fransızcada -ltalyanca catemo'dan cahier, "defter"e dönüşmüştür. 
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Bir de quire vardır ki, her biri 4 defa katlanmış 4 yaprak kağıttan olu

şur (basım evlerinde kullanılan 16 sayfalık forma) . 

4 sayısı ortaçağ hukukunda ara sıra kullanılmışnr. Lex salica'ya 

göre cinayetle suçlanan birisi evin 4 köşesinden 4 yöne toprak atrnak 

zorundaydı; kasıtsız adam öldünnenin kefaletini ödeyebilecek durum

daysa mahkemede 4 dava açılırdı, eğer hiç kimse kefaletini yatırmaz

sa en sonunda idam edilirdi. 

4, çok "maddi" ve pratik bir sayı olduğundan batılinanç gelenekle

rinde çok ender gözükür. Bir istisna, büyük bir olasılıkla çok nadir 

olduğundan dolayı 4 yapraklı yoncanın iyi şans getirdiği varsayımı

dır. Eski bir Alman geleneğine göre, kızlar, Ziyaret Yortusu'nda evin 

4 köşesinin her birine bir çiçek soğanı ekerlerdi; her soğana bir insan 

ismi verilirdi ve ilk yeşerenin gelecekteki kocasını gösterdiğine ina

nılırdı. 

4, Farsçada ve Türkçede, bazı deyimlerde geçer, ama bu daha çok 

vurgulama için yapılan bir yineleme durumudur: insan 4 elle kavrar 

ya da 4 gözle bakar, bu bir şeyi bütün enerjisiyle üstlendiği ya da öz

lemle baktığı anlamına gelir. "Sizi dört gözle bekledim" [orijinalinde 

Türkçedir] , sizi sabırsızlıkla bekliyorum anlamına gelir. Bununla bir

likte Çin' de she ( 4) ve shi (ölüm) sözcüklerinin telaffuzlarının benzer

liği 4 sayısından kaçınmaya neden olmuştur (Batı'da çoğunlukla 

13'ten kaçınıldığı gibi). 

Vahiy Kitabı, 4 köşeden atıldıklarında yaratılmış dünyayı yok ede

cek, yalnızca ruhsal dünyaya dokunmayacak olan, renkli atlarına bin

miş mahşerin 4 atlısını betimler - ıuaddenin sonuyla birlikte artık 

4'ün düzenleyici gücüne gerek kalmayacaktır. 

Bununla birlikte 4'ün ele almamız gereken başka bir yönü daha 
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-:ıahşer'in 4 Atlısı. Arroyo'nun Mahşeıi'nden minyatür boyama (Kuzey ispan

ya), onüçüncü yüzyıl. Sırasıyla beyaz, kızıl, siyah ve sanmsı atlara binmiş atlılar 

(sarımsı ata şeytan eşlik etmektedir) arasında 4 sembolleriyle 4 lncil yazan: 

Matta ve melek, Markos ve aslan, Luka ve boğa, Yuhanna ve kartal. 
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vardır. C. G. Jung bu sayının önemini vurgulamıştır, çünkü 1933 

sonrası Almanya'daki kaotik gelişmeyi durdurmak, dünyada yeni, 

oluınlu bir düzen yaratmak için onun düzenleyici gücüne gerek du

yulduğunu hissediyordu. Onun görüşüne göre dörtlü gruplar arketi

pi, şeytansı huzursuzlukla birleşik Wodan arketipini yasaklamak için 

orLaya çıkmıştır. 4 ana yönüyle kadim ruhsal düzen imgesi olan n1an

da1a, Jung'a göre, dünyaya yönelik genel teslisçi yaklaşımı bile aşma

ya çalışan düzenleyici gücün ideal sembolüdür. Esprili Katolik teolog 

O. P. Victor White, Ruh ve Psişe adlı kitabında, "Freud cinsellik için 

ne yaptıysa Jung da aynısını 4 sayısı için yapmıştır," yani 4'e temel 

bir psikolojik işlev kazandırmıştır. 
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Fün ist, 

des Menschen Seele. 

Wie der Mensch aus Gutem 

und Bôsem ist gemischt, so ist die Fünfe 

die erste Zahl aus Grad' und Ungerade. 

(Beş 

insan ruhudur. 

lnsanoğlunun iyilikten ve kötülükten ibaret olması gibi, 

beş, tek ve çift sayıdan elde edilen 

ilk sayıdır.) 

5 

Schiller Piccolomini (il. 1) adlı oyununda S'in klasik anlamını böyle 

ifade etmiştir: 5 insanla bağlantılıdır. lnsanlığın iyi ve kötünün karı

şımı olması gibi, 5 bir tek ve bir çift sayıdan elde edilen ilk sayıdır. 

Beş genellikle insan yaşamıyla ve 5 duyuyla bağlantılıdır; sevgi

nin ve evlilik üzerine olan bölümde 5 konuğun olduğu Platon'un Ya

salar'ında olduğu gibi bazen de evliliğin sayısıdır. Bu rolün en açık 

ifadesi George Chapman'ın Hero ve Leandros (1958) adlı kitabında bu

lunur; içindeki bir epithalamion'da, yani düğün şiirinde şöy1e denir: 

Bir çift sayıyı ayırabiHrsin 

lki eşit parçaya, ortada sıfır kalır, 

Sonra her parçayı birleştirirsin diğeriyle: 

Ve beş en özel ödülü alır 
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Çünkü ortaya çıkan ilk tek sayıdır 

Başı çeken ilk iki sayının birliğinden 

Çift ve tektirler; iki ve üç,

Tek başına sayı değildirler: işte bu nedenle 

Beş katılır sayıların güçlü soyuna . 

Eril 3 ve dışil 2'nin bölünmez birleşimi olarak 5 ,  saf matematik

sel nedenlerle, erkek ve kadının birliğini ifade eden uygun bir sayıdır 

(lranlı şair Nizami'nin epik Heft Peyker' inde Turandot'un bilmecesi bu 

yorumun ortaçağ lran'ında da bilindiğini gösterir). Jung S'i doğal in

sanın sayısı olarak kabul eder: beden ve 2 artı eller ve ayaklar 5 parça 

yapar. Ve Goethe, kadim sayı seıubolizmine ilişkin her zamanki derin 

bilgisiyle (Die Wahlver wandtschaften adlı romanında) S yıllık geçici 

bir evlilik önerir; "güzel bir tek sayı, kutsal sayı," 4'ü esas alan ve 

"masa, yatak, ev ve bahçe" ile kuşatılmış toplumsal aileye karşıt ola

rak ortaya koyar. 

ilk zamanlardan beri S bir parça olağandışı, hatta isyankar bir sa

yı olarak düşünülmüştür ve Hippasus'un keşfettiği, 1 2  dü.zgün beş

genden oluşan pentagon-dodecahedron, yani beşinci geometrik cisim, 

4 üzerinde yoğunlaşmış olan Pisagorcuları sıkıntıya sokmuştur. Riva

yete göre, bu yeni cismin kaşifi, mütecaviz davranışından dolayı suda 

boğularak öldürülmüştür. 

S'in yapt kurucu bir sayı olduğu halde kristallerde gözükmemesi 

(yalnızca 2, 3 ,  4 ve 6 bulunur) ve Pisagorcularca müzikal aralarla 

bağlantıda kullanılmaması çarpıcı bir olgudur. Bununla birlikte bu 

kullanılmayışların tersine, S ,  yaşayan doğada, özellikle bitkilerde en 

tipik yapı kurucu sayıdır. Taç yapraklar çoğunlukla S tanedir ve Pa

netlı gibi psikologlar, sayısız 5 yıldızlı çıçeğin aniden açtığı bahar 

mevsiminde tomurcukların açışında " devrimci" bir şeyler olduğunu 
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ıddia etmişlerdır. Bu bağlantıdan hareketle, bilge lngiliz şaıri S ir  

Thomas Browne'in, "Eskilerin Quincuncia11 Eşkenar Dörtgeni ya  da 

Bırbirıyle Bağlantılı Büyük Çıftliklerin Yapay, Doğal, Gizemli olarak 

ele alındığı" 1658 tar,ihli Cyrus'un Bahçesi şiirine bakn1ak şarttır. 

Browne, 5 sayısının yalnızca antlkite bahçeciliğinin tamamına nüfuz 

etmediğini, aynca 5 el parmağı ve 5 ayak parmağı ya da denizyıldızı 

gibi hayvanların figürasyonunda olduğu gibi bitkilerin hayatlannda 

da çeşitli şekillerde ortaya çıkıp durduğunu göstermeye çalışmıştır. 

Beş, iyi düzenlenmiş kozmosu karıştıran Eros gibi "edepsiz," ele 

avuca sığmaz bir sayı olarak görülebilir. Görsel geometrileri açısın
dan beşgenler hiçbir zaman mükemmel bir biçimde bir araya getirile

ınezler �her zaman bir parça boşluk kalır- ama başka geometrik bi

çimlerle bağlantı kurmada başarılı bir biçimde kullanılabilirler. Yal

nızca lsa'yla birlikte dünyaya gelen nihai mükemmellikten yoksun gö

züktüğü için Pentateukhos'la, Mtısa'nın 5 kitabıyla bir bağlantı kur

maya çalışan Augustine gibi Hıristiyan yorumcular bu "tam olmayış" 

ile ilgilenmişlerdir. 

S'i astronomi terimleriyle de ele alabiliriz. Çok eskiden beri 5 ,  

tanrıça lştar'ın ve Romalı "halefi" Venüs'ün sayısı olarak kabul edil

miştir. lsviçreli bilgin Dr. Martin Knapp Pentagramma Veneris adlı 

çalışmasında Kepler'in Satürn ve Jüpiter ile yaptığı klasik işlemleri, 

Venüs'ü esas alarak nasıl sürdürdüğünü göstermiştir. Venüs'ün üst 

kavuşumları, burçlar kuşağının yıllık dairesindeki yerlerine göre 2 

şubat 1922, 10 Eylül 1923, 24 Nisan 1925, 21 Kasım 1926 ve 1 

Temmuz 1928 tarihlerine  denk düşer. Bu tarihler yıllık daire fızerin

de birleştirilirse bir pentagram elde edilir, bu da tam olarak lştar'ın, 

Venüs'ün ve Venüs gezegeniyle bağlantılı tanrıçanın işaretidir. Ve

nüs'ün aşağı kavuşumlar ve doğu ve batı uzanımları gibi diğer ko-
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nuınlan da daire üzerinde birleştirildiklerinde yine bir pentagram 

oluştururlar, bu da 5 ile Venüs arasındaki ilişkiyi doğrular. 

Daire üzerindeki pentagraının noktaları arasındaki dilimlerin 72° 

(72x5 � 360) olması 72 sayısına ilişkin çeşitli spekülasyonlara yol aç

rnışlır. Bununla birlikte dairenin 72 derecelik beşe bölünüşünün Ve

nüs'ün tam synodik yörüngesini vermediğini, 8 taın daireden 2.41 

derece kısa düştüğünü de eklemeıniz gerekir. Böylece kesin olarak he

saplandığında lştar pentagramının tam olarak kapanmadığı orLaya çı

kar. lşte bu ancak dakika düzeyindeki açıklık, Goethe'nin Faust'ta gös

terdiği gibi şeytani gücün, Mefistofeles'in Faust'un çalışma odasına 

girebilmesini sağlar. 

5, genel astronomik süreçlerde de rol oynar. 60'ı (5x [5+ 7]) ve 72 

günlük 5 bölüme ayrılabilıneyi esas alan eski güneş yılı daha sonra 

365 günlük doğru güneş yılma dönüştürülmüştür; bunu gerçekleştir

mek için epagomeneia denen 5 yem gün eklemek gerekmiştir. Plutark

hos, kadim bir mitten hareketle bu 5 günün nasıl ortaya çıktığını an

latmıştır: Güneş tanrısı Helios kendisine ihanet eden Rhea'yı lanetle

mişti, bu da Rhea'run, güneşin ya da ayın altında yasak aşkının mey

vesini doğuramayacağı anlamına geliyordu. Ama her zaman çok zeki 

olan Hermes onu kurtarmaya geldi ve ay tanrısıyla kumar oynayarak 

her günün yetmişikide birini kazandı. Böylece 360 günün sonunda, ne 

ayın ne de güneşin egemenliğinde olan ve böylece Helios'un lanetinin 

etkisinin olmadığı tam S gün kazandı. Sırası gelmişken, anlaşıldığı 

kadarıyla kadim zamanlarda 5 günlük bir hafta vardı ve bu, tanrıların 

yılında bir haftaya karşılık gelen 5 yıllık bir ölçü olan Romalıların 

luslrum'unda varlığını sürdürmüştür. 
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Paracelsus olarak bilinen Theophrastus Bombastus von Hohenheim'e göre 

Pentaculum (solda) ve Sigillum (sağda). De Occuita Philosophia'sında şöyle yazar: 

"lsrailoğulları ve büyücü Yahudiler bu iki işaretle çok şey yaptılar ve çok şeye 

neden oldular. Onların bir kısmı hala bunları oldukça gizli tutar. Bu ikisi, ka

rakterlerin ve sözcüklerin kendileri için olası kıldıklanyla her şey üzerinde güç

lü bir etkiye sahiptir." Onaltıncı ve onyedinci yüzyıl büyü edebiyatındaki, bü

tün tılsımlı işaretler için kullanılan beş uçlu yıldız kavramı pentagrarndan türe

tilmiştir. 

lştar'ın pentagramına gelince, bu, S'in dairesel bir sayı olması gi

bi, sonsuz bir şekildir (örneğin, katları hep 5 ile biter: 25, 125,  vs . ) .  

İngiliz geleneğinde pentagramın, bitimsiz aşkın sembolü olan "aşıklar 

dl'ığümü" olarak bilinmesi şaşırtıcı değildir. Yeniden 5'in lştar ve di

ğer aşk tanrıçalarıyla ilişkisine döndük. Sir Gawain'in kalkanında yer 

alması koruyucu anlamından dolayı olabilir. lştar'ın ve Venüs'ün kut

sal S'ine, Helenistik dönem Baalbek'indeki beşgensel Venüs tapınağın

da olduğu gibi, antikitede çok sık rastlanırdı. Hıristiyanlığın ortaya 

çıkmasıyla Meryem, beşgen sembolü dahil olmak üzere lştarNe

nüs'ün sıfatlarını üstlendi. lştar gibi ay tanrısına boyun eğdirici gü

cüyle Meryem hilal biçiminde bir ayın üzerinde duruyor resmedilir 

oldu. Hatta Bakire'nin onuruna düzenlenen şenliklerin ritminin pen-
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tagramı izlemiş olması bile o1asıdır. Gerçekten de Venüs çok sık ola

rak Meryem'in yıldızı dqe kabul edilmiştir ve güzel bir eski ilahi 

şöyle başlar: 

Ave Maris Stella, Dei mater alma  

(Selam sana Deniz Yıldızı, Tann'nın annesini besleyen) 

ve bize bu bağ1antıları anımsatır. 

Yeni Ahit'te 5 kadının adının Meryem olması bir rastlantı mıdır? 

Ve kültler genellikle eski dinlerin ayinlerini düzenledikleri yerlere 

kuruldukları için, Venüs tapınaklarının Bakire'ye adanmış klişelere 

dönüştürüldüklerini görebiliriz. Buna iyi bir örnek Sicilya, Eryei

na'daki kadim Venüs türbesidir, Meryem burada 7 peçeli gözükür 

(büyük bir olasılıkla 7 gezegene bir gönderme); bu peçeler 15 Ağus

tos'taki Meryem'in göğe yükseliş yortusunda olmak üzere yılda bir 

defa kaldırılırdı. 5 sayısı Maniheizmde de önemli bir rol oynar; ilk 

insanın 5 oğlu vardır ve ışığın S ögesi (esir, rüzgar, su, ışık ve ateş) 

karanlığın 5 ögesiyle karşılaşır. Maniheistler de vücudun 5 kısmını, 

5 erdemi, rahipliğin 5 derecesini ve 5 kötülüğü biliyorlardı. "Yaşayan 

Tanrı'nın 5 yardımcısı"ndan başka, ruhları toplayan 5 melekten söz 

etmişlerdir. 

Bununla birlikte 5 sayısı salt Yakın Doğu'ya özgü değildır. Hatta 

Çin' de, Sami geleneğinde olduğundan daha önemlidir. Burada pentag

ramın üst ucuna "toprak" kazılıdır; bunu, 5 element arasındaki ilişki

leri temsilen "su," "ateş," "metal" ve "tahta" izler: toprak suyu yutar, 

su ateşi söndürür, ateş metali eritir, metal tahtayı keser, tahta toprağı 

sürer. Yaygın sihirli kare, ortasında 5 olandır ve kadim Çin kökenli 

olup özellikle lslami gelenekte önemlidir. Çinliler ayrıca pentagramı, 

Satürn, Merkür, Mars, Venüs ve Jüpiter gezegenleriyle birleştirmiş ve 
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Üstteki: Kungfutse'nin (Konfüçyüs) doğumu sırasında Kung ailesinin evinin 

yukarısında 5 İhtiyar gözükür. Bu, gelecekteki üstadın, lhtiyarlar'ın sembolize 

ettiği elementlerle yakın ilişki içinde olduğunu gösterir. Ihtiyarlar: Doğu'nun 

üstadı (element: tahta; renk: mavi); Güneyin üstadı (ateş, kırmızı); Batının üs  

tadı (metal , beyaz); Kuzeyin üstadı (su, siyah) ve Merkezin üstadı (toprak, sa

n)  �ski Çin gravürü. Aşağıdaki: 5 yarasa, 5 gamalı haç ve ortada da uzun 

ömürlülük işareti. Bu sembol Çin inancına göre beşiz mutluluk arzusunu ifade 

eder. 
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yönlere, yılın mevsimlerine, seslere, vücudun kısımlarına, farklı tat

lara, hayvanlara ve renklere göre düzenlemişlerdir. Bu dünyadaki bü

Lün hayat S'i esas almıştır. Herkes 5 kutsal dağı, S Lür tahılı, soylulu

ğun S derecesini ve insanlar arasındaki S ilişkiyi bilir: prens-uyruk, 

baba-oğul, erkek-kadın, abi-kardeş, dost-düşman. Herkes 5 erdemi, 5 

tür kısmeti, 5 ahlaksal niteliği, 5 klasik kitabı ve ayrıca da 5 ana sila-

5 yönün sen1bolü olarak Aztek haçı. ()rtada ateş tanrısı, üstte Doğu, solda Gü

ney, altta Batı ve sağda Kuzey. Günler için kullanılan işaretler ve diğer sembol

lerle birlikte 260 günden oluşan ayinsel takvim tonalpohualli'ye dönüşmüştür. 

Resimli FCjerv::'iry Mayer Kodeksi'nden, onbeşinci yüzyıl. 
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h ı  ve 5 cezayı görür. 5 notadan oluşan eski müzik gamı bizim bugün 

kullandığımızın beş.nci ve yedinci oktavlarının eksik halidir. 

Bu yaygın kullanımından, kadim Çin'de S'in uğurlu bir sayı ola  

rak görüldüğü açıktır; yılbaşı gün\l kapılar şöyle yazıların olduğu 

bezlerle süslenirdi: "Beş katlı şans girsin!" 

Ölümsüz, ezeli ve ebedi, ruhsal güçlerle dolu S başlı maymun Hanuman, 

Çin'de olduğu gibi Hindistan'da da beş öğe vardır: toprak, su, ateş, hava ve 

esir. Kozmos ve bütün yaratıklar bu beşinin bileşimleridir. Hindu şastra'lanna 

göre en saf ve en önemli elen1ent olan hava Hanuman'a aittir. 

126 



YAŞAM VE SEVGİ SAYISI 5 

S'in, Kuzey Amerika Kızılderilileri arasında da benzer önemde bir  

rol oynaması ilginçtir. 4 ana yönün ortasında olduğu kabul edilen -

bu fikır daha sonra pek çok Avrupa ve Asya kaynaklı ortasıyla birlik

te haç kavramı olarak ortaya ç1kn11ştır Mayalar için de anahtar sayı

dır. Bazı Maya tanrıları biçimsel olarak beşkatlıydılar; Ratsch'a göre, 

"bir Maya tanrısı 5 renk, kırmızı, beyaz, siyah, sarı ve mavimsi ye

şilden oluşur ve bu renkler ana yönlerle bağlantılıdır. Bu renkler, fi

gürler ve özellikler hep birlikte tanrıyı temsil ederler. Bugün bile Yu

katan'da içinde 5 geçen yer adları bulunur." 

5 uçlu haçın (ortadaki dahil olmak üzere) kötülükten koruyucu ve 

engelleyici olduğu düşünülen kadim Hindistan'da da 5 önemliydi. 5 

tapınma ınalzemesine ve ayinlerdeki 5 yaprağa ilaveten, Hintliler 5 

yıkıcı ev aletini de, örneğin bileği taşı, ocak, uzun saplı süpürge, ha

van ve havan eli ve su kabını bilirlerdi. Köyün işleriyle beş ihtiyar il

gilenirdi (pancayat) ve gizemci ve büyüsel bılgelik, onaltıncı yüzyıl 

Müslüman Hindistan'ında Muhammed Ghauth Gwaliori'nin meşhur 

mistik astreolojik yapıtı El-cevahir el-hamse'de geçen bir ad olan panj 

ratna, "S Müceyher" denilen derlen1elerde saklanırdı. Bununla birlik

te, böyle büyüsel uygulamaların Sih topluluğunun 5 kutsal nesnesiyle 

ılişkisi çok açık değildir; bir Sih 5 k denilen 5 şeyle ayırt edilirdi: 

hes, hach, hara, hripan, han1lıa (uzun saç, özel bir pantalon, bıçak, kı

lıç ve tarak) 

S'in pek çok kültürde önemli olması ve merkezi bir rol oynaması

nın nedenine ilişkin çeşitli görüşler vardır. Nesneleri beşli gruplar 

halinde düzenleıue eğilimi her dönemde her yerde vardır. Böyle grup

lar arasında 5 duyu, doğal insanın sayısı olarak kesinlikle 5 ile bağ

lantılıdır; çünkü bir lranlı şairin söylediği gibi doğal insanın yaşamı 

yalnızca 5 gün sürer. 5, ayrıca kıtapları ve bilgelik sözcüklerim dü-
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5 pannaklı el, "Ya Ali" yakarışıyla paııjtan'ı (Muhammed, Ali, Fatım<l;, Hasan ve 

1-Iüseyin) temsil eder. Keın gözlere karşı gün1üş nazarlık Pakistan, yirminci 

yüzyıl. 

zenleyen ilke olarak da kullanılır: Budizmde din dışındaki insanlar 

için 5 emir vardır, Aristoteles 5 temel erdemden bahseder ve özellik

le de Musa'nın S kitabını, PentaLeukhos'u da annnsamalıyız. lran şii

rinde epikler S'li gruplar halinde düzenlenirdi ve Nizami'nin (ö. 

1203) I-Ian1se'si, yani "beşleıuesi" bu stilde yazılmış yüzlerce Farsça, 

Türkçe ve Urduca şiir için aşıln1az model olarak kalmıştır. Hint fabl 

derlemeleri Pançatantra (5 Öğreti) benzer bir beşleme ilkesini izleye

rek öğütleri ve bilge sözleri S'li diziye bağlama eğilimi gösterir. Ben

zer şekilde Goethe, Batı-Doğıı Divam'nda her biri S cümleden oluşan 

böyle öğütlerden 2 küme sunar. 

Peki, pentagramın ve S'in koruyucu sayı oluşu ne anlama gelir? 
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Beş parmaklı insan eli nazarlık olarak Is1ami dünyada özelJikle 

yaygındır. Müslümanlar arasında bu ele, Muhammed'in en küçük kızı 

ve iman1lann annesinden sonra "Fatıma'nın Eli" dendi. Bu el aynı za

manda panjtan'ı, " 5  insan"ı, yani Muhammed, Fatıma, kocası Ali ve 

iki oğlu Hasan ile Hüseyin'i simgeliyor da olabilir; bu insanlar Şii Is

lamın en önemli şahsiyetleri olsa da Sünniler arasında da yüksek bir 

saygı görürler. Fatıma'nın Eli'nin kem gözü engellediği varsayılır ve 

Elhamra'da Adalet Salonu'nun girişindeki büyük taş el de böyle bir 

tılsım işaretidir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki popüler gelenekler

de el, bayraklara ve flamalara dokunur ya da işlenir, kapı girişlerinin 

üzerine resmedilir ve kötülüğı: engellemek için arabalara ayna asılır. 

Biçımi Arapça harflerle Ya Allah yakarışını anımsatır ve böylece yar

dım sağladığına inanılır. Öte yandan birisi, avuç içi yüzünü işaret 

edecek şekilde uzatılan elle ve hams fi aynak "gözlerinde beş" diyerek 

selamlanılırsa, başka birisinin hayali ya da gerçek kem gözü gücünü 

kaybeder. Insanın elini başka birisinin yüzüne doğru uzatması ya da 

basit hamse, "beş" sözcüğü çok tehlikeli bir lanet olarak düşünülebi

lir. Bu nedenle, Arapça konuşurken 5 sayısı bazen başka bir sözcükle 

ya da hiçbir lanetin etkili olamayacağı özel biçimlerde ifade edilir. 

Bu işaretten daha yaygın olanı pentagramdır. l lahi Ana Iştar'ın in

sanları kötü ruhlardan koruduğuna inanılan kadim Yakın Doğu'da na

zarlık olarak kullanılırdı. Ara sıra da, Tanrı'nın evini lblis'e karşı ko

rusun diye ya da Germen tanrıçası Perchta'nın eşliğinde geçmişte 

olumlu güçler olarak tapılmış olan cinleri etkisizleştirmek için orta

çağ kiliselerinin duvarlarına çizilirdi. 

Pratik büyüde beşgen, Paracelsus'un işaret ettiği gibi mikrokoz

mosun işareti olarak ele alınır. Ondokuzuncu yüzyıl öncü Fransız bü

yücüsü, kendisine Eliphos Levy dıyen Abbe Constant pentagramı ay-
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Agrippa von Nettesheim'ın Liber quartus de occulta philosophia'sından 

Pentagram (1535). 

rıntılı olarak ele almıştır. Kendi kişisel kullanımı için, basit çizgiler

le değil, astrolojik semboller ve kabalistik sözcüklerle çizdiği -kendi 

deyişiyle- "bilimsel olarak mükemmelleştirilmiş bir pentagram"ı 

vardı. Dıştaki 5 uçta, telaffuz edilemez Kutsal adın tbranice çe_viriya

zısına gönderme yapan tetragrammaton, yani "dört harfli" sözcük bu

lunur: YHWH. Constant'ın görüşüne göre pentagram, ruhun element-
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ler üzerindeki egemenliğini ifade eder ve hava ve su ruhları ve top

rakla bağlantılı hortlakırnsı yaratıklar kadar hava cinlerini zincire vu

rabilmek için de kullanılır. 

Pentagramın, modem kabalistik ve büyüsel pratiklerde, özellikle 

de mikrokozmos sembolü olarak kullanımı çok yaygındır. Onalİ:.ıncı 

yüzyıl Alman fizikçi, filozof ve gizemci Agrippa von Nettesheim, bir 

ınsan, ayaklan açık, elleri hafifçe aşağı gelecek şekilde uzatılmış ola

rak ayakta dururken elleri, ayakları ve başının, tam olarak bir pentag

ramla onu çevreleyen dairenin kesişim noktalarına denk geldiğini 

göstermiştir. Gezegenlerin sembolleri ve diğer önemli işaretlerle dol

durulan bu şeklin çizimleri geç dönem ortaçağ ve Rönesans gelene

ğinde çok sık gözükür. 

lnsan 4 elementten oluştuğu için, kutsal S'e ulaşmak için gizemli 

bir beşinci (quinta essentia) eklenirdi. Bu qu.inta essentia'nın, bizim qu
intessence'imizin [türün en güzel örneği, çn] yaşamın gerçek elementi 

olduğu düşünülürdü ve onun elde edilmesi ortaçağ simyacılarının 

başlıca hedefiydı. (Gemot Windfur'un son günlerde gösterdiği gibi 

simyasal süreçlerle Maniheist kozmoloji arasında kimi bağlantılar ol

duğu açıktır. )  Yaşam ilkesini bulmak ve ölümün üstesinden gelmek 

için insan doğurmaya ve Eros'a güvenmek zorundadır, böylece quinta 

essentia, yaşamın sürekli yenilenişi içinde Ana T anrıça'nın kadim ya

şam veren gücüne işaret eder. Ondokuzuncu yüzyıl Alman şairi Edu

ard Mörike� "güzel Lau"nun yaşayan bir çocuğa gebe kalrri<lk için 5 

kez gülmek zorunda olduğu Stuttgarter Hutzelmitnnchen (Stuttgart'ın 

insan Şeklindeki Küçük Zencefilli Çöreği) adlı öyküsünde bu bağlantı

ları biliyor ya da hissediyor gibidir. Gitagovinda gibi dinsel oyunlar

dan açıkça anlaşıldığı üzere Hint aşk tanrıçası Kama'nın çiçeklerden 

yapılma 5 oku vardır. 
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Kederli Balıık şarkısı "Zogen einst fünf wılde Schwane"nin (5 Ya

bani Kuğu Uçtu Gitti) erotik sembolizmle bir ilgisi olduğu kesin ola

rak söylenemez, ama asla geri dönmeyecek 5 genç kahramandan ve 

boş yere onları bekleyen 5 bakireden söz ettiğine göre bu yorum doğ

ru olabılir. 

Yüzyılımızın başlarında Hıristiyan teologlar 5'i farklı şekillerde 

yorumlamışlardır. S'de yalnızca Pentateukhos'un yasasını değil, 

lsa'nın S yarasını da görmüşler ve bu sayıyı, 3+2, yani Teslis'e duyu

lan inanç ve T anrı'yı ve komşunu sev biçimindeki ikili emir olarak 

düşünmüşlerdir. Sapkınlara Karşı'da lrenaeus, 5 sayısına yeteri kadar 

dikkat göstermeyen gnostikleri suçlayacak kadar ileri gitmiştir. Ger

çekten de soter (kurtarıcı) ve pater (baba) sözcüklerinin her biri 5 

harften oluşur ve Rab 5 somun ekmekle 5000 kişiyi doyurmuştur; yi

ne haçın 5 ucu vardır ve 5 parmak ve 5 duyu Tanrı'nın edimlerinin 

doğruluğuna tanıklık yapar. Bununla birlikte 5 bilge ve 5 aptal bakire 

ile lştar'ın sayısı arasındaki ilişki teologlar tarafından keşfedileme

miştir. 

S'in çok önemli olduğu bir başka dinsel gelenek de lslamdır. 

lslamın 5 şartına (kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, Ramazan 

ayında oruç tutmak, zekat vermek ve Mekke'ye hacca gitmek) ek ola

rak, namaz günde 5 defa kılınır ve İslami hukukta 5 kategori vardır: 

farz, sünnet, nı_übah, mekruh ve haram. Daha önce panjtan'dan, pey

gamberin ev halkından 5 kişiden söz etmiştik, bu kişiler onun koru

ması altında olup isimleri nazarlıklarda kullanılır; ayrıca bir de panj 

piriya, Hint-lslamı'nd� dua edilen 5 gizemli yan-ermiş insan vardır. 

Onuncu yüzyıl Basra'smdaki Şii Saflık Kardeşliği örgütü açıkça ls

lamın S'i esas aldığını söylemiştir - kanıt olarak da lslamın 5 şartını, 

panjtan'ı ve yalnızca 5 peygamberin (Nuh, lbrahim, Musa, !sa ve Mu-
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hamLned) yasa getinnesini ve Kur'an'ın çeşitli bölümlerinin başında 

bulunan gizeınli yalıtılmış harf gruplarının hiçbirinin 5 harfi geç

memesini gösLennişlerdir. 5 gezegen, S ek gün ve 5 geometrik figüre 

ilişkin geleneksel görüşler de bu filozoflarca 5 sayısının önemini ka

nıtlamak için kullanılmışlır. Saflık Kardeşliği'nden önce, belki de ay

nı zaınanda, Arap filozof ve simyacı Cabir ibn Hayyan, Yunan felsefi 

beşlisinden ve materia prima, zeka, ruh, doğa, bedensel ınaddeden söz 

eden Empedokles'in öğretisi gibi 5 platonik cisimden söz eder. Ca

bir'in kendisi yaratılmış dünyayı töz, madde, form, zaınan ve mekana 

böler Halta daha erken bir dönemde, başka bir Müslüman filozof, 

"Arapların filozofu" el-Kındi (ö. 87ü'den sonra) madde, form, hare

ket, mekan ve zamandan oluşan bir beşli olduğunu varsaymıştı. 

5, ruhsal varlıkların beşli gruplarına ilişkin gnostik ve Maniheist 

spekülasyonlardan etkilenmiş oln1a olasılığı kuvvetli olan ön-!smaili 

felsefi metın Ümm el kıtab'da da (Kitabın Anası) önemli bir rol oyna

ınıştır. Ümn1 el-hitab, her biri S renkli olan 5 ışıkla başlar; her renk 

panjtan'ların birisiyle bağlantılıdır. 5 başmelek, Mikaıl, Serafiel, 

Cebrail, Azrail ve Suriye!, S ruhsal kapasiteye karşılık gelir (Karma

şık bir yapısı olan erken dönem ve ön-tsmaili gnosis, Henry Corbin 

tarafından ayrıntılı bir biçimde incelenıniştir). 

S'in kadim gizemli-büyülü anlamı (Bachofen, anaerkil toplum üze

rine olan çalışınasında bu konuyu kapsamlı bir biçimde ele almıştır) 

ve beşgenin nazarlık işlevi popfıler geleneklerde halen varlığını sür

dürmektedir. Örneğin masanın üzerine 5 ekınek kırıntısı atıldığında 

eğer tek bir kırınlının yerini değiştirerek bir haç elde edilebilirse, kı

nnular saçılırken ortaya konan sorunun olumlu biçimde yanıtlanaca

ğına inanılır. Elinde kutsanınış beş bitkili bir bukeL tutan, cadıları ve 

büyücüleri tanıyabilir. Ortaçağ Alman folkloruna göre pentas kökü 
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insanı zehire karşı daha dirençli kılar ve kötü ruh1an kovar; insanları 

da barıştırır. Doğu Thuringia, Vogtland'da diş ağrısı çeken birisinin 

bir sarı söğüt çalısına 5 kez tükürmesi ve sonra da bu çalının ince 

dallarından birine 5 düğüm atması gerektiğine inanırlardı. Dal kuru

duğunda diş ağrısı da geçer. Bu, sevinıli tıp ile büyü pratikleri ara

sındaki bağlantıya tipik bir örnektir. Almanya'nın başka bir bölgesin

de, Hassia'da, hasat, 5 yaşından küçük bir çocuğun ilk başağı kesme

siyle başlardı. 

S'in, almaşık olarak tehlikeli ve koruyucu dişil gücünün yanı sıra 

rahatsız edici, büyüsel, doğal ve erotik nitelikleri John Donne tarafın

dan "Çuha Çiçeği" şıirinde şöyle saptanmıştır: 

Yaşa Çuha Çiçeği ve büyü 

Gerçek sayın beşle, 

Ve bu çiçeğin temsil ettiği kadınlar 

Bu gizemli sayıyla hoşnut olsunlar. 

On en uzaktaki sayıdır; eğer onun yansı 

her kadına aitse, o zaman 

Her kadın biz erkeklerin yansını alabilir, 

Ya da bu onun tarzına uymazsa, o zaman 

Bütün sayılar tektir ya da çifttir ve 

Önce buna, beşe bölünürler, kadınlar hepimizi alabilir. 

Kadınların bu rolünün kanıtlanması, Incil'lerin 5 bilge ve 5 budala 

bakiresinden başarılı parfüm Chanel No S'e kadar uzanan bir görün

güler toplamının tamamını içerir. 
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Kadim ve Yeni-Platoncu sisternlere göre, 6, hem toplamı hen1 de 

parçaları açısından en mükemmel sayıdır: ya 1+2+3 toplamıyla ya da 
lx2x3 çarpımıyla elde edilebilir. Ayrıca ilk erkek sayı (2) ve ilk dişi 

sayının (3) ürünüdür. Psikoloğun bakış açısından en basit biçimiyle 

bir analiz ve sentez bileşimini temsil eder: 2x3. Geometrideki bütün 

düzlemsel şekilleri özetler (nokta, çizgi ve üçgen) ve küp, 6 kareden 

oluştuğu için, bütün kapalı yapılar için ideal biçimdir. 

Kitab-1 Mukaddes yorumcuları bu matematiksel özellikleri keşfet

miş olsalardı memnun olurlardı, çünkü Tann'nın yaradılışı 6 günde 

tamamladığını biliyorlardı. Philo ve halefleri için bu hiç de şaşırtıcı 

bir şey değildi, l-Irabanus Maurus'un söylediği gibi: "Altı, Tanrı dün

yayı 6 günde yarattığı için mükemmel değildir; sayı mükemmel ol

duğu için Tanrı dünyayı 6 günde mükemmelleştirmiştir." Augustine 

de benzer bir yaklaşımda bulunmuş, hatta bu 6 günü 3 parçaya böl

meyi başarmıştır, tlk gün Tanrı ışığı yarattı; ikinci ve üçüncü günler 

Jabrica 1nundi'yi ,  yeri ve göğü, ve son üç gün ba1ıktan kadın ve erkeğe 

kadar tek tek canlıları yarattı. 6'nın anlamıyla büyülenmiş bazı yo

rumcular Tekvin'in lbranicesinin başındaki b'reshit'i ("başlangıçta") 

farklı okuyarak bara shith ("O Altı'yı yarattı) ifadesini elde etmeye ça

lışacak kadar ileri gitmişlerdir. 
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6 günde yaratılış öğretisi haftanın 6 iş günü ve 1 dinlenme günü 

olarak düzenlenmesine yol açmıştır. Mantıksal olarak da çalışmayla 

geçen 6 yılı, bir şenlik yılının izlemesi gerektiği düşünülebilir: ye

dinci yıl toprak nadasa bırakılmalıdır, "toprağa dinlenmesi için bir 

şabbat" olmalıdır ki yoksullar ekılmeden yetişeni yiyebilsinler (Çıkış 

5:4 ) . Gerçekten de lşaya'nın rüyasındaki Serafim'in, mükemmelikleri

ne işaret eden 6 kanalı vardı (lşaya 6:2). 

Hıristiyan gelenek yalnızca 6'nın mükemmelliğini bilmekle yetin

mez, 6 ile haftanın altıncı gününde yer alan ve günün altıncı saatinde 

sona eren 1sa'nın haça gerilınesi arasında bağlantı kurarlar. Bu altıncı 

saat (sexta) daha sonra ltalyanca'da "öğleden sonra dinlenmesi" anla

YaraLılış'ın 6 günü. Canterbury'deki bir ilahier kitabının kapak sayfası, onü

çüncü yüzyıl başlan. llk gün Rabb teraziler ve pergeller taşır (Süleyman'ın Bil

geliği); sonraki günlerde bir bilgine dönüşür, büyük bir otoriteyle Kutsal Ki

tap\ kaldınr; yalnızca bitkileri yaratırken daha rahatlamış gözükür. 
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mına gelen siesta terimine dönüşmüştür. Matta 1ncili'nde (25:34-36) 

6, vita activa'nın, hayırlı işler hayatının sembolü olarak ele alınır. Ve 

Eski Ahit geleneğini izlersek, 6, yedinci yıl ya da gün gerçekleşecek 

olan dinlenme ya da bitirme için bir hazırlık olarak görülür. Böylece 

-Vahiy'in bize söylediği gibi- 6 melek, Kıyamet sürdükçe boruları 

üflemeye devam ederler ve kutsal Sır en sonunda tamamlandığında 

yedinci melek üflemeye başlayacaktır (Vahiy 10:7). 

6 ,  yaradılışın 6 dönemınin 6 yüce meleksi varlıkla, Ameslıa Spen

ta'larla bağlantılı olduğu Zerdüştçülükte de önemli bir yer işgal eder. 

Bu ruhsal altılı, yedinci olan ve aynı zamanda her şeyi saran yüce 

ruhsal var1ık, iyi1ik tanrısı Ahura Mazda tarafından tamamlanır. Ve 

yaratılışın 6 dönemi olduğu için Zerdüştçülükde 6 tane de büyük şen

lik vardır. 6'nın yaratılışla bağlantısı lslami gelenekte de bilinir, ama 

daha çok olumsuz anlamlan vardır. Gizemciler ve şairler bu dünyayı 

içinde hapis oldukları kübik bir mağara olarak algılarlar ve boş yere 

heş duyunun ve dört elementin sınırlamalarından kurtulmaya çalışır

lar. tranlı şairler bu durumu, triktrak oyunundaki bir kumarbazın 

umutsuz durun1u olarak şaşdara, "'6 kapı" diye nitelerler. 

Yine dünyanın yaratılışıyla bağlantılı olarak 6'nın olumlu bir de

ğerlendirilişi Hermetik gelenekte de gözlemlenebilir. Burada, biri yu

karı doğru, diğeri aşağı doğru iç içe geçmiş 2 üçgenden oluşan altı 

uçlu yıldız ınakrokozınozu temsil eder. Örneğin kaciın Hint gelene

ğinde, bu şekil, yaratıcı Vişnu üçgeni ile yıkıcı Şiva üçgeninin birli

ğini ifade eder ve böylece de maddi dünyanın yaratılışına ve yıkılışı

na göndermede bulunur. Aşağı doğru olan üçgen dünyanın maddi, 

kötü, yıkıcı yönlerini nitelerken, yukarı doğru olan üçgen yaşamın 

olumlu, iyi yönlerinin sembolü olarak alınır. Altı uçlu yıldız, ruh ve 

ınadde, Tanrı ve kaos, aşkın ve içkin arasındaki karşıtlıklarla da yo-
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Sol üst: Ramayana'nın kahramanı maymun Hanuman'ın ruhsal kişiliğini ele alan 

b�ja ıııantras'ı içeren Hindistan'ın Varana yantra'sının ortasındaki 6 uçlu yıldız 

Çemberin çevresindeki 8 taç yaprağında, kral Sugriva'dan başlamak üzere en 

meşhur maymun savaşçılann adlan yazılıdır. Sol alt: Almanya, Rostock yakınla

nndaki Doberan Cistercian Manastın'ndaki St. Mary Kilisesi'nin altı uçlu çan 

kemeri, onüçüncü yüzyıl sanlan. Sağ: Anthroposun, "insan"ın sembolü olarak 

altı kanatlı melek iki tekerlek üstünde durmakta, Eski ve Yeni Ahit. Aynaroz 

Dağı'ndaki Watopaedi Manastın'nda bulunan 1213 tarihli bir resimden. 
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runılanabilir ve yaratılmış dünya ve daha ötesi, yaşamın eril (yukarı) 

ve dişil (aşağı) yönlerini temsil eder. Altı uçluyıldızın antikitede ne 

oranda bilindiği ya da kullanıldığı çok açık değildir; Yakın Doğu'da 

kullanıldığı açıktır, ama "Davud Yıldızı"nın Yahudilikle birlikte anılı

şı yalnızca onyedinci yüzyıla dek geri gider. Hıristiyan gizemciliğin

de altı uçlu yıldız benzer şekilde kutupsallığı temsil eder, ama aynı 

zamanda burçların yarısını da temsil eder. Almanya, Freiburg'daki 

katedralin giriş kapısında 6  meleğin her biri çift sıra dizilmiş olarak 

görülebilir, bu 1sa'nın 6 erdeminin alegorik simgeleştirilişi olarak 

yorumlanır. Bu erdemler, ölüm.lülerin öykünmesi durumunda ınan

cın alugen kalkanı biçimini alır. 

Kadim geleneklerde sembolik olarak anlaşılan altıgenin dünyanın 

inşasındaki rolü bilimsel gözlemlerle daha da netleşmiştir, Gerçekten 

de doğudaki ideal inşa edici ilke olarak gözükür, en açık örnekleri, 

ilk zamanlardan beri görenleri hayran bırakan petek ve kar tanesidir. 

Daha da çarpıcı olan, kimyager Kekule'nin rüyada keşfettiği benzin 

halkasının moleküler yapısıdır: Ce.16. 
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7 

Kişi, bu kitabın yazarı gibi ayın yedinci günü saat 7'de, 7 numara

lı evde doğmamış olsa bile kesinlikle 7'nin öneminin farkında olabi

lir: Siebennıeilenstiefel'in (7 fersahlık gemi) modern versiyonunda 7 

deniz geçilir, Boeing 747 adlı uçağa binilir ve Siebengebirge'e (Bonn 

yakınlarındaki 7 Dağlar) gidilir ya da eskilerin yedinci ayı olan Eylül 

ayında 7 -U p içilir. 

Çok eskiden beri 7, insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Yedi, 

Yaratılış Sayısı adlı incelemenin yazan Desmond Varley, kendisinden 

önce pek çok kişinin yapmaya çalıştığı gibi, ayaltı dünyadaki her şeyi 

7'ye indirgemeye çalışmıştır. Gerçekten de 7, 4 el emenli kuşataIJ- ve 

duyusal güçlere karşılık gelen maddi dörtlerneyle (hava = zeka, ateş = 

istenç, su = duygular, toprak = ahlak) birlikte yaratıcı ilkelerin üçlü

lüğünü (aktif zeka, pasif bilinçaltı ve işbirliğinin düzenleyici gücü) 

içerir. 7'nin böyle 3'ü ruhsal, 4'ü maddi iki parça ilkeye bölünmesi 

ortaçağ yorumbiliminde çok sık kullanılmış olup aynı zamanda 7 gü

zel sanatın tıivium ve quadriviunı'a böll'ınmesinin de tetnelini oluştu-

rur. 

c-;eçen yüzyılın sonlarında yazılmış başka bir kitap, ister 7 notalı 

gamın ilk oktavı oluşturduğu n1üzlkte ister kimyasal elementlerin sı

ralanışında olsun, düzenli yinelenişin her zaman 7'yle bağlantılı oldu

ğuna işaret eder_ Yazarın, insanın büyümesinin ve gelişmesinin 7 ve 9 

dönemde gerçekleştiğine ilişkin kadim fikri esas aldığı kesindir. Sha-
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kespeare'in söylediği gibi insanın 7 dönemi antikitede bilinirdi; sahte 

bir Hipokratik kitapta 7, kozmik yapının sayısı olarak nitelenir: ya

zar 7'nin rüzgarlara, mevsimlere, insanın dönemlerine ve insan haya

tının doğal bölünmesine neden olduğunu iddia eder. Bu kitabın adı 

bilinmeyen yazarından bile önce, Solon, insan hayatını, her biri 10 

aşamalık 7 döneme bölen yıldız sistemleri kullanmıştır ve bu Yunan 

bilgesinin görüşleri, büyük Helenistik Yahudi filozof lskenderiyeli 

Philo tarafından Eski Ahit'ten alınan kavramlarla birleştirilmiştir. 

Philo, ilk yedili dönemin sonunda süt dişlerinin yerine gerçek dişle

rin çıktığını; ikinci yedili dönemin sonunda ergenliğin başladığını ve 

üçüncü yedilide gençlerin sakallarının çıktığını söyler. Dördüncü ye

dili yaşamın yüksek noktasıdır, beşinci evlilik zamanıdır. Altıncı ye

dıli düşünsel olgunluk getirir, yedinci yedili ise akıl aracılığıyla ruhu 

yüceltir, sekizinci hem zeka hem de aklı mükemmelleştirir ve doku

zuncu tutkuları yumuşatır, adalet ve ölçülülük yolunda ilerler. Onun

cu yediliye ge1ince, bu, insanları yalnızca bir ayağı çukurda, yararsız, 

yaşlı varlıklar oldukları konusunda uyararak ölüme hazırlar: [nci1'in 

90. Mezmur'da açıkça söylediği gibi "yıllarımızın günleri yetmiş yıl

dır_" 

Böylesi fikirler bütün batı dünyasında çok yaygındır; onyedinci 

yüzyılda, Sir Thomas Browne'a göre her yedi yıl yaşamda, bedenin ya 

da zihnin, bazen her ikisinin doğasında bir değişiklik yapardı. Bunun

la birlikte 3 dönem özellikle önemlidir: 7x7 = 49, 7x9 = 63 ve 9x9 = 

8 1 .  Altmışüç yaşı, "en yazgısal bir biçimde sürdürülmesi düşünfılen 

. . .  büyük Dönüm Nokta'sıdır." 

lnsan gelişiminin -7 yıllık aşamaları fikri Arap hekim ve filozof 

lbn Tufeyl tarafından yazılan ve onyedinci yüzyıl gibi erken bır tarih

te lngilizceye çevrilen Hay bin Yahzan, philosophus autodidactus adlı 
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meşhur felsefi romanda açıkça ifade edilmiştir: yabani bir ortamda 

tek başına yetişen kahraman 7 yıllık aşamalarla ahlaksal ve ruhsal 

n1ükemmelliğe ulaşır. 

7, Çin'de de insan yaşamıyla, özellikle de dişil yaşamla bağlantılı

dır: 7 aylıkken kız çocukların süt dişleri çıkar ve 7 yaşındayken süt 

dişleri dökülür; 2x7 yaşında ergenliğe ulaştığı "yin yolu" açılır ve 

7x7 = 49'da menapoz başlar. Tıbbi bakış açısından bu tamamen doğ

rudur ve buna, adet döneminin 7x4 günlük aralıklarla olduğu eklene

bihr. Benzer şeki1de hamilelik son adet döneminin ilk gününden iti

baren toplam 7x40 gün sürer. Modern tıptan önce, hamileliğin yedin

ci ayında doğan bir çocuğun yaşayacağı, ama sekizinci ay doğanın ya

şayaınayacağı söylenirdi. 

Sözde-Hipokratikler şunu ileri sürerler (Varley'den alıntılanmış

tır): "7 sayısı okült güçlerinden dolayı her şeyi varlığa geçirme eğili

mindedir. Hayatın eczacısıdır ve bütün değişikliklerin kaynağıdır, 

ayın kendisi her 7 günde bir biçim değiştirir. Bu sayı ayaltı bütün 

her şeyi etkiler." Sözde-Hipokratikler bu saptamayla 7'ye gösterilen 

saygının olası kaynağına işaret ederler: biçimi her yedinci günde de

ğişen ayın 4 aşaması. Ay tanrısı kadim Yakın Doğu panteonunda en 

yüksek tanrıydı, ona ilişkin her şeye saygı gösterilirdi. Yedi, Babil'de 

gezegenlerin sayısı olarak bilinirdi: Güneş, Ay, Merkür, Mars, Ve

nüs, Jüpiter ve Satürn (aslında güneş de ay da gerçek birer gezegen 

değillerdir). Bu yedili, kutsal sayıya ulaşmak için düzenlenmiş olabi

lir, ama Hopper'in söylediği gibi, "ve daha fazla bakma ihtiyacı duy

mayan birisi yedi gezegeni buldu." Bu 7 gezegen sırasıyla 7 cennetsel 

kürenin parçasıdırlar ve bu görüş binlerce yıldır insan imgelemini 

harekete geçirmiştir. Goethe Batı-Dogu Divanı'nda şunları söyler: 
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Die Planeten haben alle sieben 

die metallnen tore aufgetan. 

(Yedi gezegenin hepsi de 

açtılar metal kapılannı.) 

Kadim Babil zigıırat'ı, basamaklı piramidi, 7 katlıydı ve aynı şe

kilde 7 basamaklı olan Sümer kralı Gudea'nın tapınağına, 7 göksel 

kürenin ziyaretçisini hatırlatmak için "dünyanın 7 kısmının evi" deni

lirdi. Hayat Ağacı da 7 dalla temsil edilirdi, lıer dalın da 7 yaprağı 

vardı ve bu, 7 kollu Yahudi tören şamdanın modeli de olabilir. 

7 yalnızca Yakın Doğu'da kutsal değildi: Kolomb öncesi Ameri

ka'da Mayalar göğün 7 katlı olduğuna inanır ve 7'yi yer belirleme sa

yısı olarak düşünürlerdi. Onların inançlarına göre kadının (3) ve er

keğin (4) kavuşması yaşam bağışlanmış yeni bir birimi, 7'yi üretir. 

3'ün eril, 4'ün dişil olduğu Asya ve Avrupa'da 3 ve 4'ün bu birliğinin 

tam tersi egemen olsa da, bu da aynı hakikata ulaşır: 7, yaşayan orga

nizma. 

MÖ onsekizinci yüzyılda 1Iammurabi zamanında ilk kez ortaya çı

kan Babil takvimi ayın aşamalarını esas almaktaydı; ve her ayın ye

dinci, ondördüncü, yirmibirinci ve yirmisekizinci günleri, belirli et

kinliklerden kaçınılması gereken şanssız dönem olarak görülürdü. Ya

hudilikte, yedinci gün ilahi dinlenme günüydü, yani kutsaldı: çalış

maya karşı daha önceki buyruk bu sefer olumlu bir emre dönüşür. 

Böyle dönüşümlerle dinler tarihinde çok sık karşılaşılır: kutsal ve 

dindışı, olumlu ve olumsuz emirler yeni bir dinsel sistemde konum

larını değiştirirler. Kadim "olumsuz" çağrışımları olan 7, belli bir 

ölçüde kararsızlık taşır. Aynca şunun da unutulmaması gerekir ki, 

kadiın Babil'de sıcak mevsimlerde 7 burç görüleffiezdi, yalnızca 5 ta-

143 



SAY!U>,R!N GiZEMi 

nesi ufkun ötesinde gözlemlenebilirdi. Bu görülemeyen 7 burcun kötü 

ilkenin diyarına gittiğine inanılırdı ve bu nedenle de 7'nin, tehlikeli 

ya da kötü bir sayı olduğu düşünülürdü. Almanya'da aşırı iğrenç ve 

başbelası kadınlara cine böse Sieben, "kötü bir Yedi" denilir; bu terime 

ilk olarak 1662 tarihli bir Alman kaynağında rastlanmıştır. Kötüyle 

bu yakınlığından dolayı 7 ,  büyü uygulamalarında çok sık kullanıl

mıştır � Massachusetts, Salem'in cadıları 7 Kapılı Ev ile bağlantılı de

ğil miydi? Ve işte bu nedenlerle "yamalı yedinci yıl" (das verflixte sie

bente ]ahr) ya da evlilikte "7 yıl kaşıntısı" gibi deyimler vardır. 

7 gezegenin sayısı, tanrıların, kahramanların (Teb'e Karşı Yedi) ya 

da kahramanlığı ve yaratıcı bilgeliği sembolize eden bilge adamlann 

mitolojik figürlerinin her yeni kılık değiştirişinde ortaya çıkar. Bir 

de 7 gezegene ek olarak çıplak gözle bile görülebilen Ülker'in 7 yıldı

zı vardır. Bu yıldızlar, en sıcak 40 günde ve şiddetli fırtınalar sırasın

da Babi1'in ufkunun ötesine gizlenirlerdi. Bu nedenle çoğu kez kötü 

niyetli ruhlar oldukları düşünülürdü. Buradan hareketle de, Luka 

8:2'de "kendisinden 7 cin çıkarılmış olan Mecdeli Meryem" gibi yedi

katlı şeytanlar kavramı oluşur. 

Olumsuz göndermelerine rağmen 7 genellikle olumlu güçlerle içi

çe düşünülür. Babil'de bolluk ve bereket sembolü olduğu düşünül

müştür ve bu yaklaşım göründüğü kadarıyla Mezopotamya' dan koıu

şu uygarlıklara yayılmıştır. Örneğin Mısır'da cennete giden 7 yol ve 

7 cennetlik inek vardı ve bu sayının ikiyle çarpılmasıyla elde edilen 

1 4  yer ölümün diyarındaydı. Bir geç dönem demotik metninde Osıris 

yeraltı dünyasının 7 salonu boyunca babasını dolaştırır. 

Eski Ahıt bu yedılilerle doludur. Adem' den sonraki yedinci kuşak

ta 777 yıl yaşayan ve yetmişyedi kere öcü alınacak olan Lamekin var-
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dır (Tekvin 4:24). Süleyman'ın Tapınağı'na çıkan 7 basamak, Babil ta

pınaklarının 7 katına karşılık gelir. Nuh'un güvercini 7 gün uçar ve 

tufanın hazırlıkları 7 gün sürer; Fırat 7 kola bölünür. Ödüller ve ce

zalar 7 kez yinelenir ve evlilik töreni 7 kutsamanın bir parçasıdır. 

Kadim lsrail'de kurban kefaretinde 7 kez kan akıtılır ve Süleyman'ın 

Tapınağı açıldığında, 7 gün süren en büyük şenliklerde olduğu gibi 7 

günlük bir kurban töreniyle kutlanmıştır. 

7 kilitli Samson'unkinde olduğu gibi düğünler 7 gün sürer, yas 

tutma da. (Ruhların ölü bedenlerden kurtulmak için 7 zamana ihtiyaç 

duymalarına dünyanın başka yerlerinde de rastlanır; örneğin Çin'de 

ölüm ayinleri hep yedinci günlerde olmak üzere 7 kez düzenlenir.) 

Yedi kurbanın ötesinde Eski AhiL'te Erden'de yedi kere yıkanmadan 

(il. Krallar 5: 10,  5: 14 ); yedi kere aksıranın ölümden döneceğinden 

(!!. Krallar 4:35) bahsedilir. 7'nin kararsızlığı Firavun'un düşünde 7 

semiz ve 7 cılız inek görmesıyle çok iyi ifade edilir (Tekvin 41 : 1-4) 

ve aynca Yakub'un önce Lea için 7 yıl sonra da Rahel için 7 yıl hiz

met etmesinde de görülür (Tekvin 29: 18-30). 

7 her şeyi içermesi açısından, Meseller'de Bilgeliğin 7 sütunu ola

rak övülür (9: 1) ve Zekeriya Rabb'ın 7 gözünden bahsettiğinde bu im

geyi Tanrı'nın her yerde bulunuşu ve her şeyi bilişini vurgulamak 

için kullanır (4:10). 7 ilahi göz fikri, daha sonra Sufilikte Tanrı'nın 

dünyaya onlar aracılığıyla baktığı gözleri olan 7 büyük ermişle bağ

lantılı olarak yeniden ortaya çıkar. 

Yedi daha sonra 70'e kadar çıkar: örneğın Eski Ahit, 70 ulustan ve 

Sanhedrin'deki 70 hakimden bahseder. Daha sonra binlere kadar ge

nişler, Sufi görüşlere göre Tanrı'yı insandan ayıran ışık ve karanlık

tan 70.000 perde olur ya da Tanrı, her birinde 70.000 yüz, her yüzde 
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70.000 ağız, her ağızda 70.000 dil ve her dil de 70.000 lisan olan 

70.000 kafalı varlık tarafından övülür. Benzer abartılı anlatımlar, 

inanç sahibi Müslümanları cennelte bekleyen cennet bakireleri, hurile

rin betimlenmesinde de bulunabilir. 

"Rabb'ın sözleri saf sözlerdir, 7 kere saflaştırılmış gümüştür," der 

onikinci mezmurun yazan ve bu sözler Kabalistlere Kitab-1 Mukad

des'in ifadelerini daha derin yorumlamayı esinlendirmiştir. Sukl�ot za

manı evde geçirmeleri emredilen 7 gün yaratılışın 7 günüyle bağlan

tılıdır ve Zohar'a göre Kabala'dakı 7 alt sefirot, lbrahim, ishak, Yakub, 

Musa, Harun, Yusuf ve Davud biı;;imindeki tarihsel tezahürleriyle bağ

lantılıdır. Süleyman'ın Tapınağı'nın inşasının 7 yıl sürmesi, Tapı

nak'a karşılık gelen sefirah binah'da ("anlak") 7 alt sefirot ile birleşik

tir. Bu alt sefirotların (onuncusu da dahil olmak üzere) yedincisi Shek

hinah olup Şabbal Kraliçesi denir ve Zohar'a göre yedinci asli güne 

karşılık gelir. 

Eski Ahit (Tekvin 4 :15) ,  Kabil'in öldürülüşünün öcünün 7 kere 

alınacağını söyler, ama Yeni Ahit (Matta 18:22) yetmış kere yediye 

kadar bağışlamadan söz eder. Orta Çağ' dan bir Alman teolog Deutzlu 

Rupert bu gizemi araştırmış ve 7'nin bölünemez, yani değiştiri1emez 

bir sayı oldttğu sonucuna varmışLır; bu da lsa'nın değişmeyen hayatı

na, in1mutabilis vita Christi, olduğu kadar Eski Ahit'in değiştirilemez öç 

alışına da işaret eder. Tam tersi olarak Tekvin 4:24'de de 77 (Lame

kin'in öcü) bölünebilir bir sayıdır, yani böyle bir öç yetmiş kere yedi 

bağışlamayla feshedilebilir. 

Yuhanna'nın Vahyi'nde (sayı gizemciliğinin hazinesidir), muzaffer ku

zunun 7 boynuzu vardır; 7 mühür açılır ve mektuplar 7 kiliseye gön

derilir; en sonunda da korkunç Yargı Günü'ne girilirken 7 boru 
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7 kollu şamdan (ıneııorah) sembolik anlamlarla doludur. Bu resimde 67. Mez
n1ur'un sözcükleri ınenorah biçiminde dizilmiştir. Her lbranice harfin l 'den 
22'ye dek sayısal bir değeri olduğundan şamdanın 7 kolunun harfleri toplana
bilir ve sözcüklere çevrilebilir. Bu esoterik oyunun sonuçlan yazıda şöyle açık
lanmıştır: nihai sonuç Yehova'nın adıdır. Onbeşinci yüzyıl Floransa'sından bir 
dua kitabından. 
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çalınır. 

Ortaçağ yorumcuları da daha sonra 7 sayısının birçok önemli 

özelliğini keşfetmişlerdir. Mükemmellik sayısı olarak 7, Tanrı'nın 

dinlenme günüdür, ama aynı zamanda zamanın geçişine işaret eder, 

çünkü lsa'nın sekizinci günde dirilişiyle sonsuzluk başlamıştır. Kutsal 

Ruh'un 7 armağanı 7 ölümcül günahla dengelenmiştir. 7 vaftiz, klasik 

uygulamaya göre, vaftiz ayini, kiliseye kabul töreni ve komünyonun 

daha yüce tinsel üçlemesine ve kefaret, papazlık, evlilik ve yağ sür

menin pratik dörılemesine bölünebilir Onlar böylece 4 asal erdemin 

bedenle ve 3 teolojik erdemin ruhla bağlantılı olduğu imgesini sürdü

rürler. Lord's Prayer duası Tann'ya yönelıniş bir üçleme ve insanlığa 

ılişkin bir dörtleme olarak yorumlanabilir Ayrıca lslami bağlamda 

Lord's Prayer'ın karşılığı olan Kur'an'ın ilk suresi Fatiha'run aynı ya

pıya sahip olması dikkat edilmesi gereken bir noktadır. 7 ayetin 3'ü 

Tann'ya hitap ederken, 4 tanesi insanlığın yakarışlarından ve ihtiyaç

larından bahseder. lslami inanç ikrarı olan "Al1ahtan başka tanrı yok

tur, Muhammed O'nun elçisidir," 7 sözcükten oluşur: la ilaha illa Allah 

Muhammed resul Allah. 

7'ye çok önem verilen 1Iıristiyan geleneğinde Katolik mass'in, 

Hopper'ın ayrıntılı bır biçimde değerlendirdiği eski sayıbilimsel ilke

lere göre 7 parçalı düzenlenmesi şaşırtıcı değildir. ündördüncü yüz

yıl Mısır tarihçisi Makrizi, Mısır'daki Hıristiyanlann (Kıptiler) kendi 

kiliselerinde 7 büyük 7 küçük şenlik kutladıklarını bildirmıştir. Mer

yem'in 7 sevinci ve 7 kederi yedili ritme çok uyar. Rönesans müzi

ğinde, genellikle Bakire'ye adanan ya da Kutsal Ruh'un 7 armağanını 

anıştıran pek çok 7 sesli motet bulunur. 

7 sayısı ortaçağ 1-Iıristiyan düşünceside o kadar ınerkezidir ki, 
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"En son olarak Augsburg T arikati'nce kavranan Hakiki Din'in şamdanının ha

kiki resmi." Bakır üzerine oyma, Paul Fürst, y. 1656. 
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Salısburylı Jolın onikinci yüzyılda yazdığı De septem septenis adlı ki

tapta kendilerini çeşitli yedililer biçiminde dışavuran 7 grubu tartış

mıştır: 7 tür bilgelik, 7 güzel sanat, Kutsal Ruh'un 7 armağanı, tefek

kürün 7 dercesi benzeri şeyler ve en son olarak felsefenin 7 temel il

kesi. 7 evrenselliğin sayısı olarak düşünülür; ortaçağ düşünürleri, 

Vahiy'de adı geçen 7 kilisenin evrenselliğine işaret ettiği için mi, 

yoksa tam tersine, 7 kilise, 7 gezegen ve 7 göksel küre olduğu için 

mi 7'nin evrensel bir sayı olduğunu merak etmişlerdir. 

Hermes Trismegistos'a mal edilen Pisagorcu öğretiler ve gizemci 

spekülasyonlardan dolayı ortaçağ Hıristiyan geleneği yalnızca 1ncil'e 

yapılan göndermeleri değil, klasik mirası da esas almıştır. Kadim Yu

nanistan'da 7, Apollo ve Athena'yla bağlantısından dolayı önemli bir 

konumdaydı. Leto Apollon'u gün ışığına doğurmadan önce şarkı söy

leyen kuğular Delos Adası'nın çevresinde 7 defa dolaşırlar ve doğum, 

Alman imparatoru mevkilerine göre sıralanmış 7 elektörü.yle. Gravür, 

Bartholomaus Kappeler, Augsburg, onyedinci yüzyıl. 
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Klasik antikiteden beri bilinen 7 Güzel Sanat: Gramer (sembolü: çubuk), Reto

rik (kayrak taşı), Diyalektik (yılan), Müzik (aletler), Aritmetik (sayma boncuk

larıyla), Geometri (pergel) ve Astronomi (yıldızlan gösterirken). Ortada Kraliçe 

Felsefe durmaktadır. Hortus delidaruııı'dan (1175-1185). 
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daha sonra Apollon'a adanan yedinci (ya da dokuzuncu) gün gerçekle

şir. T anrı'nın çaldığı lirın 7 (bazen 9) teli vardır. Hyporboreoilerle 7 

ay geçirdiği için Apollon'un soğuk mevsimin 7 ayıyla bağlannlı oldu

ğu bile ileri sürülmüştür, ama bu çok anlamsızdır. 7'nin Athena'yla 

olan ilişkisi daha da güçlüdür: 7 bir asal sayı olduğu için ne üretir ne 

de üretilir (yani bölünmez ve ilk on sayıyı üretemez); bu da Zeus'un 

kafasından çıkan bakıre Athena'ya özellikle uyar. MÖ beşınci yüzyılda 

7, "her şeyin lideri ve yöneticisi, bir tanrı olarak diğer tanrılardan 

farklı, yalnızca kendisine benzeyen, sağlam, yerinden oynamayan tan

rıça Athena'ya yakışır" dıye yazan Pliilolaus bunu çok iyi açıklamış

tır. 7'nin bir şey doğuramadığı saptaması Yahudi gizemciliğince .sa

hiplenilmiş ve bütün insanların dinlendikleri ve hiçbir şey yaratma

dıkları varsayılan şabbata, yedinci güne uygulanmıştır. Kadim Yuna

nistan'da 7'ye ilişkin Pisagorcu görüşler özellikle Gerasalı Nicomac

hus tarafından ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır; Nicomachus 7 ge

zegen, bir oktavdaki 7 ton, yedi müzikal perde ve Yunanca 7 ünlü ara

sındaki ilişkilerden söz etmiştir. 

Bakire tanrıça Athena'ya yakınlığına karşın, 7, ataerkil bir sosyal 

yapısı olan kadim Roma'da kullanılışının göslerdiği üzre ataerkillikle 

de bağlantılıdır. Roma 7 tepe üzerine kurulmuştur (bu, başka pek çok 

yer için de söylenebilir). Yedi, Roma köylüsü için uğurlu sayıydı ve 

devletin sürekli genişlemesini garantiler. Roma septemgeminata (yedi

katlı Roma) bu inanca işaret eder. Kirkevari oyunlarda bile 7 şans sa

yısı olarak kullanılırdı, Roma'nın yedinci Olimpiyat oyunlarının ilk 

yılında kurulduğu söylenir. Bu yalnızca bir rivayet olabilir, ama ye

diliyle bağlantılı düzinelerce oluşum vardır: örneğin devletin yöneti

minde kilit rol oynayan 7 insanın oluşturduğu grup olan septemvira

tus (bugün bile Alman yasalarına göre bir dernek kurmak için 7 kişi 
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Bilgelik Tapınağı'nın 7 basamağı. Tapınak "Sırlar Dağı"nın içinde gizlidir. jung 
Sinıya ve Psiholoji'de şunu söyler: "Felsefe taşı dünyanın derinliklerindedir ve çı
karılıp temizlenınesi gerekir." Köşelerde 4 element vardır. Dağın üstünde yük
selen burçlar kuşağı zamanı temsil eder. Basamaklann önünde, sağda, kandırıl
mış bir adam (gözleri bağlıdır); solda ise kendisini doğayı incelemeye adamış bi
lim adamı durmaktadır. Bakır üzerine oyma, Michael Spacherus, Cabbala specu
luın artih naturae in a1chyınia (1654). 
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Gülhaçlann temel sayısı olarak yedi. Geheiıne Figuren der Rosenkreuzer'den (Al

tona, 1785-1788). Gülhaçbnn temel metni 01yınische Hochzeit Ch1istiaııi Ro

sencreııtz (1616) bütünüyle 7 sayısına göre düzenlenmiştir. 
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gerekir). Roma yedilileri az çok bu dünyaya aitti ve Roma panteonun

da hiçbir tanrısal yedili kurulmamıştır Ama Tanrı'ya "septemplex 

spiritus qui in tenebris lucebat, sanetus semper" (yedikatlıdır karanlı

ğı aydınlatan kutsal ruh) diyen Romalı kilise babası T ertullian, erken 

dönem Hıristiyanlıkta 7'nin önenlini çok güzeli ifade etmiştir. 

Bununla bir1ikte Hıristiyanlığın ilk zamanlarında çok sayıda gi

zem kültü Roma Imparator1uğu'na girebilmiştir ve çoğu da tanrısal 

ve ruhsal varlıkların eski yedililere bölünmesinde kullanılmıştır An

tikitenin sonlarında Mısır'da asayı 7 kişinin taşıması, 7 gezegen ve 7 

günle bağlantılıydı. Bunların isimleri Roma üzerinden Fransa'ya ulaş

mış ve oradan da Anglosakson ve Germenik geleneklere girmiştir: 

yani günümüZde kullanılan haftanın günleri sun [güneş] (Sunday/Pa

zar") ve moon [ay] (Monday/Pazartesi) ile başlayan astral tanrıların 

isimleriyle bağlantılıdır. Mars Fransızcada mardi olmuş, Ziu = Thiu 

belli bir oranda Mars'ı çağrıştırdığı için de lngilizcede Tuesday [Salı] , 

A.ınancada Dienstag'a dönüşmüştür. Bunu Merkür (.Fransızcada hala 

mercredi, lngilizcede Wednesday [Çarşamba], "Odin'in günü"), Jüpiter 

(Fransızcada jeudi, lngılizcede Tunar'dan gelen Thursday [Perşembe] ,  

Almancada Donar'dan gelen Donnerstag) , Venüs (Fransızcada vendredi, 

tanrıça Freya'nın adından hareketle Tngilizcede Friday [Cuma] ,  Alman

cada Preitag) izler ve son olarak da Saturday [Cumartesi] Satüm'ün 

adına dayanır. Tanrıların gezegensel gökler -C.zerindeki kadim ege

menliği, Hıristiyan gnostik gelenekte daha aşağıdaki 7 göksel küre ile 

şeytansı güçler (Hıristiyanlık öncesi tanrıların yerine geçmiştirler) 

arasındaki ilişkiye çevrilmiştir Böyle görüşler diğer gnostikler gibi 

7 başyargıcı (yani "gezegenler"i) maddi dünyanın lideri olarak kabul 

eden Ophitelerde de bulunur; gezegenler sırasıyla, bazen kötücül ka-
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dın şeytan Ruaha gibi bazen dişı olarak gözüken daha yüksek ruhlar 

tarafından yönetilirler. Mandean gnosizminde bu ruhların hepsi kötü

dür, çünkü 7 ,  Mandeanlar için tehlikeli bir sayıydı: bir Mandean kut

sal metni 7 baştançıkarıcının Adenı'in bütün çocuklarını baştan çıkar

d1ğın1 ileri sürer. 

Batı Avrupa'daki dinler tarihi açısından daha da önemli olan 7'nin 

çok etkili olmuş olan Mitras kültündeki rolüdür_ Mitras esasında lran 

güneş tanrısıdır, ama yaklaşık olarak ortak çağ1n başlangıcında, 

onunla bağlantılı olan kült gizemci bir din olmuştur. Mitras gizemle

rinde ruh, 7 gezegensel gök yoluyla ilahi varoluşa yükselmiş düşün

cedir. Bu yükseliş, sembolik olarak uslanın geçıuesi gereken 7 kapıy

la temsil edilir, her kapıda giysinin bir parçasını bırakmak insan ni

teliklerinden art arda kurtulmayı sembolize eder. Bu ayinin kökenle

ri, lştar'ın yeraltı dünyasına gittiğinde 7 kapının her birinde bir giy-

siyi bıraktığı kadim Babil'e kadar uzanır. Mitras gizemlerinde ustalar 

en sonunda, çırılçıplak ve bü.tün tnaddi sıfatlardan kurtulmuş, ruhsal 

dünyada yeniden doğmaya hazır olarak sekizinci kapıya, Işık Kapı

sı'na ulaşırlar. Bu kültle bağlantılı olan kefaret ve arınma ayinleri tah

min edileceği gibi ayın yedinci, ondördfıncü, yirmibirinci ve yirmi

sekizinci günleri düzenlenirdi. Romalı askerlerce Almanya ve Britan

ya'ya getirilmiş olan ve belli belirsiz bu gizem kültünün hatıralarını 

içeren sekseğe benzer bir oyun vardır: bu oyunda (bugün hala oynan

maktadır) yere çizilmiş, merdivene benzer bir şeklin üzerinde tek 

ayakta sekilir ve sekizinci karedeki son durağa çeşitli adlar alunda 

cennet ya da cehennem denir. 

insanın yıldızlı göksel kürelere yükselişine ilişkin kadim görüşler 

gibı, Mitras kültüne kabulün 7 derecesi de Hıtistiyan 7 katlı araf kav

rayışı temelinde biçimlenmiştir, ama daha da önemlisi bunlar, genel 
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llk insan olan "yeıyüzünün evladı" 7 cennet boyunca sürecek bir yolculuğa çı

kıyor; burada Yenisey'de bir şaman davulunun dış yüzeyine çizilmiştir. Dış 
çemberde 7 küçük çıkıntı vardır; içteki çemberde 7 noktada çıkıntı ve seki

zinci noktada da bir kuş bulunmaktadır: Eliade'ye göre bunlar sırasıyla, çok 

güzel düzlüklerine ve gök tannsının 7 oğluna gönderme yapmaktadır. 

Erken Han dönemine (MÔ 206 8) ait bir Çin kil tuğlası üzerindeki 7 dallı mi

tsel ağaç. Hans Findeisen'e göre, bu, şamanın tırmanarak 7 cennete ulaştığı 7 

farklı yükseklikteki dallanyla Kozmik Ağaç'ın ilk temsili olabilir. 
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olarak kabul edilmiş olan gizemli yoldaki 7 basamak kavramının ha

bercisidirler. Bununla birlikle Sibirya şaman kültlerinde de benzer 

bir kavramla karşılaşılabileceği unululmamalıdır. Şaman ayinlerinin 

dayandığı kozmik kutupta 7 kesik vardır ve Samoyed şamanı görevi

ni üstlenmeden önce 7 gün 7 gece bilinçsizce yatar; aynca 7 benekli 

nıantar yiyebilir ve 7 (ya da 9) içeren ayinler düzenleyebilir. 

Yedikatlı yol dinler dünyasında en yaygın görüşlerden birisidir; 

Flaman gizemci Ruysbroek gizemci yükselişin 7 basamağıyla, lranlı 

şair Attar onikinci yüzyılın sonlarında ruh kuşlarının 7 vadi boyunca 

süren yolculuğuyla, Iraklı Sufi Nuri (y. 900) ruhsal kalenin 7 duvarı

nı betimleyerek ya da Avilalı Azize Teresa 7 içsel kaleyi görselleştir

erek bu görüşü ifade ederler. Yolun bütün bu betimlenişlerinin arka

sında, eski 7 cennetsel gök boyunca yükseliş fikri yatar. 

Az önce söz edilen Attar ve Nuri'den anlaşıldığı üzre lslam 7'ye 

çok önemli bir rol vermiştir; San1i kökleri bir yana kadim lran gele

neklerinden kaynaklanır bu durum. Gerçekten de iki kültürel bölge 

arasındaki değiş tokuş çok canlıydı ve bütün bir lran, tslami kültürel 

geleneğinin biçimlenm.esine katkıda bulunmuştur. Örneğin Mitras 

kültü lran'dan gelmiştir ve Herodot, lran'da her birinin kendine ait 

ateş tapınağı olan 7 kabile olduğundan söz eder. Aynca lranlıların 

dünyayı 7 iklime ayırdığı da bilinmektedir ve lran'ın ulusal destanı 

olan Firdevsi'nin Şehname'si (Krallar Kitabı, MS 1000 yılından kısa 

bir süre sonra yazılmıştır) Rüstem'in 7 kahramanlığını ve Isfendi

yar'm becerikliliklerinden oluşan başka bir yediliyi anlatır. Şah Gür

şap 7 oğulla kutsanmıştır ve Giv 7 yıl boyunca konuğunun çevresin

de dolanmak zorundaydı. 

7'nin bu rolü kadim Zerdüştçülükte de açıkça kabul edilmiştir: 6 
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Amesha Spentas, yani kılavuz ruh, adalet ve iyilik tanrısı Ahura Maz

da'nın bür-ünlemesiyle bir yedili oluşturur. 1\rda Viraj l\Tame adlı lran 

kitabında ruhun öte dünyaya yükselişi betimlenirken Viraf, hedefine 

ulaşmadan önce 7 gün yolculuk yapar. lran'da sayısız gelenek 7 sayı

sını kullanır: örneğin insan heft endam, 7 çıkıntılı (yani 2 ayak, 2 

kol, karın, göğüs ve baş) olarak betimlenir. Özellikle düğün törenle

rinde özel işleri 7 insan yapmalıdır (Benzer şekilde Pakistan'da, gelin 

elbisesinin dikılişinde ilk 7 kesımi 7 mutlu evli kadın yapmalıdır). 

Eğer birisi hastalanırsa 7 evden bir yemek toplanır ve hastaya verilir, 

böylece iyileşeceği düşünülür. Modem zamanlarda, kadınların ayarla

dığı özel bir dinsel yemek, Fatıma adındaki 7 kadından sadaka olarak 

alınanlarla hazırlanır. Pek çok tarif 7 malzemeyi esas alır; heft maghz, 

"7 dane," baden1ezmesine benzeyen bir tatlıdır; 7 tür turşu, salaınura 

yapılmış sebze vardır. lran Yeni Yılı olan nevruz ilkbahardaki gündö

nümünde kutlanır, evde adlan s harfiyle başlayan 7 nesne sergilenir. 

Kaligrafinin 7 tarzı vardır. 

lslaın en baştan beri 7'nin öneminin farkında olmuştur. Kur'an'a 

göre Allah cenneti ve dünyayı 7 katlı yaratmıştır. Hac sırasında, Mek

ke'deki Kabe'nin çevresinde dönmek demek olan tavaf 7 kez yapılmak 

zorundadır ve Safa ve Merve durakları arasında 7 şavt, gidiş dönüş 

yapılır ve hac'cın sonunda Mina yakınlarında her defasında 7'şer taşla 

olmak üzere 3 defa şeytan taşlanır. Gelenek, "askıya alınınış" 7 met

hiyeyi, muallakat'ı, !slamiyet öncesi Arap şiirinin hazineleri olarak 

korumuştur (ama bu şiirler yuvarlak bir sayıyla başlayabilirler). Bu

lıari'nin aktardığı bir hadis'e (gelenek) göre 7 büyük günah vardır. 

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden beri bilinen 7 Uyurlar Kur'an'da ela 
(18:21) ortaya çıkar ve "sekizincisi köpekleri olan" bu dindar gençle

rin adları, hem lslami hem de Doğu Ortodoks Kilisesi geleneğinde 
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7 Uyurlann adlarından yapılmış bir Türk nazarlığı, ortadaki köpekleridir. On

dokuzuncu yüzyıl. 

çoğu kez çok güzel bir kaligrafiyle yazılmış olarak nazarlıklarda kul

lanılır. Sure 15 187,  büyük bir olasılıkla iki kere vahyedilmiş olan 

"Fatiha"nın 7 ayetine gönderme yapan 7 mathani'den, "ikiye çoğaltıl

mış olanlar"dan söz eder. Kur'an'ın surelerinin pek çoğunun başında 

bulunan Arap alfabesinin gizemli, bağlantısız harfleri arasında hm bi

leşimi 7 kez gözükürı bu daha sonra habibi Muhammad, "sevgili Mu

hamrned'im" anlamında yorumlanmıştır. Selam (barış) sözcüğü de 7 

kez ortaya çıkar. Kur'an'ın 7 içsel özelliğinden bahseden i1k hadis'ler

den biri, daha sonra gizemci metinlerde ve Şii esoterik yorumbili

minde çok vurgulanmıştır. Kur'an'ın ezberlenişinin 7 doğru biçimi 

vardır ve Mekke'ye hacca gidilirken hacı adayı belirlı bir yerde 7 kez 

"Allahu ekber" (Allah her şeyden büyüktür) dıye haykırır. "Fatiha"da 

hiç geçmeyen Arap alfabesinin 7 harfi daha sonra büyüde ya da sihirli 

karelerin ya pırnında kullanılmıştır. 

Ondördüncü yüzyılda lran'da ortaya çıkan bir Mü.._slüman mezhebi 
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olan I-Iurufiler sayıbilin1sel spekülasyonda özellikle aktiftirler. 1-Ier 

şeyin harfler ve harflerin sayısal değerlerini içerdiğine inandıkların

dan, çok kolay bir biçimde Kur'an'daki yedililerde insan yüzünün, sa

çının ve bedenin geri kalan kısmının 7 kısmı arasında bağlantılar ku

rarlar. 

7, Sufılerce özellikle çok sevilir. Geç dönem Sufilik, gizemcilerin 

ruhsal güçlerini üzerinde yoğunlaştırdıkları bedenin 7 Ietafet'inden, 

hassas noktasından söz eder; bunlar Hint gizemcilik sistemlerindeki 

chahras'la bir paralellik taşır. Sufiler, letafet aracılığıyla derin ı:lüşün

meye dayanan kesintisiz duaları sırasında bilincin daha yüksek ve yü

ce düzeylerine ulaşabilirler. Bu l etafet ,  Tann'nın, Adem'den Muham

med'e kadar 7 büyük peygamberde kendisini dışavuran 7 temel niteli

ğıyle ilişkili görülür. Bu nedenle yedililer rüyalarda önemlı bir rol 

oynar: gizemcinin 7 mum görmesi 7 ruhsal kaftanla ödüllendirilmesi 

demektir, vb. Sufi kardeşliklerinden birisi olan Ticaniye'de, belirli 

bir duanın yedikatlı yinelenişinin, Hazreti Muhammed' in bunu yapa

rak kendisine yakaran müritlerinin toplantısına bizzat katılmasına yol 

açtığına inanılır. 

lslamda mistık hiyerarşi 7 derecelidir, en yüksek varlık kutb (ku

tup) yani yaratılışın ekseni ve en düşük olanı 4000 gizli ermiştir. 7 

ermişli gruplar çok sık gözükür; bir örnek vermek gerekirse, Fas'ın 

Marakeş şehri 7'nin özel koruması altındadır. Bu gruplara paralel ola

rak Sufi tarihinde ve folklorunda din şehidi olarak görünen erdemli 

kadın yedilileri vardır (7 şehit nosyonu Hıristiyan gelenekte de bilin

mektedır). 

Popüler deyimler 7'yi içeren deyişlerle doludur. lran'da kediler 7 

canlıdır ve yavrularını 7 defa farklı yerlere taşırlar. Göksel küreler 
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"7 değirmen" ve Büyük Ayı takım yıldızı (Ursa Major) "7 taht" olarak 

bilinir. "7 ınollanın işini yapmak," "hiçbir şey becerememek" anlamı

na gelir ve Almancada birini "7 kile bezelye" (durclı sieben scheftel) 

aracılığıyla birileriyle ilişkilendirmek çok büyük bir mesafe olduğu

nu belirtirken, Iranlı, olumlu ya da olumsuz bir şeyden söz etnıeden 

önce şöyle diyecektir: "Onunla (dinleyiciler) arasında 7 Kur'an (ya da 

7 dağ) var sanki." 

Kitaplar ve masallar çok sık olarak yedili oluşturacak şekilde der

lenirler; 7'nin edebiyattaki kul1anımının en önemli örneğin Niza

mi'nin Hefl Peyker (7 Çehre) adlı destanıdır. lranlı şair bu yapıtında 

kahramanın her günü nasıl başka bir prensesi ziyaret ettiğini ve gü

nün, ilgili yıldızın, yıldızın renginin, güzel kokunun ve diğ:r etkile

rin astrolojik bilgeliğin kurallarına göre nasıl değerlendirildiğini an

latır. Orta Çağ Avrupa'sında çok popüler olan Yedi Bilge Usta'nın 

hikayelerini ya da Sinbad'ın 7 yolculuğunu da unutınamak gerekir. 

Bir de Yedi Umman denilen kitaplar vardır (bir tanesi, Farsça retorik 

sistemine giriş olarak 1827 yılında F. Rückert tarafından Almancaya 

çevrilmiştir ve hala Farsça retorik figürlerine en iyi giriş kitabıdır). 

Ayrıca Yedi Sema ya da Yedi iklim denilen rısaleler vardır ve bu Farsça 

eserler adlarının çağrıştırdığı gibi coğrafi incelemeler olmayıp edebi

yatın farklı türlerine ait risalelerdir, adlarındaki 7 bütünlüğü ifade 

eder. 

Bununla birlikte 7, _en çok lsmaili mezhebinde önemli olmuştur; 

bu mezhebe Yedinci Şiiler de denir, çünkü son imam (topluluğun li

deri), Muhammed'den Ali'ye ve şehit edilmiş olan oğlu Hüseyin'e uza

nan imamlar zincirinde yedincidir. Bu genel hava içinde, onuncu yüz

yıldan beri büyük yedililerin biçimlendirdiği önemli bir felsefi litera

tür ortaya çıkmıştır; bu güçlü Helenistik-gnostik etkilerin altındadır. 
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Enoş, Nuh, lbrahım, ishak, Yakub, Musa ve Isa dünyanın, yani Bilge

lik Evi'nin 7 sütunu ya da 7 çobanıdır. Vahiy 7 döngüsel dönemde 

gelir ve yedinci, son peygamberi izleyen iınam dirilişi başlatacaktır. 

lsmaıli filozoflar, ilahi yaraıılış sözcüğü kun fayakun'un (knfylmn yazı

lır), "Ol! ve olur"un 7 harfindeki 7 ezeli çeşmeden akan ilkeleri bilir

lerdi; ezeli sisten önce 7 cennet sonra da 7 yeryüzü doğdu. 7 büyük 

peygamber 7 göksel küreye karşılık gelir, her peygamberin 7 yeryü

züne karşılık gelen döneminde 7 imam ortaya çıkar; her peygamberin 

1 2  burca karşılık gelen 1 2  vekili vardır ve her imam için 12 "ada"ya 

karşılık gelen 12 hüccet (kanıt) bulunur Londra'da, Güney Kensing

ton'daki yeni lsmaili Merkezi'nde bulunan yedigen çeşme bu görüşle

rin sanatsal bir biçimde simgelenişidir. 

lsmaili görüşlere yakınlığıyla bilinen Easra'daki Saflık Kardeşliği 

insanlara 7 bitkisel ve 7 ruhsal beceri atfeder ve yaratılışın llk Zeka 

aracılığıyla kendisini Tanrı'dan 7 basamakta duran insana kadar göz

ler önüne serdiğini iddia ederler. Onbirinci yüzyılda yaşamış lsmaili 

filozof Nasir-i I Iüsrev bütün evreni maddi ve ruhsal yedililere böl

müştür. lsmaililerin bir yan kolu olan Dürzi topluluğunda yedikatlı 

bir emirler dizisi vardır. Şii lslamdan çıkan başka bir gelenek olan 

Babailik de 7'nin önemini vurgulamıştır: ondokuzuncu yüzyılın başla

rında lran'da bu akımı kuran Bab'a ("kapı"), Ali Muhammed olan adı 

yedi harflı yazıldığı (lymhmd) için " 7  harfli" denilir. 

7, Hindistan'da çok sık ortaya çıkmıştır Gerçekten de, 7, 3'ün ya

nı sıra, Veda1ar'daki en önemli sayıdır. Özellikle de 7 eşi, annesi ve 

kız kardeşi, 7 alevi, ışığı, dili olan, kendisine yedikatlı şarkılar ada

nan ateş tanrısı Agni ile bağlantılıdır. Güneş tanrısının 7 atı arabasını 

gökler boyunca çeker. Rigveda, 7 yıldızdan ve tanrıların içeceği olan 

cennetsi soma' dan oluşan 7 dereden söz eder. Fırtına ve yağmur tanrı-
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sı tndra "7-katil"dir ve dünya 7 kısımdır, mevsimler 7 tanedir ve 

cennette 7 orman bulunur; okyanusun 7 en derin yeri vardır ve ortak 

merkezli 7 kıtadan söz edilir. Kadim Hintlilerin 3 ve 7'ye duyduklan 

bu yakınlık, Rigveda'da iki sayının kombinasyonunda da görülür: 7 

ırmak 2 l'e çıkar ve ineğin bile 3x7 adı vardır. "Tanrıların diyarında 

ve ben'in diyarinda ne varsa hepsini 7 dizeli ilahilerle ele geçirecek," 

der Satapata Brahmana (IX 5, 2, 8). Böylesine önemli bir sayının ayin

lerde de kullanılmış olması çok doğaldır - örneğin evlilik ayininde 

ateşin çevresinde 7 adım atılır. 

Böyle kadim Hint kavramlarının Budizmden alındığı açıktır. Yeni

doğan Buda, bunun son doğuşu olduğu gerçeğini ifade etıuek için 7 

uzun adım atar. Arınmayı 7 yıl boyunca arar ve meditasyon için altı

na oturmadan önce Buda ağacının çevresinde 7 tur atar. Budist cenne

tin 7 terası vardır Ye 7 dinsel iş bu hayatta inanana meyve verecektir. 

Bilin1sel dünyada 7, geç dönem Budist literatürde sayıların 7 atonıdan 

7 en küçük parçacığa, 7 küçük parçacığa, 7 parçacığa ve en sonunda 

da 101x4x2 = 7 10 birimden oluşan mile ulaşana dek inanılmaz bir bi

çimde birikmesinin temelini oluşturur. 

Japonya' da yaygın bir inanca göre 7 tanrı iyi şans getirir. Alma.n

lara g�re 7 kutsal bir sayı olmayıp Older Edda'da yuvarlak bir sayı 

olarak ortaya çıkar: "Soğuk ülkede 7 gün boyunca atlarımızı tırıs sür

dük, 7 gün denizin üstündeydik ve üçüncü bir 7 gün de çıplak bozkır

larda yolculuk yaptık." Anlaşıldığı kadarıyla 7 ,  bir yandan Mitras 

kültleri, öte yandan Hıristiyan rnisyoner etkinlikleri aracılığıyla Al

ınanca konuşulan ülkelere ulaşmıştır ve çeşitli bağlaınlarda, mevcut 

9'un yerini almıştır. 

7'nin bir büyü sayısı olarak uzun süredir kullanıldığı, büyü ve 
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Caynacılann kozmografik diyagramı. Evrenin insan-biçimli bir varlık oldugu 
düşünülür. Tannla�, baştaki ve taçtaki cennetsel saraylarda yaşarlarken, aşağı 

"gövde" 7 katlı bir yeraltı dünyasından oluşur. 
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öze1likle de simyadaki süreçlerden açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle 

Süleyman'ın 7 Mührü lslami büyüde çok sık kullanılır ve 7 harften 

oluşan garip, gizemli Abraxas (Abraksas) adı da önemli bir rol oynar 

Formüllerin etkili olması için 3 ya da 7 kez, hatta bazen daha fazla yi

nelenmesi, simyacının laboratuvarında yinelenen önemli süreçlerden

dı. 

7, kadim tıptada önemliydi: Hipokratik gelenekte, 7 sayısının has

talıkları ve bedende yıkıcı olabilecek her şeyi yönettiği söylenir. An

tikite dönemi hakimleri acı verici hastalıkların 7 gün ya da 7'nin katı 

sürdüğünü bilirlerdi. Pisagorcular 7'ye "dönüm noktası" derlerdi ve 

bütün günlerin, ayın yedinci ve ondördüncü günleri dahil olmak üze

re eleştirel olarak 7 ile bölünebileceğini düşünürlerdi. Böyle görüşler 

halk tıbbında varlıklarını sürdürmüştür: Almanya'da domuzların ko

leraya yakalann1aması için 7 gün boyunca çirişotlu su içirilmesi ve 

bu suda yıkanılınası gerektiğine inanılır. Alman folklorunda 7 kız 

kardeş ateş cini olarak ortaya çıkar ve iyileşme 7 ya da 9 gün ya da 
hafta sürer. Süregiden belirli hastalıklardan kurtulmak için 7 Ye 3 

içeren formüllerin ezberden söylenmesi öğütlenirdi, örneğin şu orta

çağ Alman duasında 3 kez yinelenmiştir: 

}last du eines von den 77 Gichtern, 

so gesegne ich es dir. 

Es gehen drei heilige Manner herfür: 

Der erst isL Gott der Vater, der zweite Gott der Sohn, 

der dritte ist das Marienkind, das dir deine 77 Gichter wegnimmt. 

(77 guttan birine yakalandıysan kutsarım seni. 

üç kutsal insan geliyor: 

llki Tanrı Baba, ikincisi Tann Oğul 

üçüncüsü senin 77 gutunu alıp götüren Meryem'in oğlu.) 
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Böyle yedikatlı yinelemeler saçma fonuüllere kadar geniş1etilebi

lir; örneğin Trachtenberg Yahudi Büyücülüğü ve Batılinancı'nda şunları 

aktarır: yüksek ateşi düşürmek için, "7 palmiye ağacından 7 diken, 7 

direkten 7 talaş, 7 köprüden 7 çivi, 7 ocaktan 7 kül, 7 kapı oyuğun

dan 7 kepçe toprak, 7 gemiden 7 parça zift, 7 avuç kimyon, yaşlı bir 

köpeğin yüzünden 7 kıl alınır ve bükülmüş beyaz iplikle gömleğin 

boyun kısmına dikilir. Cadıların neden olduğu hastalıklardan kurtul

mak genellikle 7 yıl sürer ve Beyaz Leydi gibi eski, korkunç görünen 

şatoların hayaletleri yedi yılda bir ortaya çıkma eğilimindedirler. 

Büyülü 7'nin daha zararsız kullanımları da vardır. Ba·vyera'da 7 

yaşından küçük kızların eğirdikleri ipliğin 7 yaşındaki çocuklar için 

özellikle uğurlu (Siebenjcıhresgam) olduğu düşünülür ve gizli servet 

gibi görülürdü. 1-Iatta siyah horozun yedi yaşından sonra içinden ej

derha çıkacak bir yumurta yumurtlayacağına inanılırdı. 

Yaygın kullanımından dolayı 7 ,  "çok" anlamına gelen belirsiz yu

varlak bir sayı olmuştur. Yorumcu Donatius Tyconius Kutsal Metinle

rin Yorunıu lçin -Yedi Kural adlı incelemesinde stereotip sayının sembo

lik olarak ele alınması gerektiğini ifade etmiştir: işte bu nedenle çok 

sık bir biçimde 7 rüzgar, 7 deniz, 7 iklim, 7 çağ ya da Doğu gelene

ğinde 7 çöl ve dünyanın 7 harikasına paralel olarak 7 en bilge insanla 

karşılaşırız. Şairlere 7 doğuın yeri ya da 7 mezar layık görülür (ka

dim Yunanistan'da 1-Iomeros, ortaçağ Anadolu'sunda Yunus Emre). 7 

içeren sayısız yer adı aynı zamanda bir çoğulluk ifade eder: Sieben

bürgen (Yedımeşeler), Sacelele ("Yediköy," Romanya'da) ya da Yediku

le (eskiden lstanbul'un çevresındeki kale). Benzer şekilde llydra'nın 7 

başı vardı ve Ajax'ın kalkanı 7 kattı ve 7 dağın arkasındaki 7 cücenin 

unutulmaması gerekir ve yine m8sallarda 7 kuzgun, 7 küçük keçi ya 

da beyaz atlara binmiş 7 atlı bulunur. Flermann Löns'in şarkısında ol-
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duğu gibi şairler 7 yıllık bir zan1an dilimini çok uzun zaman yerine 

kullanırlar: 

Roseınaıie, Rosemarie, siebenjahre mein l Ierz nach dir schıie .. 

(Rosemary, Rosemary, kalbin1 yedi yıldır senin için ağlıyor.) 

Börries von Münchhausen'in Isırganotunun Tür/?üsü'ncle, ısırgano

tu, sevgilisine verdiği sözü tutmadığını krala hatırlatmak için 7 yıl 

boyunca yolun kenarında durur. Hatta şöyle çocuk şarkıları vardır: 

Wver will guten Kuchen backen, 

der rnuss haben sieben Sachen. 

(Cüzel bir kek pişim1ek istiyorsan 

7 şeye ihtiyacın olacak) 

Almanca ve lngilizce romanların, yazı derlemelerinin adlarına 

şöyle bir göz attnak bile (üçlenıenin ötesinde) yedililerin onemini 

görnıek için yeterlidir: (�ottfried Keller'in Fdhnlein der 7 Aufrechten'i 

ve   gnes Miegel'in Fahrt der 7 Ordensbrüder'inin ikisi de 7 kahraınan 

ve sadık insanın çevresinde dolanır. Dansçı ve koreograf Mary Wig

nıan 1921 yı1ında "I--Iayatın Yedi l)ansı"nı yaratırken, Nietzsche, bütü

nüyle gizernli deneyimin yedinci aşan1asıyla aynı havada olan Sicbente 

Einscunheit'i, yedinci yalnızlığı yazıyordu. 

Ve scın olarak bir Arap alasözü, asla fazla alınmaması gereken 7 

şeyden söz eder: "iyi yüreklilikle önerilen ekmek, kuzu eti, soğuk su, 

yun1uşak elbise, güzel koku, rahat yatak ve benzeri gUzel her şey." 
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8 
Antikitede 8 sayısının salt ınatematiksel nedenlerle ilginç olduğu 

cüşl'ınüll�ırdü: kadim Yunan maternatikçileri l'den büyük her tek sayı

nın karesinin, belirli bir sayının S'le çarpın11nın birle toplannıasına 

eşit olduğunu keşfetmişlerdi: yani 52 = 2 5  = (3x8)+ 1 ,  bunun formülü 

de uı 
= (nx8)+ 1 idi. Ayrıca 1 'den büyük olan ve art arda gelen iki tek

sayının büyüğünün karesinden küçüğlln karesini çıkartırsak elde edi

lecek sayı her zaman 8'in katı çıkar: 92 -72 
= 81-49 = 32 = 4x8. Mimari

tasarımda sekizgen, kuhbelerin inşasında önemli olan kareden daireye 

geçişin ilk aşamasıdır. 

Aına 8, ilginç bir matematiksel konu olmaktan ötedir. Antikitede 

öneınli, şans getiren bir sayı olarak görülürdü: gezegenlerin 7 göksel 

küresinin ötesinde, sabit yıldızların sekizinci göksel küresinin olduğu 

düşünülürdü. "Tanrıların sayısı" olarak kullanılışı kadim Babil'e ka

dar uzanır. Babil tapınaklarında, tanrı, sekizinci kattaki karanlık bir 

odada yaşardı ve S'in Cennet'le işbirliği içinde olduğunun düşünülıne

si bu adetten kaynaklanıyor olabilir. Mitras gizemlerinde 7 ana kapı

nın ötesinde gizeınli bir sekizinci kapı olurdu; usta, bu "dönüşüm da

ğını" geçerek ölün1den sonraki aydınlık ruhsal anayurduna dönebile

cektir. 

S'in Cennet'le bağlantısı çağlar boyunca sürmüştür: Müslüman 

inancına göre, Tanrı'nın merhameti gazabından daha büyük olduğu 

için 7 cehennen1, 8 cennet vardır. Bu görüş, 1ran edebiyatında çok 
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rastlanan Heşt Behişt, "8 Cennet" adlı kitaplara konu olmuştur ve lran 

ve Müslüman Hindistan'da bahçelerin dörtkatlı ve sekizkatlı bölünme

si de bu görüşlen kaynaklanır. Anıt mezarların çevresindeki bahçeler

de bu bağlantı özellikle daha açıktır, çünkü Kur'an "altından ırmakla

rın aktığı bir bahçe" vaat eder ve 8 kısımlı bu bahçe cennetin sonsuz 

mutluluğunun habercisidir. Bahçeleri 8 kısma bölme adeti, ortaçağ 

lran edebiyatının en meşhur eserlerinden birisi olan ve 8 bölüme ay

rılmış olan Şadi'nın Gülistan'ına (Gül Bahçesi) aktarılmıştır. Daha 

sonra bu kitaba özenenler de aynı düzenlemeye bağlı kalmışlardır. 8 

cennetin yanı sıra lslam mitolojisi Kutsal Taht'ı taşımakla görevlendi

rilmiş 8 melek olduğunu kabul eder. 

8 sayısının önemli bir uğur sayısı oluşunun başka bir kaynağı da, 

Yakın Doğu'da, 8 uçlu yıldızla simgelenen 8 aydan oluşan bir Venüs 

yılının geçerli oldugu Elamitler olabilir. Beşgen gıbi bu yıldız da 

sevgi ve bereket tanrıçası lştar'ın sembolüdür. Buna, erken dönem Hı

ristiyanlığa aktarılmış haliyle, Roma'da SL. Priscilla Katakombların-

Kendilerine cennet vaat edilmiş olan Hazreti Muharnn1ecl'in 10 eşlikçisinin ad

]aıından yapıln11ş olan kaligrafik tasarım. Sekizgen tasanın cennete göndenne 

yapn1aktadır. Mısır, onsekizinci yüzyıl. 
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da, Bakire Meryem'in resminin yanında rastlanılır. Daha genel olarak, 

8 uçlu yıldızın ve sekizgenin ikisi de Yahudilerce ve sonra da Hıristi

yanlarca şans işareti olarak görülmüştür. 

lkinci bir başlangıç olarak sekiz, yedilinin hazırladığı ve tamam1a

dığı şeyin gerçekleştirilmesi olarak daha yüksek bır düzeyde ortaya 

çıkar. Bu nedenle Yahudi geleneğinde arınma günüdür. Daha önemlisi 

sünnet sekizinci gün yapılır: "Ve sekizinci gün çocuğun gulfesi sünnet 

olunacaktır" (Levililer 12 :3) .  

8, Hıristiyan yorunıcuların bu yeniden doğuş görüşünü benimse

meleri için uygundu: !sa Büyük Çile'nin sekizinci günü dirilmişti, bu 

da inançlı kişiye cennet mutluluğu ve ebedi yaşam vaat eder. Ayrıca 

lsa'mn adının Yunanca yazılışı 1/ IESOYS'm sayısal değeri SSS'dir, bir 

çarpım ve böylece katsal S'in güçlendirilişi. Ortaçağdan bir Alman te

olog olan Rechersbergli Gernot şunları söylemiştir: "üctonarius pri

mus in numeris cubicis est aeternae beatitudinis nobis in anima et 

corpore stabilitatem simul at soliditatem designans" ("Sekiz, ilk ınü

kemmel küp [23] olarak, sonsuz cennet mutluluğu güvencesiyle ruhu

ınuza ve bedeniınize damgasını vurur"). 

Kilise Babalarına göre sünnel, vaftiz ve diriliş, hepsinin kurtuluş 

hayatına girişi ifade edişiyle gizemli bir şekilde bağlantılıydı. Augus

tine'nin söylediği gibi vaftizcilik kalbin sünnetidir ve lskenderiyeli 

Kyril'e göre vaftiz günlınde, "biz vaftizcilikle ruhta ölür ve diriliş-te 

eşlikçilere dönüşürken yeniden dirilen lsa'ya benzeriz." Sünnet ve ye

niden diriliş günü olan sekizinci günle bu bağlantı, ortaçağ vaftiz ev

lerinin çoğunun sekizgen oluşunun bir nedenidir: çünkü vaftizcilik 

H.ırisliyan ilahi şefaati ve ebedi yaşamın cennet mutluluklarını vaat 

eder. Gerçekten de, Dante çok doğru bir biçimde llahi Ko1nedya'sında 
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Vaftiz evinin sekizgen biçimi vaflizden sonraki yeni hayatın sembolüdür (bu

radaki örnek Umbria, Visso'daki ondördüncü yüzyıldan kaln1a Santa Maria Ki

lisesi'ndendir). Cennetsi sayı S'in öneıni burada, köşelerdeki 8 küçük kolonla 

vurgulanmıştır. Erken dönem l lıristiyan düşüncesine göre lsa'nın yeniden diıi -

lişi Yaratılış'ın sekizinci gününü oluşlunlf ve sekizinci gün yapılan Yahudi sün

netinin önceden haber verdiği vaftiz, sonsuz yaşaına girişe işaret eder 

zafer kilisesini sekizinci göğe yerleştirir. 

lsa, Dağdaki Vaaz'ında 8 cennet mutluluğundan söz eder, ama ger

çekte sonsuz saadete giden yolun sekize bölünmesi fazlasıyla evrensel 

bir kavramdır. Kozmik dengeye giden soylu sekizkatlı yolu öğreten 

Buda gibi, Islarnda Sufiliğe talip olmanın temel kuralları da Cü

neyd'in Yolu'nun 8 cümlesinde ifade edilmiştir. 

Buc a'nın öğrelisinde ve Budizmde 8 ve katlarının sayısız kullanı

tnında açıkça gözüken uğurlu sayı olarak 8 fikrinin kökleri, 8 taç 
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•

Sekiz Çin müzik aleti. Kadim Çin' de bir sanatın, bilimin ya da dinin 8 sıfatına 

çok sık rastlanır: Budizmin 8 sembolü, bir bilginin ya da Konfüçyüsçülüğün 8 

aınbleıni, Taoculukta "ölünısüzler"in 8 sembolil. 

yapraklı lotusun şans ve sonsuz mutluluğu teınsil ettiği Hint gelene

ğındedır. Çin'de de S'e, yalnız Budizmın 8 sembolü olduğu için değil, 

Konfüçyüsçülüğün 8 değerli nesnesinden dolayı da çok saygı gösteri

lirdi. tyi örgütlenıniş yaratılanlar dünyasının sayısı 4'e bölünerek 

çift sayıların iki katına çıkarılması iki kat daha büyük bi.r gücün elde 

edilmesinde çok sık kullanılır 8 rüzgar, cennetin 8 sütunu ve yağ-
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Çin' de 8 ölümsüz: Chang Ko-lao eşeğin üzerinde, Chung li Ch'üan yelpazeyle, 

Han Hsiang flütle, Ho Hsien ku büyülü lotus çiçeğiyle, Lan Ts'ai ho çiçek sepe

tiyle, Li T'ieh kuai su kabağı ve tokmakla, Lu Tung-Piu kılıçla ve Ts'ao Kuo

chiu kastanyetlerle. Kadim gravürler. 
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mur bulutlarının 8 kapısı bulunur. Çift sayı olarak 8, pek çok gele

nekte dişil cinsle bağlantılıdır; Çin'de bile erkeğin hayatını belirler; 

erkek çocuk 8 aylıkken süt dişleri çıkar, 8 yaşında bu dişleri dökü

lür, 2x8 yaşında ergenliğ� erişir ve 64, yani 8x8 yaşında cinsel gücü

nü kaybeder Üstelik bir bilgin 8 özel simgeyle ayırt edilır iyi talih 

ve mükemmellik sayısı o1arak 8'1n uğurlu karakteri, I Ching'in 8x8 ""' 

64'lü düzenlenişinin temel nedeni olabilir. 

Pek çok durumda yukarda söz ettiğimiz gibi 8, güçlendirilmiş 4'ü 

ifade eder gibidir ve Alman tanrısı Odin'in atının 8 ayağı hızlılığını 

ifade ediyor olabilir Ama bu 8 ayağın, ufkun (asal sayıların ıki katı

na çıkarılması) ve yılın bölünmesine dair kadim Nordik kavramları 

Sol: 8 ayaklı an Sleipnir'in üzerindeki Odin. Gotland'daki meşhur resimli taşla

rın birisinden (VIII. Ardre Taşı, y. MÖ 1000). Eliade, 8 ayaklı atın şamanik 

atların en kusursuz örneği olduğunu söyler; Sibirya'da ve başka yerlerde bulu

nur, daima vecd deneyleriyle bağlanlıhdır. Nordik inançta 8 genellikle cadılık 

ve büyücülükle bağlantılıdır. Odin'in yüzüğü Draupnir'<len 8 yüzük çıkar ve 

Geirröd, kılık değiştirmiş Odin'i sekiz gün boyunca "iki ateş arasında" tutar. 

Sağ: Tibet büyll diyagramı. 8 baş, kare ve daire oluşturacak şekilde dizilmiştir. 

Bunlar Çin Tibet geleneğinde 8 rüzgann, gökyüzünün 8 sütununun ya da 8 
dağın, 8 kapının, vs. 'nin sembolü olabilir. Kadim bir gravür. 
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yansıtıyor alınası da olasıdır. Kadinı Alman geleneğinde 8 parmaklı 

tekerlek çoğu kez yılı sembolize etmek için kullanılırdı. 

Sekiz, gerçekle 7 günü olan bir hafta anlaınına gelen Almanca acht 

Tage (8 gün) deyiminde olduğu gibi yuvarlak bir sayı olarak da kul

lanılabilir. Aynı şekilde Fransızcada da "huitjours" (8 gün) vardır. Ja

pon geleneğinde 8,  "sonsuz sayılar"ı içerir ve antikitede Japonya'nın 

kendisine, sayısız adadan oluştuğu için kısaca "8 büyük ada" denirdi. 

Ama şans getiren özelliklerine karşın S'in popüler, dinde ve büyüde 

fazla rol oynamaması gariptir. Ama yine de, 8.8.88 tarihinde Alman

ya'da pek çok çift bu uğurlu günde evlenmek için belediye sarayına 

koşmuştur. 
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9 
9 sayısı çeşiLli biçimlerde yorumlanabilir. Bazen 9'ı acı ve kederle 

eş gören ve dokuzuncu mezmurun Deccal'i öngördüğüne işaret eden 

Petrus Bungus'un vurguladığı gibi katıksız olumsuz özellikler içerdi

ği söylenebilir. Ama 9 yine de, acı çekme ile bağlantılıdır, çünkü !sa 

gl"ınün dokuzuncu saati (güneşin doğu.şundan itibaren, yani öğleden 

sonra 3'te) ölmüştür. Nane [Latince nona'dan, çn] denilen bu saat, bi

zim hala kullandığımız noon'a [öğleden sonra] dönüşürken, özel bir 

keşişsel bağlılığın da işareti olmuştur sonradan. 

Klasik antikiteden beri bilinen başka bir yorum türü de, 9'un mü

kemıne1liğe yakınlığını vurgulamaktır: Truva 9 yıl kuşatılrnıştır ve 

Odysseus aynı süre seyahat etmiştir. Bu tür yoruınlar, kayıp gümüş 

para meselini (Lnka 15:8-10) esas alan ortaçağ Hıristiyan yorunıları

nın çoğunda görülür. Bu yorumlarda (ve Dante'de) bulunan n1elekle

rin 9 sıralanışı mükeınınel 3'ün yansıması olarak düşünülebilir, bu 

da her şeyi saran Tanrısal Bir1ik'in mükemmel 10 biçimini almasıyla 

tamamlanabilir. 9'un bu "cennetsel" yonuuunun bir başka yanı da 

8+ l'den türetilebilecek olan, çoğaltıln1ış ve zenginleştirilmiş olan 

sonsuz ınutlu1uktur. 

C�erçekte 9 sayısı, Saıni ve sunraki Yahudi-Hıristiyan dünyasında 

çok önemli bir yer işgal eLmez. Dahası, önemi 1-1int Germen ve Orta 

Asya (Türk-Moğol) gelenekleriyle bağlanlılıclır ve daha çok dünyanın 

kuzey kısmındaki uygarlıklarına özgü gibidir. Bunun sıcak yaz ayları-
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Katalan gizemci Ramon Llull'un (1235 1316) 1512'de Valencia'da yaynnla

nan Liber de a.scensu'sunda görüldüğü üzre, Cennet Şehri'ne çıkan 9 basaınak. 

1Jull ilk yazılarında lslami gizemci melinlerden hayli malzeme almış, ama bun

ları Hıristiyanlığa lıyarlaınaya kalkıştığı Tunus'ta Müslümanlarca taşlanmıştır 
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nın taın tersine çok soğuk 3 kış ayı yaşanmasının sonucu olduğu bile 

öne sürülınüştür, ama bu iddianın sağlam temelleri olduğu pek söyle

nemez. Bu geleneklerın çoğunda 9, göksel kürelerle ve 7 göksel kü

renin ve sabit yıldızlan içeren göğün üst kemerinin ötesinde olan en 

yüksek, dokuzuncu cennetle bağlantılıdır. lran ve Türk gelenekleri ve 

kitap adları çok sık olarak mih sipıhr'den (dokuz gök) söz eder. Mircea 

Eliade bunun, kadim kozmik bölgelerin üç katına çıkarılması olabile

ceği gibi, kozmik ağacın 9 dalına ait olabileceğini de işaret etmiştir. 

Bu, 9 katlı pagodaların Çin'de bu kadar yaygın olmasını da açıklaya

bilir. 

9'un benzer bir rolü, varoluşun 9 aşamalı olduğu Müslüman Saf

lık Kardeşliği'nin felsefesinde de gözlemlenebilir: bir Yaradan, 2 tür 

zeka, 3 ruh, 4 tür madde, 5 tür doğa, 6 yönün belirlediği fiziksel 

dünya, 7 göksel küre, 2x4 eleınenl ve son olarak hayvan, sebze ve 

mineral krallıklarının 3x3 hali. 

Bazı uygarlıklarda 9, ayın aşamalarıyla bağlantılı görülmüştür. 

Örneğin kadim Mexico'da, döngü kül-ayı'ndan hılal, ilk çeyrek, ve 

üçüncü oktanttan dolunaya çıkar ve tekrar kül-ay'a iner. Bu dönemsel 

hareketlerin temelinde bütün kozmosun çeşitli katmanlara bölünmüş 

olması yatar: ölüler diyarı 9 katlıdır ve yeryüzünün bir tür ara bölge 

olarak yerleştirildiği 1 3  cennetsi kat vardır. Bu 23 katla dünyanın ya

şıyla bağlantılı kutsal 5 sayısının toplamı ayın sayısı olan 28'i verir. 

Böylece, Mexico'da 9, ölüler diyarının, yeryüzünün ve -Avrupa ve 

Asya'daki geleneklerin tersine kadının sembolü olur. 

Kadim Meksika ıuitolojisine göre ölüler diyarının en a1t katında 

gözüken 9 ırmak kadim Çin'de de bulunur, ama burada 9, tipik erkek 

sayısı olup güçlendirilmiş 3'tür. Çin ölüler diyarının 9 ırmağı, ken-
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dilerini 9 başlı ejderha olarak açığa vururlar: bu ejderha mitsel kah

raman Yu tarafından öldürülür ve ardından kaplumbağa sırtına kazın

mış olarak ilk sihirlı kareyi getirir. Bu kare sayfa 29-35'de gördüğü

n1üz gibi merkezdeki S'i kuşatan 9 kısma bölünmüştür ve böylece bü

tün dünya 9'lu gruplardan oluşuyormuş gibi düşünülebilir: gök 9 

bölgedir; yeryüzünde 9 ülke; her ülkede 9 sıradağ, her sıradağda 9 

geçit vardır ve okyanusta 9 ada bulunur. Binlerce yıl önce müneccim

lerin yardımıyla kurulan Pekin şehrinde 8 sokağın açıldığı bir mer

kez vardır, yani şehir bile dokuzkatlı yapıyı yineler 

Alanların dokuzuncu noktayı oluşturan bir merkez çevresinde 8 

kısma bölünmesi başka uygarlıklarda da bilinmekteydi. Bu ideal for

mun başka bir yansıması belirli bowling oyunlarında lobutların ko

numunda bulunur ve topla 9'una birden aynı anda vurulması müthiş 

bir başarıdır ve bunu belirtmek için "süper" anlamına gelen Almanca 

aile Neune "9 [lobutun] hepsi" deyişi kullanılır. 

Çin geleneğinde 9 esas olarak cennet ve kozmolojik sorunlarla 

Solda: Göksel Kürelerin Uyumu. 9 göksel küre, üçbaşlı yılan imgesinin altında 

cennetten doğar Ye yeryüzünde son bulur. Her göksel küreye Musalardan bir 

karşılık gelir: Thalia (komedi) yeryüzüne aittir, Clio (tarih) Ay'a, Calliope 

(epik şiir) Merkür'e, Terpsichore (koral şarkı, dans) Venüs'e, Melpomene (tra

jedi) Güneş'e, Erato (aşk şiirleri) Mars'a, Euterpe (müzik) Jüpiter'e, Polyh

ymnia (kutsal şarkı) Satüm'e ve Urania (astronomi) sabit yıldızlar cennetine 

aittir. Sabit yıldızlar cennetinin üstünde, "Musalann lideri" (ınusagetes) Apol

lon göksel kürelerin uyumunu sağlar. Elinde klasik lir yerine bir barok müzik 

aleti olan viola da gamba tutmaktadır. Apollon'un üstünde Teslis'in üçgen 

sembolü vardır. Bakır üzerine oyma, Athanasius Kircher, Obeliscus Paınphilius 

(Roma, 1650). 
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lslam kozmolojisine göre evren 9 göksel küreden kurulmuştur. Yeryüzüne en 
yakın olan, üstünde Merkür ve Venüs'ün yer aldığı ay göksel küresidir. Güneş 
göksel küresi, 7 göksel kürenin ortasında dunlf ve bunun için de çoğu kez 
"Evrenin Merkezi" denir. Son 3 gezegensel küre Mars, Jüpiter ve Satüm'dür. 
Sonra sabit yıldızlara ait sekizinci göksel küre gelir. Buraya kadar yapı, Batlam
yus'unkiyle aynıdır, ama Harranlı astronom Thabit ibn Kurra (ö. 901), "gün
dönümlerinin düzensizliği" olarak saptadığı sorunu açıklayabilmek için buna 
bir dokuzuncu göksel küre eklemiştir ve Müslüman astronomların çoğu da 
onu izlemiştir. Bu dokuzuncu göksel küreye genellikle fe1eh el ej!ah, "göksel 
kürelerin göksel küresi" denirdi ve hiçbir yıldız içermediğine inanılırdı. 
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bağlantılı olsa da, insan bedeninin 9 açık ucuyla ve 9 tür uyumla da 
özdeşleştirilir. Bilge üstat lao-tzu'nun önemini vurgulamak için, an

nesinin ona gebe kalışından 9x9 yıl sonra doğduğu söylenir. 

Çinliler gibi Moğollar ve Türkler de 9 sayısını çok severlerdi. 

Türklerin önde gelen kabilelerinden birisi Dokuz Oğuzlar olarak bili

nirdi. lnsanlann önünde 9 kez eğilmek zorunda oldukları Moğolların 

Büyük Han'ı 9 sancakla ya da Cengiz Han' da olduğu gibi 9 Tibet ökü

zü kuyruğuyla kendisini bellı ederdı. Kutadgu Bihg'i (iyilik Veren Bil

gi) yazan, onbirinci yüzyıl Orta Asya Türk şairi Yusuf Has Hacib gıJn 

doğumunu, önü sıra 9 altın renkli sancağın taşındığı hükümdarın gö

rünüşüyle karşılaştırır. 9 göksel küreden söz eden Türkler, "9'dan öte 

hiçbir şey yoktur" derler. Bununla birlikte bu sayının daha önemli 

bir rolü vardır: ortaçağ Arap kaynaklarının aktardığı gibı 9'lu hediye

ler vermek adettir ve dokuz (9) basitçe "hediye" anlamına da gelirdi, 

çünkü -Moğol Hindistan'ında bile hediyelerin 9 parçadan oluştuğu 

varsayılırdı. Kırım Tatar Hanlığı'nın hükümdarları bile 9x9 � 8 1  par

ça hediye alırdı. Tılrk adetlerinin çoğunun sürdürüldüğü Moğol I-lin

distan'ında, vakanivüs Ebu'l fazl, tarkan grubundan bir memurun, 

suçlarının sayısının 9'u aştığı kanıtlanmadıkça cezalandırılmayacağını 

yazar. Sibirya Yakutları arasında ise şamanlar, büyü ayinlerine başla

madan önce arkalarına 9 n1asum erkek çocuk ve 9 masum kız çocuk 

yerleştirirlerdi. 

Verilen bütün bu örneklerden sonra 9'un Türkçe'de yuvarlak bir 

sayıya dönmesi anlaşılabilir bir olgudur. Örneğin "9 ayın çarşambası 

hep birlikte gelir," demek insanın üstlendiği işin güç bela tamamlana

bilecek kadar artmış olması demektir. "9 düğümle" bağlanan şeyler 

iyi korunuyordur. Dokuz köyden kovulan birisi her yerde düşünce

sizce konuşan bır garibandır ve bir insan ya da hayvana dokuz babalı 
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9 yavrusuyla Zümrüdüanka Çin'de iyi talih sembolüdür. 3'ün karesi olarak 9, 

çok güçlü bir yang sayısıdır. Zümrüdüanka (feng huaııg) bazLlanna göre eıil, 

feng ve dişil, huang elementlerin birliğini sembolize eder; başkalan da onu, eril 

gücün en kusursuz ınitolojik temsili olarak görürler. 

demek piç olduğunu söylemektir. Birisinin "9 köre 1 baston" olduğu

nu söylemek, onun, ıstırap ve elem anında tek gerçek yardımcı oldu

ğunu söylemektir. 

Benzer şekilde 9, Anglosakson ve Alman dünyasında da önemlidir. 

Galler'in ilk sakinleri olan Kelt Kimmerler yasal işlerde olduğu kadar 

günlük hayatta da 9'u kullanırlardı. Dokuz adım uzaklık ölçümünde 

kullanılırdı: böylece ateş evden 9 adım uzakta yakılabilirdi ve birisini 

ısıran köpek sahibinin evinden 9 adım uzakta öldürülebilirdi. Yalnız

ca 9 kişinin birlikte birilerine saldırması gerçek bir saldırı olarak gö

rülürdü. Aynı şeyler Alman hukukunda da geçerlidir: 9 adım yasal 
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Doğu Asya'nın binlerce yıllık 9 kuyruklu tilkisi. Belirli bir yaşa ulaştıktan sonra 

erkekleri baştan çıkarmak için kendisini bir genç kıza dönüştürür. B u  

gravürde sağdaki maymun Songaku yalnızca yüz yaşındadır, ama üflediği tüy

lerinden yüzlerce maymun üretebilecek güçtedir. Gravür, Japon sanatçı }loku

sai ( 1760 1849). 

bir ölçüdür ve vergiler 9 nesne (örneğin yumurta) içerir. Dokuz gün 

de genellikle yasal bir dönemdir·. boşanmış kadın 9 gün sonra eski 

kocasının evini terk etmek zorundadır; aynı şey kocanın ölümünden 

sonra da geçerlidir. Bir mülkün sahibi olma dokuzuncu kuşakta son 

bulur; ama bununla birlikte bir mülkü ya da mezarı 99 ya da 999 yıl· 

lığına kiralama adetinin 9'a ılişkin bu eski yasal özelliğin mi, yoksa 

100 ya da 1000 gibi mükemmel yuvarlak sayılardan kaçınmak için 

mı yapıldığı açık değildir. 

9\ın önemi Ingilizcede ve biraz azalarak da olsa Almanca deyim-
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lerde de korunmuştur. Böylece bir insan yapmak için 9 terzi gerekir; 

Alman masallarında 99 minik terzi ortaya çıkar ve birisinin "neun 

wie dich fress' ich zum Frühstück" (Seni kahvaltı niyetine 9 defa ye

rim) diye tehdit etmesinin zayıf birisinin sefil bir ifadesi olduğu ko

layca anlaşılabilir. Bir dikiş ilerde 9 kez kurtarır ve birisi iki dirhem 

bir çekirdek ortaya çıkarsa buna "dokuzlarla donanmış, "  denir. Ola

ğanüstü ınutlu olmak 9 .  Bulut'a erişmek [bulutların üstünde dolaş

mak, -çn] demeklir ve bu, modem Almancada Yedinci Cennet'e ulaş

mak diye ifade edilse de, eski Almancadaki 9'un yerine 7 kullanılma

sının örneği değildir. 

9 sayısı Kelt ve Alman masallarında ve mitlerinde çok sık ortaya 

çıkar. Kral Arthur, babasının gücünün dokuzııncu kısmıdır; 9 kral 

ona saygılarını sunmuştu ve 9 kahyası vardı; 3x3 gün hapse alllmıştı. 

Bir öyküde Alman kahraman 9 gün ve gece suyun altında soluğunu 

tutar ve aynı süre boyunca uykusuz kalır; mızrakla vuruşu başkaları

nın 9 mızrağı kadar güçlüdür. Halk masalları dokuz çoçugun doğuşu

nu hikaye eder ve 9 çocuğu olan birisi gücünün kanıtı olarak bununla 

övünebilir. Fareli Köyün Kavalcısı'nın çocukları flütünün dokuzuncu 

tonuyla büyülediği söylenır. Herkes kedilerin 9 canlı olduğunu bilir,  

ama "9 kamçılı kırbaç" ifadesi kırbaçlama cezası için olumsuz anlam

da kullanılır. Kedilerin 9 yaşına Yardıklarında kendilerini cadılara çe

virebildiği de iddia edilir ve Walpurgisnacht, l Mayıs gecesi cadıların 

99 (çoğu siyah) kedinin çektiği arabalarıyla Blocksberg'deki (Alman

ya'da Harz Dağlan'nda) buluşma yerlerine doğru yolculuk ettikleri 

düşünülür. 

Viking destanı Völuspa'daki kahin kadın şu şarktyı söyler: 

BHdiğim dokuz dünya, 
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Bildigim dokuz agaç, yüce ortadaki ağaç 

yeryüzünün tozu toprağında. 

Ve Shakespeare'in "tekinsiz kız kardeşleri" yineler: 

Üç kere seninkini ve üç kere benimkini, 

Ve üç kere daha, dokuz yapar 

Huzur\ Büyünün son<1 erişi. 

Alman mitolojisinde Odin 9 gün 9 gece ağaca asılır ve bu süre bo

yunca 9 şarkı söylemesini öğrenir. Tehlikeli kurt Fenris 3 zincir ve 6 

başka şeyle bağlanır ve tanrıların en bilgesi Heimdallr'ın 9 annesi 

vardır. Daha düşük bir sıralamadaki ilahi varlıklar nonad'lar ya da 
dokuzun katlan bıçiminde gözükürler; örneğin Alman Valkirileri 9 

tür elftir ve kadim Yunanistan' da Musalar 9 tanedir. 

Dokuz, Alman halkları arasındaki kurban törenlerinde de önemli

dir: ya 9 şey kurban edılir ya da kadim Danimarka'da olduğu gibı, 

her biri erkek olan 9 başın sunulduğu büyük kurban törenleri düzen

lenirdi. Önemli bir dinsel sayı olarak kadim 9'un önemi her türden 

büyü işinde kullanılmasına yol açmıştır. Thuringia'da kızlar 9 çeşit 

yemek atığı toplarlar ve sevdiklerinin ruhlarının onlara gözükeceği 

umuduyla geceyarısı bir masanın etrafında toplanırlardı. Almanya'da 

yeni doğan bir bebeğin 9 gün boyunca kendisini ya ölüme ya yaşama 

hazırladığı inancı çok yaygındır. İnsanların kendisini hayvana çevir

mesi ya da tam tersi, genellikle dokuzuncu günde yapılırdı, kuğu ba

kireler ve Valkirilerin 9 yıl sonra yer değiştirdikleri düşünülür. 9 sa

yısının hayaletlerle ve ruhlarla bu bağlantısı bir rüyayı 9 gün kimse

ye anlatmamayı gerektirir ve benzer şekilde birisi bir hayalete rast

larsa 9 gün boyunca bu karşılaşn1adan söz etmemesi gerekir. 

Büyülü sayı 9, belirli hastalıkların iyileşmesinde de rol oynar. 
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Iyileştirmede çoğu kez belirli bir edim 9 kez yinelenir; böylece büyü

nün etkisi altındaki kişi 9'dan 1 'e doğru geriye sayar ve bir kurdele

dekı 9 düğümün burkulmuş ayak ya da ele iyi geleceği düşünülürdü 

(bu gelenek lskoçya'da ve Almanya'da bılınirdi), 9 çeşiı hastalık 9 

özel bitkinin karışımıyla iyıleştirılebilır ve (Almanya) Götlingen'de, 

Paskalya'dan önceki perşembe günü, 9 çeşit yeşil sebze içeren 

Negenstiirhe, "dokuz kat güçlü" denen bir çorba hazırlanır. Neıınhrılu

lersegen, yani kutsanınış 9 çeşit bitkinin 9 cine ve 9 tür zehire karşı 

yardımcı olacağı varsayılırdı; bu bitkiler 24 Hazirandaki St. .John Gü

nü toplanıp buket yapılırsa güçleri daha da arttırılmış olur. Alman

ya'nın bazı bölgelerinde, 9 farklı ağaçtan yapılmış bir taburenin bir 

kiliseye yerleştirilmesiyle hırsızların kolayca yakalanılacağına inanı

lır. Alınanya'da büyük sıkıntı zamanlarında l\Totfeuer denen ateşler ya

kılır. Böyle bir ateş yakn1ak için 99 kişinin çalı çırpı getirmesi şarttır 

ve bölgedeki bütün tehlikeye düşmüş insanların ve hayvanların alev

lerden 3x3 kez uzağa kaçmaları gerekir. Daha hoş olan arl arda açık 

geçen 9 gecede aynı 9 yıldızı saymayı başarabilen kişinin isteklerinin 

yerine gelebileceğine dair batılinançtır. 

Eski halk masallarının çoğunda kahraman dokuz kat güçlüdür ve 

9 önemli görevi yerine getirmek zorundadır. Bu bağlantıda eğlenceli 

olan şey orta lsviçre'deki Uri kantonunda saptanan bir inançtır: bir 

yavru öküzü 9 yıl beslemesi gereken kişinin bunu ilk yıl bir ineğin 

sütüyle, ikinci yıl iki ineğin ve en son olarak da dokuz ineğin sütüyle 

besleyerek yapması gerekir. Sonra bir bakire tarafından yöredeki sı

radağa götürülür ve serbest bırakılırsa dağdaki bütün cinlerin ve gob

linlerin üstesinden gelir. 

Dokuz, mükemmellik sayısı ya da nihai sınır olarak da kullanılır

dı. "Dokuz adamın işi" anlamına gelen ve alışılmadık derecede büyük 
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Aşk tannsı Kandarpa (ya da Kaına) bir ok ve yay tutuyor, 9 kızdan  oluşmuş bir 

filin üstünde. Ondokuzuncu yüzyıl, Bhubaneshvar'dan kağıt üzerine boyama. 

Jutta Jain Neubauer'in açıkladığına göre bu resimlere eşlik eden öykü genellik

le şöyle anlatılmakta: Radha'yı özleyen Krişna, Vrindavana Ormanlan'nda do

laşır. Gopiler (inek bakıcısı kızlar), Krişna'ya ya da bir başkasına duydukları de

rin aşktan ya da onu Radha'dan soğutmak ve kendilerine bağlamak amaC1yla 

kendi Yücutlanyla bir fil oluşturmaya karar verirler. Düşünmeye dalmış olan 

Krişna bu bileşik yaratığı gerçek fil zanneder ve üzerine biner. Aşk ve özlem 

dolu olarak Radha'yı ararken, yaptıkları oyunun işlemesinden hoşnul gopiler 

birden "fil"i bozarlar. 

ve etkileyici anlamında kullanılan Almanca l\Teunmıinnerwerk ve çok 

yetenekli birisini belirtmek için kullanılan neımhandig, "9 kollu," bu

nun kanıtıdır. Benzer şekilde neıtnıiungig, "9 gözlü," çok kurnaz ve 
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hin anlamına gelir ve müthiş zeki birisi neunmalklug, "dokuz kat akıl

lı" dıye bilinir (bıı sonuncu deyiş hafif onaylamayan bir anlamdadır). 

Yunanistan, 1ran ve IIindistan'ın Hint-Germen geleneğinde devler 

ve kahramanlar 9 kol uzunluğundadır; buna Farsçada naugaza denir 

ve aynı şey lncil'de adı geçen Basan Kralı ()g için de söylenir. [)okuz, 

Hint terimi naulal?.ha'da sayısız büyüklük ve mükemmelliği ifade 

eder, bu terim 900.000 değerinde olup masallarda ve halk masalların

da en değerli kolyeyi ya da en imrenilen mücevheri belirlmek için 

kullanılır 

9\ın karanlık yönü birkaç Nordik, özellikle de Fin mitinde ortaya 

çıkar: örneğin 9 kötücül erkek ya da kız kardeş olarak. Bu türden bir 

görüşe daha çok kuzey bölgelerinde rastlanır. Bu kötü ruhların kutup 

kışının dokuz uzun karanlık ayının canlı simgesi olduğundan şüphele

nilebilir. Bir Fin masalına göre Kippunıaki Dağı'nda 9 mağara bulu

nur, her biri 9 kol derinliğindedir, büyücüler insanlığın acı ve ıstı

raplarını burada depalamışlardır; bu sırada Furia Iiilta ve şeytanı in

sanlığı yok etmek an1acıyla doğu tepesinde salgın haslalıklar hazırlar

lar. Fin geleneğinde, hastalıklar, acı ve zararlı hayvanlar 30 yaz ve 30 

kış süren bir hamilelikten sonra yaşlı bir kadın doğururlar, sonra ka

dının 9 oğlu olur, onları sudaki bir taşın üzerinde doğurur. Estonya 

ınasallanndaki Kuzey Kraliçesi'nin 9 kötü oğlu da büyük bir olasılık

la buna paraleldir. Aına sevginin ilacının sevgi olması gibi, mutfağın 

çevresinde 9 kez dolanılarak Fin ev tanrısı Tontu'ya yakarılabilir ve o 

da, kışın en karanlık 3 ayının aileye yapacağı her neyse onu yerine 

getirir. 

9'un özel bir yerinin olduğu Hint-Gerınen mirası kadim Yunanis

tan'da da gözlemlenebilif. Ölüler diyarındaki SLyx lrmağı'nın 9 döne-
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n1eci vardır ve Apollon onuruna Delfi'de hazırlanan şenlikler doku

zuncu yıllarda yapılır. Bu dönenı daha sonra 5 yıla düşürülmüştür. 

Antikitenin son zamanlarında Zeus onuruna verilen bir festival her 

dokuzuncu yılda Lykia Dağı'nda düzenlenirdi. Söylentilere göre insan 

blle kurban edilirdi, ama yine aynı söylentilere göre öldürme ayinini 

düzenleyen kişi de 9 yıllığına ülkeden sürgüne gönderilirdi. Pata

ra'daki Dionysios şenlikleri sırasında 9 erkek ve 9 kadın ayini kutlar

dı. 9 Musanın eşlik eıLiği Apollon 9 telli -daha önce 7 olduğunu gör

müştük- lirini taşırdı ve mitin bir çeşitlemesine göre annesi Leto'nun 

işi 9 gfın 9 gece sürer ve zavallı anneye yardımcı olan Eileithya on

dan 9 parçalı bir gerdanlık alır. Bu gerdanlığın, gebeliğin 9 ayı bo

yunca embriyoya kan ve gıda getiren göbek bağıyla bir bağlantısı 

olup oln1adığı ayrı bir konudur. 

9 Musa pek çok düşünüre ve yazara esin kaynağı olmuştur; Hero

dot bu nedenle onların şerefine yapıtını 9 bölüme ayırırdı ve Yeni

Platoncu felsefesi Yahudi, I-Iıristiyan ve lslami gizemci düşüncenin ge

lişiminin önemli bir parçası olınuş olan Plolinus\ın Enneadlar'ını, "9  

Kilap"ı düşünınek çok da ilgisiz kaçmaz. Bir rivayete göre Platon 9x9 

= 8 1  yaşında ölmeıniş ıniydi zaten: 

I--Iıristiyan çevrelerde 9 genellikle Teslis kavramıyla bağlantılıdır. 

Dante'nin Ilahi Kornedya'sı bu üçlü sembolün kullanıhşının en iyi ör

neğidir. Başlangıçta eserini 3 dizelik kıtalann, terzine'nin şiirsel biçi

nıiyle oluşturmuştur, her şey Teslis'e göndermede bulunur, sonra bu 

yapı Cehennem'de şeytanca bir şekilde çarpıtılır. 3'ün l 'den daha kap

samlı alınası gibi 3x3 = 9 insanlığın Tann'yla ilişkilerini daha iyi 

ifade edebilir ve gerçekleştirebilir. 1\1eleklerin sıralanışı 9'ludur ve bu 

9 ,  Dante'ye göre, sevgilisi Beatrice'de ortaya çıkmaktadır; Yeni I1a

yat'ta (30:26-27), "Bu sayı onun ta kendisiydi," demesi meleksi dün-
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yan1n yansımasıdır. 

Roger Bacon'a göre, yıldız fahnın dokuzuncu burcu yolculuğa ve 

seyahat etmeye, dine, inanca ve ilahiliğe göndenne yapmaktadır. Tan

rı'ya tapınanın, bilge1iğin, kitapların ve kutsal metinlerin burcudur 

ve genellikle "büyük talili" diye bilinen Jüpiter' in hükümranlığı altın

dadır. Bu nedenle 9, belirli koşullar altında, şans getiren bir sayı ola

rak düşünülebilir. Örneğin, lsviçre'nin Aargau eyaletinde, hasatın so

nunda tarladan toplanan son 9 mısırın bulana şans getirdiği söylenir; 

buna Glüchshorn, "iyi şans tanesi" derler. 

9'un zaman ölçüsü olarak e�ki rolü, Lü.ttich'in belli bir anlamı 

olan sayılar üzerine olan kapsamlı incelemesinde alıntıladığı şu çinge

ne şiirinde iına edilir: 

Hier im Wald anı grünen Hage 

steh ich Anner schon neun Tage, 

will ınein Uebschen einmal sehen: 

l lier muss es vorübergehen. 

HRtt' es Küsse mir versprochen, 

stande gem ich hier neun Wochen, 

\Vürden jemals wir ein Paar, 

stande leh hier auch netın Jahr! 

(Kaldıgım orman yeşilinde, 

zavallı ben; dokuz gün, gün be gün, 

görmek için gerçek aşkımı: 

Biliyorum buradan geçecek. 

Bana bir öpücük sözü var, 

Daha dokuz hafta kalınn1 gerekirse; 

Yeter ki evlenmeye razı olsun, 

Dokuz yıl çok da uzun görünmüyor banal) 
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e.e .  cummings de benzer bir yaklaşın1 gösterir: 

ayaklann gittigi her n1il için 

kalp dokuz nül kaLeder.. 
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TAMUK VE MÜKEMMELLİK 

1 0

Sayına işlemini yaptığımız parmakların sayısı olduğu 

için eskiden bu sayıya yüksek paye verilirdi 

Romalı şair Ovidius böyle söylüyor ve en azından bizim geleneği

mizde 10 parmak, bildik onlu sistemin temeli olarak işe yaramış gö

zlikmektedir. Gerçekten de W. Hartner'in göstermiş olduğu gibi, an

tik dönemdeki sayma sistenılerinin çoğunun da tenıeli olmuştur. Ör

neğin eski Mısır'da, lotus çiçeği işareti 1000 ve sandal işareti de 

10.000 anlamına gelirdi. Pisagorcular için lü'un önemi her türlü kuş

kunun ötesindeydi, her şeyi kapsayan, her şeyi sınırlayan "ana" ola

rak kabul edilirdi. llk dört sayının toplamı olduğu için (! +2+3+4 � 

10) asli bir varlıkla, açılımın kutupsallığıyla, ruhun üçlü etkinliğiyle

ve 4 elementte gördüğümüz gibi maddenin dörtlü var oluşuyla bağ

lantılıydı. Yani 10 her şeyi içermekteydi ve geometride eşkenar üçgen 

olarak gösterilebilirdi: 

• 

• • 

• • • 

• • • • 

lO'da çokkatlılık daha yüksek bir düzeyde yeniden birliğe döner, 

lO'un yeni bir çokkatlılığa doğru ilk basamak olması 100 ile başlayan 

başka bir basamağa yol açar ve bu böyle devam eder. Mistik biçimde 
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llahi varlık olarak gnostik aııthropos'un (insan) kendi içinde 4 elementi taşıma

sı ve lO'la bağlantılı olması "mükemmellik" anlamına gelir, çünkü ilk dört tam

sayının toplamıdır 1+2+3+4. Gravür, Albertus Magnus, Philosophia Natura

lis'den ( 1560) 
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söylersek, 1 00 ve lOOO'in aynı olması gibi 1 ve 1 0  aynıdır. 

10 çokkatlılıktan ortaya ç1kan birliği temsil ettiği için Aristoteles 

10 kategori olduğunu söylemiştir ve aynı duygu, bilgelik kitaplarım 

ve sözleri onlu gruplandıran birçok gelenekte de yansır: Örneğin 

Hindislan'daki 10 kitaplı erken dönenı Rigveda ya da Musa'ya verilen 

10 Emir. Budiznıde de 10 emir vardır, S'i rahipler için, S'i rahip ol

mayanlar için ve lslam gizemciliği tarihindeki Sufiler için en eski ku

ral 10 kısını.dan oluşur ve onbirinci yüzyılın başlarında Ebu Said-i 

Ebu'l Kayr tarafından geliştirilmiştir. 

Yahudi geleneği her zaman 10\ın merkezi rolünün farkında olmuş

tur. Yalnızca lsrail'e verilen 1.0 Emir değil, Zohar'da söylendiği gibi 

dünya 10 sözcükle yaratılmıştır, Tekvin l'de şu en az 10 kere söylen

miştir: "Ve Tanrı konuştu." Adem ve Nuh arasında 10 kuşak vardır. 

lO'un olumsuz bir özelliği çok nadir ortaya çıkar, Mısır'daki 10 fela

ket gibi. Yahudi Kefaret Günü olan 10 Tişri'de günahların itirafa 10 

defa yinelenir ve Yahudi Yeni Yılı Roş Haşana'da 10 kutsal ayet lO'lu 

gruplar halinde okunur. lO'un önemi, Gershom Scholem'in betimle

diği üzre, bütün varoluşun temeli olan, hiç ara vermeksizin ve yeni 

bir başlangıç olmaksızın görünen ve görünmeyen yaratılış dünyasına 

akan hakiki ilahi varlıklar dünyası olan 10 sefirot, yani arketipsel açı

lını kavramını geliştiren Kabalistlerin spekülasyonlarında daha da 
açıkt1r. 1 O sefirot'un biçimi bazen, adam qad1non'un, asli Adem'in, 

kozınik biçimi o1an nıahroposapia olarak açıklanır. Pisagorcu eğiliın

lerin sistemi en hayranlık uyandıracak tarzda incelikle işleyerek etki

lediği kesindir. Kabalistik sistemin altında yatan fikir, tanımın öte

sinde üçlü birliğe açılan birliktir. Bunlar daha yüksek 3 sefirot'tur: lıe

ter (beyaz renk), hohhmah (grı renk) ve binah (siyah renk). Dördüncü 

sefirah olan hesed ya da gedullah maviyle bağlanLılıdır, beşincisi olan 
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Komik bir Alınan şiirinin eşlik ettiği insan hayatının l O aşaınası: l O yaş, çocuk; 

20 yaş, genç: 30 yaş, erkek, 40 yaş, başarılı: 50 yaş, durma; 60 yaş, yaşlılık baş

lar; 70 yaş, yaşlı adam; 80 yaş, hiçbir şey bilinmez; 90 yaş, çocukların eğlencesi: 

100 yaş, Tann·nın nıerhameti onunla olsun. 

Augsburglu Abraham Bach tarafindan tek yaprak olarak basıln11şt1r. Aşa

m<thı.r ortalaına önıür<len çok, 10 ve 100 sayılannın "mükemmel" karakteriyle 

belirlenıniştir 

gevurah ise kırnıızıyla ve bunları kombinasyonları dokuzuncu sefirah 

olan yesod ise koyu mor olarak gözükür. Altıncı sefirah olan l�feret 

(san renk) yedinci netsah'la (yeşil) ve sekizinci hod'la (turuncu) ilişki

lidir. Bunlar sırayla dördl'ıncü ve beşinci sefirot'la bağlantılıdır ve son 

nokta onuncu sefirah olan ınalhhııt ya da Shehhinah'tır. 

1 97 



SAYILARJN GiZEMi 

10 sefirot arasındaki bağlantılardan bütün kozmik yapı ve içsel ila

hi etkinlik geliştirilebilir ve ortaçağ Kabalistleri, harflerin ve harfle

rin sayısa] değerlerinin gematrik manipü1asyonlarını büyük bir bece

riyle kullanarak bunu yapmışlardır. Bununla birlikte lO'nun yalnızca 

aşırı gizemci özelliklerinin üzerinde durmak ve çok pratik bir özelli

ği olan ondalığı unutmak haksızlık olur. 

Doğal olarak Hıristiyan yoruıncuların da lO'u kullanmaları gerek

miştir. O zanıan şunu sordular: Roma rakamı X  10, lsa'nın haçına, 

Yunanca Xtistos olarak yazılan adına ve de 10 Eınir'e bir gönderme de

ğil de nedir? Aynca lsa'nın adının ilk harfi olan iota'nın sayısal değeri 

lü'dur. lncil'in alegorik yorun11annda 10 ,  Teslis'in 3 kişisine ve ha

yatın 7 eleınentine (kalp, ruh, zihin artı 4 element) göndermeli olarak 

anlaşılabilir. Ayrıca meleklerin sayısı olan 9 ile insan, yani l'in top

laını olarak ya da ?'si Kutsal 1-uh'un hediyesi olan (erkek çocuklar) ve 

geri kalanları inanç, umut ve n1erhamet üçlemesini kişileştiren (kız

lar) Eyüb'ün 10 çocuğuna bir gönderme olarak da açıklanabilir Başka 

yoruıncular 1 O Emir'in, 3'ünün Tanrı'ya tapmaya ve 7'sinin insanlar 

arasındaki ilişkilere ilişkin olduğunu keşfetmişlerdir. 

On 1slan1i gelenekte de rol oynar. 5 içsel duyu S dışsal duyuya 

karşılık gelir ve Muhammed, ilk Müslümanlar arasında "cennet vaat 

edilmiş 10 kişi"den söz etıniştir. Bunlann adları çok sık olarak sekiz

gen biçimindeki ınuskalara yazılmıştır (tipik olarak göksel çağrışını

ları olan biçim). Peygamber örneğini izlersek, başlıca gizemli liderler 

kendilerini 10 özel müritle sarmışlardır, en azından efsaneler böyle 

söyler. Türk bilginler, onuncu Osmanlı imparatoru Kanuni Sultan 

Süleyman'ın hicretin onuncu yüzyılının dönümünde doğduğunu ve 10 

çocuğu olduğunu keşfetmekten rnemnun olmuşlardır. Büyük bir yö

netici olarak ona 10 erdem atfetmek kolaydı; fethettiği şehirler ve ül-
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Zohar'ın eski bir elyazmasında gösterildiği biçimiyle sefirot ağacı, yani Hayat 

Ağacı. 10 sefirot öğretisi, Safed Kabalistlerince geliştirilen 4 dünyaya dair sonra

ki görllşleri etkilemiştir. 

199 



SAYILARlN GlZElvfl 

keler onun katlan ile ifade edilir ve ülkesindeki şair ve hukukçLtlar da 

1 O ya da 10\ın katları kadardır, yani ideal mükemmelliyet sayısına 

ulaşıln1ıştır. 

Bu iyi niyelli oyunlara göre daha ilginci ve ruhsa} olarak daha 

öneınhsi, lO'un Ismaili gnostik eserlerdeki önemidir. Saflık Kardeşli

ği, 2 rakam1ı ilk sayı olduğu için lü'un özel bir önenıi olduğuna işa

ret etnlişlerdir (onlar Arapça sayıları kullanırlardı ve aynı döneındeki 

Avrupalılar ise hantal Roma sayılarını). Klasik lsmaili felsefesi, zeka 

sahibi olanlar ya da başınelek türleri olarak betinılenebilecek 10 yük

sek hudut olduğunu kabul eder. Bu 10 ,  başlangıçsa] Bir, ilk çift ve 

üçüncü zekzı'dan oluşan 3 ve artı olarak 7 melek çocuklan oluşur. tık 

derece, konuşmacı olarak Tlahi Yasa'yı resınen haber vermek zorunda 

olan "haberci" resul'dür ve gezegenlerin ötesindeki en cennetsel geze

gen ile bağlantılıdır, alçalan çizgi "güvenilir m irasçı"ya, vasi'ye (batı

ni yurun1dan sorunıludur) ve iınama (SC1Lürn gezegeniyle bağlantılı

dır) kadar iner ve ruhsal rehberler sıralamasında en alçak noktayla 

bağlanulı olan onuncu basaınak olarak gözüken ayaltı dünyaya kadar 

innıeye devaın eder. Peygarnber'den ve tarihsel tezahüre göre güveni

lir nıirasçısı Ali bin Ebu Talib'ten sonra Muhammed lbn lsmail'e ka

dar 7 iman1 gelir. Onu da sıralarrıada onuncu olan kairn ez-zcıınan izler 

ve o, dirilişi gösterecek olandır. Tran'ın gnostik geleneklerinin ustaca 

1slanıileştirilnı iş bir biçirnde lsnıaili gelenekte varlığını sürdürmü.;_; 

olnıası olasıdır. 

Şiilerin geri kalan kısmı için lO'un başka bir anlan11 vardır. Pey

gamber'in torunu Hüseyin bin Ali hükümetin askerlerince 10 Muhar

rem 61 'de (!O Ekim 1861) Irak, Kerbela'da öldürüldü. Peygamber za

inanında Aşure adı altında oruç günü olarak kutlanan bu g-Ctn, ınilyon

larca dindar Şii için, Hıristiyanların Kutsal Cun1a'sıyla karşılaştırıla-
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l O kollu ve Vişnu'nun 10 vücut buluşuyla (avatarlar) Tanlrik düny::ı. figürü. 

Bez üzerine guaş, :>Jepal, onyedinci yılzyıl. 
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bilir büyük ıstırap anıdır. Muharrem ayı sırasında deh meclis, "10  top

lantı" çok sık toplanır, Kerbela şehitlerinin kötü kaderi anılır ve 

imamların çektiklerine dair sayısız dini risale 10 bölüm ya da kısım

da toplanır. 

Ama biz daha az mislik konulara döneliın. 10, özellikle de askeri

yeyle bağlantılı olarak daha büyük bir önem taşıdığı onlu sisteın ne

deniyle bilinir. Türkçe " 10 kişinin lideri" onbaşı'yı, tam olarak Roma

lılardaki centurio'ya karşılık gelen 100 kişinin lideri yüzbaşı ızler. Es

ki Roma'da 10 askere kumanda edene decan denirdi, ama artık bun

dan türetilen dehan, dean [papazlıkta bir rütbe] ya da doyen [kıdemli] 

terimlerini aynı anlamda kullanmıyoruz. Decimate [bir grupta her on 

kişiden birini alıp öldürmek, -çn] sözcüğü, Roma ordusunda isyan 

olduğunda onuncu sıradaki askerlerin idam edilmesi geleneğini anırrı

satmakta. Denarios, dinar onlu para sayma sistemine işaret eder. Bu

nun1a birlikte 1ranlı bir şair 10 ağızlı bir zambaktan söz ettiğinde ni

yeti, ınetaforik olarak bu çiçeğin, sayı?lZ taç yaprağı ağzıyla Tanrı'nın 

sessiz övgüsünü yaptığıdır. Avusturya1ı şarkiyatçı ]oseph von Han1-

mer Purgsta1! (ö. 1856), lran'da hıçbir doğabilimci ona böyle 10 taç 

yapraklı bir zambak gösteremediğinde hayalkırıklığına uğramıştır.. 

Ama başka daha büyük pek çok sayı gibi 1 O da çok kez yuvarlak sayı 

olarak kullanılmıştır. 

En nihayet pek ilgisi olmamakla birlikte, psikologların lO'u 
2xS'in sonucu olduğu için evliliğin simgesi_ olarak gördüklerini söy

leyebiliriz, çlu1kü 2 ,  Eros'u S'e, yani dahi ölçülü bir tavra dönüştü

rür. 
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Resim 1 :  Yaradan dünyayı boyut, sayı ve ağırlığa göre ölçüyor. Resim Meseller 

1 1 :2l'i esas almıstır. Augustine de şöyle düşünmüşlü: "Birer sayılan olduğu için 

bütün varlıkların biçirni vardır. Onlardan bu sayılan alırsanız geıiye hiçbir şey 

kalmaz. Onların olduğu yerden değil, sayıların olduğu yerden. Çünkü onlarda 

ölçülmüş olduğu kadar öz vardır.'' (De libero arbitrio, kitap 2) Onüçüncü yüz

yıldan kalma bir Fransızca Incil'den elyazn1ası resimlemesi. 

203 



Resiın 2: AlbrechL Dürer'in ünlü oyması Melaııcolia I ( 1 5 1 4) gizli seınbollerle 
doludur. Kanşık, kasvetli doğası Dürer'in yaşamında bir dönüm noktasını yan
sıtır. Sağda yukandaki sihirli kare, Jüpiter karesi denen şeydir; kasvet1i özellik
lerle gözüken bütün olunısuz değerleri olurnlu değerlere çevirir. Bu oyınanın 
yapıldığı yıl, Dürer'in annesinin öldüğü yıldır; ölüm tarihi olan 17.5.  1514 sihirli 
karede \Trilıniştir. Dürer' in aynı tarihlerde yaptığı Atlı, Ölüm ve Şeylaıı ile )eroıı ıe 
Hfıcresiııde oyn1alan, sanatçının içine düştüğü sorunları anlamamızı sağlar. ''Bize 
bRkan yaşlı Satüm'ün yüzüdür, ama onda pekala Dürer'in kendi yüzünü göre
billrlz." (Panofsky-Saxl) Nfelaııcolfrı I, ·'"Satürn' den korkan" olarak bilinen ln1pa
ralor Maxinülian için yapılmLŞtır; ınelankoli, can sıkınlısı ve kadere karşı yar
dımcı olacagı düşünülmüştü. 
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Resim 3: "Omnia nodes arcanes connexa": Her şey her şeye gizli bağlarla bağlı
dır. 1665'te ilk defa sihirli kareleri incelediği Arithııwlogia sive de abditis ıtunıero
nıın ınysteıiis adlı kitabı yazan Athanasius Kircher'in düsLuruydu. Bu resim da
ha önceki bir kitabın, Magııes'in (Ro1na, 1641) iç kapak sayfasıydı. Ortadaki 
''Tann'nın gözü" çevresinde toplanmış dairesel semboller bir Hayat Ağacı oluş
tunnaktadır. Kircher'in düsturu Tanrı'nın gözünün üstündeki ince uzun bay
rağa yazılrrustır. 
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Resim 4: "Omnia ab una": Bütün yaşam Bir' den ve Bir aracılığıyla gelir; Adem'i 

yaratan Tann'nın soluğudur. Sicilya'daki Monreale Katecrali'nden mozaik, 

onikinci yüzyıl. 

206 

 
 



Resim 5: Dünyanın sonunu ilan eden dördüncü boru. Vahiy'in 8. babındaki 

betimlemeye göre St. Sever (Gascony) Apocalypse'inden minyatür. 

Elyazmasının aşağı kısmındaki 4 kurumuş ağaç dünyanın o anki durumu

nu anıştırır. Yedinci boru üflendiğinde, yaşam tamamen sona erecektir. 
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Resim. 6: Her biri, tapınağın yukansındaki tahtta oturan Rabb'ın önünde "Kut

sal kutsal kutsal" şarkısını söyleyen 6 kanatlı altı melek çocuk, lşaya'nın rüyası

nın bir temsili (6:1. 3). Bamberg Katedrali hazinesinde bHlunan elyazması bir 

Torcıh'tan minyatür, 1000 civarı. 
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Resim 7: tv1ükemmel lO'un yeniden kuruluşu. Cennetin krnllığırnı yükseliş 'Neşideler Neşi

desi"nin minyatür süslerinden, Reichenau Okulu, y. 980. Wolfram von den Steinen bu iın

geyi şöyle yorumlamışlır: "Cennetlik k:llahılık silsileleri, Rabb'ın tilihnın önünde nöbet tu

tuyor, her silslle üçlü bir sembolik grup halinde. Hep birlikte dokuz taneler, on Yaradnn'ın 

Altın Sayısıydı, ama O, Lucifer'in düşt.işüyle zayıflamıştır ve şimdi takdis edilmiş insanlarla 

eskı gücünü kaznnmast gerekmektedir. Resimdeki rüya bunun nasıl başanlacağını gösler

mekte: en alt seviyede soldan gelen bakireler, kadınlar çocuklarıyla birlikte sağdan geliyorlar 

- yine her sınıf üçlüdür. Ortada papaz olan ve olmayan erkekler ikililer halinde yılkseliyor

lar ve onlann önünde bir grup çocuk durmakta. Bütün bunlar aşırı süslü Ecclesia, Kilise, ta

rahncbn götürülmekte. onun yanında kanallı bir haberci gözüküyor." 
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Resün 8: Kuzu'ya tapan 24 lhtiyar (Vahiy 4:4). Kuzey Fransa' dan minyatür, y. 

870. 
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DİLSİZ SAYI 

11 

Elf ist die Sünde  Elfe überschreüen die zehn CJeboLe. 

(Onbir günahtır. Onbir On Emir'i ihlal eder.) 

Schiller'in Piccolomini adlı oyununda bilge müneccim Seni'nin ağ

zından seslendirdiği bu hüküm geleneksel bir görüştür, 1 1  genellikle 

olumsuz şeylerle bağlantılı olarak düşünülür. lü'dan büyük l 2'den 

küçüktür, çok öneınli iki yuvarlak sayının arasında yer alır ve bu ne

denle de başka her sayının en az bir olumlu özelliği varken 1 1 ,  orta

çağ yorumcularınca sürekli olarak ad rnalanı parte1n, katıksız olumsuz 

anlamda yorumlannıışlır. Onaltıncı yüzyılda yaşayan sayıbilimci Pet

rus Bungus, " l l'in ilahi hiçbir şeyle bağlantısı yoktur, hiçbir araç 

onun yukarısındaki şeylere ulaşamaz, ne de hiçbir meziyet," diyecek 

kadar ileri gider. l 1 'i günahkarların ve kefaretin sayısı olduğunu dü

şünür. Ortaçağ teoloji yapıtlarında çok sık olarak " 1 1  büyük hata"can 

söz edihr. Müslüman Saflık Kardeşliği de l l 'e olumsuz bir çağr1ş1n1 

yükler; lO'dan büyük "dilsiz" asal sayılar zincirindeki ilk "dilsiz" sa

yı olarak görür. 

Aslında 1 1 ,  12 burçtan birisi sürekli olarak güneşin arkasında kal

dığı, yani görünmez olduğu için burçlar kuşağıyla bağ1antıh gözü

kür. l'ısıh Bayramı Haggadahı'nda bu ima edılir (bkz. s. 36) ve Yu

sufun düşünde (Tekvin 37:9) güneş, ay ve onbir yıldız saygıyla 

önünde eğilirler, bu "yıldızlar" büyük bir olasılıkla "burçlar kuşağı
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nın burçları" diye yorumlanabilir. Bu Lür yorumların Lerrıehnde, 1 1  
devasa yaratığın destekledigi Tiamat'ın, kaosun, düzen geliren tanrıla

ra karşı verdiği mücadeleyi betiınleyen Enuma eiiş'te anlatıldığı üzre 

kadım Babil yaratılış miti olabilir. Işık tanrısı Marduk bu 1 2  düşma

nın hakkından gelir; bununla birlikte onları öldürmez, semaya yerleş

tirir ve böylece kendisi güneş tanrısı olduğu için onlardan birisi sü

rekli önünde duracaktır. 

Bu mitolojik gruplaşmalara ek olarak, tarihte de 1 1  kişilik grup

lar bulunur, ama bunların ortaya çıkış nedenini açıklamak neredeyse 

olanaksızdır. Bunlar arasında çığırından çıkmış Dionysian orjiler kül

tüne karşı olarak kadim lsparta'da i l  kadının kurduğu Dionysiad

larda bulunur. Kadim Roma' da 1 1  kişiden oluşan bir birlik suçluları 

Sol: Peleriniyle 1 1  (bin) bakireyi koruyan St. Ursula. Dyt ist die wairhafttige ind 

gantze hysto1ie der hilligen XI dtıseııt Joı.ifauw eııiııd nıertelerscheıı'in ( 1 1 .000 

Azize Bakirenin ve Şehit Oluşlarının Doğru ve Eksiksiz Hikayesi) kapak sayfa

sındaki gravür, Köln, 15 l 7. Scığ: Köln şehrinin armalı kalkanı; 1 1  küçük alev 

sembolü St. Ursula'nın bakirelerine gönderme yapmaktadır 
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DlLSl7- SAYI: 1 1  

izlemek ve suçlan ortaya çıkarmaklan sorunıluydu başka bir deyiş

le bir tür polis gücüydüler. Peki ama bir futbol takunı neden 11 

oyuncudan oluşur, ınüken1mel ] O artı kaleci? Neden Almanlar penaltı 

vuruşuna eUn1eter ( 1 1  metre) derler? Yalnızca oyun ve spor tarihçileri 

1 1  'in bu kullanımını açıklayabilir; yoksa I'riedjung gibi bir psikolo

ğu izlersek, bu ve benzeri oyunlardaki 1 1  oyuncuyu insanın nıüken1-

ıne1 oln1ayışına bir gönderme olarak gönnen1iz gerekir. 

ôte yandan Rene c;-uenon son zamanlarda, 1 1  'i, "hieros gamos'un 

büyük sayısı," makrokozmos ile mikrokozınosLİn kutsal evliliği ola

rak açıklayarak olumlu değerlerini vurgulaınaya çalışmıştır. Bu alışıl

madık yoruma göre 1 1 ,  .5'in (2+3) ve 6'nın (2x3) kon1binasyonudur. 

Alnıanya'nın Rheinland eyaletinde karnaval n1evsin1inin 1 1 .  ayın 

1 1 .  gfın-Cı saal l l : l l'de başlamasını, l l'in arkasındaki gizli herhangi 

bir gizeınden çok bu tarihin eğlenceli biçimine atfetmek gerekir. \/e 

efsaneye göre St.  Ursula Köln'e, her birinde 1000 bakire olan 1 1  ge

milik bır filoyla gelmiştir; bu sayı büyük bir olasılıkla "JO'dan bile 

büyük" anlamında yuvarlak bir sayı olarak kullanılınıştır, çünkü 11 
kendisinden önce gelen 1 O'u sıkı bir şekilde m ühürlüyor olabilir. 
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KAPALI DAİRE 

1 2

5 ve 7 kutsal sayılardır, 

Onlar 12'de dinlenirler. 

Bu da, ! !'de yaptığınız gibi yine Schiller'den bir alıntı; Piccolomi

ni'de kadin1 bilgeliğin sesi müneccim Seni'ye 12'nin çok büyük bir 

anlaın ve etkinlikler dairesi olduğunu söyletir. 12 her şeyden önce 

3x4'ün sonucu olarak görülebilir, yani ruhsal olanla maddi olanın bir 

kombinasyonudur; ikinci olarak iki önemli sayının 5x7'nin toplamı

dır. 12'nin ilginç yanı burçlar kuşağının gözlemlenmesinden ge1işti

riltnişe benzemesidir. Kadim Babil'de çok iyi bilindiği gibi ay 12 

noktadan geçerdi, tabii güneş de. Ayrıca antikiteden beri bilinen J 2 

kuzey, 1 2  de güney yıldızı vardır ve bunlar yaşayan ve ölü 24 hakin1 

mitini etkilemiş olabilir; ayrıca 12 kapının cennete, 1 2  kapının da 

Mısır güneş tanrısı Ra'nın geceyi geçirdiği ölüler diyarına açılması

nın yanı sıra kadim uygarlıkların çoğu, özellikle de Yakın Doğu'daki

ler, 12'li sistem üzerine kurulmuştu ve yılı 12 aya bö1erlerdi. Willi 

Hartner'in açıkça gösterdiği gibi bunun en önemli istisnası Latin 

Amerika'nın yüksek kültürleridir. 

Etrüsk kültüründe de ortaya çıkan burçlar kuşağının 12 burcu bü

yük bir olasılıkla sayısız miti, efsaneyi ve masalı etkilemiştir; bu 

kültürde tanrılar, kahramanlar ve önemlı şahsiyetler 12'li gruplar ha

lindedir ve zaman 12 saat, gün ya da yılla belirtilir genellikle. Argo

nautlar milinin burçlar kuşağıyla ilişkilendirilmeye çalışılması gibi 
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KAPALI DAiRE 12 

Herakles'in oniki işi de güneşin burçlar kuşağında izlediği yo1la iliş

kilendirilmeye çalışılır. Bu tür çabalar yüzyılımızın başında çok mo

daydı; bununla birlikte mit ve efsane de astrolojik benzerlikler bulma 

konusunda çok dikkatli olunmalıdır. 

1 2  sayısı, kadim Yakın Doğu'da ve Akdeniz dünyasında önemli bir 

yuvarlak sayıydı. Tarihsel olarak lsrail'in 12 kabilesi hiçbir zaman 12 

olınaınıştır ve ancak yine de bir birlik oluşturn1uşlardı. Eski Ahü'te 

1 2  sayısı çok geçer: Elim'in 1 2  su kaynağı (Sayılar 33:9), Harun'un 
omuz1uk1anna konan ve üzerlerinde, 1 2  lsrailoğlunun adı yazılı akik 

taşlar (Çıkış 28:9-12) ve Yeşu'nurı Erden lrmağı'nın ortasından 12 taş 
aldırıp ahıt sandığına koydurtması (Yeşu 4:5) yalnızca birkaç örnek

tir. lsa'nın kendisine 1 2  havari seçınesi, Tertulhan gibi yorumculara 

göre, Eski Ahit'teki bu 12'li gruplarla bağlantılıdır. Yuhanna'nın Vah

yi'nde cennetlik Kudüs'ün 1 2  kapısı olduğu ve Kuzu'ya Tapmak için 

l 2x 1 2  kişinin seçildiği söylenir. 

12 ,  Hlristiyan alegorilerinde de önemli bir rol oynar. Isa'yı gün 

olarak kabul edersek, o zaman 1 2  saat 1 2  havariyle ilişkili olur, zaten 

1 2  havari de 1 2  lsrail kabilesi, 1 2  piskopos, 1 2  küçük peygamber ve 

hatta Ahit Sandığı'ndaki 12 mayasız ekmekle öncelenmiştir. Augusti

ne'e göre 12 ,  3x4'ten oluştuğu için Havariler'in görevi Teslis inancını 

dünyanın dört bır yanına yaymaktı. Benzer şekilde eski bır lngıliz şii

ri lsa'nın sembolü olan zümrüdüankayı, güneşle birlikte yükselirken, . 
1 2  kez yıkanırken, çeşmeden 1 2  kez su içerken ve her saat başı kanat

larını çırparken betimler. 

Çeşitli kadim kültürlerde, 12 sayısı, mitolojilerinde bulunan ina

nılmaz büyük sayıların temelini oluşturur. Örneğin Kolomb-öncesi 

kronolojinin en önemli sayısı olan baktım 144.000 günden oluşurdu 

215 



Zamanın Dönüşü burçlar kuşağının 12 burcu (içteki daire) ve 12 ay boyunca 
yapılan saygın işleıi (dıştaki daire) göstermekte. Ortada çömelmiş olan An

nus'dur (Kronos), yaşlı, ama sürekli gençleşen yıl tanrısının sol elinde güneş, 
sağ elinde ay vardır. Dış dairenin çevresinde 12 rüzgar eser, köşelerde kendile
ıine özgü giysiler içinde 4 mevsim bulunmaktadır. Zwiefalten Manastın'nın 
dua kitabından, y. 1 140. 
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Dağdaki Vaaz'ı dinleyen 12 havari Aln1an İmparatoru 111. Otto'nun İncil'in

den minyatür, Reichenau Okulu, y. 1000. 
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!sa'nın üçkath monogramından çıkan ortak merkezli 3 dairenin çevresinde 

asılı duran oniki beyaz güvercin. 4 köşedeki 8 uçlu yıldızlar Tann'nın yüce gü

cünü sembolize eder. Albenga vaftiz şapelinden mozaik, beşinci yüzyılın ikinci 

yansı. 
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ve Babil'de 12 yılın katlarıyla Tufan'dan önceki 432.000 yıl elde edi

lirdi. Pek çok başka büyük sayı gıbi bu da kadim Yakın Doğu sıstem

lerinin esasını oluşturan 60 sayısından türeti1ebilir. 

12'nin kullanımına ilginç bir örnek Herodot tarafından sayma bi

rimi olarak söz edilmesidir, ona göre Yunanlılar Asya'da 12 şehir 

kurmuşlardı ve bu sayıyı artırmayı reddetmişlerdi, çünkü Pelopo

nez'de yaşarlarken 12 ulusiı. bölünmüşlerdi, yani 12 şehir ve devlet 

için kurallara uygun sayıydı. 

Kadim Çin'de 12 burcu olan burçlar kuşağı iyi bilinmekle kalın

maz, 12 aydan oluşan yıl da bilinirdi, ama onlu dizi bu onikili dıziy

le bütünleşikti - tam olarak Babil'de altılı sistemde olduğu gibi. Gü

nün 1 2  saati sayılırdı ve ]üpiter'in her 12 yılda bir gerçekleşen turu

nu tamamlayışı törenlerle kutlanırdı. lnsanlann bağırsaklarının 12 

kısımdan oluştuğuna inanılırdı (l 2 çift kaburga kemiğimiz oluşu gi

bi). Çin' de göksel kutuptaki tahtında oturan yaşlı yüce tanrının, rrıite 

göre, 3 oğlu, 4 karısı ve 12 kahyası vardı; ve bunun aslral mitolojiy

le bağlantılı olduğu çok açıktır. 

Alman geleneğinde 12 ile burçlar kuşağı arasındaki ilişki çok 

önemli değil gibi görünmektedir. Öte yandan ay ve güneş yılının iç 

içe geçtiği C�ermenik takvimin 12 günü ve gecesi popüler dinde ve 

batılinançlarda varlığını sürdürmüştür. Bunlar genellikle tehlikeli, en 

azından bir parça gizemli görülürdü. Noel ile 6 Ocaktaki Ziyafet Yor

tusu arasındaki 1 2  geceyle bağlantılı adetleri herkes bilir: bu geceler

de görülen düşler o geceye karşılık gelen ay olacakları önceden haber 

verir. Kendisini kolayca öldürerek Odin'le ve -şeytansı sürüsüyle ya 

da karanlık gecelerde evi tehlikeye sokacak olan başıboş dolaşan la

netlenmiş ruhlarla karşılaşmak istemeyen kişi çamaşır yıkamaktan 
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"Yaşamın 12 meyvesine ilişkin olarak." Merdivenin basamaklarındaki sözcükler 

ve haça gerilıniş Isa'nın çevresindeki yapraklar gravürdür', diğer metinler baskı

dır. Günther Zainer tarafından Augsburg'da basılmış dinsel risale. 
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kaçınmalıdır. Çiftlik hayvanlarına özel yem verilir ve 3 Müneccim'in 

adlan, Caspar, Melchior ve Balthasar, kapıların ve ah1rlar1n üstüne 

C+M+B biçiminde kısaltılarak yazılır. Aynı biçiınde, hayvanların ve 

ruhların konuşabildiği ve hazine avcılarının (Goethe'nin Der Schatz

sııcher adlı şiirinde betitnlediği gibi) saatin 12'yi vuruşuyla yol göste

rici ıslığı gördükleri an olarak geceyarısının da özel bir karakteri 

vardır. Aına bu tekinsiz saat bir kez geçtikten sonra her şey normal 

biçinıine geri döner ve sevimli bütün kahramanlar da balkabağına 

çevrilir. 1 2'nin edebiyattaki önemine çok iyi bir örnek Edınund Spen

ser'in faerie Qucene'idir; burada erdemler ve şövalyeleri, hayatın kö

tü yönleri ve 12 nıasalla tek tek bağlantılı olan her şey gibi 12'li 

gruplar halinde ortaya çıkar. Tıpkı bahar direğinin çevresinde dans 

edılirken söylenen halk şarkıları gibi: 

Bazılan yolda oyalanır 

ve kendilerini oniki öpücükle bağlarlar 

ta gelecek tatile dek. 

lslami bağlamda 12'nin öneıni, Yahudi-Hıristiyan geleneğinde ol

duğundan daha az bellidir. Saflık Kardeşliği'nin çalışrnalan, Babil ve 

Yunan astronoın ve n1üneccimlerini izleyerek burçlar kuşağının 1 2  

burcunu incelemeyi sürdürmüştür. 1 2  burcun 3 gruba bölünebileceği

ni keşfetmişlerdir: ilkbahar, yaz, sonbahar ve kışın her birisi için 

yalnızca 3 burç yoktur, ayrıca 3 ateş burcu (Koç, Aslan, Yay), 3 su 

burcu (Yengeç, Akrep, Balık), 3 hava burcu (Terazi, lkizler, Kova) ve 

3 toprak burcu (Boğa, Başak, Oğlak) vardır. 

Bütün bu bir şekilde gerçeklikle ilişkili bölünmelerden daha ilginç 

olan Şii topluluğundaki ge1işmedir. Burada, topluluğun gerçek lider

leri olan imamlar zincirinin izi, Hazreti Muhaınmed'in torunlarından 
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1619
.
da Frankfurt'ta Alman lmparatonı seçilen 11. Ferdinand'ın yön bulucu 

olarak resnıi. Tuttuğu tekerlek parmaklan i1nparatorluğunun 12 bölgesini 

temsil eLmektedir. Bakır üzerine oyma, Tobias Bidenthaler, l.620. 
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onikinci irnama dek sürülebilmektedir - bu nedenle adlan Oniki 

Şıa'dır (JSO !'den beri lran'ı yöneten grup), Onikinci irnamm (bazı 

eleştirel tarihçıler varolduğundan bile kuşkulanmaktadır) 874 yılında 

henüz çocukken gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu düşünür

sek bu çizginin ne oranda tarihsel gerçeği yansıttığına karar vennek 

güçtür. Bununla birlikte C_Jniki Şiacılara göre, o, saklanm1şt1r ve şu 

anda adaletsizlikle dolu olan dünyaya adalet getirmek için yeniden or

Laya çıkana dek teLnsilcileriyle dünya işlerine kılavuzluk yapmaktadır. 

Bu nedenle Şii bilginlerin ve şairlerin 1 2'ye özel bir önem vernıeleri 

şaşırlıcı değildir. Örneğin 1317 yılında idam edilen lranlı tarihçi ve 

bakan Reşiclüclcin, hamisi Moğol hükümdarı Olcaytu 12 lmamcıhğa 

cli::ındüğünde, ] 2'nin büyük erdemlerine dair bir kitapçık yazınıştır. 

Yerküresini etkileyen oniki rüzgar. Albrecht Dürer'in dünya haritası, 1515  
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Akademik ya da edebi kitapları 12 kısma ya da J 2 bölüme bölmek 

Müslüman yazarlar arasında çok nadir değildir. 1 2'ye duyulan bu ya

kınlık, en önemli gizen1ci birliklerden birisi olan ve güçlü Şii eğilin1-

leriyle tanınan Bektaşi dervişlerinin 1 2  kamalı bir başlık giyınelerine 

ve bellerine Hacı Bektaş taşı denen onikigen bir akik taşı Lakınalarına 

neden olnıuştur. 

Hindistan' da ve HinL-Müslüınan geleneğinde barahmasa, " 1 2  ay" 

denilen özel bir şiir türü bulunur, dinsel, hatta Şii spekülasyonların
dan hiçbirisini içennez; yılın 1 2  ayı boyunca sevgilisinden ya da ko

casından ayrı kalmış genç kız ya da kadının duyulan duyguları ve öz

lemi anlatır; dinsel amaçla kullanılması -bütün yıl boyunca ilahi sev

giliye duyulan ruhsal özlem- daha sonra ortaya çıkmıştır. 

ünikili sisteın, çoğunlukla altılı sistemle bağlantılı olarak bizim 

kültürümüzü de derinden etkilemişlir: halen düzineden söz ederiz ve 

(en azından Avrupa'da) şarabı ya da maden suyunu 12'lik birimlerle 

ısmarlarız. Alnıanya'da sayma birimi olarak kullanılan gros Clngilizce

de gross) 144 birim demektır ve geleneksel lngiliz ölçme ve tartma 

sisteıni büyük ölçüde 1 2 , biriıne dayanır. Onlu sistem yavaş yavaş 

Anglosakson dünyasına girmeye başlamlştır, aına lngilizcede l 3'lük 

düzine anlamına gelen baher's dozen ne olacak bu durumda? 
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13 

"Triskaidekaphobia" ( 13  korkusu) başlıklı muhteşem makalesinde 

Faul Hoffman Şubat l 987 tarihli Smithsonian Magazine'in okuyucuları

na, bu telaffuzu güç adlı fobinin "lşe gelmeme, uçak ve tren rezervas

yonu iptalleri ve ayın onliçünde ticaretin azalmasıyla Amerika'ya yıl

da bir milyar dolara mal olduğunu" söyler. Gerçekten de 13, yüzyıl

lardır popüler inanışta gittikçe artan bir olumsuz karakter kazanmış

tır. İnsanlar evlerine 1 3  konuk davet etmeye çekinirler  hatta Napo

leon, J .  Paul Cetly ve Franklin Delano Roosevelt bir masada 13 kişiy

le oturmaktan bile korkarlardı (anlaşıldığı kadarıyla bu batılinancın 

yalnızca onyedinci yüzyıla kadar geri gittiğini bilmiyorlardı). Bazı o

teller odalara 1 3  numarasını vennekten kaçınır, hatta onüçüncü katı 

atlarlar; deıniryolu istasyonlarında da 1 3  numaralı peron yoktur. Ve 

ayın onüçüncü günü cumaya (Isa'nın öldüğü gün) rastlarsa işe gelme

nıe oranında büyük bir artış olduğu gözlemlenir. 

liıristiyan geleneği 13'e karşı duyulan bu tiksinıneyi müritlerden 

birisinin -onüçüncünün- Isa'ya ihanet ettiği Son Yemek'i anıştırma

sıyla açıklar. Bununla birlikte 13'ün Yakın Doğu uygarlıkları ve kül

türlerindeki olumsuz rolü çok daha gerilere gider. 13, 1 1  gibi, kapah 

bir sislemi bozan bir sayıdır; 12'de burçlar kuşağı sayısı söz konusu

dur: güneş asla bu 12 burçla birlikte gözüküp 13'ü doğurınaz, üstelik 

onlardan birisinin önünde durur. Bu nosyon, kahramanın, mükemmel 

daireyi tan1aınlayan 12'yi bozacağı için onüçüncü kapıyı açmayacağı 
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dfışünülen peri masalları ve mitlerde yansır. Babi1'de 13 ,  astronomi

deki rolünden dolayı kesin bir olumsuz özelliğe sahipti ve benzer şe

kilde Çin' de, yılın bölünmesiyle bağlantılıydı. 354 günlük saf ay yılı

nın kullanıldığı günlerde, belli bir yıl geçtikten sonra, güneş yılına 

tamamlamak için bir onüçüncü ay eklenirdi; bu aya "ıstırap" ya da 
-"sıkıntının efendisi" denilirdi. 

Son Yemek'teki 12+ 1 'i esas alan Hıristiyan geleneğinde 13, çoğu 

kez cehenneme layık bir hiyerarşinin sayısı olarak anılır; benzer şe

kilde cadılar da genellikle 13'lü gruplar halinde görülür. Beklenildiği 

gibi daha genel olarak cadılık ve karabüyüyle bağlantılıdır ve burada, 

ortasında 13 olan ve her yönden toplamı sürekli olarak 5xl3'ü veren 

Mars'la ilişkili sihirlı kare önemlı bir rol oynar. Ve bir Alman, 'Jetzt 

sch13.gt's Dreizehn" (şimdi saat 1 3'ü vuruyor) dediğinde, 12 saatin ka

palı dairesinin ihlal edildiğini ve "çok fazla olan çok fazladır" demek 

istiyordur. 

Alman bilgin Ernst Böklen 13'ün sözde şanssızlığını ve gizemci 

anlamını kapsamlı incelemesinde açıklamıştır (kitabının Leipzig'de 

1913 yılında yayınlanması herhalde rastlantı değildi!) .  Böklen, klasık 

antikite ve Orta Çağ'daki 13'lü grupların esas olarak 12+ l kalıbına 

göre davrandığını göstermiştir (benzer şekilde gnostik teoloji, önceki 

12 çağı bütünleyecek olan bir onüçüncü çağdan söz eder). 1 1  bölü

münde söz ettiğimiz gibi, 13'e 1 ekleyerek sabit bır sayı "elde edebi

liriz." Bu yönten1 ,Etrüsk tanrıları durumunda açıkça gözlenebilir: 6 

çift tanrı, bir onüçüncü eklenerek bir birime çevrilebilir. Genel ola

rak 12'yi aşan kişi ya bir lıderdir ya da ölüme yazgılıdır. 12 tanrıyla 

birlikte kendi modeline de geçit töreni düzenlettiren Makedonyalı Fi

lip bu olaydan kısa bir süre sonra katledilmiştir, üdysseus Kyklopla

nn elinden kaçmayı becermiş, ama 12 arkadaşı oburca yenmiştir. 
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12+l'li gruplara Avrupa halk masallarında çok sık rastlanır; örne

ğin 1 kız ve 12 erkek kardeş olarak (genellikle erkek kardeşler hayva

na dönüşür ve kız kardeş onları kurtarır). Geleneksel Yunan masalla

rında 13. olan Kaptan, mürettebatın sonuncusu olarak dipsiz çukura 

atılır ve yine de sağ kalır. Fransa'da, şeytanın bir grubun onüçüncü 

üyesi üstün gelene dek belirli bir köprüden geçen her on üçüncü kişiyi 

kapıp kaçtığı söylenir. 12+1 modeli, 12 çocuklu anne baba olarak da, 

Kitab-ı Mukaddes'te geçen 12 çocuğu olan Yakub'tan, 12 civcivli altın 

tavuk ya da 12 yavrusu olan altın tüylü anaç domuz -masalına dek çok 

sık gözükür. Alman liukuk mahkemeleri bile 12 Jüri ve bir yargıçla, 

eski 13'1ü gruplandırmayı sürdürür. 

Şurası kesin ki, 12 ve 1 3  ile l 3'ün halk masallarındaki genel rolü 

arasında kesin bir belirsizlik vardır, ama pek çok durumda 13'ün ka

rakteri tekinsizdir. Ölüm onüçürıcü çocuğun vaftiz babasıdır ve Al

man yazar Friedrich Wilhelm Weber'in Dreızehn!inden ( "13 ıhlamur 

ağacı") denen bir yeri anlattığı, zamanında çok meşhur olmuş kitabı, 

korkutucu, gizeıuli olaylarla dolu derin bir trajik masaldır. 

Çok doğru bir biçimde Babil astral görüşlerine kadar izi sürülen 

12+1 sayısı, ayın evreleriyle bağlantılı olarak olumlu bir anlama sa

hipti. Kadim Mexico'da, aya bağlı olan aylar 1 3  kara ay gününe, 13 

dolunay gününe ve 13 yeniay gününe bölünürdü - başka bir deyişle 

giderek büyüyen ve küçülen 2 dönemin her birısi 13'er gün olarak sa

yılır. Daha önce söz ettiğimiz gibi, 13 cennet (9 ölüler diyarının ve 

yeryüzünün üstünde) ve bu görfışün zorunlu bir sonucu olarak 13 

tanrı olduğu düşünülürdü. Böylece göksel kürelerin sayısı olan 13 ,  

hayatı, güneşi ve eril gücü sembolize ederdi ve çok olumlu ve uğur

luydu. 
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Maya takvimine göre tzolhin ya da "günlerin sayılışı" 260 günden oluşurdu. 

Bunlar 1 'den 13'e kadar numaralandınlmış 20 hiyeroglifle sayılırdı. Onüç, dö

nüm noktasını belirtirdi ve sembolü kelebekti. En yüksek (onüçüncü) küre, 

Aztek kozmolojisine göre, "Bay ve Bayan Dualite"nin, ilahi çiftin koltuğuna 

yerleştiıilmişti; onların koltuğu da bir dönüm noktasına işaret ederdi. 

Kadim Maya dininde 13'ün daha pek çok özelliği vardı. "Başlı" 

varyant denen 19 sayı artı sıfır varyantında, 13 sayı, 13 farklı tanrı

nın başının sernbo1üy1e ayırt edilir. Ayrıca ayın günleri için kullanı

lan 20 sembol, l'den 1 3'e kadar olan sayılarla birleşiktir ve böylece 

kehanet için kullanılan özel bir takvim tasarlanmıştu. Zaman, her bi

ri 365 gün olan 52 (= 4xl3) güneş yılına bölünmüştür; bunlar da her 

biri 52 hafta artı 5 günde oluşan (260 = 20xl3) 72 kutsal yıl oluştu-

rur. 

Kadim Maya kültüründe olduğu gibi Musevi geleneğinde de 13 

kutsal ve uğurlu bir sayıydı. Kabala, lbranice (ve Arapça) sayısal de

ğeri T�nn'nın en önemli niteliği olan Ahad'ın, "Bir"in sayısal değeri-
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ne eşit olduğu için 13'ü şans getiren bir sayı olarak kabul eder. Çıkış 

34:6'dan 1 3  ilahi nitelik türetilmiştir ve Fısıh Bayran11 Haggadahı'ncla 

(bkz. s. 36) bu sayının öneıni açıkça vurgulanır. Talmud'da bir kahin, 

"lsrail toprağının zaınanla 13 parçaya bölüneceğini, onüçüncü parça

nın kral Mesih'e düşeceğini" iddia eder. Kabala, müınin birisinin cen

nettG: bulacağı, 1 3  cennet çeşmesinden, 1 3  merhamet kapısından ve 1 3  

pelesenk ınnağından söz eder. Zohar, üç başlı Günlerin Kadin1 Kut

sallığı'nı betimlerken 13'ün önemini ayrıntılı bir biçirnde ele alır: 

"O, 1 3  tür sevgi yolunda bulunabilir, çünkü onda gizli olan bilgelik 

kendisini 3 kez 4 yöne böler ve O, Kadiın Bir, bütün bunlan kendi

sinde birleştirir." Burada yine yaratı1an dünyayı kuşalan her şeyi sa

ran ve burçlar kuşağının ] 2 burcunun belirlediği ilkeyle karşılaşıyo

ruz. Buradan hareketle Tanrı'nın Kutsal Sakalı'nın 13 düzenlenişi üze

rine derin düşünmeye dalınabilir, ama 1 3'ün daha pratik ve daha az 

esoterik bir orlaya çıkışı Yahudi çocukların 1 3  yaşında Bar Mitz

\'ah'larını kutsamaları ve artık yasal olarak sorumluluk üstlenmeleri

dir. 

Ortaçağ Hıristiyan yorumcuların, 12 havari bağlamı dışında ve bu 

kutsal sayının "ihlal edilmesi" dışında 13'ün olumsuz yönlerine pek 

cleğinınenıeleri bir parça şaşırtıcıdır. Daha sık rastlanan 13'ün 10 

(Eınir'in) ve Teslis'in 3'ünün ya ea çok farklı bir mantıkla Pentateuk

hos (5) ile lsa'nın Dirilişi'nin (8) bir kombinasyonu olarak yorumla

nışıdır. Bu da Eski Ahit ile Yeni Ahit arasındaki, çalışma ve inancın 

kombinasyonunda kendisini dışavuran ilişkiye işaret eder. 

Orta Çağ'dan sonra Avrupa gittikçe 13 sayısından hoşlanmazken 

Fransa kralı X!ll. Louis, 13'ü uğurlu sayısı ilan edecek kadar espriliy

di: hatta Avusturyalı Anna ile 13 yaşındayken evlenmiştir. 
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Böylece 1 3  araştırmacıya pek çok olasılık sunar ve belki de kadim 

olumlu özellikleri bazı okuyucuların 13 korkusundan çektiği acıları 

gidermeye yardımcı olur. 
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1 4  

Büyük sayıların, bölenleriyle bağlantılı olarak daha derın bir an

lam içerdikleri varsayılır genellikle. Örneğin şans getiren bir sayının 

çarpanı olan bir sayı, Meyer ve başka yazarların ayrıntılı bir biçimde 

gösterdiği gibi, yorumculara amaçları açısından pek çok yorumlama 

yolu açar. Sayıların bir kısmı aysal döngüyle olan bağlantılarıyla 

önem kazanırlar; bazıları dairenin 360 derecesinden türetilen sayıla

rın bölenleri ya da çarpanland1r. 

Önemli aysal sayılar arasında 14 özellikle ilginçtir, çünkü yavaş 

yavaş yükselen ay 14 günde, dolunay olarak nıükenımelliğe ulaşır. 

Babil'de Nergal'ı ölüler dünyasına geri döndüren 14 tanrı vardır, bun

lar yükselen ayın günlerinden türetilmiş olabilirler, ama bu 14 ,  öte 

dünyanın 7 kapısının iki katına çıkarılması olarak da yorumlanabilir. 

Katoliklikte bilinen 14 yardımcı aziz grubu, Nothelfer, bu geleneğe ait 

olabilir. Ama kökenleri ne olursa olsun onlara gösterilen bağlılık, 

dindarları, başka şapel ve kiliselerin yanı sıra, kuzey Fransa'da güzel 

barok bir kilise, Vierzehnheiligen ("14 aziz") inşa etmeye yetmiştir. 

Buradan, Şii İslamdaki 14 masum ermişe de geçebiliriz. l 4 masuın 

varlığın koruyucu özelliği, müziğini Engelbert Humperdinck'in bes

telediği ve şu sözlerle başlayan eski bir Alman akşam duasından da 

anlaşılabilir: 

Abends wenn ich schlafen geh, 
vierzehn Englein mit mir stehn . . . 
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14 yardımcı ya da 1 + aziz, Tnin ikiye katlanınasından kaynaklanan özellikle
riyle, tehlikeli durun1la.rda yardım sembolleri oldukları kadar, akılla iç içe geç
rniş kibarlık sembolüdürler. Fransa'daki Vierzehııheiligen (14 Aziz) Manastırı ve 
Kilisesi, onlara gösterilen saygının en bilinen örneğidir. Bu gravür, Hisl.ori wul 
ursprwıg der wallfahrı und wunderzeichen zu vierlzehıı heyiigeıt Nothelfern iııı 
Franchenthal'ın (Fransa Vadisindeki Ondört Aziz Yarcımcı'da Hac Yolculuğu
nun Ye Mucizevi işaretlerin Tarihi Ye Kökeni) kapak sayfasındaki gravür, 
1596.  
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YARDilvlCilARIN SAYISI: 14 

Gece olup uyumaya gLttiğin1de, ondört ınelek beni gözler. . . 

14'ün başka bir kullanımı da, mite göre sevecen tanrı üsiris'in 14 

parçaya kesildiği ve her parçasının gömüldüğü yere hayır getirdiği 

kadim Mısır'dan gelir. 

Ay sembolizminin önen11i bir rol oynadığı bir din olarak Islanıda 

1 4 'ün özel bir yer işgal etınesi doğaldır. Bir kere daha esoterik yoru

ma asıl katkı Saflık Kardeşliği'nden gelmiştir. CJndört, yalnızca aysal 

aşan1aların ve Arap alfabesinin harflerinin sayısı olan 28'in yarısı de

ğildir, aynı zan1anda insan elinin 14 parçasının ve oınurganın alt ve 

üst parçalarının her birisindeki ] 4 omurun sayısıdır. Arap alfabesinin 

14 güneş harfi ve 14 ay harfinden oluşması; ya da 14 harfin fonetik 

işarelli olması ve 14'nin işaretsiz olın_ası garip değil ınidir? Böyle 

saptaınalar, Lıpkı ondördüncü yftzyılın sonlarında Hurufilerin ayrıntı

lı bir şekilde yaptığı gibi gizemli yorumlarda önemli bir rol oyna

ınıştır; Hurufiler harf ve sayı gizemciliğiyle insan yüzü ve bedenini 

bir araya getiriyorlardı, örneğin yecl, "el" ve vech, "yüz" sözcükleri

nin sayısal değeri l 4'tür. 

Bu tür spekülasyonların Hazreti Muhamıned'e uygulanmaması şa

şırtıcı olurdu. Gerçekten de adlarından birisi olan Taha'nın sayısal 

değeri l 4'tür ve dolunay gibi ışıldayan Hazreti Muhatnmed'in bu dün

yanın karanlık gecesinde gözükerek onu mükemmel ruhsal ve beden

sel güzelliğiyle aydınlattığı gerçeğini belirtilir. Bu gelenekte 1 4 gü

zellikle de bağlantılıdır: 14 yaş genç güzel sevgilinin ideal yaşıdır, 

tertemiz yüzlü sevgili dolunayla karşılaştırılır, bir orlaçağ Arap şairi 

bunu şöyle belirtir: 

7 artı 7 ay gibidir; 
ve 7 iklim ve 7 göksel küre önünde saygıyla eğilir. .  

233 



KÜÇÜK BİR AYSAL SAYI 

1 5  

Onbeş aysal gücün doruk noktasıdır ve ayla ilişkisi, yumurta ya 

da benzeri şeylerin 1 5  tanesinden oluşan ve Mandel ,  "küçük ay, ayın 

parçası" denen eski bir Alman ölçü biriıninin adından türetilebilir. 

1 5 ,  ilk 5 tamsayının Loplamı, 2 kutsal sayının sonucu, yani 3x5 

olduğu için, önemli bir matematiksel ve dinsel anlama da sahiptir. 

Onbeş, daha önemlı lştar sayısı S'ten türetildiği ya da Babil'de en 

yüksek gök tanrısının sayısı olan 60'ın dörtte biri olduğu için lştar'a 

göre kutsal bir sayıydı. lştar'a adanmış kadim Ninova şehrinin 1 5  ka

pısı vardı ve Ida'nın Büyük Anne'sine, yani lştar'a hizmet eden rahip

lerin sayısı da l S'ti. Rahiplerin sayısı olarak 15 ,  Babil'den Roma'ya 

ulaşmıştır, örneğin kadim Roma'da quindecimviri'nin, 15 seçilmiş in

sanın kutsal Sibylline Kitapları'na bakmasına ve yorum yapmasına 

izin verilmişti. Meryem'in yaşamıyla baglanlılı 15  gizem üzerine te

fekküre dalarken kullanılan Hıristiyan tesbihi, lştar ve Venüs'ten Mer

yem'e kadar gelen kadın tanrı ve azizelerin eski sayısına dek geri gi

debilır. 

Eski Ahil, lbrahim ve Süleyn1an arasındaki ve Süleyman ile Zede

kiah arasındaki lsrail kuşaklarının sayısının 15 olduğunu söyler. Bu 

eski aysal mitin yansıması göz ardı edilemez, çünkü Süleyman bütün 

ihtişamıyla dolunaya karşılık gelır ve bir kör olan Zedekiah da karan

lık aya. 

Onbeş, en çok rastlanan, kutsal 5'in çevresinde kurulınuş olan ve 
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11. Nabukadnezar (562-604) zamanında Babil'deki lştar Kapısı. Ondört metre 

yüksekliğinde olup sırlanmış rölyeflerle süslenmiştir. Her biri 5 kutsal hayvanın 

3'er yatay dizisinden oluşan bu rölyefler lştar'ın kutsal sayısı lS'e işaret eder 

(Staatlkhe Müzesi, Bedin). 
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SAYILARIN G!ZEMl 

her yönden toplaını 1 5  olan sihirli karelerden birinde önemli bir rol 

oynar. Kiıni efsaneler bu karenin kökeninin Çin olduğunu söylese de, 

Bahil'de lştar'la bağlantılı olarak bilinmekteydi. Diyagonaller, 8 ışınlı 

lştar yıldızıyla bağlantılı olarak her zaman lS'i verir. 
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BÜTÜNLÜK SEMBOLÜ 

1 6  

Onaltı mükemmel ölçü ve bütünlük sayısıdır. Roma sisteminde 1 

ayak, pes, yan yana 4 avuçtan oluşurdu ve her avuç ya da el genişliği 
de 4 parmağa eşitti. Böylece 1 ayak 16 parmak olur. Benzer bir sis

tem kadim Yunanistan'da da bilinirdi. Pek çok dilde 16'dan sonra, tıp

kı 4'ten sonra olduğu gibi farklılaşma vardır: ltalyanca'da sedicie, 

16'dan sonra dicia selle, 1 7  gelir; Fransızcada seize'ı dix-sept izler. 

Çok eski zamanlardan beri onaltı Hindistan'da gözde bir sayıydı. 

M() üçüncü ve dördüncü bin yıldaki Hindu uygarlığından beri kulla

nılmaktadır, son olarak rupi 16 anna'ya bölünür. Vedalar onaltı katlı 

büyülü sözlerden söz eder, örneğin kutsal sarhoş edici içki soına ha

zırlanırken, ve Chandogya Upanişad tam bir insanın 16 kısımdan 

oluştuğunu ileri sürer. Klasik Hint estetiğinde 16 güzellik sembolü 

bulunur ve çekici bir bayan 16 çeşit mücevher takar. Şiirdeki belli öl

çüler 16 1natra'ya, hece birimlerine bölünebilir ve Hint müziğinde en 

çok kullanılan ölçü olan tintal da 1 6  birimden oluşur. Klasik Arap 

edebiyatı mükemnıellik sembolü olarak 16'yı Hint metrik sistetnin

den almış olabilir, çünkü 16 klasik Arap metrik ölçünün bir kısmı 

yalnızca mükemmel 16'ya ulaşmak için uydurulmuş gibidir 

4 eleınentin ve genel olarak zam an ve mekanda huzurlu bir düzen

lemenin sayısı olarak 4'ün bütün bu kombinasyon ve çoğaltmaların

dan hoşlananlar, güçlendirilmiş 4 olan 16 ile mükemmelliği ifade 

ederler - C_�ülhaçlann 4x4 felsefi elementini örnek vermek yeterlidir. 
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Bir Çin-}lint tanrısı olan 1 6  kollu tanrıça Pussa bir lotus çiçeğinin üzerinde 

oturmakta. Bakır üzerine oyma, Athanasius Kircher, China IIIustrate, Amster

dam, 1667. Kircher, Uzak Doğu tannlannı Mısır ve Babil tanrılarının varyantla

n olarak aldığı için Pussa'nın lsis ve Kibele'nin akrabası olduğunu düşünmüş

tür. 
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"Doğanın Bütünü, felsefeye uygun olarak 16 elementten oluşur. " Geheirııe Fi

guren der Rosenhreuzer'den alınma bir diyagram, Altona, 1785-1 788. 
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FETİH SAYISI 

17 

Günümüzde 1 7'nin derin anlamını açıklayabilmek pek olası gö

zükmese de bu sayı kadim Yakın Doğu'da çok önemliydi. Ll\_rarat Dağı 

civarındaki Urartu'nun yerel tanrısının kabul ettiği kurbanların sayısı 

onyedinin katlan biçimindeydi ve belki de 1 7 komşu ülkelere bura

dan yayılmıştır. lncil'de 1 7, ikinci ayın onyedinci günü başlayan ve 

yedinci ayın onyedinci günü sona eren Tufan'la bağlantılıdır. 1'ufan'ın 

sonunda Nuh Ararat Dağı'na varmıştı. 1 7'nin gemiyle, suyun üstünde 

yüzmekle bağlantılı olduğu ileri sürülebilir - bu bağlamda Caly

pso'dan ayrıldıktan sonra 1 7  gün bir salın üzerinde denizde kalan 

()dysseus akla gelir. Mısır'da, ayın onyedinci günü, tanrı Osiris Typ

hon'un tabutunda ırmağa bırakılırdı. Bir Yuna.n geleneği de, gemi 

yapınak için ağaç kesme işleminin ayın onyedinci günü yapılmasını 

öğütler. 

Klasik antikitede 17 ,  savaş ve kahramanlıkla ilgili olarak gözükür

dü. Mısırlı lider Naranısin, Suriye ve Ön Asya'yı 17 kere istila elmiş

tir ve Thutınosis de aynı başarıyı göstermiştir_ Bunlarla garip bir 

uyum gösteren bir tarihsel olguya göre Gazneli Mahmut 999-1030 

yılları arasında Afgan dağlarından Kuzeybatı Hindistan'a tanı 1 7  kere 

inıniştir. 

Onyedi !slaıni gelenekte de önemli bir yer işgal eder. Yüzyıllarca 

önce Yunanlı filozoflar 17'nin öneminin farkındaydılar: örneğin Aris

loteles, 9:8 oranlı lirin 2 temel Lelinin basit müziksel aralıklara karşı-
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FETJH SAYISI: 17 

lık gelnıesi gibi 1 7  heceden oluşan altı ayaklı dizeyi keşfetrnişlir. 

Benzer şekilde Poseidonius tek bir ruhun 17 kısmı ya da yeteneği ol

duğunu ayırt etnıiştir. Bu klasik geleneğin etkisi ahında, ilk büyük 

Müslünıcın sirnyacı Cabir ibn I-Iayyan, bütün ınaddi dünyanın 17'yi te

ınel aldığını görınüştür. l 7'nin 1 :3 :5 :8  dizisinden oluştuğuna dikkat 

etrniştir, ona göre bu sayılar bütün diğer sayılan oluşturmaktaydı. 

5'i esas alarak ohışturulan geleneksel sihirli karenin sol a1t köşesi 1 7  

say�sını verirken kcılan sayılar 28'i (tipik Tslami ay sayısı) verir. 

17 

,------, 1 4 g 2 : 

    28 

Sonraki lsbmi gelenek, özellıkle de Şiiler, l Tnin başka daha ayırt 

edici özelliğini keşfetmiştir. Rehal'lann (günde 5 defa yapılan dualara 

eşlik eden hareketler) hepsinin toplaını 1 7'yi verir ve dua zamanını 

hatırlatan sözcüklerin sayısı da 17'dir. Dazı Sufiler Tanrı'nın en bü

yük adının 17 harften oluştuğunu düşünmüşlerdir ve 737 yılında öl

dfırülen ilk sapkınlardan Mughira ibn Said, dünyanın SLJnunu ilan 

edecek Mehdi'nin görünmesiyle ilk olarak 1 7  insanın dirileceğini Ye 

bunların her birinin Tanrı'nın en büyük adının bir harfini alacağını 

ileri sürmüştür. 

lrene Melikoffun gösterdiği gibi l 7, Türk Bektaşi tarikatının gele

neğinde çok sık .ortaya çıkar. Tarikalın önee gelen dinsel şahsiyet1e

rinclen Ali bin Ebu Talib'in 1 7  eşlikçisi vardı ve günde 3 defa olmak 

üzere 1 7  defa dua ederlerdi. Bir de 17 Türk loncasının koruyucu evli

yaları olarak 1 7 evliya vardır. 

Ebu Müs]üm ya da Melik Danişmend'ın öyküleri gibi popüler 
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SAYI LARIN GiZEMi 

Türk efsaneleri, antikitede olduğu gibi 1 7  savaştan söz eder ve çoğu 

kez ya da 1 7  kahraman öldürülür ya da ası1 kahraman 1 7  yara alır. 

Hatta, meşhur Türk Müslüman kahramanlarının çoğunun adlarının 

sayısal değerinin 1 7  olduğu bile kanıtlanmaya çalışılmıştır - ama bu 

çok zorlama görünmektedır. Bununla birlikte başka sayıbilimsel ko· 

şullar böyle spekülasyonlan cesaretlendirmiştir: Muliammed'in (m = 

40), Ali'nin. (a = 70) ve Selman'ın (s = 50) adlarının ilk harflerinin 

toplaın1 l 7'nin on katı olan l 70'i verir. 1 7'nin üç katı olan 51 Şii ge

leneğinde de ortaya çıkar; örneğin Saflık Kardeşliği'nin risaleleri 
5 l'er bölümden oluşurdu. Onyedi Ehl-i Hak'ın Kürt-lran kolunda da 
eşit önemdeydi ve Mısırlı bir ortaçağ tarihçisi l 7'den uğur sayısı di
ye söz eder. 

HırisLiyan geleneğinde 17 ,  St. Augustine'nin mirabile sacramentum 

diye betimlediği üzre, Kutsal Ruh'un 7 armağanıyla 10 Emir'in bileşi· 

mi olarak ortaya çıkar. Onyedi 153'e ilişkın (bkz. s. 273-274) spekü

lasyonların temelini oluşturur. Bu, Rathofer'in gösterdiği gibi, onbi

rınci yüzyılda Kral [[], Heinrich için yapılan muhteşem Golden Evan

geHar'ın bütün yapısının altında l 7'nin yattığının keşfedilmesi gibi, 

lex et gratia'nın, Yasa ve Merhamet'in, bileşimine benzemektedir. 
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ÇİFTE DOKUZ 

1 8  

Kolomb-öncesi zaman ölçümünde ortaya çıkan 18 sayısı, Batı'da 

da belli bir öneme sahiptir Bu, dairesel 360 sayısıyla bağlantılı olu

şuyla ya da ay ve güneş tutulması 18 yılda bir aynı sırada gerçekleşti

ği için bir astral sayı oluşuyla açıklanabilir 

Sayısal değeri Davud adında olduğu gibi yaşama (hay) sözcüğüne 

karşılık geldiği için lS'in Kabala'cla da rol oynaması şaşırtıcı değil

dir. Ortaçağ Hıristiyan yorumcuları lB'i bazen Yasa'nın merhametle 

gerçekleştirilmesi olarak 10 ile 8'in toplamı biçiminde açıklarlardı. 

Bu yorum lsa'nın 18 yıldır güçsüz bir ruhu olan bir kadını iyileştirı

şinin anlatıldığı Luka 13 : 1  !'den türetilmiştir. Başka bir yerde 18 sa

yısı, dinsel işlerle eşgüdümlü Teslis inancını temsil eden 3x6 olarak 

ele alınmıştır. Bazı örneklerde 18, metinleri düzenlemek için kullanıl

mıştır: örneğin önemli bir Yahudi duası olan Shomeneh Esreh (orijina

linde 18 kutsama içermesine yaptığı göndermeden dolayı 18 anlamına 

gelir), l 8 kitaptan oluşan kadim Hint epiği Mahabharata. 

lslami gelenekte de başlangıç cümleciği Bismil!ahirrahmanirra

him'deki ("Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla") 18 sessiz harf bi

linirdi. Belki de en uygun görüş herhangi bir işe başlamadan önce 

söylenen kutsama cümleciğinin sayısından türetilen dünyaların sayısı

nın 18.000 oluşudur. Sufiliğin bir kolu olan Mevleviler için 18 mer

kezi önem taşıyan sayılardan birisiydi ve çok katlı anlamlan vardı: 

Celaleddin Rumi'nin büyük didaktik şiiri Mesnevi'nin giriş şiiri 18 di-
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SAYILARIN GlZEtvil 

zeden oluşur ve Mevlevi dervişi olmak isteyen herkes 18 gün boyun

ca tehhe'de hizmetkar olarak çalışrnak, sonra ea m utfakta 18 çeşit ser

vis yapmas1111 öğrenmek zorundaydı. 1001 günlük hazırlık süresini 

tamamladıktan sonra 1 8  kollu bir şaındanla yeni bir hücreye götürü

lürdü, burada 18 gün boyunca tefekküre dalardı. Bir Mevlevi tehhe'si

ni ziyaret edenlerin yanlarında 18 adet hediye (örneğin muın) gelir

rrıeleri adetti. Bunun Türkler aras1nda geleneksel hediye sayısı olan 

9'la ilgısi olduğu kesin olmamakla birlikte olasıdır. 

Alman geleneğinde, odak noktası 9 olarak, yani 9'un iki katına çı

karılması olarak ortaya ç1kar. Aln1an mitolojisinde Halc an'ın 18 oğlu 

vardı ve Odin 18 şey bilirdi. 18 büyük arhat'ın, Çin Bucizıninin ön

cü azizlerinin, 9'lu bir grubun iki katına çıkarılınasından ya da n1ü

ken1me1lik ve cenneün bileşiıni olan 10+8'den geldiği de ileri sürüle

bılir. Ortaçağ geleneğinde, ağırlıklı olarak da lngilizcede, 18 tuz fıçı

sının neden bir arabanın taşıyabileceği yükü belirtmek için kullanıldı

ğını açıklamak çok zordur. 
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METONİK DÖNGÜ SAYISI 

1 9  

Ondokuzun eksik yirmi olduğunu söyleyerek başlayabiliriz, ama 

yine de Yakın Doğu'da kutsal bir sayıydı. Kadım Mısır'm cilüler Kita

bı'nda bedenin, her birinin kendisine ait bir tanrısı olan 18 çıkıntısın

dan söz edilir; onlara bedenin büLünüyle bağlantılı tanrı eklenirse 

kutsal 20 elde edilirdi. Batıdakı orlaçağ yorumcuları 19'u, 1 2  burçlar 

kuşağı burcuyla 7 gezegenin toplamı olarak alınışlardır. Bununla bir

likte Islan1i gelenekte bu sayı Allah'ın en önen11i adlarından biri olan 

Vahtd'in, "Bir"in sayısal değerine karşılık gelir. Son olarak Pakis

tan'da birisi Kur'an'ın 19 (cehennemin bekçilerinin sayısı olduğunu 

belirtelin1) ve katlarına dayandığını kanıtkunaya çalışmıştır. Bununla 

birlikte, bu incelenıe için bilgisayar teknolojisi akılh bir biçimde 

kullanıl�ş olsa da, sonuçları lvfüslümanlann çoğu tarafından kabul 

görrneıniştir. Öte yandan 19, tartışnıasız bir biçimde Bahailerin (yine 

vahid'in sayısal değeri temelinde) kutsal sayısıdır ve yılı bile her biri 

19 günlük 19 aya bölerler. 

Kadin1 Babil'de, her ayın oncokuzuncu gününün şanssızlık getirdi

ğine inanılırdı, çünkü bir önceki ayın başlangıcından itibaren kırkdo

kuzuncu günü olurdu ve bu 7x7, onun iyi ya ela kötü güçle dolu oldu

ğu anlamına gelirdi. Astronömik açıdan söylersek 19, metonik dön

güyle bağlantılıdır: yani her 1 9  yılda bir, ayın yükselişi ve inişinin 

bütün aşamaları bütün gl'tneş y1lı boyunca aynı günlere dek gelir. 
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S AYMANIN ESKİ SiNiRi 

2 0  

20'nin gizem ve büyü işleri için tam anlamıyla ilginç olmadığı ke

sindir, ama öte yandan sayı sisteminin oluşmasında müthiş önemli

dir. El ve ayak parmaklarının toplamının 20 olması gibi basit bir ne

denle bu sayı pek çok kültürde saymanın temelini oluşturur. Örneğin 

Keltler arasında 40'a iki kere 20 denir. Kuzey Japonya'daki Ainu'da da 
benzer bir sayn1a ve ifade etme yolu vardır, örneğin 80, 4 kere 20 

olarak görülür, bu da Fransızcadaki quatre-vingts'i tam olarak karş1-

1ar. 

Mayalar 20'yi, kadim Babil'de Şamaş'la bağlantılı olması gibi, gü

neş tanrısıyla bağlantılı kullanırlardı. Maya yazma sistemi quiche'de 

20 sayısı için kullanılan şifre bir insan figürüydü ve Hopiler arasında 

adı iTİrminci· gün konan bir çocuk gerçek bir insan olurdu. 

Almancadaki pek çok özel teriın, 20'nin kapsamlı bir sayı olarak 

ilk kullanımlarını anımsatır: 1 Ries kağıt, yani 20 yaprak kağıt bir 

"kitap" yapar; 1 Stiege 20 yumurta ya da koyundan oluşur. Stiege teri

mi 20 yarda keten için de kullanılır ve Schneise, bir ormana giden kü

çük yol, aslında 20 morinanın asılıp kurutabileceği uzunlukta ip anla

mına gelir. Çok az Alman bu terimleri hatırlasa ve kökenleri Ingilizce 

olsa da, 20 için kullanılan eski "skor" halen yaygın bir biçimde kulla

nılmaktadır, örneğin 3 skor ve 1 ,  6l'e eşittir. 

Zamanla 20, Odysseia'da Odysseus'un salı için 20 ağaç kestiğinin söy

lenmesinde olduğu gibi yuvarlak bir sayı olarak kullanılmaya baş-
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Ahau 

20 günün adlan ve hiyeroglifleri. S. G. Morley'e göre bu, Maya takviminin en 

eski biçimidir. 
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Aztek takvimi 13x20 güne bölünür. 1-ler günün l'den 13'e kadar sayılann 

bağbntılı olduğu adlan vardır: titnsah (birinci gün), rüzgar (ikinci gün), ey 

(üçüncü gün, kertenkele, yılan, ölüm, geyik (yedinci gün) vs. Bu tona!pohual

li'den, "günlerin s:ıyılışı.'ndan baska, 365 günün 18  ceınpohuallis'e bölündüğü 

güneş takvimi xihuitI vardır. 5 ııeıııonteıni'nin, yani ·'fazla" günün cenaze kaldır

mak için uygun olınadığı düşünülürdü. Bu ceınpohuallis'ler elbette gerçek "ay" 

olmayıp, en önemli sayı olan 20 ile bağlantılı yapay biriınlerdi. El ve ayak par

111aklannın toplan1ı olan 20 "t:ın1 'dı. 
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SAYMANIN ESKi SINIRI 20 

lantnıştır. Ote yandan ortaçağ Hı ristiyan yorumcuları 20'nin, insanın 

10 Eınir'i teorik ve pratik gerçekleştirişi ya da 4 kere S'in, yani Pen

Laleukhos'un 5 kitabı, yani yasa ve nıerhamet anlaınına gelen 4 İn

cil'in sonucu olarak görmüşlerdir. Bu da dört lncil'in 5 duyuya kıla

vuzluk etrrıesine bir gönderme olarak görülebilir. 
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MÜKEMMELLİK 

2 1  

Kutsal 7 ve 3 sayılarının sonucu olduğu için yirmibir mükemmel

likle bağlantılıdır. 
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İBRANİ ALFABESİ 

2 2  

Kabahstik gelenekte, lbrani alfabesinin 22 harfi, 7 kollu Tapınak 

şamdanındaki 22 badem çiçeğiyle sembohze edilir. Alfabedeki harfler 

3 ana harf (a!ef, mim ve şiın), metallere olduğu kadar gezegensel küre

lere karşılık gelen 7 suret harf ve son olarak burçlar kuşağıyla bağ
lantılı 1 2  tek harf olarak sınıflandırılır. Böylece kadim kutsal sayılar 

bütünleşık bir sistemde toplanır. 10 sefirot'un gizemli bir şekilde bağ

lantılı olduğu 22 yol vardır ve 22 harfin varlığı, onları 10 sefirot ile 

1 2  burcun bir bileşimi olarak bile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tarotun 22 kartı ve arlzana'ları, yani gizemleri böyle spekülas

yonların artmasına yol açmıştır. Belirli konfigürasyonlarda yerleştiri

len ve sayısal sembolizmlerine göre yorumlanan kartlardaki 22 res

min, belirli temel insan durumlarını gösterdiği kabul edilir. Ondör

düncü yüzyılda Venedik'te kullanılan en eski tarot kartları, kadim Mı

sır görüşleriyle ve kabalistik gizemcilikle bağlantılı olabilir. Bavye

ra'da gözde bir eğlence olan tarock oyunu eski gizemli tarottan türe

tilmiştir. 

H1ristiyan yorumcular da 22'yi incelemişlerdir ve Augustine'in Tanrı 

Devleti'nin 22 bölümü, 2x5 = 1 0  çürütmeye, Yasa'nın olumsuz ilkele

rine ve Teslis ile 4 lncil aracılığıyla belirtilen ve 12 havarinin yaydı

ğı 3x4 olumlu öğretiye işaret eder. Başka bir Hıristiyan bilgin Talesli 

Sabas (ö. 532) bu sayının Tanrı'nın yaratılıştaki işlerinin sayısını, Es
ki Ahit'in kitaplarını ve lsa'nın erdemlerini temsil ettiğini 
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Kabala'nın temel yapısı olarak se_firot sistemi: Tann'nın tezahürü olarak 10 sefi
rot, 22 "hakiki" yol (lbrani alfabesinin harflerinin sayısına karşılık gelir) ve bil
geliğin 32  yolu. Athanasius Ki.rcher, Oedipus Aegyptiacus, Roına 1652. 
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Bir tarot destesinin 22 major arkana·sı. Bu kadim kozmolojik oyun kartlan 

esas olarak geleceğe ilişkin kehanetlerde kullanılırdı. Birbirini izleyecek şekilde 

nu1naralanmış 2 1  kart, artı sağ altta görülen ve sıfırı tenlSil eden Soytarı bulu

nurdu. 
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SAYILARIN GIZEMI 

Sol: üzerinde 32 bağlantılı yolun belirtildiği iki el. Ellerin altında Tann'nın adı 

YHWH yazmakta. Sag: Modern "Kabalistik ağaç." 

bulmuştur. Ama gerçekten de Zerdüştçülüğün kutsal kitabı Avesta'nın 

22 dua içerdiği hatırlanabilir. 
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YİRMİDÖRTTEN OTUZDOKUZA 

2 4  

Yirmidört, gündüz ve gecenin 24 saatiyle bağlantılı olduğu için 

bütünselliğin sayısıdır (aslında antikitede gün, her biri 1 20'şer daki

kalık 1 2  çifte saatle ölçülürdü ve denizcilik hesaplarındaki 30 dakika

yı ölçen kum saati son zamanlara dek kullanılmıştır). Yirmidört aynı 

zamanda bir ölçü birimi olarak da ortaya çıkar: kadim Alman Elle'i, 

yani yarda, 24 parmak genişliğindeydi. 24'üp önemi iki çift tamsayı

nın sonucu olarak yorumlanışıyla da açıklanabilir: 4x6 ve 3x8 ve her 

iki yöntem de kutsal metin yorumlarında fazlasıyla kullanılmıştır. 

Pisagor 24'ü cennetin parçalarının bütünlüğünün kuşatılması ola

rak görmüştür, çünkü 24 müzik notası olması gibi Yunan alfabesi de 

24 harfliydi: sayısal ilişkilerle açıklanabilecek müziksel ses, insanın 

göksel kürelerin uyumunun anlamasına yardımcı olabilir. Benzer bir 

yaklaşımla, 24, 24 lhtiyar'ın rahip ve kralın uyumunu somutladığı 

Yuhanna'nın Vahyi'nin en önemli sayısıdır. Yani bu say-ı, cennet, 12 ,  

ile yeryüzü, 2 arasındaki büyük uyumu temsil edişiyle de açıklanabi

lir .  

Yirmidört, popüler ilahilerde de ortaya çıkar. Onbeşinci yüzyıldan 

kalma zamana dair bir Almanca şiirde, her dalında 30 kuş yuvası bu

lunan 12 dallı bir ağaç, yılı sembolize eder; bir gün 24 saat olduğu 

için her yuvada 24 yumurta bulunur ve bir siyah, bir de beyaz sıçan 

ağacı kemirirken, zaman, bir kedi biçiminde, sonunda her şeyi obur

ca yutar. Bu konuda bir de ıneşhur bir lngiliz şarkısı vardır: 
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Athanasius Kircher'in "Evrensel Manyetik Yıldız Falı." Yinnidört Cizvit e\.i ve 

eyaleti Uzak Doğu, Latin Aınerika, İspanya ve Polonya'da gösterilmiştir; hepsi 

de Roına 'daki Cizvit Derneği'nin n1erkez alınışıyla bağlantılıdır. Gerçekten de 

bunlar Kircher'in uzak ülkeler ve egzotik halkların adetlerine ilişkin bilgilerin

den çıkardığı yerleşim yerleridir. Bakır üzerine oyma, Athanasius Kircher, Mag

nes sive de arte ı ııagııetica, Roma, 1641 
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24'TEN 39'A 

Övgüler düz altı peniye, 

Bir cep dolusu çavdar, 

Dört ve yirmi karatavuk 

etlibörek olarak fırında pişiyor! 

2 5  

Yinnibeş, kutsal sayı olan ve sihirli karelerin ınerkezinde kullanı

lan 5'in karesidir. Aynı zamanda 1 ,  3 ,  5 ,  7, 9'un toplamıdır, yani bü

yüde kullanılan bütün kutsal sayıları içerir. Bu nedenle, gizem ya da 

büyü uygulamaları için gereken her sayının temsili amacıyla esoterik 

toplantılarda 25 mum yakılır. 

Ortaçağ Hıristiyan yorumcuları 25'i, S'in karesi, yani S duyunun 

mükemmelliği olarak görme eğilimindeydiler. Başka bir yaklaşım da 

25'i, 6x(4+ 1)  olarak açıklıyordu, bu da şu anlama geliyordu: "4 inci! 

temelindeki iyi işler ve tek Tanrı inancı." (3x8)+1 olarak yorumlanı

şı, kendisini Teslis olarak gösteren tek Tanrı inancının gerçekleşmesi 

olan diriliş umudunun seınbolü oluşudur. Ama 25'in daha az gizemli 

yönleri de vardır. Çeyreklik, yani 25 sent hala çok yaygın kullanılan 

bir madeni paradır. 

Yirmibeş yuvarlak sayı olarak çok sık kullanılmıştır ve çeyrek 

yüzyıl olarak kullanılışı gümüş jübilelerin kutlanması için uygun bir 

sayıdır. 

257 



SAYlLARIN GiZEMi 

2 7  

Yirmiyedi, kutsal 3'ün üçüncü gücü olarak matematiksel açıdan il

ginç bir sayıdır; Plutarkhos ılk tek, yani erkek küp olduğunu belirt

miştir. A_ynı zaınanda aysal sayılara da aittir, çünkü ay, 3x9 gecede en 

ıyi görülür. 18 gibi 27 de 9'un önemli olduğu geleneklerde çok sık 

ortaya çıkar. Augustus ölüler diyarının ruhları için 3x9 kurban hazır

lamıştı ve Rus halk masallarında kahraman genellikle hedefine ulaş

madan önce 3x9 ülkeyi dolaşırdı Doğu Avrupa halk geleneklerinde 

ee çok yaygın bir sayıdır, örneğin korunma ya da kehanet için St. 

John gecesi 2 7  çiçek toplanırdı. Bir Litvanya halk şarkısı, yine korun

ma amacıyla 3x9 sedef otu eki1ınesini ve büyümesini anlatır. 

Kadim Mısır'da da yirmiyediden söz edilirdi, ama olumsuz bir an

lamda. 30 kareli bir tahta üzerinde oynanan oyunda, su adı \'erilen 

yirmiyedinci kare kaybetmek anlamına gelirdi: taşı buraya denk gelen 

oyuncu oyunu kaybederdi ve karanlık ayın belirsiz anı1annın bu 

olumsuz sonuçta yansıdığı ileri sürülürdü. 

28 

Yirmisekiz, ayla bağlantılı olarak çok daha sık kullanılır, çünkü 

ayın 4 aşaması, 28 noktayı geçmesiyle tamamlanırdı. Ayrıca aritme

tık açıdan da mükemmel bır sayıdır, çünkü bölenlerinin toplamıdır: 

1 ,  2, 4, 7 ve l 4'ün. Antıkitede bilinen bu çift yönlü önem daha sonra

ki geleneklerce de devam ettirilmiş ve Albertus Magnus'un, lsa'nın gi

zemli bedeninin Komünyon'da 28 aşamada gözüktüğü iddiasıyla do

ruk noktasına ulaşmıştır. 
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24'TEN 39'A 

Bir kere daha 28, ağırlıklı olarak, Tnin merkezi önem taşıdığı 

dinsel geleneklerde Qrtaya çıkar. Örneğin Siebenbürgen'deki MiLras 

anıtında, 4x7 alanda, bir hançer, bir ateş sunağı, bir Frigya başlığı ve 

bir selvi ağacı, Mitras kültüyle bağlantılı toplam 28 nesne yinelenir. 

Aysal bir sayı olarak 28, Islan1da da önemli bir rol oynar; gizem

ciler için kutsal söz Kur'an'ın yazıldığı Arapça alfabenin 28 harfiyle 

ayın geçliği noktalar arasında bir bağlantı vardır. Büyük ortaçağ 

matematikçisi ve tarihçisi el-Biruni (ö. 1048), bu ilişkinin kozmos ile 

Tanrı'nın sözü arasındaki yakın bağlantıyı kanıtladığını ileri sürer. 

Kur'an' da, Muhammed' den önceki 28 peygamberin adlarının anılması 

bu duruma çok uyar ve şairler lslam Peygamberi'ni dolunayla karşı

laştırırlar. 

Ebced alfabesi denen kadim Sami düzeninde, 28 Arap harfinin sa

yısal değeri, 1 ile 1000 arasındaki sayı dizisinin tamamını üretir; ilk 

l O harf tek rakamlı sayıları, lO'dan 19'a kadar olanlar çift rakamlı sa

yıları ve geri kalanlarda üç rakarnlıları verir ve gayn ile de bu dizinin 

son sayısı 1000 elde edilir. llgınç olan I OOO'in aynı şekilde 28'den el

de edılişinin, MÖ 1300 yıllarında Mısır'da yazılmış olan ve 1000 de

ğil yalnızca 28 şiir iç.eren Teb'in Bin Şarhısı'nda da bulunmasıdır. 

Son olarak şunu diyebiliriz, nıodern araştırmaların keşfettiği üz

re, üst deri sürekli olarak kendisini yinelemektedir ve bütün hücrele

rin yenilenmesi 28 gün sürer. 

3 0  

Otuz, düzen ve adaletle bağlantılı bir sayıdır. Kadim Roma'da tri

bün olmak için 30 yaşında olmak şarttı ve kutsal metin geleneklerine 
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göre hem Musa hem de lsa halka vaaz vermeye bu yaşta başlamışlar

dır. Eski Ahit'ın Hakimler kitabı, hakim Yaır'in, 30 sıpaya bınen 30 

oğlu olduğunu ve ayrıca 30 şehirleri olduğunu (Hakimler 10:4); Sam

son'un ziyafetine gelen 30 arkadaşına soracağı bilmeceyi yanıtlamaları 

halinde 30 keten esvap ve 30 yedek esvap vaat ettiğini (Hakimler 

14:1 1-12) söyler. Bu arada Yeni Ahit'te, Yahuda 30 gümüş para için 

lsa'ya ihanet eder. Bunun bir sonucu olarak bazı yorumcular, herhan

gı bir kımsenin, hatta bir kralın bile, değerinin 29 dirhem ya da daha 

az olacağını, Isa için ödenen 30 güınüş parayı aşamayacağı sonucuna 

varmıştır. Gottfried August Bürger'in (ö. 1 794) bestelediği hoş bir 

Alman baladı bu öyküyü anlatır. 

Başka bazı yorum biçimleri de ortaçağ Hıristiyan teologların kul

landıklarıdır; örneğin Muhterem Bede, Toprağı Ekme meselinde 

(Matta 13:8), iyi toprak üzerine düşen bazı tohun1ların "bazısı yüz, 

bazısı alLmış, bazısı otuz kat semere vermesini" bu yöntemle açıkla

maktadır. Bu parmakla saymaya dair eski terimle çözülür; 30 ve 60 

sayıları sol elle yapılan belli hareketlere karşılık gelir, 100 ise sağ 

elin başparmağı ve işaret parmağıyla yapılan bir dairedir. Sol elle ya

pılan 30 ve 60 eksikken, 100 gerçekleştirme ve ebedi yaşamdır. 

3 2

Otuziki ,dördün 8 katıdır ve çok mutlu ve nıükemmel bir sayı ola

rak görülür. Belki de bu nedenle lslamda Hurufi mezhebinin kunlcu

su Fadlullah Esterabadi, ondördüncü yüzyılın sonlarında, 28 harfli 

Arap alfabesinın 4 yeni harf eklenerek (yalnızca Farsçada kullanılan) 

32'ye ulaşmasının onu mükemmelleştireceğini öne sürmüştür. "Mut-
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lu' 8 Buda'nın 32 asıl ve 80 de ikincil sembolüyle bağlantılı olarak da 

akla gelebilır. 

Bir deste oyun kağıdında 32 kart ve satrançta 32 taş bulunur. Mo

ğol geleneğinde, Arci Borçi Han'a dair bir halk masalı, bir oyun Lah

tası üzerinde hoş bir biçimde düzenlenmiş olarak 32 basamakta duran 

32 tahta şeklı betimler. Kabala'da bilgeliğin 32 yolu, 10 sefirot'la 22 

lbranice harfin bileşimınden çıkar; Sefer Yetsirah'da bu, 32 dişle bağ

lantılıdır. 

Otuziki, ölçümlerde de ortaya çıkar: Örneğin Almanya'da eskiden 

un benzeri öğütülen malzemelerin ölçümünde kullanılan Malter 32 bi

rimden oluşurdu ve adından da anlaşılacağı gibi rnahlen'den, öğüt

mekten türetilmişti. Pusulanın 32 noktası 4 asal sayının küçük parça

lara bölünmesinden kolayca anlaşılabilir. Peki ama donma noktası ne

den 32 Fahrenlıeit'tır? 

33 

Otuzüç başka bir tam ve mükemmel sayıdır. lsa yeryüzünde 33 

yıl yaşadığı Davud'un hükümdarlığı 33 yıl sürdüğü için llıristiyan 

gelenekte özel bir önemi vardır. Gizemli 33'ün en göze çarpan kulla

nımı 3x33 bölümden oluşan Dante'nin ilahi Komedya'sındadır. 33'le 

sembolize edilen lsa'nın yaşamı, n1ut1ak mükemmelliği bir sayı kısa

lığına dönüştürerek Tanrı'ya işaret eder (yani Bir'e ve Hıristiyan gele

neğinde de üçlü bire). 

Bu arada lslamda Tanrı'nın En Güzel 99 Adı bilinmektedir, bunlar 

genellikle 33 boncukla yapılan tespihin yardımıyla ezbere söylenır. 

Hint rı;ütolojisinde mükemmel bir grup olarak 1 lx3 = 33 tanrı 
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SAYILARIN GiZEMi 

Masonluğun 33 basamağı. ABD'deki kadınlar locasınınki de dahil olmak üzere 

farklı ayin sisten1leri gösterilmektedir. Taş baskı, Everit Henry, ondokuzuncu 

yüzyıl sanlan. 

vardır ve 33'ün katları tanrsal varlıklarla bağlantılı olarak bulunur. 

Kelt geleneğinde, belki de 1--Iıristiyanlara göre kutsal olan 33'ün tersi

ne çevrilmesiyle, kara büyüyle bağlantılıdır. 

3 5  

(Jtuzbeşin büyük bir mistik önemi yoktur, ama Plutarkhos'a göre, 

ilk dişil sayıyla ilk eril sayının mükemmel kübünün toplamı olarak 

uyuınu ifade eder: 8+27. 
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Lesnova Manastı'nndaki Makedonya freski (1349): cennetteki lsa'nın çevre

sindeki 33 benzeri, Isa'nın yeryüzünde geçirdiği yılların sayısını anımsatmakta

dır. 

3 6  

27 gibı 36 da önemli ariımelik özelliklere sahiptir, Plutarkhos ikı 

mükemmel karenin, 4 ve 9'un, sonucu olduğuna, aynı zamanda da ilk 

üç kübik sayının, 1, 8 ve 27'nin toplamı olduğuna işaret etmiştir. Ay

rıca kare bir sayı (6x6) olarak ele alınabildiği gibi dikdörtgen bir sa

yı olarak da ( 4x9) ele alınabilir; aynı zamanda l'deh S'e kadarki tam

sayıların toplamıdır. 
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Otuzaltı, l 2'nin çarpımı olarak astronomiyle de bağlantılıdır ve 

her burçlar kuşağı burcunun onlar olarak bilinen 3'er özelliği de yine 

36'yı verir. Babil'de 36.000 yılının kutup yıldızının tam bir devrine 

eş olduğu bilinirdi. 

Dairenin onda birinin de 36 olduğunu unutmamamız gerekir. 

Içinde 9 olduğu için 36'nın Çin'de de önemli bir rol oynaması an

laşılabilir bir şeydir. Kapsamlı düzenleyici bir sayı olduğu dfışünü

lürdü ve efsaneye göre ilk Çin Imparatorluğu 36 yabancı halkın sardı

ğı 36 eyaletten oluşmaktaydı. 

3 9  
Otuzdokuz yuvarlak sayı olan 40'ın yaklaşığıdır. Yahudi gelene

ğinde önemli bir rol oynar, çünkü genellikle edimlerin ya da günah

ların nihai sınırı olarak alınan 40 sayısından kaçınmaya olanak tanır. 

Bizim zamanımızın başlarında şabbat günü yapılmaınası gereken 39 

başlıca işi içeren bir liste hazırlanınıştı, şabbat günü bu listeyi ihlal 

edenin taşlanarak öldürülmesi istenirdi. Daha sonra kaçınılması gere

ken bu 39 başlıca işin her birine 39 küçük günah eklendi. Bundan çı

kan asıl anlam 40'ın diş sınır olduğuydu, aına 39 bir parça daha öz

gürlük tanıyor ve ihlal tehlikesini azaltıyordu. Gerçekten de kırkıncı 

olarak sayılabilecek olan kapsamlı yasaklama her şeyi kapsayan bir 

yasaklamaydı. Aynı şey cezalar için de doğruydu. Cezalandırmanın 

üst sınırı 40 darbe olduğundan, aşılabilir korkusuyla yalnızca 39 dar

beye izin verilınişti. Buna iyi bir örnek Pavlos\ın Korintoslulara !kin

ci Mektubu'nda bulunur (!!. Korintoslular 1 1 :24): "Yahudiler tarafın

dan beş defa kırktan bir eksik dayak yedim," yani havari 5 defa da

yakla cezalandırılmış. 
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40 

Neden Ali Baba 4 0  haramiyle uğraşmak zorunda kalmıştır? Ve Bü

yük Perhiz neden 40 gün sCtrer? 

40, büyük sayılar arasında en büyüleyici sayı olarak Orla Do

ğu'da, özellikle de lran ve Iürkiye'de yaygın biçımde kullanılır. Saf 

bilimsel açıdan bu sayı, kadim Babil'de de gözlemlendiği gibi 01-

ker'in [Süreyya burcu, -çn] 40 gün boyunca gözden yok olmasıyla 

ilişkilidir. Bu aynı zamanda yağmurlu mevsimlerin süresidir - bilin
diği gibi Nuh Tufanı'na neden olan yağrnurlar da 40 gün sürmüştü. 
Ülker "sürgün"ünden döndüğünde Babilliler Yeni Yıl şenliği yaparlar

dı. Bugün bile şu kurala göre 40 günlük hava tahmini yapılır: "Eğer 

belli bir gün yağmur yağıyorsa, ondan sonraki 40 gün de yağmllr1u 

olacak demektir." Eskiden Alman çiftçileri arasında geçerli olan bir 

inanışa göre bu, 8 Haziran, 2 Temmuz ve 1 Eylül günleri için doğru

dur; bu arada 27 Hazirandaki 7 Uyurlar Günü'nde 7 haftalık (yani 49 

gün) hava tahmini yapılır. 

40'ın önemi, ayın geçtiği 28 nokta ile 12 burcun bileşimi olarak 

görülınesiyle de açıklanabilir. Stonehenge'deki 40 büyük taş sütunun 

40 basamak çapında kutsa} bir daire içinde düzenlenmiş olması kül

tün astronomik kökenli olduğunu düşündürtmektedir. (Bu arada, 28 

kral ya da piskoposla 1 2  başka şahsiyetin bileşimiyle oluşturulan 

40'lı gruplara lngiliz-Alman geleneğinde çok sık rastlanır.) 40'ın öne

tninin başka bir astronomik açıklaması da, lncil'e göre Yahuda'nın 
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yıldızı olan Satürn'ün 40 niteliği olması olabilir. Bu sa)'ının ayrıca 

biyolojik bir rolü de vardır: eskiden embriyoda gözlemlenen belirli 

değişikliklere uygun olarak hamilelik 7x40 günlük dönemlere bölü

nürdü. lslami geleneğe göre 3x40 gün sonra fetüsün ruhu olacağına 

kesin gözüyle bakılır 

Başlangıçtan beri 40, yazgıyla ve çok sık olarak da ciddi durum

larla bağlantılı bir sayı olınuştur. Eski Ahit, insan hayatının ideal 

uzunluğunun 3x40 (120) yıl olduğunu ileri sürer ve Tsrailoğlu kralla

rının çoğunun, Süleyınan ve Davud da dahil olmak üzere, 40 yıl hü

kümdarlık yaptığı söylenir. Çıkış ile Tapınak'ın inşası arasında her 

biri 40'ar yıllık tam 1 2  kuşak geçmiştir (480 yıl). Mahler gibi sonra
kı bazı Batılı bilginler bunda, kadim Yakın Doğu dinlerinın "göksel 

yılı"nın izlerini görürler. 

Ortaçağ Hıristiyan yorumcuları 40'a sayısız gönderme keşfetmiş

lerdir: tufanın 40 gününden lsrailoğullarının 40 yıl çölde dolaşması

na, Musa'nın dağda geçirdiği 40 günden, lsa'nın Ib1is tarafından sı

nandığı çölde kaldığı 40 güne dek. Benzer şekilde lsa'nm mezarda ge

çirdiği 40 saat, 11onorius tarafından dünyanın 4 kısmının yeniden 

uyan1ş1yla açıklanır: bunlar Dekolog nedeniyle ölmüşlerdi ve şiındi 

!sa aracılığıyla yeniden dirildi1er. lsa'nın mezarda geçirdiği 40 saat, 

daha sonra Aşai Rabbani'de 40 saatlik bir süre için ara verilen Roma 

Katolik "40 Saat Bağlılık"a yol açmıştır, inanç sahibi kişi bu süre bo

yunca dua eder. 

Matematiksel olarak ise 40 bir numerus abundans, "bereketh sa

yı"dır; ! ,  2, 4, S ,  8, J O  ve 20'ye bölünebilir ve bu sayıların toplamı 

(50) orijinal sayıdan daha büyükLür. Bu olgu, iki sayının bileşimleri 

çevresinde ek spekülasyonlar yapılmasına yol açmıştır: örneğin Pas-
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kalya'dan önceki 40 günlük Büyük Perhiz'in yeryüzü yaşamına gön

derme yaparken, Paskalya ile I-Ianısin arasındaki 50 günün ebedi yaşa

ma gönderme yaptığı ve bu dünyadaki erdemli yaşamın ebedi dinlen

menin ve mutluluğun yolunu açtığı düşünülmüştür. 

St. Augustine 40'ı, zamanla ilgili 4 ile "bilgi" anlamına gelen 

J O'un sonucu olarak yorumlamıştır. Böylece 40, ömrümüz boyunca 

bilgiye uygun yaşan1amızı öğretir. Bu ölümlü hayatta, insanlığın, cli

riliş ve yükseliş arasında -40 gün sürer- lsa'nın görünüşünün inanan

lara vereceği nihai teselliye ulaşmak için çalışıp çabalamak zorunda 

olduğu düşünülebilir. Yine 40'ı, Yasa'nın (10 Emir) 4 lncil'ce bütünle

nişi olarak görmek de olasıdır. 

Daha genel olarak söylersek 40, kutsal metinlerde geçen 40 gün 

ya da 40 yıl gibi gruplandırmaların kanıtladığı üzere bekleme ve ha

zırlanma süresidir. John Donne'un "Aşkın Gıdası" adlı şiirinde şakay

la karışık sorduğu gibi bir sırada kırkıncı olan  umutsuz bir durum

dadır: 

Bir miras listesinde kırkıncı ad olmanın 

Ona ne faydası olabilir ki? 

40'ı bir yaşam aşamasının tamamlanışı olarak alan Talmud ve da

ha sonraki Katolik kilisesi onun insanın "kanonik çağı," yani zekanın 

bütünüyle geliştiği bir dönem olduğunu ilan etmişlerdir. Gerçekten 

de modem psikologlar, kırklarınclan hemen önce bir insanın gelişme

sinden belirli bir değişiklik algılarlar: ünlü insanların yaşam öyküle

rine bakmak bu gerçeği kanıtlamaya yeter. Almanya'da bu çağa, Swa

bia bölgesi sakinlerinin olgunlaşma vaktine bir anıştırma olarak 

Schwabenalter denir. Ama bu görüş Batı'yla sınırlı değildir. 

Aynı yaklaşım, ileri bir yaşta yeni ve güç bir işe başlamak anla-
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ınına gelen "Kırkından sonra saz çalmak" ve yine 40'ın tamamlayış 

sayısı olduğuna işaret eden "Kırkından sonra aptal olan her zaman ap

Laldır" gibi Türkçe deyimlerde de bulunmaktadır. 

lslaıni gelenekte 40'ın önemi hem Kur'an'dan hem de ilk vahyini 

40 yaşlarında alan Hazreti Muharnmed'in sözlerinden açıkça anlaşılır. 

Yahudi-Hıristiyan geleneğinde olduğu gibi bu sayı yas vaktiyle ya da 
sabırla beklemeyle bağlantılıdır. Örneğın popüler gizemci gelenekler 

Tanrı'nın Adem'in çamurunu 40 gün yoğurduğunu ileri sürerler. 

Dünyanın sonu yaklaştığında Mehdi 40 yıl yeryüzünde kalacaklır. Ye

niden dirilişte gökler 40 gün boyunca dumanla kaplanacaktır ve ayrı

ca dirilişin 40 yıl süreceği düşünülür. 

Yahudilikte ve lslamda, 40 gün arınma dönemidir: doğumdan son

ra kadınlar 40 gün yataktan çıkmazlar. HırisLiyan gelenekte 2 Şubatla

ki Hazreti Meryenı Yortusu, Meryem'in lsa'nın doğumunu izleyen lo

ğusalığının bittiği ve gerekli annına ayininin tamamland�ğı anlamına 

gelir. Böyle ayinlerin, yine 40 gün süren lslami yas dönemlerinden 

sonra da gerekli olduğu düşünülür. Arınmanın daha modern biçimi, 

adının da işaret ettiği gibi 40 gün süren harantina'dır. Arınma tslami 

gelenekte başka bir rol oynar, kurban edilecek hayvanların kesilme

den önce 40 gün özel bir yeınle beslenmesi gerekir; aynca saç ve tır

nakların 40 günde bir kesilmesi öğütlenir. 

Böyle önemli bir sayının yuvarlak sayı olarak da kullanıldığını 

söylemek bile gereksiz. Müslüman folklor baştan başa 40'lı gruplarla 

doludur. 40 sütunlu saraylar (lsfahan'daki bahçe pavyonu Çihil Sülun, 

"40 sütun"); 40 atlı kahramanlar; masallarda bir batında 40 erkek ya 

da 40 kız çocuk doğuran anneler. Kahramanlar 40 macera ya da sına

ına yaşarlar, 40 düşman öldürürler ya da 40 hazine bulurlar. Çok sık 
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40 şehitten söz edilir (bu Hıristiyan gelenek için de, özellikle Anado

lu'da, geçerlidir) ve Peygamberlerin Medine'deki mezarı başında 40 

cesur adam katledilmiştir. Muhammed'in yeğeni ve damadı ve Şii ls

lamın ilk imamı Ali'nin 40 müriti vardı. Gizemci lslamda 40 (Arapça 

erbain, Farsça çihil, Türkçe hırk) ermiş önemli bir rol oynar; Türki

ye'deki Kırklareli, bu ermişlerle ruhsal ilişkismden dolayı bu adı al

mıştır ve kırklara kanşmak Türkçede "görünmez olmak" ya da tama

men ortadan yok olmak anlamına gelir. Kırk, günlük olaylarda kulla
nılan önemli bir yuvarlak sayıdır aynı zamanda: Türk ve Iran folklo

runda kahramanların düğün şenlikleri genellikle 40 gün  40 gece sü-

rer. 

Kırk gün kırk gece, deyimlerde ve yaygın adetlerde de çok sık gö

zükür. Örneğin ortaçağ Arap bilgini Damiri, mavi gözlü bir çocuğun 

1-Iabeşli bir zayıf hemşire tarafından 40 gün emzirilmesi durumunda 

gözlerinin siyaha dönüşeceğini ileri sürer. Benzer şekilde Bedeviler 

arasında hala söylenen bir deyiş, 40 gün boyunca kabilenin düşınanla

rıyla iş yapan birisinin onlardan birisi olacağını söyler. 40 gün bo

yunca büyük caminin kandilinin altında sabah duası okuyan birisi, gi

zem1i aydınlanma sonrasında arayanların koruyucu ermişi olan I-Iı

zır'ı rüyasında görerek kutsanacaktır. Pakistan' ın en güneyindeki Sind 

bölgesinde, bir kadının kendisine aşık olmasını isteyen erkek, 40 gün 

boyunca kadının adını özel bir ağacın yapraklarına yazar, sonra yap

rakları suya atar; Ramazanın son Cuma'sında camide toplanan 40 in

sandan Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha'yı  yazmaları istenerek yeni do

ğan bir bebek için bir nazarlık elde edilir. 

Fıkraları Türkiye'nin her yanında anlatılan popüler şahsiyet Nas

reddin Hoca, kocaların eşlerinin öğütlerini kırk yılda bir tutınalarını 

söyler. Gerçeklen de Türkçede "kırk yılda bir" c eyımı "hayalta bir 
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defa" anlatnına gelir ve Türkler birisiyle birlikte kahve içmenin 40 

yıllık bir ilişki kuracağına inanırlar. İnatçı bir günahkar değişir ıni? 

Hayır, "bir köpeğin kuyruğunu 40 gün bir boruda tutsanız da yine de 

düzelmeyecektir." Türkiye'de bir de şu sorulur: "40 gün tavuk ol

maktansa 1 gün horoz olmak daha iyi değil midir?" Türkçede 40'ın 

kapsamlı bir yuvarlak sayı olarak gözüktüğü sayısız örnek vardır. In

gihzcede centipede (Almancada 1000 ayak uzunluğunda anlamında Ta

usendfüssier) denilen hayvana Türkçede "kırk ayaklı" anlamında hırha

yah denir; zengin insanlar ya da büyük toprak sahipleri "40 anahlarla 

doğmuş"tur. "40 evin kedisi" her yeri bilenler için kullanılır, "40 ka

pının mandalı" elinden her iş gelen ya da herkesin canını sıkan küstah 

insanlar için kullanılır. Uzun sürecek zor bir işi başarmak için "40 fı

rın ek1nek yemek" gerekir ve kendisini çok ucuza satan biri ise "40 

kuruşa 9 takla" atar. Kırklamak, yani "bir şeyi 40 defa yapmak" basit

çe bir şeyi fazla yinelemek demektir. Ortaçağda Araplar 40 hafta bo

yunca her çarşamba hamam'a giden birisinin dünyanın bütün zengin

liklerine kavuşacağına inanırlardı ve günümüz Bağdat'ında evli olma

yan kızlar bir koca bulma umuduyla 3 hafta sonu şehrin 3 büyük ca

misini 40 kez ziyaret ederler. 

lslami gelenekte 40'ın başka bir önemli işlevi daha vardır: Hazreti 

Muhammed'in adının başında ve ortasında bulunan mim harfinin sayı

sal değeri 40'tır. Bu nedenle Peygamber'in kendisine has bir sayı ol

duğu düşünülür, ayrıca cennetsel adı Ahrned'de bulunur - ve Sufilerin 

keşfettiği gibi, adındaki mim'ler atıldığında Ahad sözcüğü kalır ki bu 

da, Tanrı'nın asıl adlarından "Bir" anlamına gelir. llahi Bir ile insanlı

ğın temsilcisi olarak yaratılan peygamber arasındaki fark, ölümlüleri 

Tann'dan ayıran ve insanlığın gelişiminde geçilmesi gereken 40 basa

mağa işaret eder. Bu dinsel bağlantılar Müslümanları deyişleri ve 
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Arap alfabesinde sayısal değeri 40 olan ıninı harfi, çağdaş Pakistanlı sanatçı 

Shernza tarafından soyut bir resim olarak işlenmiştir. 

Peygamber'in sözlerini 40'lı gruplar halinde toplamaya teşvik etıniş

tır: lıadis'ler (Peygamber'in sözleri) genellikle bu biçimde toplanır ve 

bu hadis'lerden birisine göre Peygamber, "t-lalkım arasında her kim 

din hakkındaki 40 hadis'i ezberlerse Kıyamet Günü din bilginlerinin 

ve hukukçuların yanı sıra yeniden dirilecektir," demiştir. Böyle bir 

grup, örneğin, Peygamber'in ilahi merhamet ya da yazmanın önemi 

gibi belli bir konuya ilişkın söylediği 40 deyişi ya da aynı isimli 40 

kişınin aktardığı 40 hadis'ı ya da 40 farklı yerden toplanan 40 hadis'i 

içerebilir, vs. Erbain denilen böyle "kırklı" derlemeler usta kaligraf

larca sanatsal işlenmiştir. 

Dördüncü halife Ali'nin sözlerine ve Celaleddin Rumi'nin büyük 

Farsça gizemli epiği Mesnevi'nin dizelerine aynı uygulama yapılır. Gi

zemci çevrelerde dinsel kalıpların, özellikle de Hazreti Muhammed'in 
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adına ilişkin olanların, kırk kez yinelenmesinin çok etkili olduğu dü

şünülür. Ama bu kırklı gruplar oluşturma eğiliıni yalnızca dinsel 

edebiyatla sınırlı değildir: dindışı edebıyat da 40 papağan ya da 40 

vezire ilişkın hikayeleri, ya da doğrudan 40 hikayeyi toplama eğili

mindedir. Bir kere daha bu, daha çok Farsça ve Türkçe konuşan böl

gelerde görülür. Ama bütün Müslüman dünyasında zehat, yani dinin 
beş emrinden biri, inananların mallarının kırkta birini sadaka niyeti

ne dağıtmasını gerektirir. 

Bir hazırlık sayısı olarak 40'ın eski anlamı daha çok Sufiliğe taşın

mıştır. Örneğin büyük ortaçağ teoloğu ve gizen1cisi Ebu Hamid el

Gazzali'nin (ö. 1 l l 1 ) kapsamlı Arapça incelemesi ihya ulum ed-din 

(Dinsel Bilimlerin lhyası) 40 bölümden oluşur ve insanın, en son kır

kıncı bölümde tartışılan ölün1 anında Rabb'iyle karşılaşma anına ha

zırlanışının farkh evrelerini ele alır. Sufiler, salt tefekkür ve duayla 

geçirilen 40 günlük (Arapça erbain, Farsça çile) bir inzivaya çekilirler. 

lranlı gizemci şair Feriduddin Attar (ö. 1220) Musibetname'sinde (Be

lalar Kitabı) hu 40 günlük inzıvaya çekilme sırasındaki gizemci tefek

kürü ele almıştır. Mün1inler çHe'yi tekrar tekrar yinelerler ve bu, öl

dükleri an, 40 çile'yi Lamaınlamış olan belirli kişileri ele alan Müslü

man ermişler kitabında çok sık ele alınan bir konudur. IIatta ben bu 
kitap üzerinde çalışırken bir Amerikalı CizviL, uzun süren sessizliği 

için özür dileyerek ve bunu açıklamak için şunu yazdı: "Geçen yıl ha

yatımın en güç yılıydı. Zaten başka ne umabilirdim ki? I-Ier şeyden 

önce kırkın1a gelmiştim ve bu yaşta bir çile'nin dışına çıkmanıza izin 

verilmiyor ve hala kendi başınıza her şeyi yapabileceğinizi ıni sanı

yorsunuz?" 

Augustine göre 40, integrltas saecularuın'a, zamanın geldiğine işa
ret eder. Ve eğer 40'ın önemi, kadim ay mitlerinden kalan bir şey 
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olarak açıklamak istenmiyorsa (Paneth'in söylediği gibi) "kutsallaştı

rılmış bir tetraktys" olarak görülebilir: (lx4)+(2x4)+(3x4)+(4x4)'ün 

toplaını olarak ideal Pisagorcu ölçüleri içerir. 
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42 

Kırkiki, çoğu kez hazırlannıa ve bekleme süresi o1arak 40 gün gi

bi 7'şer günlük 6 hafta olarak alındığından 40 ile yer değiştirir. Orta

çağ Hıristiyan teologları, lsrailrığullarının Mısır ile Sina arasında 

geçmek zorunda kaldıkları 42 noktaya ve bu dizinin, lsa'nın 1bra

hinı'den kırkiki kuşak sonraki inkarnasyonunda da ortaya çıktığına 

işaret ederler. Ya da insan edimleriyle bağlantılı 6'nın, dinlenmenin, 

şah batın 7'siyle çarpımı olduğundan söylerler ve bunu, bu dünyadaki 

kiliseye, ebedi huzur umudu içinde yaşamaya bir anıştınna olarak gö

rürler. Bununla birlikte, kırkiki, ölüyü sorgulayacak olan 42, yargıç

ları bahseden Mısır Ô)üler Kitabt'nda yargı sayısıdır; bu kitapta ayrıca 

42 günah sıralanır. Eski Ahit'te, peygamber Elişaya':y'la alay eden 42 

çocuk ayılarca parçalanır (il. Krallar 2:23-24) ve Yehu, Ahazya'nın 42 

kardeşini öldürür (il. Krallar 9:27). 

4 6  

Kırkaltı, Tapınak'ın inşa süresinin sayısıdır (Yuhanna 2 :20) ve ay

nı zamanda ana rahmine düşüşünden 46x6 = 276 gün sonra bu dünya

ya gelen Isa'nın bedenine işaret eder. Adem'in adının Yunanca yazılışı

nın sayısal değeri 1+4+1+40, ortaçağ yoruınculannın da aynı sonuca 

varmalarına yol açınışlır: 46, Tsa'nın insan yönüyle bağlantılıdır. 
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Kadim Mısır'a ıit çakal başlı Ölünı Tannsı Anubis ile Ölüm Hakimi ve düşnıüş 

kişilerin günahlannı yazan turna başlı Yazı Tannsı ThoL'un resmi. Üstteki bant 

()siris'in 42 danışmanının bir kısmını göstermekte. Bu 42 tanrıyla Mısır'ın böl

gelerinin sayısı arasında bir bağlantı kunllınaya çahşıhnıştır, an1a bu bölgeler 

daha sonraki.bir clöneınde ortaya çıkmışlardır. 

49 

Kırkcokuz, Kutsal Ruh inananlara kendisini göslerciğinde gerçek

leşen lsa'nın dirilişinden sonra geçen günlerin sayısı olan kutsal 7'nin 

karesidir. An1a bu dönemin başı ya da sonu da hesaba katılırsa, 50 

günlük (pentecoste) ve Hamsin Yotusu'na (Pentecost) ulaşırız. Yahudi

likte Şavot da benzer şekilde, Torah'ın Musa'ya verilişine işaret eden 

Fısıh Bayranıı'ndan sonraki onbeşinci gün kutlan
_
ır. Bununla birlikte 

bu yortuların kutlanınaya başlannıasından önce bile Tann'nın dinlen

ınesine (7x7+1) işaret eLtiği için 49 sayısının kutsal olduğu düşünü

lürdü. 
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5 0  

49'ın genişletilmişt olan 50, yaratılışın büyük şabbatının onaya 

çıkışıyla husumet ve nefretin sona ereceğı yubil [jübile; elli yılda bir 

gelen azatlık yılı, -ç.n.]  (Levililer 25:10). Ama başka anlamları da 
vardır. Örneğin ellinci mezmur, yazarının günahlarına ilişkin bir ya
kınma içerdiğinden 50, pişmanlık ve bağışlama ifadesi olarak alego

rik yoruınlarla iç içe düşünülür: 10 Emir'e uymak S duyusu olan in

sanlar için her zaman kolay değildir (10x5 = 50). Elli onlu sistemde 

d� önemli bır rol oynar. Hem Yunan hem de lrlanda geleneklerınde 

belirsiz yuvarlak sayı olarak gözükür. Hesiodos 50 Nereid'den söz et

tiğinde sayılarının çok fazla olduğunu kastetmektedir ve aynı şey Pri

amos'un 50 oğlu, 1-'Iehos'un 50 ineği ve Eumaios'un 50 domlı.zunda da 

geçerlidir. lrlanda folklorunda 3x50 büyük bir yuvarlak sayı olarak 

çok sık geçer: 3x50 kraliçe, kadın, inek, domuz ve başka yaratıklar. 

Benzer şekilde Kral Arthur'un masasında 50 ya da 150 şövalye o1duğu 

düşünülür. 

Pratik açıdan 50, kadim Roma'da erkeklerin artık askere alınına 

yaşlarının geçtiğine işaret ederdi. 

5 2  

Elliiki b ize yılın 5 2  haftasını anımsatır, ama Ko]omb-öncesi Ame

rika'daki rolü daha önemlidir_ Geleceği görmek için karmaşık bir iş

leın yapan Mayalar 13 sisteminin imgelerini önemli olayları esas alan 

sistemle birleştırmişlerdir. Sonuç, her 260 günde bir (52x5 ya da 

13x20) sayıların ilk konumlarının yeniden ortaya çıkmalarıdır. Her 

276 



4 2'DEN 66'YA 

52 yılda bir, yılın başlangıcı ilksel düzene tam olarak karşılık gelir. 

Bunun yaşam döngüsünün yeni bir başlangıcına işaret ettiği düşünlür 

ve bu nedenle de kuthı.nır. 52'nin önemi, çapraz bir biçimde düzenlen

miş 52 alanlı bir Aztek oyununda da ortaya çıkar. Ortaçağ Avrupasın

da yorumcular 52'yi kutsal sayı olan 40 ve 12'nin bileşimi olarak 

açıklamaya çalışmışlardır. 

5 5  
Ellibeş bugün artık özellikle önemlı bir sayı olarak görülmemek

tedir. Bununla birlikte aritmetiksel bir bakış açısından 1 ile 10 ara

sındaki tamsayıların toplamı ohnası ilginçtir; ayrıca farklı ögelere de 

bölünebilir, örneğin 28+12+10+5'in toplamıdır. Bu nedenle bazı gi

zemlı spekülasyonlarda kullanılırdı, 

60 
Altmış, kadim Yakın Doğu sistemlerinde merkezi önem taşıyan 

sayılardan birisiydi ve dakikaları ve saniyeleri sayarken hala günlük 

yaşantımızı etkiler. Aynı zamanda, eskiden Almanya'da Schoch deni

len, yumurta saymada kullanılan, ama aslında hasat zamanı ekin de

met1erinin yerleştirilmesiyle bağlantılı başka ölçme sistemlerinde de 

kullanılmıştır, 

Babil'de 60, ilk büyük birimdi, 30, 20, 15,  12 ,  10, 6, 5, 4, 3 ve 2 

ile kolayca bölünebildiğinden onlu sistemdeki lOO'den daha pratikti, 

1 küçük bir keski ile ifade edilirken, 60 daha büyük keskiyle gösteri

lirdi. "Büyük Tek" olarak en yüce tanrı olan, cennet tanrısı Anu'ya at

fedilirdi, 
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60'ın dairenin 360 derecesiyle ilişkisi ve eşkenar üçgen benzeri 

geometrik şekillerin çizilmesinde kullanılması altmışlı sistemin ge

lişmesinde rol oynamış olabilir. 60'ın önemi kadim Babil'le sınırlı 

değildi: insanın normal yaşam sfıresinin 60 yıl olarak görüldüğü ka

diın Çin'de de yuvarlak sayı olarak kullanılmıştır. Benzer şekilde ka

dim Yunanistan'da da yuvarlak sayıydı ve Platon'un "evlilik sayısı" 

olan 12 .960.000 = 604, a1tmıştan türetilmişti. Altmışın dördüncü �ü
cü bir dünya yılı uzunluğundadır (3.600x3.600 yıl) ve her dünya gü

nü 3 .6000 insan yılı içermektedir. Plutarkhos, timsahların 60 yumur

ta yumurtladığını, kuluçka süresinin 60 gün olduğunu ve 60 yıl yaşa

dıklarını ileri sürer; ve bu bakımdan 60'ın görünüşlerin ilk ölçümü 

olduğunu ekler. 

Altmış aynı zamanda 3x4x5'in sonucudur ve son olarak Mekke'de

ki Kabe, Amerikalı müzikolog ve sayıbilimci E. G. McClain tarafın

dan bu bağlamda yorumlanınıştır; ona göre Kabe'nin boyutlarıyla Sü

mer ken1eri (603) ve dünyanın ınerkezi olan kutsal dağın sayısı 

(2x60') arasında bır ilişki vardır. 

60'a ılişkin olarak Ialmud'a dayanan spekülasyonlar daha dünye

vidir: ateş cehenneınin altmışta biridir, uyku ölüınün altmışta biridir 

ve el üş ee kehanetin altrnışta biridir. 

64 
S'in kendisi bir şans sayısı olarak ebedi mutlulukla ve saadetle 

bağlantılıyken, karesi olan 64'ün de ne kadar uğurlu olması gerekir! 

Gerçekten de 64 şu ya da bu şekilde her zaman oyunla ve yazgıyla 

bağlantılıdır. Kadiın Hint öğretisine göre bir insanın 64 farklı sanatta 
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usta olması gerekirdi ve Kamasutra'da 64 sevme sanatı olduğu ileri 

sürülür. "8 tür okşan1a, öpme, tırmalama ve ısırma, birleşmenin se

kizin katı kombinasyonundan B'li 8 grup yani 64 ortaya ç1kar," diye 

yazar Richard Schmidt sevıne sanalına ilişkin olarak. Ama zaten daha 

eski bir Hint kaynağı olan Rigveda 64 bölüm şeklinde düzenlenmişti. 

Ayrıca Şiva'nın 64 zevkinden söz edilebihr ve 16'nın tamlığı ve mü

kemmel1iği dört katına da yansır. 

64, n1üken1mel bir oyun ve kun1ar sayısı olduğundan, Hint kökenli 

satranç tahtasının 64 kareli olması şaşıtıcı değildir. 64'ün başka 

önemli bir ifadesi de Çin kökenli 1 Ching'te bulunur; tek ve çıft sayıla

rın altıkatlı koınbinasyonları zanıan ve mekan varyasyonlarını seın

bolize eden 64 altı uçlu yıldız doğurur. Alman filozof Leibniz, bu 64 

alrı uçlu yıldız ile bugün bilgisayarlarda ku11anılan ikili sistemin ön

cüsü olan Dyadik adındaki kendi ikili sistemi arasında paralellikler 

keşfetıniştir. Çağdaş bir bilgin olan Martin Schönberger, bin yıllık 1 

Satranç tahtasının 64 karesi alfadan omegaya, A'dan Z'ye büyü işaretleriyle do

lu olarak gösterilmiştir. 
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I Chiııg, 8 trigramın olası bütün çift kombinasyonundan elde edilen 64 altı 

uçlu yıldızdan oluşur. Dünyanın Çin tarzı algılanışında, evrenin soyut bir bi
çimde betimlenişi, mükemmelliğin yansıyışı, kapalı kategoriler sistemi olarak 

yoğunlaştınlmış I Ching bu nedenle kehanet için kullanılmıştır ve hala kullanıl

maktadır. 

Ching sisteminin, DNA molekülünü betimleyen 64 üçlü sarmalla ilk 

genetik kodun keşfinde kullanılan matematiksel ve felsefi bilgiyi ön

ceden söylediğini bile iddia etmiştir. 

6 6  

66, Avrupa'da daha çok bir kağıt oyununun adı olarak bilinir. Bunun

la birlikte lslami gizemci gelenekte Allah sözcüğünün sayısal de-
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Her yönde 66 sayısını veren lslarni kökenli bir büyülü kare. Yatay ve dikey çiz

giler, sayısal değeri 66 olan Allah sözcüğünün harfleıinden yapılmıştır. Şam, on

dokuzuncu yüzyıl. 

ğerine karşılık gelir. Bu nedenle Türk Sufileri, Türk sanatında lalenin 

lslamın sembolü hilal olarak ağır basmasını bu 2 motifin, lalah ve hi

!al'in, aynı harflerden oluşması ve Allah ile aynı sayısal değere sahip 

olmasıyla açıklarlar. 

Altmışaltı 6'nın çiftlenmesi ya da bir sayının karesi olarak görüle

bilir (pek çok benzer durumda olduğu gibi - 44, 77,  vs.). Salt görsel 

açıdan 66, 2 kere 6 ya da 6 kere 6'dır. llginç olan Türk kaligrafisin

de, sayısal değen 6 olan vav harfinin çoğunlukla bu şekilde kullanıl

masıdır. Bu motif, onsekizinci yüzyıl başından itibaren süsleme yazıt

larda kullanılmıştır ve 66 sayısına (yani Allah) ya da 6+6 = 12 olarak 

Şii lslamın 1 2  imamına bir anıştırma yapar. 
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Sayısal değeri 6 olan vav harfinin çifte kullanılışı. Bu 66 olar::ı.k yoruınlanabilir, 

bu da A11ah'ın 66'sına işaret eder. Başka bir seçenek de 6+6 = 12 olarak okun

nıasıdır, bu da Şü lslan1111 12 imamına bir anıştırrnachr. Vav ve çift vav Türlzi

ye'de onsekizlnci yüzyıl başından itibaren kaligramlarda kullanılmaktadır 
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7 0  

Kutsal 7'nin 10 katı ve böylece de onun "büyük biçimi" olduğu 

için 70'in özel bir kabalistik değeri olması şaşırtıcı değildir Mez

murlar'da "Yıllarımızın günleri yetmiş yıldır," denir (Mezmurlar 

90:10) ve Eski Ahit'te Sina Dağı'na çıkan Musa'ya 70 kişi eşlik eder 

(Çıkış 24: 1) ,  Babı! sürgünü 70 yıl sürer (Yeremya 25 : 12) .  70 aynı za

manda yas süresi olarak da geçer - örneğin Musa'nın yası 70 gün sür

ınüştü. Benzer şekilde tşaya, Iyre'yi 70 yıl unutulmakla korkutmuş

tu. Yahudi ve erken dönem Hıristiyan geleneğine göre, Mısır Kralı il. 

Ptolemy zamanında Eski Ahit'i Yunancaya 70 ya da 72 bilginin çevir

diği söylenir ve bundan dolayı da Yunanca versiyon Septuaginta, 

"70'lerın" olarak bilinir. 

Rivayete göre Adem, dünyanın bütün dilleri anlamında, 70 dil bi

liyordu. Benzer bir yaklaşırnla IIazreti Muhammed'ln t1ahi Varlık'ın 

huzuruna giden yolculuğunda Kur'an'ı 70 kere ezbere okuduğu ve Ib

rahim'e dayanan dinlerde çok sık görünen bir n1otif olarak günde 70 

kez bağışlamayı dilediği söylenır. 

70'le yapılan büyüleyici bir oyun da daha sonra Midrash'ta bulun

muştur: "Her kim ki şarap içerken ayık kalır, onda 70 bilgenin kav

rayışı vardır." lbranice şarap anlamına gelen yayin ve sır anlaınına ge

len sod sözcfığünün sayısal değeri 70'tir; yani şarap girerse sır ortaya 

çıkar. 

70'in katları da kendisi kadar çok kullanılan yuvarlak sayılardır. 
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lslam gizemciliğine göre Tanrı'yı yarattıklarından ayıran 70.000 peçe 

vardır ve Islamdaki başka bir gizemci geleneğe göre Peygamber'in 

ışıldayan özü 70.000 yıl boyunca Bilgi Ağacı'nda kalmıştır. 

7 2  

Ama 72, 70'ten daha önemlidir. Dairenin çevresinin beşte biri ola

rak kutsal S'te bağlantılıdır ve 5, 6, 12, hatta S'le bağlantılarından do

layı 72 kadim zamanlarda çok popüler bir sayıydı. Antikitede de, gü

neşin orta noktasının burçlar kuşağının her 72 yılıyla bir derece iler

ledıği bilinirdi. 

Ortaçağ Kabalistleri Yehova'nın adının 72 harften oluştuğunu ya 

da onun 72 adı olduğunu düşünürlerdi. Şem hamphoraş (telaffuz edile

mez ad), "Tann'nın 72 gizemli adının hepsinin sayısal toplamıyla dü

ğümlenmişti." 72 ilahi ad, lsrailoğullarına eziyet eden Mısırlıların 
yok edilmesini betimleyen 3 dizeden her birinin 72 harften oluştuğu 

Çıkış 14:19-2 l'den türetilmiştir: Tanrı, büyük adıyla halkını kurtar

mıştır. Hıristiyan yorumculara göre 72, rahibin göğüslüğündeki çan

ların sayısıdır (Çıkış 28: 17-21 'de söz edilir): bu da lsa'mn 72 müridi

nin, her biri Tann'nın bir adını temsil eden 72 dilde lncil'i vaaz et

melerine işaret eder. Bununla birlikte bu müritlerin sayısı başka türlü 

de açıklanabilir: onlar, günün ve gecenin 27 saati boyunca Teslis'in 

dünyadaki gizemini vaaz etmekten vazgeçmezler (3x24 � 72). 

Kapsamlı bir gruba işaret eden bir sayı olarak 72, dinsel bağlam

da çok sık ortaya çıkar. Çin geleneğinde 72 aziz (8x9) bilinir ve Ma

niheizmin son ürünü olan Katharlarda da 72 piskopos vardır. Benzer 

şekilde lslami gelenekte, Kerbela savaşında 72 kişinin şehit edildiği 
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Yehova'nın 72 adının bir günebakan biçiminde yazılışı. Zohar'a göre, "Bütün 

halklann tacı 72 ışıkta yükselir." Athanasius Kircher, Oedipus Aegyptiacus, Ro

ma, 1652. 
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iddia edilir ve Yezitlerin dinse1 geleneğinde Adem'in 72 çocuğu (36 

ikiz!) olduğuna inanılır. 72'nin (ya da bir fazlası 73'ün) en bilinen 

kullanımı lslarni gelenekte, içlerinden birisinin "kurtarılınış Loplu

luk" olduğu 72 ya da 73 mezhebin olmasıdır. Bu kavram şiirde de 

çok sık karş1mıza çıkar, örneğin Hafız, 72 ınezhep arasındaki sürtüş

meye bir şarap şişesi kadar bile önem verınediğini söyler. Müslüman 

efsaneler, Davud'un, kutsanmış gırtlağından gelen 72 farklı sesle kuş

ları büyülediğini söyler. 

Böylece 72 sayısı her yerde, hatta Binbir Gece Masalları'nda, 50 gi -

bi sayıların ifade ettiği basit, ayırt edileınez çokluğun aksine, (arklı 

ögelerden oluşnıuş doluluğa işaret eder. 72'nin bu anlaında kullanılışı 

Yakın Doğu'yla sınırlı değildir. Çin'de ve Orta Asya'da benzeri önem

dedir. Örneğin: ceilI).etin 9 bölgesinin ve 8 yönünı'.'ın sonucu olarak 

henı uğurludur hen1 de ınükemmeldir. Bilge Konfüçyüs'ün 72 yıl ya

şadığı ve lsa gibi öğrelilerini yayan 72 ınüridi olduğu söylenir. 

lslaıni ve Orta Asya geleneklerinin ikili yorumu altında, ortaçağ 

Türk yazarları kahramanların ya da maceraların sayısını 70'e ya da 

72'ye çıkarmışlardır. Kelt-Gennen geleneği de 7 2'den söz eder: Kutsal 

Kase Tapınağı'nın 72 şapeli vardır (Persepolis'teki büyük kabul salo

nunun 72 sütunlu olması gibi), Etrüsk geleneğinde 72 yıl insan yaşa

mının sonuna işaret eder ve daha yaygın bir inanç da, antikiteden beri 
bilinen -en azından efsanelerde- 72 dil ifadesine paralel olarak dünya

da 72 ülke olduğudur. 

Masallarda da 72'ye rastlanır, örneğin Alman masalı Wolfdietrich'de, 

dev bir kadın 72 millik bir uzaklığa taşınır. Aynı zamanda tarihte de 

ortaya çıkar, örneğin tarihçi Bremenli Adam, lsveç, Old Upp-
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sala'da, 9 gün şenliğinin sonunda ağaçlara 72 kurban asıldığını belir

tir. Burada S'le çarpılmış 9'un önemi gayet açıktır. 

Ortaçağ Alman ekonomisinde 72, bir Schocfl artı bir düzine olarak 

görülür. 

288 



ONBİNE DEK 

84 

Seksendört, Hint geleneğinde gözde bir sayıdır. Ama uğurlu 7 ile 

1 2'nin kombinasyonu olarak düşünülen bir sayı mı, yoksa görsel açı

dan ele alındığı, dünyanın 4 köşesindeki uğurlu 8'i mi temsil ettiğine 

karar vermek güçtür. Nath Yogi'nin kıdemli 84 siddha'sı, "usta ol

muşlar'\ yogadaki başarılarıyla ölümsüzlük elde etmiş üstatlardır. 

Bu sayı çok sık olarak da 1000 ile çarpılmış olarak kullanılır. Örne

ğin Kral Ashoka'nın Buda'nın kutsal emanetleri için 84.000 stupa inşa 

ettirdiği söylenir; evrenin merkezi olan Meru Dağı 84.000 birim 

yüksekliğindedir ve pek çok kral 84.000 yıl başta kalır. Cayna düşün

ce sisteminde temel sayı 84.000.000'dur. 

99 
Doksandokuz genellikle mutlak birlikle karşıt olarak ya da henüz 

· mükemmelliğe erişmemiş bir şey olarak gözükür. Herkes, sahibine 

öteki 99 koyundan daha değerli gözüken kayıp koyun meselini bilir. 

Hıristiyan geleneğinde 99, T anrı'nın birliğine işaret eden melekler 

düzenini ıfade eder. Aynı fikir Ianrı'nın En Güzel 99 Adı altında !s

lamda da ortaya çıkar, bu adların hepsi de her şeyi kuşatan En Büyük 

Ad'da içkin olarak varolan kapsamlı birliğe işaret eder. Daha sonra 

!slam, Peygamberin de 99 adı olduğu düşüncesini geliştirmiştir. Ka

dim Hıristiyan kilisesi Amen sözcüğünü 99 olarak (1+40+8+50) okur

ken, lslami gelenekte e yerine i olduğu için 101 olarak okunur. 
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"Muhammed Gülü." Sağdaki çiçek Tann'nın En Güzel 99 Adı'dır, soldaki çi

çekse Hazreti Muhammed'in 99 "yüce adı" dır. Türk minyatürü, 1708. 
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Doksandokuz sınırlayıcı bir sayı olarak da kullanılabilir. Şairler 

99 öpücük artı bir öpücük isterler (örneğin altıncı yüzyılda Arabis

tan'ından Imrul Kays) ve kadim Arap kahramanı Şanfara 100 düşma

nını -öldürmeye ant içer, ama doksandokuzuncu tarafından katledilir; 

ama Şanfara'nın kemiklerinden fırlayan sivri uçlu bir parça bu dok

sandokuzuncuya saplanır ve öldürür, böylece 100 sayısına ulaşılmış 

olur. 

100 

Yüz, mükemmelliğin büyük yuvarlak sayısıdır. Kutsal lü'un kare

si olarak Helenistik dünyada mükemmel lyi'ye işaret eder. "100 

kere," onlu sistemde "çok sık" anlaınına gelir. "Bunu sana 100 kere 

söyıemediın mi?" Çincedeki "100 ağız" deyimi, tam olarak birisinin 

bakmakla yükümlü olduğu kalabalık bir aile anlamına gelir. Son ola

rak Çin'de Başkan Mao'nun Kültftr Devriınine öncülük eden "100 çi
çek açsın" sloganı. Ölçmeyle ilgili olarak, 100 (Alman) poundu agır

lığındaki Zentner'den söz edebi1iriz; bu ölçü centenarium olarak, ölç

me ve ağırlıkların onlu sisteme uygun eski bölümlenmesine kadar ge

ri gider. Yine de poundların kesin sayısı o kadar önemli değildir, 

çünkü Zentner, "Büyük lOO"e, yani 1 20'ye kadar farklı ağırlıkları öl

çebilmekteydi. Roma yüzbişısı centurios, her zaman tam olarak 100 

askere komuta etmezdi; Memluklularda da amir mi'a, "lOO'ün lideri" 

her zaman 100 askeri köleye sahip olunduğu anlamına gelmezdi. 
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1 01 

100 gibi büyük bir yuvarlak sayıdan sonra lOl'e özel bir önem at· 

fedilir. Daha düşük ölçekte 41 ve daha büyük ölçekte 1001 gibi bir 

sonsuzluk sayısıdır. Hazreti Muhammed'in kutsaması gibi dinsel for

müller 1 0 1  defa yinelenir ve Hint-Pakistan'da geline 101 parça elbise 

ve hediye dolu 101 tepsi vermek gelenektir. 

1 0 8  

Yüzsekiz, 12x9'un sonucu olarak Hint ve Budist geleneklerde çok 

sık gözükür. Çok sık kullanılan lS'den türetilmiş olabilir. Tanrı 

Krişna'nın dans ettiği ve oyunlar oynadığı gopiler'in, yani inekkızların 

sayısı 108'dir ve daha büyük bir ölçekte, yeniden doğuşun 108.000 

derecesinden söz edilir. Budistler için 108, arhat'ın yani mükemmele 

erişmiş azizlerin sayısıdır ve dua boncuklan 108'li gruplar halinde 

düzenlenir. Benzer şekilde Tibet kutsal metinleri olan Ianjur ve Kan

jur 108 kısımdan oluşur. Tibetli bir Budist prens ya da prenses öldü

ğünde cenaze törenine en az 108 lamanın katılacağına inanılır. 

1 2 0  

Avrupa geleneğinde 120'ye, 1 0  düzineye atfen Büyük 100 denilir. 

Eski Ahit'te de önemli bir yeri vardır (Tekvin 6:3), insanın ortalama 

yaşam süresiyle bağlantılıdır ve bugün bile birisinin adı geçtiğinde 

Yahudiler arasında şöyle bağırıldığı duyulabilir. "Falan filan - 1 20'si· 

ne kadar yaşasın\" 
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144 

Yüz kırkdört gros'tur, yani "bereketli düzine"dir, kutsal 1 2'nin ka

residir. 1 2'ye çarpılmış olan her yerde gözükür. 1 44'ün, Kuzu'nun et

rafının 144.000 günahtan kurtarılmış kişiyle sarılı olarak Sion Da

ğı'nda durduğu Yuhanna'nın Vahyi'nde önemli bir yeri vardır. 

1 53 

Bu sayı, çok nadir rastlanan bir sayıdır. Örneğin lsa'nın müritleri, 

Yuhanna'nın söylediği üzere (21 : 1 1) neden tam 153 balık yakaladılar 

acaba? 153  her şeyden öte 17'nin üçgensel şekli olduğu için, yani 

l3x33x53 � 1+27+125 olarak ifade edilebildiği için matematiksel ola

rak ilginç bir sayıdır. 

Balıkların sayısına bir açıklama getirmeye çalışan ortaçağ Hıristi

yan teologlar, daha önce gördüğümüz gibi Yasa (10) ve Merhamet'ten 

(7) oluşan 1 ?'ye dönmüşlerdir. 3x3xl 7 olarak yorumlandığı gibi 1 

ile 1 7  arasındaki tamsayılann toplamı olarak da yorumlanmıştır; 153 

gerçekten de Yasa ve Merhamet ya da Teslis, Yasa ve Kutsal Ruh'un 7 

hediyesi arasındaki ilişki için çok uygun bir sembol olabi1ir. Bu ara

da Augustine'e göre 153 ,  Tanrı'nın krallığı için balıkçılarca ele geçiri

len dünyanın dört bir yanındaki inanç çokluğunu temsil eder. 

2 1 6  

216 sayısı, Buda'rım ayak izindeki uğurlu semboller olarak söz 
edilmeye değerdir. 8 ve 27'nin sonucu olarak çok fazla yararlı güç 
içerir. 
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2 4 0  

Öte yandan 240'ın yalnızca pratik bir önem) vardır, gizemciliğe 

hiçbir göndermesi yoktur. Charlemagne 240 denaıii'ye eşit olan 1 po

undluk gümüş paralar bastırmıştır ve son zamanlara dek Ingiliz po

undu, 240 birime (12 penslik 20 şiling) bölünebilirdi. 

2 4 8  

Tek tanrıcılığın temel dinsel ifadesinin ilk iki sözcüğünün, şma1 Is

rael, "Duy, Ey !srail"in sayısal değerini temsil ettiği için bu sayı Ya

hudilikte önemli bir yer işgal eder. Ayrıca insan bedeninde, her biri, 

Tanrı'nm birliğini ifade eden bir harfe karşılık gelen 248 çıkıntı var

dır. 

2 7 0  

Zohar'da, 270, ra1'1n, "kötü"nün sayısal değerine karşılık geldiği 

için bu dünya ya da Son Yargı yerine kullanılır. 

300 

Sıralayan 30\ın on katı olarak 300, lncil geleneğinde kahramanlar

la bağlantılı bir sayı olarak ortaya çıkar. Abişay 30'ların başı idi ve 

üçyüz kişiye karşı mızrağını kaldırıp onları öldürdü (il. Samuel 

23: 18); Rabb, Gideon'a seçilmiş 300 kahramanla Midyanitlerin ordu-
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sunu bozguna uğratacağını söyler (Hakimler 7:7). lX. Louis'nin onü

çüncü yüzyılın ortalarında Paris'te 300 kör için kurdurduğu hastane

nin adı olan Quinzevingts, 15x20, gibi büyük bir yuvarlak sayı. olarak 

da kullanılır. Bu örnekte belirli olayların olduğu yıllan temel alan 

kadim Fransız sistemi açıkça görülmektedir. 

318 

Bu sayı, lncil'de lbrahim'in hizmetkarlarının sayısı olarak geçer. 

Ondan söz eden tek kişinin Eliezer olması ise, adının sayısal değeri

nın 318 oluşuyla kolayca açıklanabilir. 

360 

360 sayısı, dairenin dereceleri ve yuvarlak yılla bağlantılı olarak 

hayli önemli bir sayıdır. Bu nedenle çok kullanılmıştır, örneğin bir 

Veda tapınak ayinin sunağı 360 taştan yapı1ınıştır. 

Ay sayısı 27 ile güneş sayısı 360'ın oranı onüçbuçuktur; küçük 

değişikliklerle bu oran ay madeni altınla güneş madeni gümüş arasın

daki orana eşittir. 

43 2 

432 sayısı 4xl08 diye de görülebilir. 1000 ile çarpılmışı Hint ge

leneğinde çok büyük bir zaman süresi olarak gözükür; 10 ilksel kral 

tufandan önce 432.000 yıl başta kalmıştır. Bu arada Hinduların maha

yııga dediği kozmik döngü 4.320.000 yıldan oluşur, bu sayı 4320'yi 
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sırasıyla 4, 3, 2, 1 ile çarparak elde edilir; bu dizi de mitsel çağların 

düzgün bir biçimde azalan uzunluğunu yansıtır (ilki 4000 yıldır, 

ikincisi 3000, vs.) ve tetraktys içerir (4+3+2+1 � 10). 

6 6 6  

inci!' den geçen bu sayı kuşaklar boyunca Hıristiyanların hayal gü

cünü beslemiştir ve bugün hala tartışılmaktadır. Yuhanna'nın Vah

yi'nde (13:8) Yaratık'ın sayısı olarak geçer ve biraz beceriyle, harfle

rin sayısal değerlerinin sayılmasıyla (ve çoğu kez sonuç elde edene 

dek harfleri değiştirerek) hemen her isimde bulunabilir. Bunun bir 

Roma lmparatorunu, modern bir diktatörü ya da zamanının bete noi

re'ı olabilecek herhangi birisini işaret ettiği söylenebilir. Onaltıncı 

yüzyılın iki öncü sayıbiliıncisi, Michael Stifel ve Petrus Bungus'un 

yorumları çok tipiktir. Bir Protestan olan Stifel bu sayının Papa X. 
Leo'ya işaret ettiğini görürken, bir Katolik olan Bungus Luther'i çağ

rıştırdığını düşünür. Başka okumaların yanı sıra Bungus, o sırada 

Türkler Avrupa'yı fethettiği için pek de şaşırtıcı olmayan bir biçım

de, Hazreli Muhammed'in adını, Mohametus'u da işin içine katar. 

1 000 

Onlu sistemde 1000, tahmin edileceği gibi, her şeyi kuşatan sayı

dır. "Bin yıl senin önünde bir gün gibidir . .  " der bir Mezmur ve 

inanç sahibi birisi, "Sağında binlercesi düşebilir ve solunda da onbin

lercesi . . .  " diye avunur. Çin' de doğum gününde birisine 1000 bahar 

dilemek tam olarak bizdeki "Nice mutlu yıllar"a karşılık gelir. Bin, 
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TIIS ERZAtt .IıUNGEN 
AU S DEN 
TAUSEND 
UNDEIN NACHT.EN 

10 000'E DEK 

TAUSEND 
UND EIN TAG./ORIENTALI-

SCHE ERZAH
L UN GEN 

Sol: En çok bilinen Doğu masalları derlemesi olan Elf Leyle ve Leyle'nin ( 1 0 0 1  

Gece Masallan) 12  ciltlik Almanca çevirisinin kapak sayfası, Leipzig, 190 7-

1908. Sağ: 1001 Gece Masallan'ndan tamamen farklı bir Iran derlemesi olan 

Hezar u Yek Ruz:'un (1001 Gündüz Masallan) Almanca çevirisinin kapak sayfa

sı. Marcus Behmer'in benzeş çizgileri kalıpların farklı içeriklerini yansıtmamak

ta. 

taıısendfüssler, kırkayak ve taıısendschönchen, papatya gibi Almanca 

hayvan ve bitki adlarında ortaya çıkar. Tausendsassa, "elinden her iş 

gelen" de aynı gruba aittir. 

1 001 
100 1 ,  41 ve 101 gibi, büyük saytların aşılması, yani "sonsuzluk, 

sınırsızlık" anlamına gelir. Anadolu'daki Binbir Kilise ve en bilinen ör

nek Binbir Gece ilk aklımıza gelenlerdir. Bu sayıyı, yedigen ve 7, 1 1  
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Stilize edilmiş kıvnlan bir dore olarak 10.000 oyması. Lao-tzu'ya göre: "l'den 2, 

2'den 3 ve 3'ten 10.000 şey çıkar." Bu nedenle bu sayı, evrendeki görünümle

rin sonsuz çokluğunu ve aynca da ölümsüzlüğü simgeler. 

ile 13 asal sayı1arı arasındaki gizemli ilişkileri çağrıştırmasıyla açık

lamaya yönelik çabalar olsa da, ashnda sonsuz genişlemeye işaret 

eder. 

1 0.000 

Onbin, onlu dizilerde üst sınırdır. Çin'de 10.000 yıl ölümsüzlük 

anlamına gelir ve 10.000 şey mevcut olan her şeydir. Bununla birlik
te Almanlar Obere zehntausend'ten (üst 10.000) söz ettiklerinde tam 

olarak belirlenmiş bir sosyal elit tabakayı kast ediyorlardır. 

Orta Amerika'nm Mayaları ve Aztekleri gibi Hindistan'da da daha 

yüksek sayılar çok sık kullanılır ve konuşmaya dahil edilir. Hint mit

lerinde ve ınasallarında ortalama insan ömrünün ne kadar uzun 

olduğu iyi bilinir ve Hint Budistleri niceliklerden söz ederken hayal 

gücünün çok ötesine geçerler. Son zamanlarda bu çok büyük sayılarla 

modern fizikle kullanılanlar arasında bir bağlantı kurulmaya çalışıl

ınışsa da somut bir şey elde edilememiştir. 

Kendimizi böyle spekülasyonlara bırakamayacağız gibi, başarılı 
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sayı büyüleri için bir tarif de önermiyoruz. lnsanlar binlerce yıldır, 

doğru ya da yanlış kullanarak, sayıların gizemini çözmeye çalışmış

lardır, ama onlar hala çekiciliklerini korumaktalar. Mimar Le Corbu

sier'nin dediği gibi: "Duvarın ötesinde tanrılar oyun oynuyor. Ev

ren'in yapıldığı sayılarla oynuyorlar." 
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GÖRSEL MALZEME KAYNAKÇASI 

İkonografinin sayı gizemciliği alanında hala emekleme döneminde 

olması şaşırtıcıdır. Sayıbilime ilişkin sayısız kitabın hemen hemen 

hiçbirisi yalnızca sanat tarihindeki sayıbilimsel ilkelerin resimlenme

siyle ilgilenmez. Ama bazı ortaçağcılar bu alanda çalışmaya başlamış

lardır; son olarak Johannes Rathofer, Alman imparatoru lII. Henry 

için hazırlanan Golden Gospels'in sembolik sayılara göre yazıldığını ve 

düzenlendiğini göstermiştir. 

En güç görev nedir? Sana en kolay görünendir: 

Gözlerinle gözlerinin önünde olanı görmek. 

Bilgelik ile sayı arasındaki gizemli ilişkilere çok iyi uyan Goet · 

he'nin bu dizeleri, İsviçreli tarihçi Wolfrom von den Steinen'ın önem

li incelemesini başında alıntılanmıştır: Homo caelestis: The Word of the 

Arts in the Midd!e Ages (Bern, 1965, 2 cilt). Bu incelemedeki etkileyici 

resimlerin bir kısmı, yayıncısı Francke-Verlag'ın izniyle bu kitaba da 

alınmıştır (Resim 5-8). Babi!'deki lştar Kapısı fotoğrafı (bkz. s. 214) 

ıçin Berlin'deki Staatliche Müzesi'ne teşekkür ederiz. 

Mümkün olduğu kadar çok resim vermeye çalıştık. Ortaçağ ve 

Rönesans Avrupa'sı için başka kitapların yanı sıra Deutsches Leben der 

Vergangenheit in Bildern'e Qena, 1908, 2 cilt) başvurduk ve Dorothy 

Alexander-Walter L Strauss (New York, 1977) ve Wolfgang Harms'ın 

(Münih, 1980) incelemelerini esas alan, onaltıncı ve onyedinci yüzyıl

dan bazı tek sayfalık baskılar ekledik. 

Gizemcilik ve Barok için, hem orijinal yapıtlar, hem de Geheimne 
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1972) adlı kitaplarından alınmışllr. 

Mayalara ilişkin örnekler Wolfgang Cordan'ın Mexico'sundan 

(Köln, 1955) ve Wallraf-Richartz Müzesi'nin Altameıiha'sının (Köln, 

197 4) Ludwig Collection kataloğundan alınmıştır. lslami kaligrafiler 

Annemarie Schimmel'in koleksiyonundandır; kabahstik diyagramlar 
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rız. 
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Adem'in çocuklan, 156, 286 altmış, 20, 260 
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Agııi, 71 ,  163 anıbi, 65 
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58, 105, 130, 1 3 1  Amenhotep l V  (Akhenaton), 54 

Ahad, 228, 2 70 Amida, 73 
ahaııı brahınasıni, 54 amir mi'a, 291 
Ahazya, 274 Amon, 73, 103 
Ahit Anadolu, 167, 269, 297 

tabletleri, 48 andra, 58 
Ahmed (Muhammed1in cennetsel aııdreia, 1O1 

adı), 270 Angelus Silesius, 55 
Ahura Mazda, 62, 73, 137, 159 Anglosakson, 13, 94, 155, 184, 
Ainu, 246 224 
Ajax, 167 Angutara nikaya, 4 7 
Akdeniz, 215  Annus (Kronos), 2 1 6  
Albenga, 218  ante legeın, sub 1ege, sub gratia, 84 
Albertus Magnus, 70, 82, 195, Anu, 71, 277 

258 Anubis, 275 
Albuquerque, 1 1 1  Apollon, 150, 152, 181 ,  191  
Alexander de Villa Dei, 17 Apollon (Musaların lideri), 181 
Alexander Roınaıısı, 45 Aquinah Thomas, 101  
alfamaükler, 39 
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Arabi, 54 
Arabistan, 91 ,  291 
Arap 

alfabesi, 15, 29, 40, 55, 60, 
160, 233, 259, 260, 271  

sayılan, 13 ,  17, 37, 39, 200 
Arap�ar, 16, 33, 43, 44, 45, 65, 

133,  141, 159, 168, 183, 233, 
237, 269, 270, 291, 310 

Arapça, 15, 16, 1 7  .. 41 ,  58, 60, 
129, 228, 269, 272 

Ararat Dağı, 240 

Arci Borçi Han, 261 
Arda VirafNanıe, 159 
Argonautlar, 214 

arhat, 244, 292 

Aristoteles, 25, 26, 80, 128, 196, 
240, 306 

aritmoloji, 30 
arkana, 251 
Arroyo, 1 1 6  
artha, 109 

Arthur, Kral, 186, 276 

Asgard, 70 
Ashoka, 92, 289 

asiyah, 28, 109 
aşure, 200 
Athena, 150, 152 
atsilut, 28, 109 
Attar, Feriduddin, 158, 272 
Augsburg, 149, 150, 197, 220, 

3 0 1  

Augustine, St., 29, 30, 76, 120, 
135, 171 ,  203, 215,  242, 251 ,  
267, 272,  293 
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Augustus, Roma İmparatoru, 258 
ava tarlar, 20 l 
Avesta, 254 
Avilah Azize Teresa, 158 
Avrasya, 87 

Avusturyalı Anna, 229 

ay karesi, 42 
ay sayısı, 295 
Ay tannsı, 142 
Aynaroz Dağı, 138 
Azrail, 133 
Aztekller, 99, 1 12, 125, 228, 

248, 277, 298 

b (=2), 60 
b'reshit, 60, 135 
Baalbek, 122 
Bab, Ali Muhammed, 163 
Babil, 44, 71, 142, 143, 144, 145, 

156, 169, 212, 214, 219, 221 ,  
226, 227, 2 3 1 ,  234, 235, 236, 
238, 245, 246, 264, 265, 277, 
278, 318 
sayı sistemi, 14, 16 
sürgünü, 283 

Bach, Abraham, 197 
Bach, Johann Sebastian, 35 
Bachofen, johann jacob, 133 
Bacan, Roger, 192 
Bagh u bahar, IS 
Bahai(ler), 163, 245 

baker's dozen, 224 

bahtun, 215 
Balkanlar, 67 

Balthasar, 91 ,  221 
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Bidenthaler, Tobias, 222 Buni, el-, 44 
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Binbir Gece Masallan, 286, 297 229, 245, 251, 264, 284 
Biııbir Gündüz: Masallan, 297 Bürger, August Gottfrted, 260 
Binbir Kilise, 297 Büyük Ayı (Ursa Major), 162 
Biruni, Ebu Reyhan el-, 259 Büyük Perhiz, 265, 267 
Bischoff, Erich, 45, 301 

Bisıni1lah, 60 Cabir ibn Hayyan, 133, 241 
Bizans, 90, 102, 310  cahier, 1 14 
Blocksberg, 186 calcu1us, 15 
Boehme, Jakob, 81 Calliope, 181 
Boethius, 30 Caspar, 91 ,  221 
Bonn, 140 Cassiodorus, 34 
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Cassirer, Emst, 70 
Caynacılar, 165 
cebir (ekebr), 17  

Cebrail, 133 

Cehennem, 86, 191 
celal, 60 
ceınal, 60 
ceınpohuallis, 248 
Cengiz Han, 183 
Cennetin 4 ırmağı, 106 
centurio, 202, 291 
Cevahir el haınse, el-, 127 

chakras, 161 

Chandogya Upanişad, 76, 237 
Chang Ko lao, 174 

Chapman, George, 1 18 
Char Miııar, 114 
Charlemagne, 1 12, 294 

Chesterli Robert, 17 
Chonsu, 73 
Chung li Ch'üan, 1 74 

Chyınische Hochzeit Christiaııi 
Rosencreııtz, 154 

cifra, chiffre, 17 
Cistercian Manastırı, 138 
Cizvit/ler, 256, 2 72 
Clio, ı s ı  
Codex Borgia, 99 
Comte, Auguste, 84 
Consıant, Abbe (Eliphas Levy, 
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Corbin, Henıy, 133 ,  310 

cummings, e .  e . ,  193 

Cüneyd'in Yolu, 172 
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Cynıs'un Bahçesi, 120 

çetele, 15 
Çıkış, 136, 215, 229, 266, 283, 
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çift sayilar, 22, 24, 37, 40, 1 18, 
173, 279 

Çihil Sütun, 268 
çihil, 269 
çile, 272 
Çin, 15, 39, 40, 53, 61 ,  62, 80, 

1 13, 1 15, 123, 124, 126, 142, 
145, 157, 173, 174, 175, 179, 
181, 184, 2 19, 226, 236, 264, 
278, 279, 280, 284, 286, 287, 
296, 298, 312 
geleneği, 9 
sayı sistemi, 16 

Çince, 291 

Çin-Hint, 238 
Çinliler, 79, 100, 123, 183 

Çin-Tibet, 175 

çizgi, 24, 57, 135 
Çizıneli Kedi, 93 

Dakota, 1 1 1  
Damiri, Muhammed ad-, 269 
Danimarka, 86, 187 
Dante, .Alighieri, 31 ,  71 ,  74, 86, 

171 ,  177, 191 ,  261 ,  308 

Davud, 146, 243, 261, 266, 286 
Davud Yıldızı, 139 

decan, dekan, dean, doyen, 202 
defterdar, 1 1 3  

Delos Adası, 150 
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deus abscoııditus, 52 Edda, 73, 164 

deus revelatus, 52 Ehl-i Hak, 78, 242 

Deutzlu Rupert, 146 Ehriman, 62, 73 

dhanna, 79, 109 Eileithya, 191 

Diaria, 71 Eiıı Sof, 52 

dıkaıosyne, 101 Elamitler, 170 

dinar, deııarios, 202 ElfLeyle ve Leyle (1001 Gece 

Dionysiad, 212 Masallan), 297 

Dionysian, 212 Elhamra, 129 

Dionysios, 191 Eliade, Mircea, 87, 157, 175, 179 

Doberan, 138 Eliezer, 295 

Doctıiııa christia11a's1111 (Hıristiyaıı Eliezer, Rabbi, 45 

Ôğretisi), 34 elif: 55 

dohuz, 183 Elişaya, 2 7 4 

Dohuz Oğuzlar, 183 Elim, 215 

Dokuzuncu Bulut, 186 Eliot, T. S., 90 

Donar, 155 Elle, 19, 254, 255 

Donatius Tyconius, 167 Emden, jacob, 79 

Donne, John, 34, 114, 134, 155, Empedokles, 133 

267 Endres, Franz Carl, 7, 8, 18, 36 

Dornseiff, Franz, 45, 302 Enli!, 71 

Draupnir, 175 Eııııeadlar, 191 

Dreihônigssegen, 91 Enoş, 28, 163 

Du Bartes, Guillaume, 69 Enuına e1iş, 212 

Dundes, Alan, 95, 312 epa.goıneııeia, 121 

duplex cor, 64 Erato, 181 

Dürer, Albrecht, 42, 74, 204, 223 erbain, 269, 271, 272 

Dürzi, 163 Erden, 145, 215 

Ermeni müziği, 19 

Ea, 71 Emst, Ulrich, 33 

ebced, 15, 29, 259 Eros, 120, 131,202 

Ebu Müslüm, 241 Eski Ahit, 27, 36, 58, 106, 137, 

Ebu Said i Ebu'l Kayr, 196 138, 141, 144, 145, 146, 215, 

Ebu'[ Fazl, 183 
229, 234, 251, 260, 266, 274, 
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283, 292 

Estonya, 190

Etrı:ısk, 73, 100, 214, 226, 286 

Euclid, 5 1  

Eumaios, 276

Euterpe, 181 

Eyüb, 198

Faden, 19

Fadlullah Esterabadi, 260

Faerie Queene, 221

Fahrenheit, 261 

Jaııg, 100 

Farabi, el , 78 

Fareli Köyün Kavalcısı, 186

Farsça, 15, 65, 1 15, 128, 162, 

190, 260, 269, 271, 272 

Fatiha (Sure !), 148, 160, 269

Fatıma, 128, 129 

ad olarak, 159

Fatıma'nın Eli, 129

Faııst, 89, 121 

felek el-eflak, 182

Jeng huang, 184

Fenikeliler, 15 

Fenris, 187

Ferdinand Il, 222

Fısıh Bayramı, 2 75

Fısıh Bayramı Haggadahı, 47, 2 1 1 ,

229 

Fibonacci dizileri, 39

Fibonacci, Leonardo, 17,  39

Findeisen, Hans, 157

Firavun, 145
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Firdevsi, 158

Firmicus Matemus, 30

Fischer, Oskar, 36, 307

Flaman, 158

Fludd, Robert, 66

Fontante, Theodor, 88

Fransisken, 1 7  

Fransız Devrimi, 84 

Freud, Sigmund, 85, 1 17, 304 

Freya, 155

Friedjung, Walther, 2 1 3

Fürst, Faul, 149

gabd, 60

Galler, 184

Gaıulha1"a, 71

Gawain, Sir, 122

Gazneli Mahmut, 240 

Gazzali, Ebu Hamid el , 3 1 ,  272

gedullah, 27, 196 

Geirröd, 1 75 

gematria, 45, 306 

Gerasalı Nicomachus, 30, 152

gevurah, 27, 197 

Gideon, 294

Giorgio, 33

Gitagovinda, 131  

Giv, 158

gnosis, 133

gnostik, 26, 29, 62, 132, 133, 

155, 162, 195, 200, 226 

Goethe, johann Wolfgang von, 
35, 37, 45, 59, 63, 89, 1 19, 

121 ,  128, 142, 221, 318 



DlZlN 

Golgotha, 100 Hanuman, 126, 138 

gopiler, 189, 292 haranı, 78 

Gotland, 175 hanııoııia rııuııdi, 34 

göksel küre, 9, 22, 143, 169, 179, Hanııoııia Mıındi (Giorgio), 33 
181, 182, 1 83, 227, 233 Harran, 28, 182 

Gregory, Büyük, 64 Hartner, Willi, 7, 13, 16, 34, 80, 
gros, 224, 293 194, 214,  305 

Gudea, 143 Harun, 89, 146, 2 1 5  

Guenon, Rene, 2 1 3, 3 1 2  Harz Dağlan, 186 

Gülhaçlar, 34, 35, 83, 154, 237 Hasan bin Ali, 128, 129 

Gülistan, 170 Havva, 59 

güneş, 142 hay, 243 

güneş karesi, 42 Hay bin Yakzan, 141 

güneş sayısı, 295 Heşt Behişt, 170 

Gürşap, Şah, 158 heft eııdaın, 159 

Gwaliori, Ghaut Muhammed, 12 7 heft ıııaghz, 159 
Heft Peyker (Nizami), 1 19, 162 

Habeşli, 269 Hegel, Georg Wilhelrn Friedrich, 

Habergeis, 86 76 

Hacı Bektaş taşı, 224 Heimdallr, 187 

hadis, 159, 160, 271 Heine, 1-ieinrich, 89 

hafız, 44 
Heinrich lll, 242 

Hafız, Muhamıned Şenısedclin, Hekate, 71 ,  88 

286 helal, 78 

hahihat, 108 Helenısıik, 78, 122, 141, 162, 

Hakimler, 260, 295 291, 307 

Haldan, 244 
Helios, 121 ,  276 

Hammer-Purgstall, Joseph von, Hella, 86 

202 l-lenry, Everit, 262 

Hammurabi, 14 3 Herakles, 2 1 5  

haıns fi ayııah, 129 Herde, 20 

hmnse, 37, 128 Herrnes, 121  

Hamsin Yortusu, 267, 275 Hermes Trismegistos, 28, 150 

Han Hsiang, 17 4 Heroclot, 158, 191, 219  
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hesed, 27, 196 

Hesiodos, 109, 276 

Hezar 11 Yeh Ruz (1001 Gündüz 
Masalları) , 297 

Hezekiel, 98, 100 

Hi (kaplumbağa), 39 
hieros gaıııos, 64, 2 1 3  
hilal, 98, 122, 179, 281 
Hildesheim, 7 4 
Hilta, furia, 190 

Hindistan, 18, 20, 71 ,  88, 92, 
106, 108, 1 14, 126, 127, 138, 
163, 170, 183, 190, 196, 224, 
237, 240, 298, 3 1 3  

Hindu, 63, 64, 90, 1 13,  126, 295 
Hindu uygarlığı, 237 
Hindu Vadisi, 1 14 
Hinduizm, 63, 73, 106, 109 
Hint, 16, 17, 20, 43, 53, 76, 78, 

88, 102, 109, 128, 1 3 1 ,  164, 
190, 237, 243, 278, 279, 298 
geleneği, 9, 52, 109, 137, 173, 

289, 292, 295 
gizemciliği, 161 
mitolojisi, 261,  298 
müziği, 19, 96, 237 
sayı sistemi, 16 
sayılan, 16 

Hint-Avrupa, 1 1 1  
Hint-Gem1en, 84, 177, 190, 3 12 
Hintliler, 18, 84, 127, 164 
Hint-Müslüınan, 108, 224 

Hint Pakistan, 292 
Hint-!slamı, 132 

Hippasus, 22, 1 19 
hın, 160 
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l"lo Hsien-ku, 174 
had, 27, 197, 309 

Hoffınan, Paul, 225, 3 1 6  

Hofmannsthal, Hugo von, 25 
hokhmah, 27, 196 
Homeros, 73, 167 
Hopiler, 1 1 1 ,  246 
Hopper, Vincent C., 7,  24, 73, 

142, 148, 308 
Horatius, 88 

Horus, 73 
Hönir, 73 

Hrabanus Maurus, 30, 135 
hııdııt, 200 
Hugo, St. Vktorlu, 3 1  
hulefa yi ra�dıııı, 108 
Humboldt, Wilhelm von, 57, 304 
Hurufiler, 161 ,  233, 260 
Hüseyin bin Ali, 128, 129, 162, 

200 

Hyporboreoiler, 152 

Htristiyan, 31 ,  67, 73, 77, 79, 80, 
82, 86, 90, 100, 148, 156, 
164, 171 ,  172, 177, 191 ,  200, 
234, 251 ,  262, 296, 301 ,  302, 
3 1 7  
alegorileri, 215  
geleneği, 9 ,  2 1 ,  52, 7 1 ,  108, 

136, 148, 150, 155, 161 ,  
221 ,  225,  226, 242, 261 ,  
268, 269, 283, 289 

gizemciliği, 139, 191 
Hıristiyanlık, 27,  29,  36,  54, 

55, 73, 74, 77, 82, 86, 122, 
155, 159, 170, 178 

kilisesi, 64, 289 
öğretisi, 34 

 
 

 



teologlar, 132, 260, 274, 293 
yonııncular, 82, 106, 120, 

171 ,  198, 229, 243, 249, 
251, 257, 266, 284 

yon1mlan, 65, 177 
Hızır, 269 

I Clıiııg, 62, 175, 279, 280, 305 

!da, 234 

Ignatius Loyola, Aziz, 7 4 
lmrul Kays, 291 
lrak, 106, 158, 200 

iblis, 86, 129, 266 

lbn Tufeyl, 141 

lbni Haldun, 84 

lbrahim, 27, 76, 80, 132, 146, 
163, 234, 274, 283, 295 

lbrani alfabesi, 27, 30, 251, 252 
lbrani harfleri, 28 
lbranice, 15, 58, 85, 130, 135, 

147, 228, 261, 283 
ihsan, 78 
lhvan üs safa 

bkz. Saflık Kardeşliği, 28 
lhya uluın ed-din, 272 
lkbal, Muhammed, 63 

ikili sıstem, 14, 61, 62, 224, 279 
ikizler, 67 

ilahi Koınedya, 3 1 ,  74, 86, 171 ,  
191 ,  2 6 1  

llyas, 84 
iıııaın, 129, 162, 163, 200, 202, 

221 ,  269 
onıki, 163, 223, 281, 282 
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