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Bismillahirrahmanirrahim 

"Matematiksel Mitoloji" kitabı, dünyada ilk kez yazılmış eserdir. Hiç böyle 

bir kitap görmediniz ve okumadınız. Kitap bilimler arası entegrasyona 

adanmıştır. Mitolojinin öğrenilmesi sırasında matematiksel bilgiyi mitolojik 

dünya görüşüne ve folklor metinlerine uygulama sorunları çalışmada 

incelenmiştir. 

Kitapta atalarımızın matematiksel-mitolojik dünya görüşünü, modern 

algoritmalara dayanan erken bir dijital matematiksel-geometrik dünya 

görüşü sistemi olarak ortaya çıkarmaya çalıştım. Matematiksel folklor 

metinlerine dayanarak matematiksel mitolojiyi bir bilim olarak düşündüm. 

Şimdi önünüzde muhteşem bir yapıya sahip bir monografınız var. Kitap, 

ayni zamanda halk bilimcilerimizin matematiksel düşüncelerini eserlerine 

göre analiz etmekte ve Azerbaycanlı bilim adamlarının matematiksel 

düşüncelerine ve matematiksel folklor çalışmalarının gelişimine dayalı 

olarak folklor metinlerindeki matematiksel modellerin bilimsel bir 

açıklamasını sunmaktadır. Her bilim adamının çalışmasına adanmış 

matematiksel modelleme, onun bilimsel düşüncesinde matematiğin bir 

şubesi olan matematiksel perspektif gibi kabul edilebilir (perspektif - gözlem 

noktasından uzaklığa bağlı olarak, algılanabilir özelliklerine göre düzlemde 

bir nesnenin tasvırıdır, "açıkça görmek" anlamına gelir). 
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DÜNYA FOLKLORU BİLİMİNDE YENİ SAYFA - 

MATEMATİKSEL MİTOLOJİ 

Sevgili okuyucu, filoloji bilimleri doktoru, prof. dr. Ramil Aliyev'in 

sizlere sunmak istediğim "Matematiksel Mitoloji" adlı eseri, 

kelimenin tam anlamıyla, Azerbaycan ve dünya folkloru 

çalışmalarında tür-tematik eşdeğeri olmayan bir çalışmadır. 

Azerbaycan folklor çalışmalarının varlığından beri "matematiksel 

folklor çalışmaları" adı altında yapılan tüm deneyler dikkate alınarak, 

öncelikle milli folklor ve mitoloji - matematiksel mitoloji alanında 

yeni bir alanın temellerini atmasıyla eserin değeri belirlenir. Bu 

monografi ile R. Aliyev, matematiksel mitolojinin teorik-metodolojik 

prensiplerini ve pratik-deneysel temelini oluşturdu. 

Eserde, dünya folklor çalışmalarında ilk kez mitolojik bilgilerin 

matematiksel-işlevsel modelleştirme deneyi gerçekleştirildi. 

Çalışmanın birinci bölümünden de görülebileceği gibi, Azerbaycanlı 

ve dünya halk bilimcileri zaman zaman folklor metinlerindeki 

"matematiksel ilişkileri" betimlemeye ve analiz etmeye, metnin 

biçimsel-şiirsel yapısını veya metindeki bilgi yapısını modellemeye 

çalışmışlardır. Bu deneylerin neredeyse tamamı R. Aliyev tarafından 

değerlendirildi. Ancak buradaki en önemli nokta, yazarın, bu 

"matematiksel folklor" deneylerinin neredeyse tamamını monografinin 

bölümlerinde matematiksel-işlevsel analiz düzeyine getirerek, aslında 

önceki deneyimi "matematiksel mitoloji" tarihi olarak sunmayı 

başarmış olması, ayrıca bir çeşit araştırma yapmasıdır. Sonuncu cihet, 

monografın problemini çözme açısından özellikle önemlidir.  
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"Azerbaycan folklor çalışmalarında mitolojik bilgilerin modellenme 

uygulamasının matematiksel-işlevsel analizi" başlıklı araştırma 

bölümünde prof. dr. M. H. Tahmasip'ten başlayarak, prof. dr. M. 

Seyidov, prof. dr. P. Efendiyev, prof. dr. H. Ismayilov, prof. dr. A. 

Nabiyev, prof. dr. K. Abdulla, prof. dr. M. Caferli, prof. dr. A. Hacılı, 

prof. dr. B. Abdulla, prof. dr. F. Bayat, prof. dr. S. Rzasoy, prof. dr. R. 

Gafarlı, prof. dr. A. Halil, prof. dr. İ. Musayev gibi araştırmacıların 

çalışmalarında geliştirilen bilginin modelleme deneyimi, R. Aliyev 

tarafından matematiksel-fonksiyonel inceleme sisteminden geçirildi. 

R. Aliyev'den önceki deneyler, matematiksel-işlevsel modelleme 

sisteminden geçtikten sonra tamamen yeni bir içerik düzeyine 

yükseldi.  

Yazar monografide matematiksel mitolojinin teorik ve pratik 

konularına daha fazla önem veriyor ve Azerbaycan folklorunda açtığı 

yeni sayfanın teorik ve metodolojik temellerini geliştirdi. Konuya 

somut bir yaklaşım getiren R. Aliyev, “Mitolojinin keşfedilmemiş 

alanlarından biri matematiksel mitoloji, çözüm bekleyen sorunlardan 

bir diğeri ise matematiksel mitoloji sorunları. Bu alan şimdiye kadar 

araştırılmamış, araştırma konusu gizli kalmıştır. Matematiksel mitoloji 

nedir? Ne öğreniyor?" sorular sorarak matematiksel mitolojinin özünü 

hem genel olarak (genel bilimsel düzeyde) hem de kişisel yaklaşımı 

düzeyinde (R. Aliyev'in yorumu) netleştirdi.  

R. Aliyev matematiksel mitolojiyi her şeyden önce mitolojik bilimin 

gelişiminde özel bir aşama olarak nitelendiriyor ve şöyle yazıyor: 

“Mitoloji biliminin doğal-tarihsel gelişimi birkaç dönem ve aşamaya 
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ayrılmıştır. Bu aşamalardan biri matematiksel mitolojidir. Bu alanın 

belirli bir bilim alanı olarak gelişimi son yıllara aittir”. 

Bilim adamı, matematiksel mitolojinin özünü, ilk insan düşüncesinin 

analitik yeteneklerini yansıtarak açıklamaktadır: “... Bu alan, ilkel 

mitolojik düşüncenin matematiksel kökenlerinin anlaşılmasına 

dayanmaktadır. Bu aşama aynı zamanda ilkel matematiğin mitolojik 

bilinçte kendine özgü bir şekilde algılanması ve uygulanması olarak 

nitelendirilebilir. Aslında, temel matematik bilgisinin mitolojik 

uygulaması, ilkel toplumun yapısı üzerinde olağanüstü yenilikçi bir 

etkiye sahiptir. Çünkü ilkel hesaplamalar yapmak, mevcut toplum türü 

için hayati bir hale geldi. İlk insan için hayatını dengelemek için 

zaman kavramı, zaman ölçüsü gerekliydi. Bu ihtiyacın ne zaman 

ortaya çıktığını ve ilkel topluluğun ne zaman ortaya çıktığını 

söylemek zor. Söylenebilecek tek şey, doğayı inceleyen ilk insanın her 

şeyin zamanında olduğuna şahit olduğudur. Mevsimlerin birbirini 

izlemesi, aydınlık ve karanlık kavramına göre gece-gündüz eşitliği ve 

bu olayın ne kadar uzun sürdüğünü gözlemledikçe ilkel insanların 

kafasında hesap yapma alışkanlığı oluşmuştur. İlkel insanın en büyük 

başarısı biriktirme yeteneğidir. Öyleyse, matematiksel mitolojinin 

nesnesini, ilkel insanların matematiksel dünya görüşü, dünyanı 

matematiksel anlama yöntemleri, metodolojisini ise ilk ilkel insanların 

matematiksel bilincinin nasıl oluştuğu, bu yeteneği geliştirme yolları 

vb. hakta sorunları geometrik-matematiksel yapılar aracılığıyla 

araştırmak organize ediyor.  
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Aslında R. Aliyev, mitolojide matematiksel yapıları arayarak ilkel 

insan bilincinin analizini kabartmıştır. Bu mitolojik analizi ilk bakışta 

kabul etmek istemedik. Y. M.  Meletinsky'ye göre: Levi-Strauss'un mit 

anlayışı, somut, mecazi, "kaleydoskopik" mantıksal özelliklerin aksine, 

"entelektüel ve bilişsel kökenlerin keşfi alanındaki özel başarıları" 

konusundaki tavsiyesini (Y. M. Meletinsky. "Folklorda yapısal-

göstergebilimsel yöntemin uygulanması üzerine" - "Göstergebilimsel 

ve sanatsal yaratıcılık" makaleler koleksiyonu. Moskova, Nauka, 

1977, s. 166 - Rusça) dikkate alarak, R. Aliyev, mitolojik analiz 

kavramını mitolojik düşüncenin entelektüelliğine vurgu yapan yapısal 

antropolojinin kurucusu K.Levi-Strauss ile ayni pozisyonda 

paylaşıyor. 

R. Aliyev'e göre matematiksel mitolojinin bir alan olarak gelişimi 

güncel bir konudur: “...Bu bilim alanı genç olduğu için, bu alandaki 

insan sayısı az, hatta parmakla işaret edilebilecek kadar azdır. Belki de 

bunun nedeni ilk insanın sahip olduğu belirli bir ilkel matematiksel 

düşünceye yok, belki onun bilgisinden üstün bir matematiksel algıya 

sahip olmağımız mı? Görünüşe göre, ilkel düşüncede eski 

matematiksel düşünce fenomen olay olsa da, toplumun modern 

gelişimi döneminde bu fenomen sıradan hale geldi”. Ancak, R. 

Aliyev'in yazdığı gibi ilkel insanların "matematiksel algı türüne" sahip 

olmasak da, neyse "Matematiksel mitoloji"nin "fenomenliğinin", 

yazar tarafından Azerbaycan'ın beşeri-filolojik ve analitik dolaşımına 

ve dünya bilimsel düşüncesine hangi materyalin (hangi eserin) dahil 

edildiğinin farkındayız. 
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Kişisel görüşümüze göre, R. Aliyev'in "Sonuçlar" bölümünde: 

- "Kitab-i Dede Korkut"un total yapısının matematiksel-geometrik 

yapısı; 

- Mitolojik metnin matematiksel açıdan üç aşamalı (motif-

matematiksel mit-metin türü) oluşum yapısı; 

- Matematiksel motif ve matematiksel mitin vahdetinden oluşan 

"Oğuz Kağan" destanının matematiksel arsası; 

- Mitolojik zamanın matematiksel diyalektiği vb. ile ilgili ögeler 

temeldir. 

Genel olarak, "Matematiksel Mitoloji" monografisinin on yedi 

maddelik iki sayfalık "Sonuç" bölümü, Azerbaycan'da matematiksel 

mitoloji alanının teorik ve metodolojik temelini oluşturmaktadır. Bu 

temeller, mitolojik bilginin matematiksel işlevselleştirilmesinin 

sonuçlarını yansıttığı gibi, onlarda matematiksel mitolojinin 

gelişiminin perspektif yönlerini de yansıtır.  

Prof. dr. R. Aliyev'in araştırmaları devam ediyor. Alanını yarım 

bırakmayan bilim adamı, şu anda folklor metinlerini matematiksel-

mantıksal sıra modelinden geçirerek yeni araştırmalar yapmaktadır. 

Yorulmadan çalışan bir bilim adamının tüm başarıları, inanç ve bilim 

birliğinin ürünüdür... 

Yüce Yaratıcı, imanını mükemmelleştirsin ve bilgisini keskinleştirsin! 

Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY 
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MATEMATİKSEL MİTOLOJİ 

 

BÖLÜM I. 

 

FOLKLOR-MİTOLOJİK ENFORMASYONUN   

MATEMATİKSEL-FONKSİYONEL YAPISI 

 

1. Folklor metinlerinde matematiksel mitoloji meseleleri 

Belki bir gün hem mitolojik hem de 

bilimsel düşünceyi yönlendiren 

mantığın aynı olduğunu ve o insanın 

hep aynı şekilde "iyi" düşündüğünü 

anlayacağız.  

Claude Levy-Strauss 

 

Mitolojinin keşfedilmemiş alanlarından biri matematiksel mitolojidir. 

Matematiksel mitoloji, magik-mistik rakamlarla ilişkilendirilen ilkel 

dünya görüşünü inceler. Bu ilkel dünya görüşü matematiksel folklor 

metinlerinde ifade edilir. Matematiksel mitolojide, herhangi bir 

matematiksel metin oluşturulmadan önce 3 aşamadan geçer. Önce 

mitolojik bilinçte matematiksel bir motif, daha sonra matematiksel bir 

mit şeklinde ve daha sonra bir matematiksel mit kisvesi altında 

oluşmuş, herhangi bir folklor türünde korunmuş ve somut bir metin 

türüne dönüştürülmüştür. Burada şiirsellik, mitolojik buluşmayı 

kapsayan sanatsal bir formdur. Matematiksel mitolojide dünyayı 
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mecazi ve şiirsel olarak tanımlama yeteneği, rakamların mitolojik 

doğasından ve karakterinden ayrılarak matematiksel sembollerle 

birleşir. 

Matematiksel mitolojide, mitolojik düşünme sürecinde istemsiz olarak 

oluşturulan birincil matematiksel sembollerin analizi temelinde, epik 

düşüncenin ilkel matematiksel yöntemlerinin folklor metinlerine 

uygulanmasını doğru bir şekilde değerlendirmek mümkün oluyor. 

Burada, ilkel matematiksel yöntemler tarihsel-artzamanlı bir yapıda 

birleştirilir ve bunun folklor metinlerine senkronize bir yapıda 

uygulanır. Matematiksel mitoloji, konuya göre mitolojik metne ve 

matematiksel analiz yöntemine göre temellendirilir. 

Matematiksel metinlerde mitolojik dünya görüşü en alt kattadır ve bu, 

daha fazla rakamlarda ifade edilen matematiksel-mitolojik bir 

tasavvurdur. Bu nedenle matematiksel mitoloji meseleleri dediğimiz 

zaman, rakamların magik-mistik anlamı ile onu algılamak için 

mitolojik düşünme yöntemi (kutsal-mitolojik algı) arasındaki 

matematiksel dünya görüşü anlaşılır. Bu dünya görüşü, erken 

matematiksel düşüncede matematiksel bir model görevi görür. Her 

metnin matematiksel yapısının arketipinde mitolojik bir metin durur. 

Matematiksel metinlerdeki mitolojik katman ilkinliğinden uzak olsa 

da mitolojik görüntüleri yansıtan karakterlerde yaşamaktadır. Folklor 

metinlerinde bulduğumuz imgeler de mitolojik imgelerdir. Örneğin 

anekdotlardaki Molla Nasreddin imgesi, mitolojide Nart ve Syrdon 

adlı mitolojik varlıkların bir sentezidir. Nart ve Syrdon, nart 

mitolojisinde antik tanrılarla alay eden ve onlara gülen komik, kurnaz 
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figürler. Veya bir kuşun imgesi (turna, turaç, kaz, güvercin vb.) 

mitolojik bir kuşu - Ak Kuş'u (Beyaz Kuş) motive eder. Mitolojik 

tasavvurda Humay aynı zamanda Ak kuş olarak tasvir edilmiştir. 

Folklor metinlerinde matematiksel şartlılık iki şekilde korunur: 1. 

Matematiksel metnin rakamsal yapısında; 2. Matematiksel ve 

mantıksal ardışıkta. 

Matematiksel kavramlarla ilgili ilk bilgileri Kur’an'da buluruz. Burada 

dünyanın yoktan yaratılışı hakkında bilgi ile - 6 günde yaratılış 

fikriyle karşılaşıyoruz. İlk defa, dünyanın kaos içinde olması hakkında 

ilkel fikirlerin yayılmasının mitolojik-matematiksel yöntemini 

yansıtan kavramlar, büyük patlamadan sonra makrokozmos ve 

mikrokozmos unsurlarının oluşumu matematiksel mitolojinin objekti 

olarak kabul edilebilir. Bu bilgi, Rabbimiz'in gökleri ve yeri altı günde 

yaratan ve sonra arşı kuran Allah olduğunu belirtir (Kasımoğlu, İ., 

1993: 97); O, her geceni ay için bir menzil etti ki, insanlar böylece 

yılların sayısını ve zamanı sayabilsin (Kasımoğlu, İ., 1993: 98); Arş su 

üzerinde olurken gökleri ve yeri altı günde yarattı O (Kasımoğlu, İ. 

1993: 104); ve yemin olsun sökülen sabaha, yemin ederim 10 geceye 

(Zilhicce ayının ilk on gecesi) yemin ederim çiftler halinde olana, 

yemin ederim tek olana, yemin ederim hızlı geceye (Kasımoğlu, İ., 

1993: 317); O Allah'dır, tektir, Allah her ihtiyaçtan yücedir, 

sonsuzdur. Doğmamış, doğulmamış. Onun benzeri de kimse olmamış 

(Kasımoğlu, İ., 1993: 328) vb. Kur’an belirtir ki Allah yeryüzünü iki 

günde (Pazar ve Pazartesi) ve sonraki iki günde (Salı ve Çarşamba) 

güçlü dağlar, su ve yiyecek olarak yarattı. Sonra göğe döndü. 
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Gökyüzü sisli ve buharlıydı. İki gün içinde (Perşembe, Cuma) 

gökyüzü yedi idi. İşini vahiy yoluyla her göğe bildirdi (Kasımoğlu, İ., 

1993: 241).  

Nasiruddin Tusi'ye göre dünyanın yapısı 7 sıradan oluşur: Ateş, hava, 

su, toprak, bitkiler, hayvanlar ve insan. Ateşten hava, su ateşle 

havanın,  toprak - ateş, su ve havanın, bitki - ateş, hava, su ve 

toprağın, hayvan - ateş, su, hava, toprak ve bitkinin, insan - ateş, su, 

toprak, hava, bitki ve hayvanın organik birliğinin bir sonucu olarak 

oluşmuştur (Musayev, İ., 1993: 155). Yapay zeka sekizinci sırada, 

ölümsüz gerçeklik ise dokuzuncu sırada yer almalıdır. Dokuzuncu 

sırada, daire kapanır, sekiz varlığın hepsinde yaşam vardır, yani ki 

düzen dokuzu geçti, maddi ruhun ölümsüzlüğü, yüksek bilinç gelişimi 

sonucunda telepati ve düşüncenin hızlı yayılması (en uzak mesafeye 

bir kerede ulaşır) ve her şey kapanır, sıfırdan başlar (Musayev, İ., 

1993: 155 - 156). 

Bildiğimiz gibi, atalarımız rakamları kutsal saydı ve bu rakamların 

bazıları canlı bir şekilde tasvir edilerek figüratifleşmişti. Bu süreç 

karmaşık bir süreçten geçti. Eski insanlar önce sayı sistemini 

öğrendiler ve onu haftanın günleri, ayın günleri ve yılın günleri gibi 

diğer olaylara uyguladılar. Öyle söylerdim ya da öyle sanıyorum ki o 

ilk önce mitolojik Oğuz tanrısından saymayı öğrendi. Bu nasıl oldu? 

Bilindiği gibi eski Türklerin mitolojik hafızasında Oğuz ile ilgili 

mitolojik görüşler olmuştur. Oğuz miti Oğuz'un doğumunu şöyle 

anlatır: “Gecenin karanlığında kanatları parlayan bir kuş belirdi. 

Nereden bir ses geldi. 
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- Onun adı Oğuz… Oğuz… Onun annesi sen olacaksın. O, unutulan 

gelenekleri, görenekleri, kayıp benlikleri geri getirecek… Oğuz… 

Ay Hatun bir oğul doğurdu. Yüzü maviydi, dudakları ateş gibiydi, 

gözleri ala ve kaşları siyahtı” (Nabiyev, A., I. 2002: 3). Bu mitte 

Oğuz, Ay hatun’u kaplayan kuşun kanatlarından yayılan ışık 

sonucunda anne karnına düşer. Tarifinden de anlaşılacağı gibi Oğuz 

birinci, yani tek. 

"Karanlık bir geceydi. Gökten yere mavi bir ışık indi. Güneşten ve 

aydan daha parlak bir ışıktı bu ışık. Oğuz Kağan ışığa doğru 

koşuyordu. Ayrıca ışıkta oturan güzel bir kız gördü. Kız o kadar 

güzeldi ki, eğer gülerse gökyüzü güler, ağlarsa mavi gökyüzü ağlardı. 

Kağan bu kızı sevdi, onunla evlendi ve mavi ışıktan doğan kız Oğuz 

Kağan'dan üç oğul doğurdu. İlki Gün, ikincisi Ay ve üçüncüsü Yıldız 

olarak adlandırıldı. 

Oğuz Kağan bir gün yine avlanıyordu. Bir gölün ortasında yaşlı bir 

ağaç gördü. Ağacın altında güzel bir kız vardı. Oğuz Kağan onu 

görünce kalbi yandı. Bu kızı sevdi ve onunla evlendi. Bu kız da 

Oğuz'a üç oğul verdi. İlkine Gök, ikincisine Dağ ve üçüncüsüne Deniz 

dediler” (Ögel, B., I., 2006: 132 – 134). Artık eski insan, Oğuz'un iki 

karısı olduğunu görmüş ve 2 rakamı hakkında onun zihninde bir hayal 

gücü doğar. Her kadından doğan çocuk sayısını görünce beynindeki 3 

rakamını yeniden yaratıyor. O, 4 rakamıını Oğuz'un torunlarının 

sayısından anlar. Eski atalarımızın ilk sayı sisteminde 1, 2, 3, 4 

rakamları olmuştur. Genel olarak, "Oğuz Kağan" destanının 
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matematiksel arsası, matematiksel motif ve matematiksel mitlerin 

yapısına dayanmaktadır. Bu sisteme "Dede Korkut" destanında 

rastlıyoruz. 

Yiğidim ben seni bir yıl bekleyeyim  

Bir yılda gelmezsen iki yıl bekleyeyim.  

İki yılda gelmezsen üç dört yıl bekleyeyim.  

Dört yılda gelmezsen beş yıl bekleyeyim. 

Altı yol ayrımına çadır dikeyim. (Sebetçioğlu M. Necati, 1998: 

176)   

Yakut olonho'sunda 1 - 2 - 3 - 4 oyunu aşağıdaki dörtlükte verilmiştir: 

Geçmiş yıllarda uzak zirvede 

Öten yıllarda uzak dağlarda  

4 yakut henüz doğmamıştı 

3 yakut henüz doğmamıştı 

2 yakut henüz yetişmemişti 

Bahadır doğduğunu söylüyorlar.  

(Типология народного эпоса, 1975: 58 - 59) 

Şiirlerden de anlaşılacağı üzere eski atalarımızın sayı sistemi Oğuz 

mitiyle bağlantılıydı. 1, 2, 3, 4 eski atalarımız için basit rakamlardı. 

Altı rakamını zihninde kavramak onun için biraz zordu. Çünkü eski 

atalarımız Oğuz'un her bir torunundan 6 torunu olduğunu duymamış 

ve anlamamıştı. Böylece eski atalarımız, Oğuz'un her bir torunundan 6 

torunu olduğunu biliyor ve anlıyordu. Ancak modern düşüncemizde 5 

rakamı 6'dan önce gelir. Peki atalarımız 5 sayısını nasıl öğrendi? İlk 
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toplama işlemi olarak, 5 rakamını almak için bir ve dördü veya iki ve 

üç rakamlarını birbirine eklemeye başladı. Düşünebiliriz ki, ilk sayı 

sistemi 10 adedine kadar oldu. Atalarımız Oğuz'u, iki karısını, her 

eşinden 3 oğulu, her oğuldan 4 torunu topladı ve 10 adedini aldı. Yani 

1, 2, 3, 4 rakamları 10 adedine modifikasyon edildi. 10 adedi eski 

Türk dünyasının en kutsal rakamlarından biridir. 

10 adedinin kutsallığı masallarımızda da bulunur. "Emiraslan'ın 

Masalı"nda da kutsal rakam-işaretler var. Masalın kahramanı, fakirlere 

40 gün 40 gece ekmek verildikten sonra doğar. Bölgelerde yapılan 10 

ritüel hamamının izlerine de bu masalda rastlanmaktadır. Masal diyor 

ki, "Çocuğun doğumundan sonra Zahi 10 gün uyudu, iyileşti ve ayağa 

kalktı ve 10 hamamına gitti" (Biri vardı, biri yoktu… Azerbaycan 

masalları, 1976: 208). Yakut mitolojisine göre, yeni doğan bebekleri 

himaye eden Ayıısıt, doğumdan 7 gün önce uçarak  geldi ve 

doğumdan 3 gün sonra geri döndü (Фролов, Б.А., 1974: 131). 

 Genel olarak Karabağ bölgesinde bir çocuğun doğumundan sonraki 

10 günlük dönem bayram olarak hâlâ kutlanmaktadır. Halk arasında, 

çocuk bu 10 günü sağ-salim yaşarsa sonraki hayatının sağlıklı 

olacağına dair bir inanç var. Araştırmacı Ş. Albaliyev, bu törenin 

Mugan bölgesinde de kutlandığını belirterek, "bebeğin doğumunun 

onuncu gününde halk arasında "10 günlük" adlı bir tören yapıldığını 

yazdı. Yazar ayrıca makalesinde ilginç bir gerçeğe de değiniyor. Bu, 

mevsimlerin başladığı günden itibaren 10 günlük dönemde yaşama 

yeteneğinin - zaman biriminin kutlanmasıdır. Bu 10. zaman birimi 
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sadece insanlar için değil aynı zamanda hayvanlar ve bitkiler için de 

geçerlidir (Albaliyev, Ş., 2003: 2). 

10 adedinin kutsal işlevini diğer masallarda da görüyoruz. "Terzi 

öğrencisi Ahmed" masalındaki rüya durumu yönetiyor, Ahmed Şah 

Abbas'ın zindanında 7 gün 7 ay boyunca kalır, 10 kez dövülür. 

Masaldaki kutsal rakamların sırası 40, 20 ve 10'dur. Bu adetler, 

modern dünyanın en eski, eski ve kutsal rakamlarıdır. Masalda 10 

rakamının işlevi, durum bittikten sonra başlıyor. Ahmed'in rüyası, ay 

takvimi ile 10 ay sona erenden sonra açılır (Azerbaycan masalları. 5 

ciltte. I cilt, 2004: 266 - 269). Masalda Şah Abbas'ın kızının adı 

Peri'dir. Ahmed'in rüyasında gördüğü ay da bir peri. Her 

dövüldüğünde, ayın - Peri'nin huzuruna geri döner. Ay takviminde 7 

gün 7 ay 220 gündür. Bu, Ahmed'in ay takvimine göre 22 günden bir 

dövüldüğü anlamına geliyor. 

Masalda, bu kutsallık, 10 adedinin ilkin sayı sisteminin başlangıç 

bileşeni olarak oluşturulmasına da yardımcı oldu. Böylece, 10 

adedinin ataması başka bir sayı sisteminin oluşturulmasına izin verdi. 

Böylece, 10 adedinin 2 defa toplamı 20, 20'nin 2 defa toplamı 40 

yapar. Bu fikre dayanak olarak, "Terzi öğrencisi Ahmed"  masalında 

Şah Abbas'a gönderilen gizemli sorunun cevabını açıklığa 

kavuşturduğunu söyleyebiliriz - birbirinden seçilmeyen 40 kişiden 

20'sinin erkek, 20'sinin kız olduğunu Ahmed açıkladı. Bu masal bir 

bütün olarak 10 adedinin kutsallığını yansıtıyor. 
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"On tavşan" adlı Şeki anekdotundaki 10 adedinin matematiksel folklor 

yorumuna rastlıyoruz. Anekdot, 3 ve 7 rakamları temelinde 10 

adedinin oluşumunu doğrular. Hacı dayı'nın gözler kapalı bir tavşanı 

vurması, birinin kaçtığını, diğerinin çok uzakta olduğunu ve diğer yedi 

tavşanı vurabileceğini açıklaması, 10'lu sayı sisteminin folklor 

doğruluğu ile nasıl oluştuğunu açıklamaktadır (AFA, IV, Şeki 

folkloru. I kitap, 2000: 218). 

10 ve 20 adetlerinin oluşumu, ilkin dünyaların çemberlerinin sonu ile 

de açıklanabilir. Örneğin 14 + 3 + 3, insanın yaşadığı ilk dünyanın 

sonunu gösteren matematiksel bir formül ve 5 + 1 + 1, ondan önceki 

dünyanın sonudur (ıssız dünya). Önceki sayfalarda 23 + 5 + 5, 42 + 7 

+ 7, 81 + 9 + 9 sonraki dünyaların sona erme sınırlarından 

bahsetmiştik. 

Dünyalardaki tek rakamların bu kümelenmedeki sırası, modern 

bilincimizde bir "anorm" olarak yukarıdan aşağıya 10, 9, 8, 7, 6 

şeklinde düzenlenmiştir. Mitolojik düşüncede "anorm" rakam 

kavramının ortaya çıkmasının nedeni, dünyaların sonunu gösteren 

sınırların son rakamlarının karşılık gelen kutsal rakamlarla toplanması 

ve ortaya çıkan rakamların yukarıdan aşağıya "anorm" sırasını 

belirlemesidir, yani 8 (1 + 9) = 10, 4 (2 + 7 ) = 9, 2 (3 + 5) = 8, 1 (4 +  

3) = 7, 5 + 1 = 6. 

"Anorm"un yukarıdan aşağıya doğru azalması [yani, 5, 1 (4), 2 (3), 4 

(2), 8 (1)], dünyaların hedlerinin son rakamlarının kutsal rakamlara 
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ters orantılı dağılım nedeniyle şartlanır (81 + 9, 42 + 7, 23 + 5, 14 + 3, 

5 + 1), "anorm" ve doğru rakamların matematiksel şiiriyetini yansıtır. 

Mitolojik anlamları olan rakamlar folklorda çok yaygındır. İlk sayılar 

rakam haline gelmeden önce mitolojik düşüncenin bir ürünü olarak 

şeyleri, yönleri, güçleri, yolları vb. belirtmiştir. Örneğin Oğuz'un bir 

ok atıp oğullarını üç ok ve gri ok şeklinde ikiye ayırması da bu 

mantıksal düşüncenin bir ürünüdür. Masallarımızda üç ayaklı atlar, 7 

başlı ejderhalar, üç başlı ejderhalar vb. vardır. Bu ifadelerdeki 

rakamlar, bu hayvanların daha güçlü, daha korkutucu ve mistik olduğu 

izlenimini uyandırmaya hizmet etmektedir. Mistik rakam algısı, 

kolektif bilincin kabul ettiği kavramdan kenara çekilmektir. Çünkü 

ilkel insanın rakam algısı ilk başta 2 idi (anlaşılması zor olduğu için 

3'e geçiş konusunda gizemli bir anlayışa sahipti), 4 (hem de 5), 6 ve 

12 (onun tefekküründe 12'den büyük adetler olmadığı için 13 korkunç 

adet idi). 13 adediyle ilgili korkma kavramı onu korkunç olduğu 

sonucuna götürdü. Çünkü normalde 4 ve 8, 6 ve 12, 12 ve 24 dizileri 

geometrik bir dizi oluştururdu. 13 adedi ise 6 ve 12 dizisinin ötesine 

geçti ve kaçınılmaz olarak 6 ve 7 rakamlarının toplamı olarak 

matematiksel biliş kanunlarına uymadı. "Korkunç" rakamlarının (13, 3 

vb.) tek ve çift rakamların toplamından oluştuğu varsayılabilir. 

Popüler "7 oğul istiyorum, tek tane kız gelin" deyiminde de görüldüğü 

gibi, tek rakamlar katılır ve 8 rakamını oluşturur. İstisna olarak, 7 

rakamının 3 ve 4 rakamlarına dayandığını görüyoruz. B. A. Frolov, 

Sibirya Türk halklarında "erkek" ve "dişi" rakamlar gibi karşı karşıya 

dayanan tek ve çift rakamların, özellikle de 3 ve 4 rakamlarının 
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mukayese olunmasını, onların "belirsiz ama oldukça genel bir 

sembolizme" sahip oldukları hakta düşünmeğe olanak verdiğini 

yazıyor. O, 3 rakamını erkek sembolü ve 4 rakamını dişi sembolü 

olarak adlandırır (Фролов, Б. А., 1982: 129). Gelenek ve 

göreneklerimizde, kadın ve erkek birliği, bir çocuğun doğumuyla, 

özellikle de bir erkek çocuğun doğmasıyla birleşir. Bir anne aynı anda 

üç çocuk doğurursa buna "üçlü" denir. Aile birimine aynı anda dört 

çocuk doğursa, bu bir "dörtlü" olarak kabul edilir. M. Y. Vygodsky, 

Doğu takviminde, özellikle Sümer-Babil takviminde yer alan 13 

adedinin, bu takvime 5 gün eklenmesi sonucunda 6 yılda bir oluşan 12 

ay 30 günden (toplam 360 gün) oluştuğunu belirtmektedir 

(Выгодский, М. Й., 1967: 100). Bu değişiklik, matematiksel formül 

olarak 13 adedini elde etmede rol oynayabilir. 1781'de İtalyan bilim 

adamı Formaleoni bir çalışma yürüttü ve "sel çağında" yılın bugünden 

5 gün daha kısa olduğu sonucuna vardı (Выгодский, М. Й., 1967: 

101).  

Hummat Alizade'nin 1930'larda topladığı "Şehzade Bahram" 

destanında rakamların mitolojik semantiği de taşıdıkları anlama 

bağlıdır. Örneğin padişahın çocuğu yoktur ve derviş tarafından 

kendisine verilen bir elma, çocuk sahibi olacağına dair umut verir. 

Dervişin talimatına göre bir elmayı ikiye bölmek iki rakamını 

anlamaya yardımcı olur. Üç rakamının oluşumu, padişah, karısı ve 

elma yardımıyla doğan çocukla ilgili bir mikrokozmik nosyonla 

bağlantılıdır, yani üçüncünün ortaya çıkması aile modelini tamamlar. 

Bir çocuğun doğumu için harcanan zaman - 9 ay, 9 gün, 9 saat, ay 
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takviminde 280 güne eşittir. 4, 6, 7, 10 ve 40 sayıları da destanda 

sembolize edilmiştir. 6 rakamıyla ilgili destan altı tür yaşlı kadını 

gösterir: ipek yaşlı kadın, nepek yaşlı kadın, köpek yaşlı kadın, yaşlı 

kadın - onu yılan vursun, yaşlı kadın var iman inşa etsin, yaşlı kadın 

var nerede durursa durur. “Kitab-i Dede Korkut”ta ise yaşlı kadınların 

sayısı 4’dür. “Karılar dört türlüdür. Birisi solduran soptur. Birisi 

dolduran toptur. Birisi evin desteğidir. Birisi ne kadar dersen 

bayağıdır. Ozan, evin desteği odur ki, kırdan yabandan eve bir konuk 

gelse, kocası evde olmasa, onu yedirir içirir, ağırlar, konukluğunu 

yüce bilir, gönderir. O Ayişe, Fâtıma soyundandır Hânım. Onun 

bebekleri büyüsün. Ocağına bunun gibi kadın gelsin” (Sebetçioğlu, M. 

Necati, 1998: 35). 4 rakamı bir ve üç (Bahram ve üç arkadaşı) olarak 

gösterilir ve 10 rakamı bir ve dokuz rakamlarının toplamı olarak 

gösterilir. Şehzade Bahram, padişahın kızını memnun etmek için 9 

şehzadeyle savaşır. 40 sayısı destanda 13'ün üç defa tekrarı olarak 

hatırlanır. Babası, Şehzade Bahram'a canı sıkıldığında 39 odadan 

geçmesini ve kırkıncı odaya girmemesini söyledi. Destanda 40. odanın 

yasaklanması ve Bahram'ın 39 kapıyı açtıktan sonra 7 kızın 

resimlerini görmesi, 13'ünün korkunç olarak kabul edilmesiyle de 

ilgilidir. 13 gibi 39'un da  tamamlanmış, hayırlı değil, şerdir (halk 

mitolojisinde 12, 14 ve 40 adetleri tam adetlerdir), 39 odada 

şehzadenin amacı netleşmiyor, 40. odanın kapısını açmak gerekiyor. 

Bu anlam 13'ten sonra gelen 14 rakamda da gizlidir. Görüldüğü gibi, 

mitolojik düşüncede Bahram Hayır’ı temsil ettiği için zamanının 

kahramanlığı norm olarak kabul edilir, Üç bıyık Köse kötülüğü temsil 

ettiği için eylemleri anorm bir etkiye sahiptir. Buna göre, rakamların 
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1'den 10'a artması norm ise, o zaman ilk rakam yaratma aksine, 

matematiksel anlayışındaki son noktadan düşüş bir anorm olarak 

kabul edilebilir (varsayılabilir ki her dünyanın sonunda, kıyametten 

sonra, yeni nesil insanlar, önceki dünyanın evrelerini sondan anorm 

(geriye) bir sırayla hatırlama oluşur). Halk tefekkürüne göre, üç ayaklı 

bir at anorm ve dört ayaklı bir at ise norm sayılır. Ancak Üç bıyıklı 

Köse'nin üç ayaklı atı söylediğinde, 3 rakamı onun mistik gücünü 

artırmaya hizmet etti. Olağandışılık, mistisizme yardımcı olmak için 

bir araç olmuştur ve elbette, bu mistisizmi önlemek için anlatıcı, daha 

güçlü ve daha hızlı bir dört ayaklı at elde etmek ve bu at aracılığıyla 

Köse'nin kötülüklerinden kurtulmak için bir taşı kırbaçlamayı veya bir 

taşı yağlamayı düşünmüştür. "Üç ayaklı atlı gök gözlü Köse" 

masalında, kötülükten kurtulmaya yardımcı olan anormdan norma 

geçiş sürecini izlemek mümkün. Masalda gök gözlü Köse'nin dilinden 

söyleniyor: Bu benim üç ayaklı atım, atların padişahının oğlu. Burada 

bir kaya var. O kayaya gidip koyun kuyruğuyla üç gün yağlayın. Kırk 

gün sonra o kayanın üzerinde bir kapı açılır. Bu yılda bir kez olur. 

Kapı açıldığında bir at vardı, o atın doğum günüydü. Bir kulun 

doğduğunda 4 kurt gelir ve bu kulunu yerler. Gidip üç koyun eti 

aldım. Onu aldım ve o kapıyı 40 gün yağladım. Kırkıncı günde at bir 

kulun doğurdu ve kurtlar ortaya çıktı. Her birinin ağzına bir tane 

attım, birine yeterli değildi ve canavarlardan biri atın bacaklarından 

birini çekip çıkardı. Bu yüzden atımın üç bacağı var. Bu, atlar 

padişahının oğludur, bu at burada kişneğende, onları öldürseniz bile o 

atlar gitmeyecek” (Vardana köyü, Kirovakan (Ağkilse) yöresi, 1934 

doğumlu Emin Aliyev söyledi). Görüldüğü gibi Türk sayı sisteminin 
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basit yapısını folklor metinlerinde buluşuruz. Bu basit yapıda, bir 

rakamının oluşturduğu basit rakamları görüyoruz. Masallarda 

kahraman, amacına ulaşmak için genellikle birinci, ikinci, üçüncü ve 

diğer kapıları açar. Hareket ilerledikçe sayı dizisi de ilerler. Bu, ilkin 

rakam türemesindeki doğru normatif yapıdır ve folklorda, çok nadir 

durumlarda bir anorm oluşturan ilkel bir ters sayı sistemine rastlamak 

mümkündür. Diğer bir deyişle, ilkel düşüncede, büyük bir rakamdan 

küçük bir rakamın çıkarılmasıyla bir rakamı elde edilebilir. "Üç bıyık 

Köse" masalında Üç bıyık Köse, üç ayaklı bir ata sahipliğini şu 

şekilde anlatıyor: Deniz kenarındaki bir taşı yağladım. Taş çatladı, 5 

parça et aldım ve içeri girdim. Orada 6 kurt vardı. Kurtların yanından 

geçerek 5 kurtun üzerine 5 parça et fırlattım, altıncı kurdu geçtim ve 

atın bebeğini aldım. Altıncı kurt öfkeyle atın bacaklarından birini tuttu 

ve at üç ayaklı oldu. Dört ayaklı bir atı getirmek için altı kurt üzerine 

altı parça et atmak gerekir. Bu matematiksel düşünce şu şekilde 

yazılabilir: 

6 - 5 = 1 ve 4 - 3 = 1. 

Bu masalların mantıklı bir sonucu olarak "Demir Diş Kız" 

masalındaki 4 rakamının sıfıra eşit olması matematiksel olarak 

ispatlamaktadır. Masalda demir bir diş, kardeşinin atının 

bacaklarından birini yer ve sonra kardeşine "Kardeş, üç ayaklı mı 

geldin?" Kardeşi sorunu anlıyor, diyor ki, evet, üç ayaklı bir ata 

bindim. Sonra kız atın bir ayağını da yer. İki ayaklı bir atla mı geldin 

diyor. Kardeşi korkuyor ve iki ayaklı bir atla geldiğimi söylüyor. Yani 

kız atın dört ayağını yer ve  atın vücuduna binerek geldin mi, 
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söylüyor. Çocuk "Evet, atın vucuduna bindim geldim" diyerek tekrar 

onaylıyor. Kız da atın vücudunu yiyor, diyor kardeşim, yaya mı 

geldin? Kardeşi evet diyor, ben yürüyerek geldim. Kız daha sonra 

kardeşini yemek ister. Kardeşine yorgunsun söyler, bırak başını 

yıkayayım. Kız kardeşinin kafasını yıkarken ısırır. Kardeşi bir şekilde 

ortadan kaybolur. Masaldaki geri sıralamanın matematiksel düzenliliği 

şu şekilde elde edilir: 4 → 3 → 2 → 1 → 0 (Azerbaycan masalları. 5 

ciltte. I cilt, 2004: 192 - 193). 

“Köroğlu” destanının Gürcü’ce varyantında, babası Köroğlu'yu test 

etmek için altı ayaklı bir atı yakalamasını söyler. Köroğlu atın 

peşinden koşar ve onu bacağından yakalar. Babası atı Köroğlu'ya 

vermiş ve ona binmemesi ve yer altı dünyasında 5 yıl beslenmesi 

talimatını vermiştir (Каррыев Б.А., 1968: 72). Görüldüğü gibi bu 

misalda anormu oluşturan bir olguyla karşılaşıyoruz. Altı bacaklı bir 

atın beş yıllık bakıma ihtiyacı vardır. Veya başka bir örnek. Adem'i 

cennetten getiren atın dört gözü vardı. Adem, atın onu getirdikten 

sonra cennete dönmemesi için kanatlarını kırdı. Kanatlar kırıldıktan 

sonra atın iki gözü yakalandı ve yeri boş bırakıldı (Valiyev K., 1987: 

18 - 19). İki rakamının 4'ten sonra işlevsel olmasına dair mitolojik bir 

fikir de var.  

Mitolojik imgelemde 4 element kaostan ayrılarak, kozmosun 

yaratılmasına katılarak bir norm oluşturur, kozmosun yatay yönde dört 

kısımı (manzara, flora, fauna ve insan) onun doğal oluşumunu, dikey 

yönde ise kozmosun üç parçası öncekilere kıyasla anormun 

başlangıcını oluşturmaktadır. Yatay yöndeki dört bölümlü kozmosun 



16 | R a m i l  A l i y e v  

 

 

(ateş, su, toprak, hava) mitolojik tasavvurda dikey yönde (yer altı - 

toprak ve su, yüzey - toprak ve hava, gökyüzü - ateş ve hava) üç 

parçayı doğurduğu düşünülebilir. V. Yevsyukov’a göre, antik Türk 

mitolojisinde tanrıların bulunduğu en yüksek katmandan başlayarak - 

17. kattan aşağıya, yani 16. katta Ülgen, 7. katta Gün Ana, 6. katta Ay 

Ata, aşağı doğru 3. katta Ayıısıtın konumu da modern düşüncede bir 

anorm etkisi bağışlasa da, ilk varsayımlar için normal kabul edilir. 

Daha kesin olmak gerekirse, şimdi bir anorm etkisini veren norm 

olarak kabul edildi ve yer değiştirme daha sonra gerçekleşti. Böylece, 

3 Gurbustan'ın yaratıldığı ilk 4 element oluşturuldu. Bugünün bakış 

açısından kaos bir anorm, kozmik bir normdur. Anorm birincidir, 

norm türevdir. Konuya bu şekilde yaklaşırsak, Oğuz mitindeki 

rakamların norm olarak kabul edilebileceği ortaya çıkıyor. Buradaki 

büyüme yüksekten aşağıya doğru değil, aşağıdan yükseğe doğru 

hareket ediyor. Hem folklor hem de klasik edebiyatta, 1 - tek tanrı, 2 - 

dünya ve bu dünya, 3 - bitkiler, hayvanlar ve insan toplumu, 4 - ateş, 

su, toprak ve hava, 5 - 9 rakamları karşılık gelen anlamları belirtir. 5 - 

beş duyu üyeleri, 6 - ölen kişinin 6 pozisyonu (ileri, geri, sağ, sol, 

yukarı, aşağı), 7 - eski Türk düşüncesinde Yeryüzü’nün ve 

Gökyüzü’nün sonsuzluğu, 8 - mitolojik düşüncede atmosferin 

katmanlarını gösterir (arşıâlâ, arşıâli (cennet), arşı-ilâhi (tanrıların 

meskeni). 9 rakamı mitolojik tanrı ile başlar ve sembolik nesneleri, 

kuşları, çiçekleri, sesleri ve büyüleri, sihirli suyu, atları, boynuzluları, 

tepegözleri ve ejderhaları içerir. 
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Rakamların norm ve anorm olarak artış ve azalışını daha iyi anlamak 

için "Ohhayla Ahmed" masalındaki matematiksel süreci takip etmek 

gerekir. Bu tür masalların yapısında, 99 adedi norm ve anorm 

rakamlar için sınırdır. Ohhay (şer ruh) Ahmed'e, üç ay boyunca 

öğretmenlik etmek görevini üzerine üstleniyor. Ahmed kendi bilimini 

99 gün boyunca inceliyor. Bundan sonra geri dönüş başlıyor. 99 gün 

boyunca hayvanların derisine düşmeyi öğrendikten sonra, 99, 98, 97 

... ve ardından Ohhay'deki ilk güne geri dönmeyi sağlar ve son günde 

(1. gün) Ohhay'ı yener. Bir kişinin 99 şekle düşmesi bir anorm. Bu 

nedenle Ahmed, öğrendiği ve içine düşebileceği ciltler aracılığıyla, 

Tanrı'nın yarattığı tek ciltlik Ahmed'e, ilkin durumuna geri döner.  

Moğol ve Türk mitolojisinde 99 sayısı ve eski Türk tanrısının 

vasıflarının sayısı hakkında bilgiler var. Bu mitolojik 99 adedi, Türk 

tanrısının vasıf adı ve tek Allah'ın 99 ismi gibi O'nun güzel sıfatlarına 

aitti. Bilincimizin tek Tanrı'yı algılasa da, algılamasa da, O her zaman 

mevcuttur. +99 + (+1) formülünün mantıksal sonucu, ilkel insanın 

O'nu dünyanın bir noktasında tek gerçek Tanrı olarak algılamasıdır. 

Burada 99 + 1 denklemi aynı zamanda matematiksel olarak 9 = 1 

formülünü doğrulayan bir sembol görevi görür. 

Türk sayı sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Türk sayı sistemi tekil 

ve ondalık adetlere dayanmaktadır. Eski atalarımız, el parmaklarını ve 

ayak parmaklarını sayarak basit sayılarla ilgili temel bilgilere sahipti. 

N. Y. Marr ayrıca basit sayı sisteminin, yani parmak sayısının (1'den 

10'a kadar) Türk dillerinde başlangıç olduğunu kaydetti (Фролов, Б. 

А., 1982: 138). Eski atalarımız, karmaşık sayıları ifade etmek için 
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ondalık sayı sistemini birçok kez kullanmak zorunda kaldı. İki on, üç 

on, dört on, beş on, altı on, yedi on, sekiz on, dokuz on, on on gibi 

karmaşık sayıları ifade etmeyi öğrendiler. Eski Türk dilinde ve 

atalarımızın dilinde bu adetlerin sözlü ifadesi "igirmiş", "otuz", "kırk", 

"elli", "altımış", "yedimiş", "seksen", "doksan" gibi idi. Bu adetlerin 

bazılarında kullanılan "miş" parçacığı da eski Türkçedeki on sözcüğe 

eşdeğer olmuştur. Bu nedenle, V. A. Gordlevsky ayrıca iki tür ondalık 

sayı sistemi olduğunu da not eder (adedin sonuna on veya "mış" 

eklenmesi). L. Levi-Brül, "mış" parçacığı ile oluşan adetlerin totem ile 

bağlantılı olduğunu, aynı zamanda eski dönemlerde bu adetlerin 

sadece sayıları değil, aynı zamanda dini ve mitolojik düşünceleri ifade 

ettiğini ve sihirli güçleri birleştirdiğini yazar (Гордлевский, В. А., 

1961: 137). 

Bu çok ilginç haldır ki, 5, 10, 20, 100 sayılarının Türk dillerinde 

işaretlenmesi mevcut olmuştur. Bu sayıları ifade etmek için "el", 

"ayak" ve "adam" kelimeleri kullanılmıştır. "El" 5 rakamını, 2 "el" 10 

adedini, 2 "el" ve "ayak" 20 adedini ve "adam" 100 adedini temsil 

ediyordu. On dokuzuncu yüzyılda bile, bu sayılama yöntemi, 

geyiklerini sayarken onları "bir adam" ve iki "adam" olarak 

işaretleyen Sibirya geyiği çobanları arasında uygulandı (Фролов Б.А., 

1982: 113). Oğuz mitindeki "el", "ayak" ve "adam" terimleri "oğul", 

"torun" ve "sonuç" kavramlarını verir. "Oğul"un 3, "torun" 4 ve 

"sonuç" 6 anlamına geldiğini düşünürsek, şu sonuca varabiliriz: eski 

atalarımız, Oğuz'un her bir kadından üç oğul, her oğlundan 4 torun ve 

her torundan 6 sonuç dediklerinde sonuçlarının sayısını düşündüler. 
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Yani "oğul", "torun", "sonuç" 3, 4, 6 rakamlarının sembolleriydi ve 

önceki içerik modern anlamdan farklıydı ve arkaik bir karaktere 

sahipti. R. Bart, mite bir semiyolojik sistem olarak yaklaşır ve bu 

anlam değişkenliğini "bu anlamdadır", "bu anlamda olmuştur" ve 

"neyin işaretidir" (Барт, Р., 1975: 77) olarak değerlendirir. Görüldüğü 

gibi rakamdan rakama geçişte, Türk mitolojik düşüncesinde bir 

soyutlama oluşur. Bu soyutlama matematiksel düşüncede 3 rakam ile 

başlar. Bir dizi masalda üç sayının matematiksel ve mitolojik işlevini 

gözlemliyoruz. Örneğin "Yakup peygamber" masalında 3 bire eşittir. 

Namaz kılarken çocuklarına bakmaktan gurur duyduğu için Allahü 

teâlâ bütün (3) çocuğunun canını almış, Peygamber'in şikayet 

etmediğini görünce onlara eşit bir çocuk vermiştir (AFA, Gancabasar 

folkloru, 9. Kitap, 2004: 79 - 80). "Tanrı yardım etsin" masalında, 

padişah demirciye bir gecede 40 at nalı ve çivi (mıh) hazırlaması 

talimatını verdi. Demirci’nin padişah emrini yerine getirmesi için 

Tanrı öğleden sonra günü üç kez (yani geceye doğru üç kez) geri 

döndürer (AFA, Karabağ folkloru, 5. kitap, 2000: 234). Günde 3 defa 

geceye geri dönmek, zamanın fasılasızlığı gibi görünüyor. Masaldaki 

probleme iki matematiksel yaklaşım vardır. İlk matematiksel yaklaşım 

masaldaki 12 x 3 matematiksel modelde görülebilir. Gece (12 saat) 

her öğleden sonra güneş her geri döndürüldüğünde tekrarlanır. 3 kez 

tekrarlanan 3 gecenin tüm saatleri 36'ya eşittir. Eğer çemberi 10 parça 

alırsak, bu da çemberin 10 / 3'üne eşittir: 360˚: 10 = 36˚. 3 x 12 = 36. 

İkinci matematiksel yaklaşımda, bir gecenin normalde 9 saat 

sürdüğünü düşünürsek, güneşin öğleden sonra 3 kez geri dönüşü, yani 

bir gece + ek 3 gece 36'ya (daireye) eşittir. Ondalık sayı sisteminde 9 
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rakamı 3 + 6 + 0 = 9 (yani 360 derece) olarak da alınabilir. 9'dan sonra 

daire kapanır, tekrar sıfıra gelir. Güneşin öğleye kadar doğması 6 saat 

sürer. Tanrı güneşi 3 kez döndürür, yani 3 + 6 = 9 (gece miktarı). Eski 

Mısırlılar yazılarını iki amaca hizmet etmek için yazdılar: gizlice bir 

şey söylemek ve bir şeyi açıkça söylemek; Bu masalda da eski 

Azerbaycan Türkleri evren hakkındaki bilgilerini gizli kodlarla ifade 

ettiler. 

"Nahırcı oğlu Ayvaz'ın Masalı"nda 3 rakamı hem kutsal hem de 

matematiksel soyutlama organize ediyor. 3 sayısının kutsallığı 

masaldaki 7 rakamı ile bağlantılıdır. Padişah, dervişin tavsiyesi 

üzerine çocuğu olmadığı için yedi gün boyunca halka zulmetmedi,  

kurban keserek açları doyurdu. Bundan sonra bir kız doğdu. Padişahın 

kızıyla aynı zamanda nahırcının oğlu doğdu. 3 rakamının kutsallığı ve 

soyutlaması, 3 günlük nahırcı oğlunun konuşmasında, nahıra 

gitmesinde, bir değirmen taşını ve bir dağı mübalağalı olarak fırlayan 

iki kişiyle karşılaşmasında, olumsuz niteliklerinde ve nahırcı oğlunun 

onlara davranış biçiminde kendini gösterir. Burada matematiksel 

soyutlama 3 rakamının geriye doğru ters hareketinde açılıyor: 3 → 2 

→ 1. Burada matematiksel soyutlamanın somut tezahürü, nahırcı 

oğlunun karanlık dünyadan  aydınlık dünyaya 40 güne gelmesidir. 

Masalda geriye doğru hareketin yerini ileri hareket alır: 1 → 2 → 3 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt V., 2004: 260 - 267). 

"Beyaz Atlı Oğlan" masalına göre matematiksel denklem şu şekilde 

kurulabilir: x = 3 + 3 + 1. Masalda 1 elma 4 parçaya bölünür. Elma 1'e 

4 oranında yenir, 3 kısım padişahın eşleri tarafından, 1 kısım padişah 
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tarafından yenir. 3 kısım elma, 3 erkek demektir. 3 + 1 = 4 formülü 

masalın başlangıcıdır. Burada derviş olumsuz 1 ile değerlendirilir, 

Nerbala + 1'e eşittir. x = 3 + 3 - 1 denklemi dervişin isteği üzerine 

oluşturulur. Böylece padişahla yapılan anlaşmaya göre çocuklardan 

biri dervişe verilir. Masalda, dervişin ölümüyle birlikte x = 3 + 3 - 1 

denklemi, x = 3 + 3 + 1 denklemi olur (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. 

Cilt V., 2004: 276 - 278). 

Levi Brul, Herman Uzener'in eski çağlarda 3 rakamının mistik 

doğasını gösteren "Üçlü" eserinden yola çıkarak, atalarımızın 

sayılamada 3'ü geçemeyeceğini yazmıştır. H. Uzener, 3 rakamını ilkel 

toplumda son rakam olarak görüyordu. Levi Brul, Uzener'in fikrini 

kabul etmiyor ve onun harika eseri "Üçlü"nün sonuçlarına ne ölçüde 

katılabileceğinin açık olduğunu gösteriyor. Mümkün olan en zengin 

delilden seçilen üç sayının  özellikle klasik antik çağda tasavvur 

olunan mistik doğasını hayal eden Uzener, Dils ile anlaşarak, bu 

sayının mistik doğasının insan toplumlarının üçü geçmediği zamandan 

miras kaldığını açıklıyor. Son sayı olarak üç, mutlak toplamı temsil 

ediyordu. Onun ölçülemez bir süre için, daha gelişmiş toplumlarda 

sonsuz olabilecek özelliklere benzer özelliklere sahip olması 

gerekiyordu. Bazı ilkel toplumlarda 3 sayısının böyle bir etkiye sahip 

olması mümkündür. Ancak Uzener'ın açıklaması tamamen tatmin 

edici sayılamaz. Her şeyden önce, Avustralya'da, Torres Boğazı'nda, 

Yeni Gvine'de bile saymanın gerçekten 3'te durduğu bir durum 

bulamıyoruz, sadece 1, 2 ve bazen 3 sayılarının isimlendirildiği 

mantıksal düşüncenin kendi tekniğine sahip olması, ona daha fazla 
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saymasına izin verir. Üç, hiçbir yerde "son rakam" değildir. Ek olarak, 

kullanılan veya eşleşen rakamlara sahip birkaç rakam, bütünlüğünü ve 

"sonlu" olduğunu belirten bazı özel rakamlarla asla bitmez. Aksine, 

sadece yukarıda bahsedilen ilkel topluluklar değil, aynı zamanda 

Melanezyalılar, Güney Amerika kabileleri, Hindistan Dravidyalıları 

ve diğerleri, hepsi, bir dizi sayının "çok - çoğulluk" anlamına gelen 

belirsiz bir sözcükle bittiği gerçeğine tanıklık eder; bu, bazı 

durumlarda tamamen kesin bir sayıya dönüşür - 5, 10, 20 vb. Son 

olarak, Mauss'un (Moss) haklı olarak işaret ettiği gibi, Uzener'in 

teorisi doğruysa, yüzyıllar boyunca insan zihni 3 rakamının ötesine 

geçmediyse, aslında ona neredeyse silinmez bir mistik karakter 

verdiyse, o zaman bu karakter tüm insan toplumlarında 3 rakamına 

spesifik olmalıdır.  Yine Kuzey ve Orta Amerika kabileleri arasında 

buna uygun bir şey bulamıyoruz. 4, 5 rakamları ve diğerleri her zaman 

bu kabilelerin kolektif düşüncesinde bulunur. 3 rakamı burada fark 

edilmeyen bir rol oynar ya da önemsizdir (Леви-Брюль, Л., 1994: 163 

- 164).  

Buna rağmen, H. Uzener, "Üçlü" (1903) adlı çalışmasında ilginç 

sonuçlara varır: Tanrı Üçlüsü ilkesi eski pagan dinleri için genel 

olarak kabul edilmişti, bu nedenle Rusya'da XVI. Yüzyıla kadar İsa 

yerine Kutsal Üçlü'ye ibadet özel bir anlam kazandı. 

Azerbaycan masallarında rakamların dilindeki matematiksel şiirsel 

meseleleri dünya ve insan bağlamında çözülür. "Çoban ve Padişah’ın 

Masalı"nda bir kişinin yaşamını, evsel tarzını, dünya görüşünü, yaşını 

vb. anlatan rakamların diliyle bilgi verilir. Padişah çobana sorar, 
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"Aşağıda mısın, yukarıda? İki ayaklı mısın, üç ayaklı mısın ve dokuzu 

üçe vuramadın mı?  

Çoban bu sorulara öyle cevap veriyor ki ben yukarıdaydım, aşağı 

indim, iki ayaklıydım, şimdi üç ayaklıyım, otuz ikinin yüzü siyah 

olsun. İkinci sorunun cevabı (iki ayaklıydım, şimdi üç ayaklıyım), bir 

halk bilmecesinde böyle ifade ediliyor. Bilmecedeki "O nedir, önce 4 

ayağı var, sonra 2 ayağı var, daha sonra 3 ayağı var" fikri, doğrudan 

insanla, onun tüm hayatı ile ilgilidir. Bilmecede, insan hayatının her 

aşaması matematiksel zaman boyutundadır. Bu matematiksel zamanın 

şiirsel ifadesi bir bilmeceye sıkıştırılmıştır. Bu hüküm aynı zamanda 

masalda da ifade edilmektedir (AFA, Daralayaz folkloru, 15. kitap, 

2006: 257). "Koca'yla Karı'nın Masalı"nda padişah, çocukları altı 

yıllık bir yolculuğa gönderir ve kim daha çok bilgin olursa kızını ona 

vereceğini söyler. Masal üç yolu anlatıyor: gider gelmez, gider tez 

geler ve gider gec geler. Ağabey ikinci yolu seçer, ortanca erkek 

kardeş üçüncü yolu seçer ve küçük erkek kardeş ilk yolu seçer. 

Ağabey, molla'nın 12 yılda öğretdiklerini, ortanca kardeş de doktorun 

12 yılda öğretdiklerini 6 yılda tamamlar. Küçük kardeş ani bir 

zamanda kurnazlıkla devlerin halılarını, sihirli eşyalarını, sopalarını, 

büyülerini ve yaylarını alıyormuş gibi yapar. Masal, zamanın geri 

hareketini anlatır, küçük erkek kardeş, yaşlı karıyı ve yaşlı kocayı 15 

yaşta genç yapar (AFA, Daralayaz folkloru, 15. kitap, 2006: 243 - 

254). Burada 
t

s
v =  formülü tsv =   biçiminde kendini gösterir. 

Hem masallarda hem de bilmecelerde, insan zihninin düşünme ve 

bulma yeteneği, soruna matematiksel bir yaklaşım modeline yol 
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açmıştır. Bilmecelerde bile, bazen daha karmaşık matematiksel 

düşünmenin model şemalarıyla karşılaşıyoruz. Bu tür bulmacalarda, 

modern matematiksel denklemleri kullanarak bir ilkel insan 

matematiksel düşünme modelini oluşturmak ve çözmek mümkündür. 

Matematiksel düşünceyle süslenmiş böyle bir bilmece, Şeki 

arazisinden toplandı. Bu bilmecede okuyucu tamamen matematiksel 

bir meseleyle karşı karşıyadır. Bilmece şudur: Kazlar gökten geliyor. 

Yerde de topal bir kaz var. Yerdeki topal kaz diyor, gökten giden 100 

kaz, beni de al, ol dümdüz kaz, diyor. Gökyüzündeki kazlar 100 

olmadığını söylüyorlar, diyorlar bize biz kadar, bir bizim yarısı kadar, 

bir de siz topal kaz olduğunuzda 100 kazımız var. Söylesene, 

gökyüzünden kaç tane kaz uçuyor? (Suleymanova, L., 2007: 76). 4 + 

4 + 2 + 1 modelini matematiksel bir meseleye uygulayarak 100'ün 

formülünü elde edebilirsiniz. İşte kilit rol oynayan 4 rakamı.  

Çözüm: Gökyüzünde uçan kazların sayısı = x 

.36
11
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99

4

11
:99

99)
4

1

2

1
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4

1

2

1
2

1001
4

1

2

1

===
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=++

=++++

х

х

ххх
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Cevab: 36 kaz. 

Kontrol: 36 + 36 + 18 + 9 + 1 = 100 
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(Matematik. Ortaokulların 6. sınıfları için ders kitabı. Yazarlar: M. C. 

Mardanov, M. H. Yagubov, H. N. Agayev, A. B. İbrahimov, 2002: 

105) 

Matematiksel düşüncede, bulanık mantıktan akıcı mantığa giden yol, 

folklor metinlerinde her zaman mantık yasalarına göre gerçekleşir. 

Kahraman, "Sen böle bilmedin" karavellisinde, mantığına göre, han'a 

götürdüğü kazı şu şekilde böler: han'ın kendisi ve karısı - kaz 

bacakları bu 3, han'ın iki oğlu ve kazın iki ayağı - bu da 3, han'ın iki 

kızı ve kazın iki kanadı - bunlar da 3, kaz sahibi ve eşi, kazın leşi - 

bunlar da 3. Toplam 12. Bu karavellideki han ailesinin (6 kişi) 

matematiksel modeli 3'lü sistemde 9'a eşittir. Burada 3 rakamı 

geometrik bir dizi ile artar (AFA, İrevan çukuru folkloru, 10. kitab, 

2004: 228 - 230). Karavellinin ikinci bölümünde kıskanç bir komşu, 5 

kazını han evine alıp 6 kişilik ailesine bölemez. Önceki kaz taşıyıcı bu 

kazları şu şekilde böler: Han bir, karısı iki, bir kaz = 3, han'ın iki oğlu, 

bir kaz =  3, han'ın iki kızı, bir kaz = 3, iki kaz ve ben, yine 3 . 

Karavelliden de görülebileceği gibi, matematiksel düşüncede bulanık 

görünen, mantık dilinde akıcı bir düşünme türüdür. Başka bir 

rivayette, akıcı mantık, bulanık mantıktan doğar. Rivayet şöyledir: Bir 

adam boğanın üzerinde yürüyordu. Bir kişi de kavşakta oturuyor,  

yalvararak dileniyordu. Yolcu boğayla dilencinin yanından geçerken, 

dilenci ona yükünün ne olduğunu ve ne taşıdığını sordu. Adam, 

dengenin bozulmaması için terin (çantanın) bir gözüne buğday, 

diğerine ağır bir taş doldurduğunu söyledi. Dilenci diyor ki: 
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- Ay insan, terin bir gözündeki taşı yere dök, terin diğer gözündeki 

buğdayı ikiye böl ve böylece boğanın yükünü hafiflet. 

Boğanın sahibi dilenciye döndü ve şöyle dedi: 

- Ay adamım, sen o akılla bir dilenci oldun ve ben de bu akılla çok iyi 

yaşıyorum. Herkes zihninin yükünü dengelemek ve hayatını buna göre 

inşa etmek zorundadır. Allah herkese aklına göre verir (bulanık 

mantık) (AFA, İrevan çukuru folkloru, 10. kitab, 2004: 87).   

Terde 50 kg buğday olduğunu düşünürsek, dilencinin tavsiyesine göre 

50 kg buğday ikiye bölünmeli ve çuvalda eşit olarak dağıtılmalıdır, 

yani 50 : 2 = 25. Burada bir tamsayıyı yarıya bölme mantığı kendini 

haklı çıkarır. Yukarıdaki örnekte, boğa sahibinin dilençiye cevabı 

bulanık görünebilir, ancak aslında akıcı mantıklıdır. Genel olarak 

Azerbaycan folklorunda bulanık mantığa yakın çok sayıda metin 

vardır. Bu tür metinlerde aksakal, genç adama sıkı çalışması 

karşılığında 5 görünüşte belirsiz öğütler verir ("Usta'nın 3 tavsiyesi" 

masalı - AFA, İrevan çukuru folkloru, 10. kitab, 2004: 92 - 95). 

"Eşeğim doğuştan kuyruksuzdu" karavellisinde kadı, müştekileri de 

bulanık mantıkla cezalandırır (AFA, İrevan çukuru folkloru, 10. kitab, 

2004: 222 - 223). Şikayetçilere bıçak verir ve haklı olduğunu söyler, 

diyor ki ama günahkardan kestiğin et yüz miskaldan bir gramdan az 

veya çok olsa babanı yakarım. İki yüz miskal eti kendi ellerimle 

keseceğim (Kadı ayrıca, günahkârın kendisine olan nezaketinin 

bulanık mantık istemesi üzerine - kumar oynamasını insanlardan 

sakladığı, insanları kadı’nın namaz kıldığını söyleyerek geciktirdiği 
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için ona iyilik yapar). Molla Nasreddin ve Bahlul Danende'nin 

anekdotlarında da bulanık mantık kullanılmıştır. Molla Nasreddin ve 

Bahlul Danende anekdotlarında, bulanık mantık her zaman akıcı 

mantığa dönüşür. Örneğin "Farelerin padişahı" anekdotunda Bahlul 

Danende, bulanık mantıkla bir adamın demirini benimseğen kadı ve 

halifeye akıcı mantıkla farenin demiri yiyemeyeceğini açıklar. 

Farelerin padişahı olması emredilen Bahlul, fareleri cezalandırmak 

için halifenin sarayının temelini kazıyor (AFA, İrevan çukuru 

folkloru, 10. kitab, 2004: 224 - 226). 

Bazen Azerbaycan anekdotlarında tamamen matematiksel denklemler 

de bulunur. Bu bakımdan Molla Nasreddin'in anekdotları özellikle 

matematiksel folklor düşüncesinin analizinde faydalıdır. Matematiksel 

formüller, denklemler ve meseleler de folklorun öğrenilmesinde 

önemli bir rol oynar. Ancak ne yazık ki halk bilimciler matematik 

bilmedikleri için bu sorun çözülmeden kalır. Araştırma odaklı bir 

matematikçinin folklora gelişi burada kilit bir rol oynar ve bir başka 

çıkış yolu da, ilgili filoloji ve matematik fakültelerinde folklor ve 

ilköğretim matematik derslerinde matematiksel folklor metinlerinin 

kullanılmasıdır. Çünkü genç araştırmacıları yetiştirme süreci 

üniversiteden başlıyor. 

"Bindiğini saymıyor musun?" adlı anekdottaki 9 ve 10 rakamlarına 

kozmik uzay düşüncesiyle bakarsak, Kıyamet Günü'nün 99'dan 100'e 

ulaştığı zaman başlayacağının işaretini göreceğiz. Molla Nasreddin 

ayrıca anekdotta 9 ve 10 rakamlarıyla bir imaj oluşturur. Meşhur 

"Bindiğini saymıyor musun?" anekdotundaki denklemde cevabın 0 
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olması, onun tarihsel bir figür olmadığını ve Molla Nasreddin'in 

hayattaki varlığının işaretinin sıfır olduğunu göstermektedir. Cevabın 

sıfır olması aynı zamanda dünyanın yeniden başladığının bir işaretidir. 

1) x (x + 10) – x (x + 9) = 0 

x2 + 10x – x2  – 9x = 0 

x = 0 

2) x1 = 10 

x2 = 9 

y = 1 

y = x1
 –  x2 

1 = 10 – 9  

1 = 1 

1 – 1 = 0 

Molla Nasreddin'in anekdotlarının çoğunda, bu tür matematiksel 

denklemler hâlâ gelecekteki araştırmacılarını beklemektedir. 

Başka bir anekdotta, mollanın bilgisini test etmek isteyen yabancı bir 

bilgin bir çember çizdi ve molla çemberi kabul edip ikiye, sonra üçe 

böldü. Bunu yaparken dairenin yarısına işaret etti. O, "Molla'nın 

bölmeyi" anekdotunda, yarım daireyi tamamlamak için  gereken 

adedin 18 olduğunu da bilir (Molla Nasreddin Anekdotları, 1993: 62 - 

6 3).  

Bu anekdot ile aşağıdaki anekdot arasında mecazi bir bağlantı vardır. 

Molla Nasreddin'in bir anekdotu, 3 ortağın 17 eşeği bölemeyeceğini 

belirtir. Kadı'nın yanına gelirler. Kadı bu görevi Molla Nasreddin'e 
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emanet eder. Kendi eşeğini de onların eşeklerine ekledi ve böylece 

böler. İlk ortağa kaç eşek için para ödediğini sorar. O, yarısının 

parasını verdiğini söylüyor. Molla ona 9 eşek verir. İkinci ortağa kaç 

eşek için para ödediğini sorar. O, üçte birinin parasını verdiğini 

söylüyor. Molla ona 6 eşek verir. Üçüncü ortağa kaç eşek için para 

ödediğini sorar. Dokuzda birine para verdiğini söylüyor. Molla ona 2 

eşek verir. Böylece, 18 eşeğin kaç x, 18 eşeğin üçte birinin kaç x, 18 

eşeğin dokuzta birinin kaç x olduğunu bulur: x = 18 ∙ (1/2);    y = 18 ∙ 

(1/3);  z = 18 ∙ (1/9). 

Hem Molla Nasreddin'in anekdotlarında hem de Bahlul Danende'nin 

anekdotlarında düşüncenin netliği, zamanının matematiksel 

düşüncesine dayanmaktadır. Bahlul'un adını taşıyan "Beş Parmak 

veya İki Parmak" adlı bir anekdotla Molla Nasreddin'in daireyi ikiye 

bölüp sonra tekrar ikiye bölmesi aynı matematiksel düşüncenin 

ürünüdür. İlk anekdotta şöyle söylenir ki denizden beş parmak çıktı, 

halife ve halk bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Bahlül Beş 

Parmağa 3 parmağını katlar ve 2 parmağı gösterir. O anda suda beş 

parmak kaybolur. Bahlul bu olayı şöyle anlatıyor ki Beş Parmak 

Tanrı'nın eliydi ve derdi ki  beş yürek bir arada olsaydı dünya bir 

cennet olar ve herkes can der can duyar. 2 parmağımla işaret ettim ve 

sadece 5 kişinin değil, 2 kişinin de kalblerinin birbiriyle düz 

olmadığını söyledim. O da ortadan kayboldu (AFA, İrevan çukuru 

folkloru, 10. kitap, 2004: 239 - 240). 

3 sayısının soyut karakterini veren Mammadali Kıpçak, bu sayının 

Türk mitsel düşüncesinde sayılamada son sınır olduğunu 
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düşünmektedir (Kıpçak, M., 2002: 85 - 86). 3'ün 1'e eşit olduğu 

gerçeği Türk düşüncesinde de somut 1 rakamının soyut 3'e oranı 

olarak düşünülmektedir. Örneğin sığırları sayılamak için bir üç, iki üç 

vb. sayılama yöntemi kullanılmıştır. Burada 3 rakamı topluluğu 

yansıtır. Aşağıdaki Bektaşi anekdotu da 3 rakamının soyut olarak bire 

eşit olduğunu göstermektedir: Bir derviş takkesinin müridi 

mürşidinden Allah, Muhammed (as) ve Ali arasındaki fark 

sorduğunda onun cevabı şöyledir: "Oğlum, üçü birdir, biri de üçtür. 

Bir söylemek günahtır. Çünkü Allah Allah'dır ve Ali de Allah'dır. 

Muhammed hem onun hizmetkarı hem de onun mürşididir. İkisi bir. 

Ama aslında üçü bir. Biri de üç. Baş, vücut, bacaklar gibi” (Erdoğan, 

K., 1988: 171). Anekdottan da anlaşılacağı gibi, 3 rakamının soyut 

doğası, Sufi düşüncesinde Tanrı, Muhammed ve Ali'ye olan inanç 

düzeylerinin belirlenmesine dayanmaktadır. 

M. Kıpçak, K. K. Yudahin'in Kırgız'daki oyun sırasında oyuncuları 

sayılamak için 3 rakamı kullandığını ve sayım sırasında her beş kişiye 

3 (bir üç, iki üç, yani 10) çağrıldığını belirtiyor. Örneğin, birdin eki 

şüke "bir beşlik ve iki = 7"  (burada 5 rakamı 3 olarak 

anlaşılmaktadır). Böyle bir sayılama, matematiksel düşünmedeki en 

eski sayı yönteminin bir formu olarak dikkate değerdir. Bunun nedeni 

5 rakamının kutsallığı dilde kendi işareti ile ifade edilmesine izin 

vermemesi (veya 3 rakamının kutsallığında ifade edilmesi) olabilir. 

5'in 3'e eşit olması, 5'i 1'e eşit yapmak için muhtemelen bir ara 

aşamadır. Bu bağlamda M. Kıpçak şöyle yazıyor: "Üç" kelimesinin 

"beş" anlamında kullanılabilmesi, Türk düşüncesinde beş nicelik 
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nesne ve olayın belirli bir küme, üç nicelik nesne ve olayın bir küme 

olarak algılanması ile açıklanabilir" (Kıpçak M., 2002: 86). V. A. 

Gordlevsky ayrıca Kırgız'da 3 sayısının 5 rakamını temsil ettiğini 

doğruluyor ve 100'ü ifade etmek için "gьrgtьn üçü" (5 kırk) kelimesini 

kullandıklarını yazıyor (Гордлевский В.А., 1961: 131).  

N. P. Dırenkova, teleut efsanesinde "üç müstü bay Onı" adlı kadın 

tanrıça adını verir. Bu ifade Azerbaycancaya "üç boynuzlu kutsal 

anne" veya "üç boynuzlu anne Umay" olarak çevrilir. Bu ifadede yer 

alan "üç" kelimesi, kutsallığın matematiksel bir sembolü olarak da öne 

çıkmaktadır. M. Kıpçak, Umay adının bay - banu - Banıçiçek 

seviyelerini verir (Kıpçak, M., 2000: 188). Bayhu - yabgu - Banıçiçek 

adlarında bay - yab - banu kelimelerinin kalması, “Kitab-i Dede 

Korkut” destanında da korunmuştur. Baygu / bayhu - Yabgu / yabhu 

güç, büyüklük, Cagbu rütbe, unvan anlamında kullanılır. Boğaç, 

tanrının sembolü olan boğanın bir işareti olan boğaya karşı kazandığı 

zafer nedeniyle cagbu rütbesine yükselmiştir. Yahu, belirli bir varlığın 

(deniz tanrıçası, güvercin vb.) adıdır ve tarı yalnızca tanrının 

kendisidir. Domru (l) aynı zamanda somut bir varlığın (ölülerin 

ruhlarını o dünyaya taşıyan, "Kitab-i Dede Korkut" destanında çalışan 

bir yumuşcu) adıdır. Boğaç adındaki hece ve harflerin yer değiştirmesi 

sonucunda cagbu, yagbu ifadeleri oluşabilmektedir. Bay - hu ve bay 

onı kelimelerinde geçen "bay" kelimesi anne kelimesi ile bağlantılı 

olup "kutsal" anlamıyla birleşir, imgeye dönüşür - yani, Umay 

(Humay).  Bay kelimesi bir kadını, biy ise bir erkeği ifade eder. Bike 

ismi de biyçe kelimesinden türemiş ve biy'in hanımı (beyin hanımı) 
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anlamına gelmektedir (Kıpçak, M. 2000: 192). Humay kelimesiyle 

ilgili olan Yahum kelimesinde hum, aynı zamanda kadın cinsiyetini 

ifade eden arkaik bir ekdir. Mammadali Kıpçak -ım ekini kadınsı ek 

olarak adlandırır (Kıpçak, M., 2000: 237). O, hanım kelimesini örnek 

vererek buradaki -ım ekinin han'a ait bir kadını işaretlendiğini gösterir. 

Humay kelimesinin Hum parçacığı ile ilişkili aşağıdaki seviyelerini 

düşünün: humay - yamhu - yahu; yahum - yahu; hum - hım - ım, kime 

ait olduğu anlamına gelen bir bağlılık ekidir. Yukarıdaki kelimelerde 

(yamhu - yahu), yahu (kadın cinsel tanrıça) kelimesi m sesiyle 

oluşturulmuştur. Başka bir kelimede ses düşüşünü gözlemleyebiliriz. 

Tanrı kelimesindeki n sesinin telaffuz edilmemesi bu kelimenin "tarı" 

şeklini almasına neden olur. Her iki kelimedeki kısaltma eşitsizlikle 

ifade edilir. Her iki kelimedeki kısaltma 
n

r

m

h
  eşitsizliği ile ifade 

edilir. Burada "m" sesi çok arkaiktir ve "n" ses düşüşü ise modern bir 

dilbilimsel fenomendir. Yukarıdaki eşitsizlikte, "r" sesi, eril cinsiyeti 

"ra", "ru" olarak ifade eden arkaik bir sonektir (bu arkaik son ek 

birkaç adda korunmuştur - Domrul, Togrul, erkek, Beyrek, Ruslan, 

arslan, kurt vb.). - ur kurt başlı Sümer savaş tanrısının adıdır, her 

zaman savaşlarda göründü ve Sümerlerin önüne geçti, düşmanı 

korkunç görünümüyle korkuttu. Börü kelimesi genellikle fonetik 

olarak değiştirilmiş ur / ru kelimesinin ve bö (bay) kelimesinin - yani 

kurt tanrısı (totem) (Kıpçak, M., 2000: 57) kelimesinin bir 

kombinasyonu olarak düşünülebilir. "Beyrek" kelimesi aynı zamanda 

"kurt yapıcı", "kurt yaratıcı" tanrı olarak da yorumlanabilir. -ru 

parçacığı, aynı zamanda Domrul adında da bir tanrı işlevini taşıyan 
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arkaik bir sonektir. Bu parçacığın da Tanrı'nın sözüne dahil olduğunu 

görüyoruz. -ru parçacığı ayrıca bir miktar birimini temsil eder. 

Niceliksel kategori, bilişsel kategori ile ilgilidir. Rakamın gerçek 

anlamı: Çuvaş dilinde pilek 5 anlamına gelir. Pilek kelimesi her bir 

bileğe 5 parmak oranıdır yani 5/1, beşten birdir (Kıpçak, M., 2000: 

28). Çukot'ta 5'ten sonraki rakamlar 1 + 5, 2 + 5, 3 + 5, 4 + 5 şeklinde 

oluşur. İlkel düşüncede, parmaklar ve el ile ifade edilen sayılar (beşten 

sonraki) V (el işareti) + I (parmak işareti) ile hesaplanır: V + II; V + 

III; V + IV ve benzeri. (Kıpçak M., 2000: 44).  

"Babalar üçe kadar dedi" atasözünde ve folklordaki üçle ilgili ifadeler 

Türklerde 3'lü sayı sistemi anlamına gelmez (Kıpçak, M., 2000: 106). 

Bu tür ifadeler, mitolojik-matematiksel düşüncede çoğulluk 

kavramının gelişimi ile ilgili en büyük çoğulluğu ifade etmeye hizmet 

etmişdir, yani 3 nicelikte bir nesne veya şey, bir olay vb. koleksiyonu 

onun için somut bir figür değil, soyut bir koleksiyondu (Kıpçak, M., 

2000: 106). M. Kıpçak, 5 rakamındaki soyutlamayı aynı sayıdaki 

nesneler ve olaylar kümesi olarak açıklar. Kırgız çocuk oyunundaki 

beşin her birini üç adlandırma ve oyuncuları sayılama eski Türk 

tefekküründeki sayılama yöntemini anlatıyor. "Birdin üçü eki çüke" - 

bir beş ve iki = 7; "birdin üçü üç çüke" - bir beş ve üç = 8; "birdin üçü 

tört çüke" - bir beş ve dört = 9 (Kıpçak M., 2000: 107). Görüldüğü 

gibi, "üç" kelimesinin anlamı, somut bir sayıdan sonra oluşan soyut 

çoğulu ifade etmenin basmakalıp bir yoluydu. Dolayısıyla, 3'ün işlevi 

hem kendini (somut) hem de soyutu ifade etmekti. Bu, yalnızca kendi 

soyutlamasını bir sayı sistemi olarak somutlaştırmanın bir yoluydu, 
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örneğin 5 sayı sistemi. Örneğin, sığır sayılamak için 1 beş, 2 beş, 3 

beş vb. kullanıldı.  

3'ün soyutlaması 5'li sayı sistemini oluşturdu. Zorluk, bu sayılama 

yöntemini - beşi kavramaktı. V. A. Gordlevsky 5'li say sisteminin eski 

zamanlarda Türkler arasında kullanıldığını düşünüyor. Altı kelimenin 

etimolojisini al (beş)   ti (bir) (5 + 1) (ti - tir - parmak) (Kıpçak M. 

2000: 370) olarak nitelendirmektedir. Y. A. Çanişev ayrıca ti 

kelimesinin parmak anlamında kullanıldığını, Rusça'daki odin 

kelimesinin köklerinin aynı olduğunu kaydetti. 7 sayısının etimolojisi 

5 + 2 anlamına gelir. M. Kıpçak, birinci bileşenin "el" veya "çoğul" 

anlamında kullanılan "ket" kelimesi olduğunu söyleyerek bu anlamı 

açıklar: y / k'nin yer değiştirmesinin bir sonucu olarak, "ket" kelimesi 

"yet" biçimini almıştır. "ti" parçacığı ise 1 anlamına gelir ve iki 

kelimesine dönüştürülür. M. Kıpçak'ın 8 ve 9 rakamları hakkındaki 

görüşü de ilginçtir. Y. A. Çanişev'e göre, sekiz kelimesinde s kar 

ünsüz, ikki (ekki) çift, iki ve kıs kombinasyonu ise sıkmak, kısmak 

anlamına gelir. M. Kıpçak'a göre s eski bir işaret zamiri iken, ikki, kıs 

bükme, sıkma anlamındadırsa, eski Türkler ilkin anlamda "bu iki 

parmağı kıs (bük)" demiş ve sekiz rakamını işaret etmişlerdir (Kıpçak, 

M., 2000: 134). Bize öyle geliyor ki, kadim insan Türk sayı 

sistemindeki 5'li sayı sistemi, altı ve yedi sayılarını oluşturduktan 

sonra, kendisi için zor olan 8, 9 sayılarını ifade etmek için ondalık sayı 

sistemini kullandı (bu sistem için). M. Kıpçak'ın iki elden "o iki 

parmağı kıs" ifadesi bu anlamda 8 rakamının nasıl oluştuğunu 

göstermektedir.  
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M. Kıpçak, bu kavramın 9 rakamı için de geçerli olduğunu yazıyor. 9 

kelimesinin arketipi digiriz // yigiriz şeklinde olmuş, ardından y sesi 

s'ye dönüştürülmüş, sigiriz formu oluşturulmuş, sıkıştırma ve hece 

düşmesi sonucu sekiz sayısını ifade eden bir kelime oluşturulmuştur 

(Kıpçak M., 2000: 375). 9 sayısının ikinci açıklaması: digiriz // sigiriz 

kelimesindeki iz sonluğu, dokuz ve otuz kelimesinde korunmuş "on" 

anlamındaki bir kelimedir. "Geri yüklenen arketipin anlamı "10 - 2" 

dir" (Kıpçak M., 2000: 375). O, "dokuz" kelimesindeki "dok" 

parçacığının "t" sağır ünsüzü ifade edilerek "tokuz" biçiminde "tok"un 

1, "uz"un ise 10 anlamına geldiğini ileri sürer (Kıpçak, M., 2000: 

376). Burada da 10 - 1 sistemi işlemektedir ve tipolojik bir 

fenomendir. Ayrılmakla elde  edilen rakamları eski Türkler için 

anlamak çok kolaydı. Sekizin altındaki sayılar beyinde hazır kalıplara 

sahip olduğundan, eski Türk geri sıralamayı kolayca gerçekleştirdi. Bu 

nedenle, folklor materyallerinde bulunan sanatsal form, yukarıdan 

aşağıya doğru sıralanmıştır. Örneğin, "Aşı var mollanın, başı var 

mollanın, altıdan beşi mollanın, biri yerde kaldı, onda da gözü var 

mollanın" ifadesinde olduğu gibi. Anekdot, nehirden altı motal peynir 

aktığını, mollanın kendini nehre attığını, iki motal peyniri ayağına 

bağladığını, ellerine iki motal peyniri bağladığını ve dişleriyle bir 

motal peynir tuttuğunu söylüyor. Molla, başka bir mollanın son motal 

peyniri kaptığını görür, ona işaret eder ve son motala ortak olduğunu 

açıklar. Bu anekdotta anorm (geriye) sayı yöntemi kendini gösterir, 

yani motal peynirin altıda beşi, altıda dördü, altıda üçü, altıda ikisi 

molla’ya aittir ve son olarak altıda biri kaldı, molla ona da şeriktir. 

Cevap sıfır oldu.  
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Gürcistanın Dağ Borçalısı'nda "anorm" rakamların "norm" rakamlar 

üzerindeki etkisine ilişkin popüler bir ifade bu sorunu açıklamaya 

yardımcı olur. Vugar Mustafa Dağ Borçalısı'nda 4 çocuğu olanlara 

hadım denildiğini yazıyor (Vugar, Ömer oğlu Mustafa, 2005). 

Ölümün sembolü olan 4 sayısının mistik doğasından korkan eski 

Azerbaycanlılar Şerin gücünden korktukları için, ailedeki yeni doğan 

birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü vb. çocuklarının sayısını gizlemek 

zorunda kaldılar (5 = 1, 6 = 2, 7 = 3, 8 = 4, vb.).  

Bu ifadeyi (hadım) matematiksel bir dille ifade edersek, 4 = 0 elde 

ederiz (mod (4) = 0). Hadımın sonsuz anlamına geldiği bilinmektedir. 

Sıfır, aynı zamanda geriye doğru sonsuzluk ve  ileri sonsuzluk 

anlamına gelir. Sıfırın sonsuzluğu, insanlık tarihindeki en ilkel 

zamana, gelişimin ilk aşamalarının çok uzak olduğu ve insan 

yaşamının kapalı olduğu zamana kadar gider. Mantıksal düşünceye 

göre bu dönemin (insanlığın birinci döneminden dördüncü dönemine 

kadar) maddi ve manevi zenginliği yoktur, dolayısıyla bu dönem insan 

belleğinde sıfırdır. Mantık yasaları, sonsuzluğun başlangıcını, insan 

belleğinin hatırlayacağı son noktadan ileriye sonsuzluğun başlamasını 

zorla açıklar. Ancak gerçek yerinde kalır. Herhangi bir dikdörtgenin 

aynı düzlemde olması veya daha doğrusu bir daire içinde olması da 

dördün sıfır eşitliğini gösterir. 

Bir anekdotta 4 rakamının sıfıra eşit olduğu fikri yukarıdakileri 

doğrular. Anekdot, 4 eşi olan bir erkeğin bir gün ciddi şekilde 

hastalandığını söylüyor. İki katlı bir evden alıp doktora göndermek 
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için, 4 karısı onun 4 kollarından ve bacaklarından yakaladı ve aşağı 

indirdi. Gördüler adam başını sallar ve zari zari şöyle der: 

- İnşallah, iyileşir iyileşmez bir eş alacağım ki, böylece başım 

sallamasın diye böyle bir zamanda kafamı tutabilsin. 

Eşler adamın sözlerini duyduğunda, dördü birden adamı bıraktı. Adam 

merdivenlerden aşağı yuvarlandı ve canını sana verdi (“Tuti” Dergisi, 

1916, № 45). Bu anekdotta 4 = 0 koşulluluk açıkça ifade edilmektedir. 

İç çelişkilerin eşitsizliği, bu koşulluluğun 5 = 1 (mod (5) = 1) ve 4 = 0 

denklemlerindeki gelişimini gösterir. Anekdotta, 4 rakamı 5'e 

çevrilemez. Bütün bunlar, sıfır sayısı (sonsuz) için 4 rakamının ikili 

bir anlama sahip olduğunu gösterir. Sıfırın ikinci içeriği içinden yeni 

bir gelişime yol açar.  

Bize göre Türk mitolojisinde insanlık tarihinin hatırladığı ileri 

sonsuzluğun başlangıcı Oğuz ile bağlantılıdır. Metinlerden de 

görülebileceği gibi 4 = 0 ise 5 bire eşit olacaktır. Öyle görünüyor ki 

sonraki dönemlerde 5 kutsal rakam olduğundan ve ondan 

bahsedilmediğinden geri sayım ("anorm") sadece 6, 7, 8, 9'dan aşağıya 

doğru (6 ikidir, 7 üçdür, 8 dörttür, 9 beştir) sıralanır. Oğuz'un da tanrı 

işaretinin beş olduğu burada teyit edilmektedir. Anlaşılan Oğuz-Türk 

mitolojisinde sayıların sıralanmasının yeni Oğuz sayı sistemiyle 

başladığını kabul edersek, 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7, 5 + 3 = 8, 5 + 4 = 9 

denkleminde beşten sonraki rakamların matematiksel olarak  

türetilmesine şahit olacağız. S. Rzasoy'un Oğuzlar'daki yalan dünya 

hakkındaki görüşleri de bunu doğrulamaktadır (dördüncüden önceki 
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dijital yalancı dünya olarak tanımlanabilir). Diyelim ki Oğuz 

rakamlarının artış hızının, yalan dünyasındaki sayıların geriye doğru 

sıralanmaya (anormlaşmaya) yol açır: 4 ← 5, 3 ← 5, 2 ← 5, 1 ← 5. 

Sıfırın sonsuzluk yaratması, 9'dan sonra bir sayının oluşumuna veya 

ondalık sayı sistemi 100 sayısının oluşumuna yol açar. Gürcistan'daki 

"hadım" kavramından anlaşılıyor ki, 5. çocuk hem 1 hem de 5, 6. 

çocuk hem 2 hem de 6. 7. çocuk hem 3 hem de 7 ve s. 

İnsan vücudunun üyeleri, Türk sayı sisteminin oluşumuna katılır. 

Vücut dedikte, iki bacak, iki el ve bir kafa anlamına gelir. Endonezya 

Seram kabilesinin dilinde "pata" kelimesi "vücut" anlamına gelir. Bu 

kelime aynı zamanda Rusça "beş - пять" kelimesinin de temelidir 

(Членов, М. А., 1993: 135). Bazen "vücut" kelimesinin 9 bölümden 

oluştuğu bilgisi vardır. Buraya bazı iç organlar eklenir. Eski halkların 

matematiksel düşüncesinde, 5 ve 9 sayıları arasında bir çelişki vardı. 

Bu halkların dünya görüşündeki 13 yüzleşmesinin arasında 5 ve 9 bile 

var. Bu zıtlıklar şunlardır: sağ - sol, ileri - geri, deniz - kuru, yukarı - 

aşağı, doğu - batı, ağabey - küçük kardeş, siyah - beyaz, iç - dış, eski - 

yeni, su - toprak, son(suz) - çocuk, iç kabuk, beş - dokuz. Bu liste 

büyüyebilir. Bu listeye her biri matematiksel düşünceyle oluşturulmuş 

beş bileşenden oluşan 6 evrenseli ekleyebiliriz. Bunlar rüzgar - su - 

toprak - ateş - ay, batı - kuzey - güney - doğu - merkez, siyah - beyaz - 

gök - sarı - gökkuşağı, şehadet parmağı – orta parmak – serçe parmak 

- gelinparmağı – başparmak, ilk oğul - ikinci oğul - üçüncü oğul, 

dördüncü oğul - anne, sağ el - sol el - sağ ayak - sol ayak - kafa 

(Членов, М. А., 1993: 158). 
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Ondalık sayı sisteminin diğer karmaşık sayıların oluşumunda rol 

oynadığını kaydettik. Eski Uygur metinlerinde bile, köle satışıyla 

bağlantılı olarak belirtilen 1.000 yıl ve 10.000 gün rakamı, sonsuz 

zaman ifadesinin eş anlamlısı olarak kullanılmıştır (Abdulla B., 2004: 

140).  

Pek çok Türk dilinde 10 adedi hakkında sözler var. Tatarlar arasında 

"bir Tatar on kişinin başında, bir yüzbaşı yüzlerce kişinin başında", 

"10 Yunan askeri bir Türk askerine, yüz Ermeni askeri 10 Yunan 

askerine eşittir" vb. ifadelerde ondalık sayı sisteminin korunduğunu 

görüyoruz. 10 adedinden bahseden V. A. Gordlevsky, 10 adedine 

giden yolun 5 rakamından geçtiğini gösteriyor (Гордлевский, В. А., 

1961: 141). 10'a bu yaklaşım kısmen doğrudur. Ancak bu, 10 adedinin 

oluşumunda sadece 2 "beş" rakamının yer aldığı anlamına gelmez. V. 

A. Gordlevsky'yi bu fikre getiren A. M. Şamsuddinov'un 

Başkurdistan'da yaşlıların 20 demek için 4 "beş" ifade biçimi 

kullandığını söylemesi olmuştur. Eski zamanlarda "5" ifadesi 5 

rakamının çoğunluğu gösteren son rakam olmuştur. Bu, 10'dan önce 5 

rakamı ile ilgili bir sayı sistemidir. 20 ve 200 sayılarını ifade etmek 

için 4 "beş" ve 40 "beş" ifadelerinin kullanıldığı bilinmektedir. "Beş" 

kelimesi bitmiş miktar, son, zirve anlamlarına sahiptir. "Beş + beş + 

beş = 15 üç 18 iki 20" sayılama ifadesinde bile 5 rakamının 10 

rakamından önceki sayı olduğunu görüyoruz. Ya da "Bir fincan çay 

kural, ikisi can için faydadır, üçü hayırsız, dördü yeter, beşten fazla 

çıkarsa vur on beşe çay nedir sayma nedir" sözünde, son miktar olarak 

5 ve 15 fincan çay kendi çoğulluğu ifade eder. 5 rakamının (5 + 5) 10 
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adedinin oluşumundaki rolünün mitolojik düşünceye paralel olan 1 + 

2 + 3 + 4 rakamları ile örtüştüğü kanısındayız. Görüldüğü gibi 

folklordaki bu rakamların şiirsel işareti sayılamalarla ifade edilen 

metinlerde kalır. 

Sayılamalar sayılarla ilgilidir. İlkel insanlar, doğadaki nesnelerin 

sayısını, rengini, boyutunu, kalitesini vb. belirlemek için sayılamayı 

kullandılar. O dönemde kelimenin şiirsel olasılıklarını kullandılar. 

Özel metaforlardan oluşan bir sistem aracılığıyla, sayılamalar sanatsal 

bir biçim aldı, ancak aynı zamanda matematiksel değer kazandı. 

Örneğin, bir çocuk parmaklarını sayar ve serçe parmağıyla "vurdu" 

derse, şehadet parmağıyla "yakaladı", orta parmağıyla "pişirdi" ve 

gelinparmağıyla "yedi", beşinci parmağa hiçbir şey kalmadığı gerçeği 

2 + 3 + 4 ”, yeni işaretin sıfır olduğunu ve matematiksel sırayla 

arttığını gösterir (4 = 0, 5 = 1 ve 9 = 0, 10 = 1). Türkmen 

sayılamalarında "Baş dogan, baş dogan, birbirine baş dogan" diyorlar. 

Yani başparmak ağabey kardeş, şehadet parmağı süt getirir, orta 

parmak ot getirir, diğeri döşemeni yıkar ve serçe parmağı hâlâ 

küçüktür. Sayılama, çocukların hafızasını güçlendirmek için kullanılır. 

Sayılamalarda parmakların isimlendirilmesi, eski Türklerin kullandığı 

terimin ilk özelliklerinden biridir. Dört parmağı adlandırdıktan sonra 5 

rakamını "el" kelimesiyle işaretlemek, ondalık ve yirmi'lik sayı 

sistemindeki karmaşık sayıların ifadesinde ileriye doğru bir adımdır. 

A.Nabiyev ayrıca, birden beşe kadar olan rakamların yeni anlam 

tonlarına karşılık gelen isimlerle çağrıldığını, beşinci - küçük 

parmağın küçüklüğüne dayanarak, çalışamayan bir çocuk olan 
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"bebek" dediklerini yazıyor. Ek olarak, öğeleri sayılamak için 

çiftleştirme sistemi kullanılır. Çift rakamın sonunun kafiye ve ritmine 

karşılık gelen kelime de bu ritmi takip ederek nesneleri sembolize 

etmeye hizmet eder. Örneğin, belirli bir sayıdan sonraki bir kelime 

ikinci rakam için bir kafiye olur ve belirli bir üç veya dört belirli bir 

sayıdan sonraki bir kelime, eylemin tamamlandığını gösterir. Bu 

şekilde çocuğa sayılar ve konuşmanın diğer bölümleri arasındaki 

iletişimin devamlılığı öğretilir. Aynı zamanda, sayılamada farklı 

isimlerin kullanılması sayıların büyülü doğasına işaret etmektedir. 

Örneğin, tavuklar ve yumurtaları yaşamda sayılmaz. Bunun tavuklar 

ve yumurtalar üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini düşünüyorlar 

(tavuklar ölebilir, yumurta yumurtlamaz vb.). 

Sayılamalar ile ilgili matematiksel düşüncede, oyunlarda sağdan sola 

sayılama veya sayıları yukarıdan aşağıya sayılama ilkesi bulunur. 

Örneğin, bir sayılama oyunu düşünün. Oyuna on dört çocuk katılıyor. 

Oyuncu, onları oyundan çıkarmak için semboller kullanır: iğne iğne 

(1), ucu düğme (2), bal ballıca (3), ballı keçi (4), çam ağacı (5), şatır 

keçi (6), ceviz ağacı (7), kaşıntılı keçi (8), atlan (9), atlan (10), çatla 

(11), yırtıl (12), su iç (13), kurtul (14) diyerek parmağı dokunan kişi 

dışarı çıkmak zorundadır ve her çevre kapandığında son rakamı vuran 

oyuncu oyunu terk eder. Böylece oyuncular 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8… 

bu sırada azalır. 

En ilkel zamanlarda, kadim insanlar sayıları öğrenene kadar, sanatsal 

düşüncelerinin olanaklarını kullanarak doğada karşılaştıklarını 

parmaklarıyla sayılamayı öğrendiler. Daha sonra sayı sistemine tam 
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olarak hâkim olduktan sonra insanlar şiirselleştirdikleri doğadaki 

herhangi bir nesnenin şiirsel ismine kayıtsız kalmadı ve onu çeşitli 

amaçlarla kullanmaya çalıştılar. Sayıların şiirselleştirilmesi, onu ritüel 

oyunlarda sayılamada kullanılmasının birincil nedenlerinden biri 

olarak görmemizi sağlar. Örneğin, ilk insanlar parmaklarını 

Baş parmak 

Serçe parmak 

Uzun Hacı 

Kıl turacı 

Küçük kızkardeş 

- sayarak birbirlerinden ayırt edebilirler. Böylece parmakların 

büyüklüklerine göre adlandırılması şiirsel adıyla uyumludur. 

Metin, ilkel insanların ilk günlerde birden beşe kadar sayılamayı 

öğrendiklerini gösteriyor. Başka bir liste, matematiksel işlemlerin ilkel 

düşüncede şiirsel kelimelerle işaretlendiğini belirtir. Örneğin, 

Bu vurdu (çıkma) veya (vurma) 

Bu yakaladı (vurma) veya (toplama) 

Pişirilir (toplama) veya (çıkma) 

Bu yedi (bölme) ve (bölme) 

Vay - hiç bebeğe kalmadı (sıfır) 

  - mısralarının şiirsel kalıpları aracılığıyla 4 matematik işlemin 

sonucunun sıfıra eşit olduğu anlaşılıyor: (1-1) ∙ (1 + 1) : 1= 0 

veya 11 + 1-1:1 = 0. 
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Baktığımızda sayılamaların şiirsel metninin matematiksel mitoloji için 

değerli malzeme sağladığını görürüz. Metne tekrar bakalım: 

Bir iki                                  Yedi sekiz 

Bizimki                                Firangiz 

Üç dört                                Dokuz on 

Kapıyı ört                            Kırmızı don 

Beş altı 

Taş altı 

Görüldüğü gibi, bu şiirsel metinde sayılar çiftleştirilmiştir. Bir ve iki 

bildirki (keçen zamanki), yani eski mazmununu veriyor, üç ve dört - 

ilk insanlar kolayca dörde kadar kolay sayabilirdi - kapıyı kapatma 

sembolüyle bu rakamların bellekte kolay kaldığını fark ettiler. Beş ve 

altının anlaşılması zordur - yani, taşın altında. Yedi ya da sekiz rakamı 

Firangiz adıyla kafiyeli ve dokuz ya da on - figüratif bir anlamı olan 

kırmızı elbiseye denktir. Bir güneş devresinin 9. noktadan 10. noktaya 

dairesel bir çıkışı olduğunda, ateşli küredeki sıcaklık yükselecek ve 

Dünya kırmızı ateşe kapsanacaktır. Şiirsel metindeki çift rakamlar 

doğrudan ilk sayılardaki sembollerle ilişkilidir. "Daha sonra, tüm bu 

sembolik anlamlar unutuldu, ancak oluşan şiirsel parçalar çocukların 

folklorunda yaşadı" (Nabiyev, A., 2002: 31). A. Nabiyev, 

sayılamalarda karşılaştığımız "bir ve iki keçen zamanki", "üç ve dört 

kapıyı ört" kavramlarının da bu fikirlerle bağlantılı olduğunu yazıyor. 

Sayılamalarda, sayıların metaforik ifadelerle listelenmesini başka bir 

şekilde yorumlayabiliriz. Bu, ilk insanın kendi ürününü, ineğini, 
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koyununu vb. sayarken onu kötü güçlerden korumak, onları aldatmak 

amacıyla yaptığı sanatsal üslubudur. Ürünlerin sayısı arttıkça, insan ve 

doğa arasında böyle bir "anlaşma", sanatsal hayal gücünün ürünü 

olarak bir bilinçaltından başka bir şey değildir: Doksan bir topraktır, 

doksan iki yaprak, doksan üç isimdir, doksan dört ateştir, doksan beş 

baladır, doksan altı kötüdür, doksan yedi dünya, doksan sekiz rüya, 

doksan dokuz ses, yüz yeter (Nabiyev, A., 2002: 32). 

A. Nabiyev, çiftleştirmekle oluşturulan sayılamaların ikili doğasını 

göstermektedir. Birincisi, eski zamanlardan beri insanların sayı 

sistemini öğrenmek için sayılamalar yaratmasıdır. Bireysel sayı 

sistemlerini veya daha doğrusu sayıları ezberlemek için, doğadaki 

belirli nesneler bu sayılara eklenmiş ve böylece sayı sistemleri, insan 

düşüncesinin sınırları genişletilerek ezberlenmiştir” (Nabiyev A., 

2002: 32 - 33). Sayılamanın karakteristik özelliği, belirli oyunlarda 

kullanılmasıdır. Çocuklardan birini oyundan çıkartmak istediğinde 

şiirsel sembolik sayılamalar kullanılır. Çemberdeki son sembole düşen 

çocuk dışarı çıkar. Sayılama, hafızanın gelişiminde önemli bir rol 

oynar. Oyun içi sayılama, ayrıca çocukların hafızasını doğadaki 

nesnelerin özellikleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. İlkin 

sayımalarda, neredeyse basit sayılar kullanılmış ve çoğunluğu 

oluşturan öğeleri sayılamak için karmaşık sayılar kullanılmıştır. 

Türk sayı sisteminde, 40, 60, 100 ve 200 gibi daha karmaşık sayıları 

ifade etmek için bazı Türk dillerinde yirmi, otuz ve kırk sayı sistemleri 

kullanılmıştır. "İskender'in Zulmat’a Yollanması" masalında da beş, 

yirmi ve kırk sayı sistemini gözlemliyoruz. Masalda söylenir ki, 
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İskender'in emrine göre şehre yirmi kişi geldi. Onlara dağdan 

isimleriyle sesleniyorlar ve giden geri dönmüyor. Sonunda beş kişi 

kaldı. Bu, eski atalarımızın kafasında yirmi'lik sayı sistemini oluşturan 

beş'lik sayı sistemini temsil eder. Masalda, 100 yaşında bir adam üç 

yolun kavşakta oturuyor (bu, 100 sayının üç otuz bir on adedinden 

oluştuğunun bir işaretidir), 150 yaşında bir adam 4 yolun kavşakta 

oturuyor ve 200 yaşında bir adam 5 yolun kavşakta oturuyor (burada 

200 adedinin kırklık sayı sisteminden türetildiği belirtilmektedir). 

Masaldan da anlaşılacağı gibi 100, 150, 200 adetlerinin anlambilimleri 

birbirinden farklıdır. Sadece 200 yaşında bir adam İskender'e 

karanlığın yolunu gösterir. 100 sayısı 3'e bölünmez ve 150 sayısı 4'e 

bölünmez, buna göre bu yaşlılar Zulmet’in yolunu bilmiyorlar 

(Nizami, 1940: 196 - 197). Dirim pınarının yolu 7 yerde devler 

tarafından kesildi. İskender 6 yerde devlerle karşılaştı, 7. devi 

uyandırdı, şişeyi başı üzerinden aldı, güvercini öldürdü ve dev öldü 

(Nizami, 1940: 198). Masalda  yüzleşme İskender ile Hızır 

arasındadır. Onlar birlikte iki sayının sembolüdürler. 

V. A. Gordlevsky, ondalık sayı sistemine ek olarak Türk dillerinde 

20’li, 30’lu ve 40’lı sayı sistemleri olduğu söylüyor. Balkarlar 60 

adedini "üç cıyırma” (üç yirmi) olarak tanımladılar. M. Kaşgarlı'ya 

göre Kungut'un Yağma Türk aşiretinden bir Türk, "Otuz bardak çay 

içelim" demişti. Sultan II. Mehmet zamanında köyler 30 evden 

ibaretti. İngiliz bir gezgin, Türk ordusunda her takımda 30 asker 

bulunduğundan bahseder (Гордлевский, В. А. 1961: 143). 30'luk sayı 
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sistemi, "Kitab-i Dede Korkut" destanında da bulunur. Destanda 100 

anlamında "3 otuz 10" kullanılır. 

40 sayısına gelince, V. A. Gordlevsky "kırk" kelimesinin sonundaki 

"k" sesinin çoğulluk eki olduğunu ve çoğulun bütünü ifade ettiğini 

yazar. Necip Asim Yazıksız'ın açıklamasından yola çıkarak 4 

rakamındaki ("türt") "t" seslerinin k'ye dönüştüğünü ve "kırk" 

kelimesini oluşturduğunu ve çoğul (eski Türkçedeki "t" sesi çoğul 

anlamına gelir) ifade ettiğini ve üç kelimeden oluştuğunu söyler (üç 

kelimesinde de "ç" sesi "t" ye dönüşür ve çoğul olarak otuz adedini 

temsil ettiğini söyler) (Гордлевский, В. А., 1961: 144). Oğuz 

mitinde, dört rakamının üçten türediğine dair mitolojik bir fikir vardır. 

Böylelikle Türk sayı sisteminin gelişiminde çok yol kat ettiğini 

görüyoruz. Bu sayı sisteminin teklikten başlayan yolu, 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90, 100'lü say sisteminden, 20'nin iki ondalık,  30'un üç 

ondalık, 40'ın dört ondalık veya iki adet 20'li say sisteminden, 50'nin 

beş ondalık ve 100'ün 3 otuz bir on sisteminden geçer ve çoğul, bütün, 

toplam ile biter. Böylece, sistemin sayılar dahil her matematiksel 

yapının temelini oluşturduğunu görüyoruz. Sistem, mürekkepte 

basitlik bulmanın bir yoludur. Sistem kaosun reddidir, yani sistem 

belirli bir organizasyon yapısı ve yöntemi ile ayırt edilen unsurların 

bir birleşimidir (Musayev, İ., 1993: 9). Matematiksel bir yapıdaki 

bilgi, bir sistemin düzenliliğinin ölçüsüdür (Mammadov, M.,  2007: 

34), bir bilgi sisteminin özelliğidir ve bir sistem, etkileşime giren, bir 

bütün oluşturan ve bölünebilen farklı nitelikteki bir dizi unsurdur. 

Matematiksel bir yapıda kod, bilgi sırasında dil unsurları ile yüklenen 
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bir yasalar ve yasaklar sistemidir (Musayev, İ., 1993: 40). “Köroğlu” 

destanının matematiksel yapısında böyle bir kod-bilgi sistemi 

bulabiliriz. Bu, matematiksel şiir meselelerinin destana nasıl 

yansıdığını gösterir. Azerbaycan "Köroğlu"sunda, Köroğlu'nun Nigar'ı 

getirmesinin olay örgüsü özellikleri ve kod bilgileri Demircioğlu'nun 

Telli Hanım'ı getirmesinde kullanılır. Bu tarz, çok eşlilik ilkesinin 

destanda eşleştirilmiş, üçe katlanmış, dört katına çıkarılmış ve daha 

fazlası olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Bu eşleştirme Özbek 

folklorunda bilimsel olarak açıklanmış olmasına rağmen, Azerbaycan 

folklorunda bilimsel analizini henüz  az aldı. "Köroğlu" destanında 

neden Köroğlu'nun iki at var, Köroğlu'nun neden birkaç eşi var? 

Neden tektanrıcı diyoruz, masallarda kahramanın bir atı var, ama bazı 

destanlarda, örneğin "Köroğlu"da çok eşlilik, prensip olarak ikiz at 

çalışıyor? Bütün bunlar "çok"tan "bir"e doğru bir gelişim göstermiyor 

mu? Köroğlu'nun kendisi ikili bir imajdır - hem kahramanlığı hem de 

âşugizmi birleştirir. Aynı zamanda bir hileci özelliğine de sahiptir. 

"Çok"tan "bir"e geçiş, Köroğlu'daki aşıklığı birbirinden ayırmayı ve 

Aşuğ Cunun'da korumayı amaçlamaktadır. Çiftleşmenin bu destanda 

yapısal bir fenomen olduğunu düşünürsek, destana Kurdoğlu'yu 

eklemenin yasal olduğunu düşünebiliriz. Bu folklordaki (üçgen) bir 

üçlü işarettir. “Köroğlu” destanındaki üçgenler Köroğlu, Nigar, Eyvaz 

ve Köroğlu, Mümine Hatun, Kürdoğlu birleşmesinden oluşuyor. Bir 

başka üçgen ise Nigar, Mümine hatun ve Kurdoglu (iki defa ve iki kat 

üçleme) hatlarını birbirine bağlıyor. Oğuz mitinde olduğu gibi 

"Köroğlu"da da üçgenler baba, anne ve oğulları birleştirir. Yani 

Köroğlu üçgenin birinci kenarı, Nigar ve Mümine ikinci kenarı ise o 
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zaman üçgeni tamamlayan partiler olarak Kürdoğlu ve Ayvaz'ı 

görüyoruz. 

* * * 

Eski Türk mitolojisinde, Tanrı ile insan arasındaki bağlantıyı yaratan 

bir şamandı. Bunu hesaba katan Deli Dumrul, Azrail'i kendisi ile Tanrı 

arasında arabulucu olarak görür ve ona “Ya pes sen ne 

eylemeklukdasın, sen aradan çıkkıl, ben Allahü teâlâ ile 

haberleşeceğim” diyor. Yani eski Türkler önce şamanlardı ve daha 

sonra tanrıcılık inançları oluştu ve bir süre paralellik kurdular. Tanrıya 

inancın kalıcılığı şamanı bilinçten silmeyi başardı ve şaman ayinleri 

ilahi ayinlere dönüştürüldü. Tanrıya inanç, Türk mitolojik dünya 

görüşünün ideolojik yönüdür, şamanizm ise pratik yönüdür.  

Bozadak'la ilgili mitoloji metinde şamanik düşüncesinin ilahi bir 

dünya görüşüne dönüşümünü de görüyoruz. Burada şamanın rolü 

(Cüppeli Dede) pasiftir, ancak öğüt verir ve Tanrı ise aktif olarak 

kahramanın yaşamına dahil olur. Mite göre, Yalancı Koca, yalancı 

dünyanın kötü adamıdır. Kara Ner, yalancı dünyanın kötü canavarıdır 

(deve kin besleğendir). Onlar yalancı bir dünyada yaşıyorlar. Yalancı 

Koca, kendisini kinli devesinden korumak için bu dünyaya kaçar. 

Bozadak bu dünyanın sakinidir, cesurdur. Tıpkı Boğaç gibi yiğitlerle 

oturuyor. Yalancı Koca onlardan yardım ister.  Bozadak Boğaç'tan 

farklı olarak kaleleri ele geçiren ve kâfirleri mağlup eden cesur ve 

olgun bir adamdır. Kara Ner'in (erkek deve) çenesini ikiye böldü, 

diğer yumruğuyla karnına yumruk attı ve hançerle öldürdü. Bunu 

yaparken tanrılar tarafından ölüme feda edildi. Çünkü Kara Ner, 
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tanrıların kutsal bir hayvanıdır, Boğaç da, bir öküz öldürdüğü için 

tanrılar tarafından cezalandırılır ve babasının eliyle vurulur. Boğaç, 

alkış ve dualarla elde edildi. Tanrılar, alkışlar, dualar ve fedakarlıklar 

pahasına onu Dirse han'a verdi. Ama o, yasağı ihlal etti. Bozadak (boz 

- gri ölümün rengidir ve adak ise kurban anlamına gelir) ve Boğaç, her 

ikisi ölümle "nişanlanmış". "Saloğlu Bozadağ'ın boyu" başlıklı metin, 

"Dede Korkut"taki boyun gizli katmanlarını ortaya çıkarmak açısından 

önemlidir. Dirse han, Boğaç'ı ava götürüp oklar, Bozadak ise kara 

ceylanı takip ederek Kara Yılanla avda karşılaşır. Hızır Boğaç'ı 

ölümden kurtarır ve Cüppeli Dede (Hızır'ı gösterir) Bozadağ'ı kurtarır. 

Burası kadar Bozadağ'ın karakteri (ilk karakterin kendisi) 

Boğaç'ınkiyle aynı. Her iki metindeki dahili alameti aşağıdaki gibi 

tanımlamak olur: Boğaç - ölüm - Hızır, Bozadak - ölüm - Cüppeli 

Dede. Bozadağ'ın ikinci özelliği, Deli Dumrul'un boyundaki 

Dumrul'un canına can talep edilme motifi ile aynıdır. Bozadağ'ın 

ölümüne 40 gün kaldı. Cüppeli Dede ona bunu söyledi. Bu nedenle 

miras bırakabilmek için evlenmesi gerekir. 40 gün içinde onun canı 

alınmalıdır. Ebebeyler onun yadigârı olması için düğün yapırlar. 40. 

günde onun helali sırrını biliyor ve Bozadak yolunda canını feda 

etmek istiyor. Onun isteği Tanrı'yı memnun ediyor, Kara Yılan'a 

yaşamasını söylüyor, onlara hem hayat hem de günler verdim, diyor. 

Ömürü ben verdim, günü kendileri kazansınlar (Bu metin folklorcu 

Tacir Kurbanov tarafından derlenmiştir). Bu metin "Deli Dumrul" 

boyunun eski bir varyantıdır. Burada Kara Yılan Azrail'e, Tanrı ise 

Allah teâlâ'ya telafi edilir. İkisinin de helali hayatlarını kocalarından 

esirgemez. Bu metinlerdeki katılımcıların matematiksel işaretini şu 
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şekilde yazalım: Bozadak (B) - Kara Yılan (K) - Tanrı (T1) - Deli 

Dumrul (D) - Azrail (A) - Tanrı (T2). Canlarını kurban vermeyi ömür 

boyu teklif eden hanımların sadakati bu işaretleri matematiksel bir 

modele dönüştürüyor. Onlar kocalarına sadık kalarak ölümü yenerler. 

Hem "Dirse han oğlu Boğaç" hem de "Deli Dumrul" ve "Bozadak" 

taraflar arasında eşit matematiksel işaretlere sahiptir. Onların 

oluşturdukları açıların kenarları da ayni derecede eşitdir. Bozadak 

üçgeni, Deli Dumrul'a karşılık gelen yeni üçgen paradigmasını 

doğurur. Üç üçgende de, kenarların kesiştiği uçlar birbiriyle kesişir: 1) 

Boğa, Dirse han, Boğaç; 2) Kara Ner, Bozadak, Yalancı Koca; 3) 

Azrail, Dumrul, Tanrı. Şimdi Bozadak ile ilgili matematik meselenin 

şartını oluşturalım: +1 (Tanrı), +1 (Bozadak), - 1 (Kara Yılan), + 1 

(Cüppeli Dede), - 1 (Yalancı Koca), - (Kara Ner). Bu koşulluk içinde 

Yalancı Koca, Kara Ner ve Kara Yılan negatif işaretler iken, Tanrı, 

Bozadak ve Cüppeli Dede olumlu işaretlerdir.  

3 x (- 1) + (- 1) + (- 1) 

1 + 1 + 1 ≠  (- 1) + (- 1) + (- 1) 

3 ≠ - 3  

Bozadak üçgeni, kenarları Bozadak, Tanrı, Kara Yılan, Cüppeli Dede 

(veya onunla çakışan Yalancı Koca) olan bir dikdörtgenin içindedir. 

Bu dörtgen "Deli Dumrul" ve "Dirse han oğlu Boğaç"ta bir üçgene 

dönüşüyor. Her üç metin de ölümden kaçma motifiyle birleştirilmiştir.  
 
Herhangi bir mitte, örneğin "Saloğlu Bozadağ'ın boyu" başlıklı 

metinde hareket dörtgenler ve üçgenler içerisindedir. Masalda ise 

hareket bir daire içindedir. Çemberin başında masal "biri  vardı" 
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diyorsa, bu hareketin dairenin A noktasında başlayıp "biri yoktu" 

dediği B noktasında bittiği anlamına gelir. Olayın geri kalanı, durumu, 

arsası, işlevi, motifi vb. çemberin sonsuz noktalarında birleşir ve 

ayrılır. "Bir vardı" hükümü ile "biri yoktu" hükümü arasında 

kesinlikle bir zaman vardır. Mitte eylem devam edendir, bu nedenle, 

eylemin yalnızca bir başlangıcı vardır, sonu yoktur ve masal ve 

destanda ise eylem üç çizgili - başlangıç, orta ve son. Masalda "Bir 

vardı, biri yoktu, bir padişah vardı" cümlesi hareketin başlangıcı, 

sonraki olayların ortasını ve dileğin sonunu gösterir: "üç elma gökten 

düştü, yediler ve içtiler, amacına ulaştılar, sen de amacına 

ulaşacaksın". Ayrıca destanda üstatname başlangıcı, olaylar orta 

noktayı ve duvak kapatma son noktayı işaretler. Yani mitten başlayan 

hareket 1'den 3'e kadar devam ediyor. 

 
Efsane metinlerinde de mit modellerinin kısmen tekrarlandığını 

gözlemliyoruz. Kozmogonik mitler kolaylıkla kozmogonik efsanelere, 

totem mitleri totem efsanelerine dönüştürülebilir çünkü burada iki 

hareketin hızı birbirine eşittir. İlkel toplum yaşamında mitin geri 

devretmesinin ikinci hızında, onun masal metinlerinde kullanımı hızın 

kendisine eşittir, yani büyük mitten ayrılmış parçalar, inisiyasyon, 

takvim, ezoterik, ekzoterik mitlerin parçaları aynı hızda masal metnine 

yapışır. Bir masalın yapısını oluşturan unsurlar birkaç katmandan 

izlenebilir: 1) bir masalın yapısı bir mitin yapısını tekrar eder; 2) hazır 

mit bileşenleri masalın arsasına dahil olar; 3) masalın arsasında mit 

motifleri kullanılır vb. Bu gösteriyor ki, mitin hareket sıklığının 

masallara geçişinin değişmediğini, aktif olmadığını gösteriyor. Bu 

hareketsizlik en çok mit – destansı ilişkilerinde belirgindir. Folklorda 
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mit - destansı ilişkileri, işlevlerini iki yönde yerine getirir: arkaik mit 

yapılarının destanlara dönüşümü ve farklı mit motiflerinin destan 

janrına karıştırılması şeklinde. Önceki kitabımda karşılaşılan 

terimlerin monografın matematiksel-mitolojik dil yapısını ortaya 

çıkarmaya yardımcı olduğunu söylemiştim. Yapı, işlev, sembol, 

modelleme, model, sınır, aşama, kategori, tür, biçim, kavram, alan, 

tip, işlevsel, dönüşüm vb. kelimeler ilkin anlamlarından uzaklaşır ve 

folklorun içeriğini ve dil özelliklerini genişletir. Örneğin bir mitin, 

efsanenin yapısı dediğimiz zaman, onları oluşturan kısımlar 

dikkatimizi çekiyor. Bir mitin, bir efsanenin işlevi dediğimiz zaman, 

mifolojik dünyanın imgelerinin, olaylarının betimleme özellikleri, 

geçmişle ilgili bilgilerin geleceğe nasıl aktarılması anlaşılır, model 

mit, efsane ve masal yapısının küçük bir birimidir ve metnin biçimini 

belirler, tip dediğimizde mitin, efsanenin, masalın içsel anlamını 

ortaya çıkarmaya yarayan kelime-terimin metne ait olması 

gözlerimizde hayat buluyor, işlevsel sözcük, metnin bölümlerinin 

üstünlüğünü veya metnin kendisinin yorumlama işlevini ifade eder.  
 

2. "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” boyunun 

sayısal-mitolojik yapısı 

 
Mitoloji, eski insanların geleceklerini tarihsel geçmişlerinden 

öğrenmek için kullandıkları yöntemlerin toplamıdır. Bunu yaparken, 

insanlar rakam ve adetlerin mistik doğasını kullandılar. Mit bilinci, 

eski sözlü metnin matematiksel çerçeveleri üzerine oluşturulmuş bir 

dünya görüşüdür. Rakam ve adetler evin temel ve sütunlarında 

kullanılan armatür çerçeveleridir. Bu çerçeveler evin sağlamlığına ne 
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kadar katkıda bulunursa, rakam ve adetler de metnin yapısını o kadar 

çok destekler. Her metnin içinde rakamlar metnin kendisine karşılık 

gelen bir silsileyle artar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 40, 50, 60, 100 

nümerik silsilelerin hem destanların içinde hem de büyük destan 

tipinde boyların sıralamasına göre kullanılabileceği kanaetindeyiz. 

Tek rakamların toplamı 3, 6, 12, 24 vb. sayısal bir silsile yaratıyorsa, 

çift rakamlar, 2, 4, 8, 16, 32, 64 vb. sayısal silsile oluşturur. Bu sayısal 

silsilenin artışını, "Oğuz Kağan" destanında sayısal şecere zincirinin 

oluşumunda da görüyoruz. Oğuz'un 2 kadının sayısal silsilesi 4, her 

hanımdan 3 oğlunun sayısal silsilesi 6, her oğlundan 4 torunun sayısal 

silsilesi 8, her torunun 6 türevinin sayısal silsilesi 12 dir.  Ayrıca her 

“Dede Korkut” destanının Mukaddeme bölümünde eski Oğuz 

beylerinin kahramanlıklarıyla ilgili cümleleri destanın potansiyeli 

olarak kabul edersek, o zaman bu yapının artışını görebiliriz. Tüm bu 

boyları birleştiren ortak destan potansiyeli. Bu genel potansiyelin 

ötesinde olan ek Oğuznâmeler, destanın genel ruhunu takip 

etmedikleri için “Kitab-i Dede Korkut” destanına dahil ola bilmiyor.  

Küçük arsası olan metinlerde çift rakamların sayısal bir silsilesine 

rastlarsakta, tek rakamın sayısal silsilesi büyük bir metnin dizisini 

oluşturan sayısal bir silsile haline gelir. Buna 3, 6, 12, 24 sayısal 

silsilesinin yarattığı ve kullandığı büyük destan tipindeki boyların 

sıralamasında şahit oluyoruz. “Kitab-i Dede Korkut”un destan 

şiirlerinin 6'lı (8'li, 10'lu) ve 12'li sayı sisteminden geçtiğini dikkate 

alırsak, yazılı geleneğe göre "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı 

Öldürmesi” boyunun bağımsız bir Oğuznâme olması açısından 12'li 

sayı sisteminin dışında kaldığını görebiliyoruz. Türkoloji dergisinin 
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2019 yılında dördüncü sayısında yayınlanan "Salur Kazan’ın Yedi 

Başlı Ejderhayı Öldürmesi” boyunun tartışmasında da belirtildiği gibi, 

eski Oğuzlar dünyalarının 24 birimden oluştuğunu düşünüyorlardı. Bu 

sayı sisteminde 6 ve 12 tekrarlanarak 24 boy işaretini, yani Dresden 

kopyasında 12 boy Kalın Oğuz'un 24 boylu yapısını, Vatikan'ın 6 

boyu ise 12'li boy yapısını oluşturur. Düşünürüz ki 6'lı sayı sistemi 

12'li sayı sisteminden önce geldiğinden, Vatikan varyantı Dresden 

varyantından daha eskidir ve matematiksel düzenliliklerle 

şekillenmiştir.  
 

Ebulgazi'nin "Oğuznâme"sinde her çadırda 2 boy olmakla 12 çadır 

gösteriliyor. 13. boyun kabulü, Oğuz etnosunun yapısını "yok etmek" 

demektir. Bu, Oğuzların yok edilmesidir. "Tepegöz boyu"nda Basat, 

Tepegöz'ü öldürerek Oğuz'un 12'li ve 24'lü yapılarını koruyor 

(Türkoloji Dergisi, 2019: 89). Söylenenlere dayanarak şu sonuca 

varılabilir ki "Kitab-i Dede Korkut" 12’li sayı sisteminin yapısına 

uygun şekilde kapalı bir destan tipidir. Bu, kapalılığı koruyan destan 

yapısının ezoterik potansiyelidir (Rzasoy, S., 2020: 21 - 37). Türk 

12’li sayı sisteminin iç potansiyelinde 13 sayısının negatif enerjili bir 

sayı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla dünya halklarının 

folklorunda bu sayıdan söz edilmemektedir. 
 
"Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” boyunda Kazak 

mitolojisindeki Kazan Bey'in Tepegöz (Ejderha) ile mücadelesini 

anlatan rivayette Salur Kazan'ın Ejderha ile kavgasının motivini 

görebiliriz.   
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Bek Kazan şunları söyledi: “Depe-Göz aşırı bir çığlıkla ayağa kalktı 

(ejderha Kara oren kopdi Depe-Göz – Kazakça), Onu Tanrı'nın 

tahtının önünde çevreledim ama yakalayamadım. Depe-Göz kızgın bir 

aslan gibi ayağa kalktı; Onu kalın bir kamışlıkta kuşatmaya aldım, 

ama yakalayamadım". Serikbol Kondybay, Tobekoz'un buradaki bir 

ejderha ve bir aslana benzetilmesinin edebi veya sanatsal bir araç 

olarak değerlendirilemeyeceğini, Depe-Göz'ün bu sıfatları gerçekten 

kabul ettiğini belirtiyor (“Сказал бек Казан: “Черным криком 

(драконом Kara oren kopdi Depe-Göz) поднялся Депе-Гэз; перед 

лицом престола божьего я окружил его, но не мог взять. 

Свирепым львом поднялся Депе-Гэз; в густым камышах я 

окружил его, но не мог взять”. Уподобление здесь Тобекоза 

(Депе-Гэза) дракону и льву нельзя считать литературно-

художественным приемом, вполне вероятно, что он 

действительно принимает эти облики). (Кондыбай, C., 2008: 320). 

“Kitab-i Dede Korkut”ta da Kazan han Basat'a “Kara evren koptı 

Depegöz! Arş yüzünde çevirdim, alımadım Basat! Kara kaplan koptı 

Depegöz! Kara kara dağlar çevirdim, alımadım Basat! Kalın sazlarda 

çevirdim, alımadım Basat!" (Kitab-i Dede Korkut, 1978: 119) diyor.  

Destanda "Kitab-i Dede Korkut" boylarının Türk sayı sistemine uygun 

şekilde sıralanmasını görüyoruz. "Tepegöz boyu" ezoterik doğası 

gereği eski Türk kıyametinin sembolü olur. Destanın son 12. boyunda 

iki Oğuz soyağacının karşı karşıya gelmesi, eski Türk kıyametinin 

başlangıcının bir başka işaretidir. 16 yıl boyunca Tekfur kalesinde 

tutuklu bulunan Beyrek, Tekfur'un kızıyla evlendikten sonra geri 
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döneceğine söz veren ve bir daha asla geri dönmeyen Beyrek Aruz 

tarafından öldürüldü (Bu, kurdun kıyamet günü yok edilecek son kişi 

olacağının bir işaretidir). Aruz'un ölümü ile Kazan Han'ın kurtarıcı 

işlevi Kıyamet Günü'nün sona erdiğini gösterir. “Salur Kazan'ın Yedi 

Başlı Ejderhayı Öldürmesi” boyunda, Salur Kazan'ın Ejderhayı 

öldürmesi kurtarma işlevini açıklamıyor. Bu sadece kozmos ve kaosun 

yüzleşmesidir. Bu, boyun olay örgüsüne karıştırılmış kozmik bir mitin 

arsası. Boyda Kazan Han daha çok mitolojik bir kahramandır, 

efsanevi bir kahramandır, bu yüzden kurtarıcı rolünü yerine getirmez. 

"Kitab-i Dede Korkut" destanında destansı bilincin bir ürünü olarak 

Türk Kıyamet Günü her altıncı yapıdan sonra 2, 3, 4 kez 

tekrarlanmalıdır (Tarihi uygarlıkların mitolojik dünya görüşünde 

olumlu algılanan tanrılar, mabutlar, yeni uygarlığın mitolojik dünya 

modelinde kutsallıklarını yitirirler, onlara tapılmazlar. Aynı şey 

Ejderha için de söylenebilir. Avesta'da medeniyet ve dünya görüşünün 

değişmesi nedeniyle Devuş Mabudu'na (Dev) ibadet edilmesinin 

yasaklandığını görüyoruz (Tahmasib, M. H., 1960: 21). "Dara'nın oğlu 

Kserkes'in adını taşıyan "Devler Hakkında Kitabe"nin 35-47. Satırları, 

devlere tapınmanın yasaklanmasına ayrılmıştır" (Tahmasib, M. H., 

1960: 21). Buna göre, Cüce'nin kötü bir ruh olarak algılandığı alt 

mitolojik çağdan sonra, yeni bir mitolojik dünya görüşü ona bir 

kahraman olarak dikkat etti). Çin ve Türk mitolojisi de dahil olmak 

üzere antik dünyanın tüm halklarında ejderha önce bir iyilik güce 

sonra da bir kötülük güce dönşütü. Çin folklorunda yayılan "Mulan'ın 

Şarkısı"nda ana karakterler Mulan ve ona bir kült olarak yardım eden 

yakın sırdaşı küçük ejderha Muşu'dur (Aliyev, R., 2014: 356 - 357).  
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Çin ve İran mitolojisinde karanlık bir dünyada yaşayan Ejderha, 

Güneş Tanrısı’nın düşmanıdır. Aralarında bir mücadele var, bu 

mücadele, Ahriman'dan güç alan Ejderha tarafından Güneş'in 

soğurulmasıyla sonuçlanır. Türk mitolojisinde ejderhayı rüyada 

görmek güç, hakimiyet demektir, diğer Türk halklarında erbuka, büke, 

moga, bokey, Bapı han, Zilant isimleriyle bilinir. 

 
Uykunun büyülü doğası, ejderha mitinin yapısında önemli bir rol 

oynar. Ejderha uyurken gücünü tabi olduğu mitolojik tanrıdan alır. Bu 

anlamda İran mitolojisinde Ejderha, Ahriman'ın koruması altındaki 

mitolojik bir varlık olarak tasvır edilmektedir. Ejderha ile savaş, geçici 

bir ölüm ve yeniden doğuş eylemi olarak ilk başlangıcın bir 

göstergesidir. 

Burada, Ejderha ile savaşın arsası, onun icracısının, yani mitolojik 

dünya görüşünde Ejderha ile eşit olan kültürel kahramanın ters 

karakteri ile bağlantılıdır ("Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı 

Öldürmesi” boyunda Salur Kazan, Ejderhayı öldürmeğe israr ediyor). 

Bu konuyu açıklamada uyku ve kan (ejderhanın kanı) önemlidir. 

Ejderhanın kahramanı yenmesi için uykusunda gösterdiği pasiflik, 

uyku ve uyanış arasındaki bağlantıyla tersine çevrilir. 

 
Azerbaycan folklorunda özellikle masallarda ejderha ile ilgili olay 

örgülerine rastlıyoruz. "Melikmammad" masalında, Zümrüt Kuşu'nun 

civcivlerini yiyen bir ejderhadır. Masal kahramanı Melikmammad'ın 

Ejderha ile mücadelesinin arsasında, Zümrüt Kuşu'nun Ejderha ile 

çatışmasını görüyoruz. Zümrüt kuşu yumurtadan civciv çıkardığında, 
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Ejderha gelir ve yavrusunu yer. Melikmammad, ikisi arasındaki 

çatışmaya son verir. Masala göre Zümrüt Kuşu ve Ejderha, mit 

karakterleri olarak karanlık dünyanın yaratıklarıdır. Masal, 

Melikmammad'ın kökeninin bir kuşla ejderhayla bağlantılı olduğunu 

gösteriyor. Melikmammad'ın Ejderhayı öldürmesi de karanlık 

dünyada gerçekleşir. Melikmammad'ın ejderha ile bağlantısı mitolojik 

düşüncede Zümrüt kuşu'nun da Kazan Han'a dönüşmesinin nedenidir. 

Metin ayrıca Kazan han'ın bu nedenle bu dünyada yaşamış bir varlık 

olarak tasvır etmektedir. 

 
"Salur Kazanın Yedi Başlı Ejderhayı  Öldürmesi” boyunda Kıyamet 

Günü efsanesinin, "Tepegöz boyu"nda da Kıyamet Günü imajının 

korunduğunu görüyoruz. Kıyamet mitolojisi, dünyanın sonunun 

metafizik ilkel bir görüşüdür ve Kıyamet fikri tarihsel bilinçte 

Dünyanın Son Günü olarak algılanır. Kıyamet mitolojisi eskatolojik 

mitlerde, Kıyamet Günü düşüncesi ise eskatolojik destanlarda yaşar. 

Kitab-ı Dede Korkut'ta Kıyamet'in başlama tarihi tarafımızdan 

boyların matematiksel modelleri ve küçük bir Kıyamet modeli 

üzerinden analiz edildi. 

 
"Kitab-ı Dede Korkut" destanında Basat ve Kazan süblimasyon 

olunan kahramanlardır. "Basat Tepegöz'ü Öldürdüğü boy" ile "Salur 

Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” boyu karşılaştırırsak, 

birincisinin daha mükemmel bir boy olduğunu, ikincisinin henüz bir 

boy olarak gelişmediğini, ancak kahramanların bir kozmogenetikte 

birleştiğini söyleyebiliriz. Örneğin "Basat boyu"nda matematiksel 

boyutlar, 2/1, 3/1 ve 4/1 kesirler bu boyun matematiksel yapısını 
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oluşturur. "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” boyunda 

ejderhanın, insanları yutması, Oğuzlara zarar vermesi, Kazan ile 

Ejderha arasında ve benzeri hiçbir çatışma yoktur. İkisi de göksel 

kökenli olduğu için aralarındaki savaş gökte gerçekleşir ("sema 

savaşı" motivi). 

 
Destanın kendi yaratma yolları, boy yapısı, şiirselliği vardır. "Salur 

Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” boyuna destan için gerekli 

olan bu özellikleri uyguladığında, metinde kusurlar ortaya çıkıyor.  

Kazan, Basat, Ejderha ve Tepegöz'ün her iki boyda kendilerine has 

özellikleri vardır. Örneğin, Basat aslan sütü ile büyümüş, Kazan han 

tulu kuşun yavrusudur (yani her ikisi de totem kökenli), Ejderha kuşa, 

yılana, Tepegöz'e dönüşebiliyor ve onunla temas halindeki kahraman 

onun bu özelliklerini alabilir. Kazan’ın kafasında ejderhanın kafa 

derisini gördüğünde, Kazan'ın Ejderhaya döndüğünü düşünürler. Bu 

özellik Basat'ın Tepegöz'ün olumsuz yönlerini benimsemesinde de 

kendini gösterir. Bu metinlerde gördüğümüz bu özellikler, mitin 

özellikleridir ve boylarda da gözlemlenmektedir (mit bilinci boy 

içinde hala canlı olduğu için özellikleri bu metinlerde de kolaylıkla 

yer almaktadır). "Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” 

metninde Ejderha bir kült değil, bir kült karşıtıysa ("Kitab-i Dede 

Korkut"ta Tepegöz'ün bir kült karşıtı olduğunu görüyoruz, görünüşe 

göre kült karşıtı rolü destana dönüşümde rol oynadı). Dolayısıyla mit 

bilinci, Ejderhayı bir kült karşıtı olarak tanımlayamazdı. Kazan, 

ejderhanın derisini örter ve onunla ilişkili ritüeli yaşar. Basat ise bu 

"ritüelin" dışındadır. Yani bu inanç Salur Kazan'ın bilinçaltında yaşar 
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Basat'ın bilinçaltında ise Tepegöz'e dair ritüel bir inanış yoktur 

(Burada Oğuz'un kuş modeli ile Kazan Han'ın kuş modeli ile 

Ejderhanın  yılan-kuş modeli birbirine uyumludur). 

 
Soruna ikinci bir yaklaşım, Beyrek'in Aruz tarafından öldürülmesiyle 

ilgilidir. Kozmogenetikte, Ejderhanın Salur Kazan tarafından 

öldürülmesinde, atın ve kuşun (Aruz) anti-totem (negatif kurt) ile 

mücadelesini görebiliriz. Salur Kazan dejeneratif bir dönemde 

yaşamış olsaydı, Ejderha ile mücadelesi mitte gördüğümüz gibi 

olmazdı. Hem Salur Kazan hem de Ejderha bu mücadelede pasif 

olacaktı. Bunu destansı bilincine uygularsak, Salur Kazan'ın "Salur 

Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” boyunda dejeneratif 

zamanda yaşamaya uyum sağlamadığını görürüz (Kazan han, 

mitolojik bir kahraman olarak rejeneratif zamanda, "Kitab-i Dede 

Korkut" destanının bir kahramanı olarak dejeneratif zamanda yaşar). 

Herhangi bir mite bakarsak, hayvan-kahramanın ecdat bilinçaltında 

(hayvanların kaybettiği deri) yenilenme geçirdiğini ya da canlandığını 

görürüz. Destansı bilinç onların yozlaşmasını gerektirir. Yani mit 

bilincinin destan bilincine dönüşmesi için kahramanların yozlaşması 

gerekir. "Kitab-i Dede Korkut"ta Basat ve Tepegöz bir dejenerasyon 

sürecinden geçti (biyolojik ve ruh açısından bozulma ve zaman 

değişimi, reenkarnasyon), ancak anlatıcı, destanın yapısını açıklamak 

için her ikisinin de kozmogenetiğini kullanıyor. Bu süreç doğal olarak 

gerçekleştiğinde destan mükemmeldir ("Basat Tepegöz'ü Öldürdüğü 

boy"un başında kahramanın aslan sütü ile beslendiğini kastediyoruz). 

"Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” adlı metnin 
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kahramanı, anlatıcının bilinçinde yenilenme ve canlanma yaşıyor, 

yeniden destan kahramanı olarak yozlaşması bir daha imkansız olur, 

alt mitolojik bilinçten yeni bir ortama (tarihsel bilince) dahil olamıyor, 

yani, anaerkil dönemin bir ürünü olmaya devam ediyor.  Ancak 

destan, ataerkil dönemin bir ürünüdür. Bu şu demek ki "Salur 

Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” mit anladıcısının bilicinde 

yeniden canlanır, ama destan anlatıcısının bilincinde dejenere 

edilemez. Bunlar mit ve destanın düzenlikleri. 

Böylelikle Azerbaycan folklor çalışmalarının bilimsel hükümlerinden 

yola çıkarak "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi”  

boyunun mitolojide önemli bir yeri olduğu ve “Kitab-i Dede Korkut” 

destanının Türkolojide görkemli bir yer kapladığı sonucuna varıyoruz. 

3. "Kitab-i Dede Korkut" epik-mitolojik enformasyonunun 

matematiksel-fonksiyonel yapısı 
 

"Kitab-i Dede Korkut"taki mit – destansı ilişkilerinin matematiksel ve 

morfolojik yapısının  aşağıdaki düzeyleri dikkate değerdir: Destanın " 

Mukaddeme "sinin morfolojik seciyesi, Boğaç boyu’nun 

matematiksel-morfolojik yapısal modeli, Deli Dumrul boyu’nun 

matematiksel-morfolojik yapısal modeli, Kazan han'ın evinin 

yağmalanması boyu’nun matematiksel-morfolojik yapısal modeli, 

Kazan han'ın oğlu Uruz'un tutsak olduğu boy’un matematiksel-

morfolojik yapısal modeli, Salur Kazan'ın tutsak olup oğlu Uruz'un 

çıkardığı boy’un matematiksel-morfolojik yapısal modeli, Bekıl oğlu 

Amran boyu’nun matematiksel-morfolojik yapısal modeli, Uşun Koca 



62 | R a m i l  A l i y e v  

 

 

oğlu Seğrek boyu’nun matematiksel-morfolojik yapısal modeli, 

Başat'ın Tepegöz’ü öldürdüğü boyun matematik-morfolojik yapısal 

modeli ... 

 
Mukaddemedeki her atasözü, belirli bir mit metninin hükmüdür. Bu 

mantıksal hükümler veya atasözleri, gizli yaşamını herhangi bir boyun 

matematiksel-mantıksal yapısında yaşar. Matematiksel mitolojide de, 

temel mantıksal düşünme bir bilinç sorunu olarak felsefi mantıkla 

birleştirilir. Matematiksel mitolojide, temel mantıksal düşünme üç 

aşamadan geçer: kavramlar, hükümler ve zihinsel sonuçlar (İsrafilov, 

M., 2007: 180). Aristoteles'in kıyas kavramına göre, iki kesin hüküm 

sonucunda üçüncü bir hüküm alınmış olmalı. Kıyaslamada yapılan 

hükümlerin, sonucun çıkarılması için doğru olması gerekir (İsrafilov, 

M., 2007: 302). Bu koşullar, "Kitab-i Dede Korkut"un "Mukaddeme" 

bölümünde de görülmektedir. Mukaddemenin morfolojik yapısı daha 

sonra boyların matematiksel-mantıksal yapısına dönüşüyor. Mitin 

yapısındaki matematiksel düzenliliği destan içindeki matematiksel 

düzenlilikle karşılaştıran, atasözündeki hükümün mantıksal 

sonucudur. Burada atasözü, iki geometrik üçgen arasında birleştirici 

düz bir hat fonksiyonunu görür. "Kitab-i Dede Korkut"un 

mukaddemesi ünlü bir cümleyle başlar: Resul aleyhisselâm zamanına 

yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Oğuz’un ol kişi 

tamam bilicisi di. Ne derse olurdu, kayıptan dürlü haberler söylerdi. 

Hak Teâlâ onun gönlüne ilham ederdi.  

 
Korkut Ata: “En son zamanda hanlık tekrar Kayıya geçecek. En son 

zaman olup Kıyamet kopuncaya kadar kimse ellerinden alamayacak” 
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diye söyledi. Bu dediği Osman neslidir, işte sürüp gidiyor 

(Sepetcioğlu, M. Necati, 1998: 33). Bu cümleler aşağıdaki 

matematiksel dizilere sahiptir: Dede Korkut - bir er koptı - 1; Bayat 

boyu - 2; Oğuz - 3; Kayı boyu - 4. Dede Korkut neden Hanlığ’ın 

Bayat boyu’na ulaşacağını söylemiyor (örneğin Aruz’a)? Hâkimiyetin 

daha önce farklı bir boyda olduğunu anlamak mümkün mü? Dünyanın 

sonunda hâkimiyet Kayı'ya ulaşmalı mı? Bu matematiksel dizide 1 + 2 

+ 3 + 4 = 10, ilk matematiksel düşünceyi ifade eder. Dede Korkut'un 

dilinden söylenen aşağıdaki deyimlerde, cümlenin iki tarafı arasında 

çeşitli bağımlılıklar (neden, koşul, sonuç, onaylama, inkar vb.) 

bulunmaktadır. Örneğin, Allah Allah söylemedikçe | işler önmez, 

Kadir Tanrı vermeyene kadar | er zengin olmaz, ezelden yazılmamışsa 

| Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez, ecel vakti ermeyince | 

kimse ölmez - deyimlerinde ilk kısmı sebep, ikinci kısmı sonuçtur. 

Birkaç mısrada sonuç teyit edilmektedir: 

 
Ölüler dirilmiyor 

Dışarı çıkan ruh geri gelmiyor 

 
Şiirin ikinci bölümünde koşul, neden, sonuç ve onaylama 

bağımlılıkları görülebilir: 

 
Ulaşıban sular daşsa | deniz dolmaz (koşul ve onaylama) 

Kibir yapanı | tanrı sevmez (sebeb ve onaylama) 

Gönlün yuca tutan erde | devlet olmaz (sebeb ve onaylama) 

Yad oğulu tutmakla | oğul olmaz (sebeb, koşul, inkar ve 

onaylama) 
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Büyüdüğünde sayılamaz, gidiyor | gördüm demiyor (sonuç ve 

inkar) 

Kül bir tepecik olmaz (köy bir oğul olmayacak) (onaylama) 

Kara eşek başına başlık vursan | katır olmaz (koşul, sonuç ve 

onaylama) 

Karavaşı süsleyip giydirsen | hanım olmaz (koşul, sonuç ve 

onaylama)   

(Son mısrada sonuç şartın altında gizlidir) 

Lapa lapa karlar yağsa | yaza kalmaz (koşul, sonuç ve onaylama) 

 
Sonraki üç mısra, önceki satırlarla tutarlı olarak doğrulanmış zihinsel 

bir sonuçtur. Burada alt anlamdakı onaylama hükmü gizleniyor. 

Sonraki 5 mısra da teyit edilen sonuç, alt katmanda gizlenen nedenin 

içeriğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin şu misrayı ele alalım: 

 
Siyah çelik yüz kılıcı çarpmadığında | kırım geri döndürülemez / koşul 

(neden), onaylama (sonuç)  

 
Sonraki mısranın bileşenleri arasında (oğul babadan görmeğince | 

sofra çekmez. Oğul babanın sırrıdır) şartlı ve sonuçsal ilişkinin yanı 

sıra içeriği tamamlayan morfolojik bir yapı da vardır. Cümleler 

birbirine tabilik yoluyla bağlanır. Bu bağımlılık tüm ifadelerde 

belirgindir. Tüm paragrafları oluşturan mısralarda da aynı sistem 

görülmektedir. Örneğin: 

 
Devletli oğul kopsa | ocağının gözüdür 

Devletsiz oğul kopsa | ocağının külüdür 
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- mısralarının morfolojik yapısını gözden geçirelim. Bu mısralar, 

içsel bölünmeleri bakımından yedili şiir türüne benzer. Birinci 

bölümde koşullu içerikte neden belirtilmiş, ikinci bölümde 

sonuç içerisinde teyit korunmuştur. Sonraki üçüncü mısra ilk 

mısrayla birleşir, dördüncü mısra ikinci mısranın anlamını 

pekiştirir: 

 
Oğul dahi neylesin | baba ölüp mal kalmasa 

Baba malından ne fayda | başta devlet olmasa 

 
Bu mısralar arasında, sentagmatik ve paradigmatik işlevi olan 

kısımlar, neden (koşul) ve sonuç ilişkileri ile birbirine bağlanmıştır. 

Burada sonuç bir paradigmadır ve neden (koşul) bir sentagmatik hattı 

oluşturur. Sonraki cümle alkış içeriğini belirtir. 
 

Yadsıma içeriğinin bir sonraki bölümünün birinci - dokuzuncu 

mısralarının içinde saklı olan ikinci bölümün koşulu birinci 

bölümdedir: 

 
Vurup keser yüz kılıcı muhannetler vurunca | vurmasa yey 

At yemeyen acı otlar bitince | bitmese yey 

Adam içmez acı sular sızınca | sızmasa yey 

 
Buna benzer mısralarda birinci kısım inkârdır, ikinci kısım inkârın 

inkârıdır ve inkârı onaylıyor. Onuncu cümle (Gerçeklerin üç otuz on 

yaşını doldursa yey) tamamen onay içeriklidir. Yine, sonraki iki cümle 

alkışı ifade ediyor. 
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"Kitab-i Dede Korkut" boylarının her biri kendi morfolojik yapısına 

ek olarak matematiksel yapıya da sahiptir. 

 
"Deli Dumrul boyu”nun matematiksel-morfolojik analizi: 

 

Yapı: "Deli Dumrul boyu”nun matematiksel-morfolojik bileşenleri, 

etkileşimleri, durumları ve işlevleri, boyun birbiriyle ilişkisi ve boyun 

genel içeriğinde birleşimi. 

Boyun morfolojisi: 

1. Deli Dumrul'un köprüsü, köprünün masrafı - 33 ve 40 ağça 

2. Deli Dumrul ve hasta genç adam - birinci ve ikinci faaliyet 

alanları arasındaki uyum bozulur. Hastanın canını Deli Dumrul 

değil, Azrail alır, bu da köprünün faaliyetsiz olduğu anlamına 

gelir. Hasta ile Dumrul arasında itaatsizlik ilişkisi oluşmuştur. 

3. Azrail'e ilişki - itaatsizlik ilişkisi 

4. Azrail'in gelişi - fonksiyonel bağımlılık 

5. Deli Dumrul'un Azrail ile kavgası - çelişki 

6. Deli Dumrul'un Azrail'e yenilmesi - çelişkilerin çözümü 

7. Deli Dumrul'un Tanrı'nın birliğini tanıması - itaat ilişkisi 

8. Tanrı'dan af dilemek - uzlaşma ilişkisi 

9. Can için can talep etmesi - yönetim ilişkisi 

10. Ebeveynlerin canlarını verememesi - inkar 

11. Hatun'un canını Deli Dumrul'a vermesi - bir arzu ve yaklaşım 

bağlantısı. 
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Bu bileşenler arasındaki morfolojik bağımlılık, itaat, itaatsizlik, 

yaklaşım ve uzlaşma ilişkileriyle iç içe geçmiştir. Her bölümün kendi 

morfolojik işlevi vardır: 
 

1 - A; 2 - A1; 3 - A2; 4 - B; 5 - B1; 6 - B2; 7 - S; 8 - S1; 9 - S2; 10 - G; 

11 - G1. 

 

İşlev, A ve A1'de tamamlanır. 3 - A2'nin durumu ve 4 - B'nin işlevi 

değer olarak eşittir. 5 - B1; 6 - B2; 7 - S; 8 - S1; 9 - S2; 10 - G; 11 - 

G1'deki durumlar birbirinin devamı niteliğindedir. Boyda anlamsal 

satırın sembolleri eşit olduğu gibi (Allahü teâlâ ve Azrail, Deli 

Dumrul ve Hatun'un işlevselliği), semantik hattın değerlerinin toplamı 

da birbirine eşittir (yani +1, +2 ve +1 - (-2). Toplam 3'e eşittir). 
 

0 - 1 x (1 + 2) = (-2) - 1 denklemi (açılış 0 - 1 +1 + 1 = (2) - 1); 

kenarlar birbirine eşittir, yani 3 = 3. 

 
Matematiksel değerlendirme: 
 

0 - Tanrı 

-1 - Deli Dumrul 

+1 - Allahü teâlâ (boyda bir işlevi vardır - affetme) 

+ 2 - Azrail (boyda iki işlevi vardır - öldürmek ve yardım etmek) 

- 2 - Deli Dumrul'un anne-babası 

+ 1 - Deli Dumrul'un hatunu 

 

Deli Dumrul, boyun başındaki olumsuz işaretiyle sıfırın eşiğinde olan 

Allah'a yaklaşır. Deli Dumrul, eski Türk panteonunun tanrılarından 

biri statüsüne sahiptir. +1 işaretiyle gösterilen Allahü teâlâ, ortaçağ 
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Türk mitolojisinde çapraz tanrı-Allah formülünü ifade eder: 0 – 1 = 

Deli Dumrul ve Tanrı'nın eşitliği; 1 +2 = Allahü teâlâ ile Azrail'in 

eşitliği de (+1)'in (-2) oranına eşittir. İfadedeki Deli Dumrul (-1) 

işareti, anne-babasının (-2) işareti ile aynı matematik oranındadır. 

 
Boy ve denklem açısından Deli Dumrul'un önceki olumsuz işareti, 

eşinin olumlu işareti sayesinde olumlu hale gelir. Taraflar arasındaki 

toplam fiyat 3'tür. Demek ki Allahü teâlânın Azrail ile olan semantik 

çizgisi Deli Dumrul'un eşi ile olan semantik çizgiye eşittir. Deli 

Dumrul, olumsuzluktan vazgeçerek pozitif bir kahraman olur. Genel 

olarak, folklorda delilik olumlu olarak değerlendirilir. 

 
"Boğaç boyu”nun matematiksel-morfolojik analizi: 

Yapı: “Boğaç boyu”nun matematiksel-morfolojik bileşenleri, 

etkileşimleri, durumları ve işlevleri, boyun birbiriyle ilişkisi ve boyun 

genel içeriğinde birleşimi. 

 
Boyun morfolojisi: 

 

1. Kısırlık (durum), nedeni 

2. Bir çocuğun doğumu (işlev), sonuç 

3. Bayındır han'ın (tanrının) boğası 

4. Boğaç'ın boğayı yenmesi ve öldürmesi (işlev), sonuç 

5. Boğaç'ın lanetlenmesi (ölüm cezası) (durum), neden 

6. Boğaç'ın avda babası tarafından okla vurulması (durum), 

sonuç 

7. Hızır'ın Boğaç'a (işlev) öğütü, güven 
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8. Boğaç’ın anne sütü ve dağ çiçekleri ile iyileştirilmesi, inanç 

 
Boyun bileşenleri üç morfolojik bağımlılıkta birleştirilir (birinci, 

ikinci ve üçüncü sıralar uzlaşma anlamsal çizgisindedir, dördüncü, 

beşinci ve altıncı sıralar bağımlılık anlamsal çizgisindedir ve yedinci 

ve sekizinci sıralar anlamsal yaklaşım çizgisindedir). Bu sıralar aynı 

zamanda işlevsel neden, sonuç ve inanç çizgilerini de içerir. 

 
Her sıranın kendi morfolojik işlevi vardır: 
 

1 - A; 2 - A1; 3 - A2; 4 - B; 5 - B1; 6 - B2; 7 - S; 8 - S1. 

A, A1, A2 neden işlevi rolünü oynar. 

B, B1, B2 sonuç işlevi rolünü oynar. 

S, S1'in güven işlevi vardır. 

2, 4 ve 7 fonksiyonlardır, 1, 5 ve 6 durumlardır ve 3 ile 8 

arasında bir süreç yazışması vardır. 
 

Matematiksel değerlendirme: 
 

Kısırlık - 0 

Çocuğun doğumu - (+1) 

Boğa - (-1) 

Boğaç'ın boğayı yenmesi - (+1) 

Lanetlenme - (-1) 

Boğaç'ın vurulması - (-1) 

Hızır - (+1) 

Anne sütü, dağ çiçeği - (+1) 

0 - (+1) x (-1) + (+1) = (-1) ∙ (-1) 
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2 = (+1) + (+1) 

 

Artzamanlı ve eşzamanlı sonuçlar elde edilen denklemde aynıdır. 

Hem "Boğaç hem de "Deli Dumrul" boyları arasında işlevsel bağlantı 

vardır. 
 

"Salur Kazan'ın evinin yağmalanması” boyunun matematiksel-

morfolojik analizi: 

 

Yapı: "Salur Kazan'ın evinin yağmalanması boyu"nun matematiksel-

morfolojik bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve işlevleri, boyun 

birbiriyle ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi. 

 
Boyun morfolojisi: 

 

Uruz'un gelişme dinamiği sıfırdır. 

Av (durum) 

Kazan han - (+1) 

Tutsaklık (olumsuz durum) 

Uruz - 0 

Annesi - 0 

Şökli Melik - (-1) 

Karaca Çoban (+1) 

Uyku (neden) 

Yurt, su, kurt, köpek (sembol) 
 

Bu kahramanlık seviyesi için katsayılar 0 ve 1'e eşittir. Pozitif 

katsayılar 2'ye eşittir. Uruz'un kahramanlığı sıfırdır. Şökli Melik'in 
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kahramanca katsayı negatif -1'dir. Matematiksel denklemin cevabı -1: 

(0 x 1) = 0; (-1) x (+1) x (+1) = - 1. 

 

"Kazan bey'in oğlu Uruz bey'in tusak olduğu boy"un 

matematiksel ve morfolojik analizi: 

 

Yapı: "Kazan bey'in oğlu Uruz bey'in tusak olduğu boy"un  

matematiksel-morfolojik bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve 

işlevleri, boyun birbiriyle ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi. 
 

Boyun morfolojisi: 

 

Uruz'un boydaki gelişme dinamiği negatif -1'dir. 

Divanhana (çelişki) 

Av (durum) 

Kazan han - (+1) 

Uruz - (-1) 

Burla hatun - (+1) 

Boyda pozitif katsayılar 2'dir. 

Matematiksel denklemin cevabı çelişki için sıfırdır ve bu 

durumda 2'ye eşittir: (+1) + (-1) = 0. (+1) + (+1) = 2. 

 
"Salur Kazan tutsak olup oğlu Uruz çıkardığı boy"un 
matematiksel-morfolojik analizi: 

 

Yapı: "Salur Kazan tutsak olup oğlu Uruz çıkardığı boy"un  

matematiksel-morfolojik bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve 

işlevleri, boyun birbiriyle ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi. 
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Boyun morfolojisi: 

 

Boyda Uruz'un gelişim dinamiği olumlu 1'dir. 

Av (durum) 

Uyku (neden) 

Tutsaklık (olumsuz durum) 

Kafirler - (-1) 

Uruz - (+1) 

Kuyu (işlev) 

Kazan - (+1) 

Baba-oğul kavgası (sebep). Burada Kazan han'ın işaretiyle 

Uruz'un işareti aynıdır. 

Her ikisinin de matematiksel işaretlerinin toplamı + 2'ye eşittir. 

(-1) x 1 + 1 = 0 

Zafer (+) 

Her üç boyda da Uruz ile ilgili matematiksel katsayılar (0, -1, 

+1), cevapların toplamı sadece 1'dir. 

 
"Bekıl oğlu Amran'ın boyu"nun matematiksel-morfolojik analizi: 

 

Yapı: "Bekıl oğlu Amran'ın boyu"nun matematiksel-morfolojik 

bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve işlevleri, boyun birbiriyle 

ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi. 

 
Boyun morfolojisi: 

 

Divanhana (çelişki) 

Av (durum) 
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Bekil - (0) 

Bayındır han - (0) 

Amran - (+1) 

 

Boydaki 4 kişinin (takur dahil) kahramanca işlevi sıfırdır. Amran'ın 

işlevine hazırlanmayı amaçlar. Katılımcıların boy katsayıları aşağıdaki 

gibidir: 

 

Kazan - (-1) 

Tanrı - [+1) 

Tekur - (-1) 

Amran - (+1) 

Kafir - Amran + Allah eşitliği, kafirin İslam'a geçmesiyle biter, 

yani kafirin (-1) işareti pozitif olur. x = (-1) ∙ (-1) + (1 + 1); x = 

3. 

Bekil'in formülü: 

x = (+0) ∙ (-1) - (+0) ∙ (-1) = 0. Bekil'in cesareti bacağını 

kırmakla sonuçlanır (yani Bekil'in cesareti sıfırdır). 

 
"Uşun Koca oğlu Segrek'in boyu"nun matematiksel-morfolojik 

analizi: 

 

Yapı: "Uşun Koca oğlu Segrek'in boyu"nun matematiksel-morfolojik 

bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve işlevleri, boyun birbiriyle 

ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi. 

 
Boyun morfolojisi: 

Divanhana (çelişki) 
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Baskın (durum) 

Tutsaklık (durum) 

Egrek (- 0) 

Segrek (+1) 

Tekur (-1) 

 

Boyda Eğrek'in kahramanlığı sıfırdır. Onun kahramanlık katsayısı eksi 

1'e eşittir. Tanımadığı kardeşiyle savaşmak için gönderildikten sonra 

kahramanlığı pozitif 1'e dönüşür. 
 

x = (-1) + (+1) ∙ (-1). 

x = -2 

 

"Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü boy”un (“Matematiksel 

Tepegöz”) matematiksel-morfolojik analizi: 

 

Yapı: "Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü boy"un matematiksel-morfolojik 

bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve işlevleri, boyun birbiriyle 

ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi. 

 
Boyun morfolojisi: 

 

Tepegöz ile Oğuz arasında bir çatışma var. 

Tepegöz - (-1) 

Basat - (+1) 

Basat'ın (toprak) kökeni = Kaba ağaç + Gogan Aslan (gök). 
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Çözümün sıfıra eşit olduğu meselede, parantez içindeki rakamlar 

birbiriyle çeliştikleri için eşit değildir. Tepegöz'ü öldürdükten sonra 

Basat onun yüzüğünü parmağına takar, negatif gücünü kazanır. 
 

x = (-1) ∙ (+1) 

x = (-1) 

 

Şeki'nin Cumakend bölgesinde Pir Dede ziyareti sırasında Ejderha 

Taşı ile ilgili efsane şöyle der: “Ejderha, Pir Dede ile sözleşme yapar. 

Pir Dede ona her gün bir koyun verir. Bir gün Pir Dede'nin koyunu 

tükenir. Ejderha ondan koyun istediğinde oğlunu verdi. O sırada Tanrı 

gökten bir koyun indirdi ki Pir Dede oğlu yerine bu koyunu versin. 

Buna dayanamayan Pir Dede ejderhayı taşa çevirir” (Suleymanova, 

L., 2007: 90). 

 
"Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü boy"da, Tepegöz ile Oğuz ili 

arasındaki tartışma, Dede Korkut'tan günde 2 kişi ve 500 koyun 

istemesiyle sona erer. Boyda, Oğuz vilayetinde 4 oğlu olanın bir tane 

verdiği, üç tane kaldığı, üç oğlu olanın bir tane verdiği, iki tane 

kaldığı, iki oğlu olanın bir tane verdiği, bir tane kaldığı gösteriliyor. 

Böyle bir soru oluşur. Tepegöz yıl boyunca Oğuz vilayetinden kaç kişi 

yedi? Bundan sonra boyda Kapık'ta bir adamın yaşadığı, onun da iki 

oğlunun olduğu tasvir olunur. "Bir oğlunu verdi, diğeri kaldı ve nobet 

dolanıp ona geri döndü” (Kitab-i Dede Korkut, 1978: 117). Bu tasvir 

çemberin bittiğini gösteriyor. "Kitab-i Dede Korkut"ta 366, 32, 24 gibi 

antropomorfize edilmiş adetler vardır ve bunlar diğer destanların 

anahtarı olabilir. Çemberin 360 dereceden ve yılın 366 günden 
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oluştuğunu bilirsek yukarıdaki duruma göre 360 adedinin ¼, ⅓, ½ 

parçalarının 90, 120 ve 180'e eşit olduğunu ve toplam 390 olduğunu 

görürüz. 366 + 24 formülüyle elde edilen adedi kontrol edersek, elde 

edilen 390 cevabı, yılın yaklaşık ¼, ⅓, ½  kısımlarının toplamı ile 

çakışacaktır. Fakat 366 adedinin ¼, ⅓, ½ kısımlarının doğru şekilde 

91, 122, 183'e eşit olduğunu ve toplamın 396 olduğunu görüyoruz. 

366 + 32 formülüyle elde edilen adedi kontrol edersek, 396'nın 

yaklaşık olarak 398'e eşit olduğunu görürüz. Tepegöz'ün Oğuz ilinden 

bir yıl içinde 398 veya 390 (788) kişiyi yediği sonucuna varılabilir. 

360 dereceyi güne dönüştürsek ve 366 günün üstte eklersek, eğer 

toplarsak, 732 olacaktır. 788 ile bu aded arasındaki farkın şartlı olarak 

56 olduğunu görüyoruz. Boydaki olaylara uygun şekilde Oğuz 

dünyasının çevresinin 56 (42 + 7 + 7) şartlı adedinde tamamlandığını 

varsayıyoruz. Boyda Tepegöz Kaos'u temsil eder. Oğuzlar’ı yok eden 

güç odur, işareti sıfırdır. Basat, kozmosu geri yükler, onun mekânı 

topraktır ve 1 rakamını işaretler. Oğuz ili sürekli hareket halindedir, 

kendini düzenler ve arttırır. 2 rakamıyla yerlebir edilmiş Oğuz ili 1 

rakamı ile kendini geri yükler. "Kitab-i Dede Korkut"ta, Tepegöz'ün 

Oğuz'dan 2 kişi ve 500 koyun talebi, biçimsel mantığın hükmüyle 

doğrulanmakta ve bunun sonucunda, Oğuz dünyasının yıkılışının 

(Türk Kıyameti) tarihsel-başlangıç koşullarının epik düşüncede 

yaşandığını göstermektedir. 
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"İç Oğuz’a Dış Oğuz âsi olup Beyrek öldüğü boy"un 

matematiksel-morfolojik analizi: 

 

Yapı: "İç Oğuz’a Dış Oğuz âsi olup Beyrek öldüğü boy"un 

matematiksel-morfolojik bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve 

işlevleri, boyun birbiriyle ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi. 

  
Boyun morfolojisi: 

 

Yağmalama (durum) 

Düşmanlık (çelişki) 

Kazan - (+1) 

Aruz - (-1) 

Beyrek - (+1) 

Dış Oğuz (-) 

İç Oğuz (+) 

 

Boyda iki çatışma var - Beyrek ve Aruz, İç Oğuz ve Dış Oğuz. 

Dolayısıyla, boyda cevabı sıfır olan iki eşitsizlik vardır: Beyrek (+1) 

ve Aruz (-1), (+1) - (-1) = 0; İç Oğuz (Kazan) - Dış Oğuz (Aruz)  (+1) 

- (-1) = 0. Sıfır sınırına yaklaştıktan sonra Oğuz ili tekrar birleşir. Bu 

boyda Baybura'nın oğlu Bamsı Beyrek'in geometrik figürünün ters 

izdüşümünü görüyoruz. Kazan han'ın evinin yağmalanmasını A 

başlangıç noktasıyla, Aruz'un yağmaya gelmediğini, Beyrek'ı 

öldürmesini B noktasıyla işaret edecek olursak, Kazan'ın kaosu 

ortadan kaldırmasıyla bu üçgen S noktasında son bulur.  
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“Kam Böre’nin oğlu Bamsı Beyrek’in boyu”nun matematiksel-

morfolojik analizi: 

 

Yapı: “Kam Böre’nin oğlu Bamsı Beyrek’in boyu”nun matematiksel-

morfolojik bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve işlevleri, boyun 

birbiriyle ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi. 

  
Boyun morfolojisi: 

 

Bayındır han’ın toplantısı (durum) 

A - Baybura Bey'in oğlunun dileği 

B - Beylerin alkışı 

A1 - Baybecan bey'in kız dileği 

B1 - Beylerin alkışı 

B2 - Beşik kesme 

A + A1 = B + B1 

A'nın değeri 1 ve A1'in değeri 1'dir. 

A + A1 = B2. 1 + 1 = 2 

S - Bezirganların soyulması (durum) 

G – Beyrek’in kahramanlığı (işlev) 

G - Ad koyma (işlev) 

D - Yarış (durum), D1, D2, D3 

D = D1 + D2 + D3 

Elçilik (görev) 

Evlenme (işlev) 

Tutsaklık (çatışmanın nedeni) 

Bezirganların Beyrek’i araması (görev, durum) 
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Tutsaklıktan kaçış (sonuç) 

Beyrek - (+1) 

Banıçiçek - (+1) 

Kazan han - (+1) 

(+1) + (+1) + (+1) = 3 

Şökli Melik - (-1) 

Yalancı oğlu Yalıncık - (-1) 

(-1) - (-1) = 0 

Beyrek ve Yalıncık arasındaki çelişki (+1) + (-1) = 0 

Oğuz ve Bayburt kalesi’nin beyi arasındaki çelişki 

(+1) + (-1) = 0 

Sıfırların ve pozitif işaretlerin katsayıları eşittir (3 sıfır ve 3 bir) 

Beyrek’in boyunun matematiksel formülü: 

1 + 1 = (+1) + (+1) + (+1) 

2 = 3 

(+1) + (+1) + (+1) ≠ (0) + (0) + (0) 
 

Beyrek'ın geometrik figürü şu şekilde elde edilir: Beyrek'in 

doğuşundan beylerin alkışlarıyla kahramanlık yapmasına kadar geçen 

dönemi (16 yıl) başlangıç A noktası, kahramanlıktan düğün 

gerdeğinin yapılmasına kadar olan dönemi B, Beyrek'in gerdekten 

kaçırılmasından tutsaklığa kadar olan dönemi (16 yıl) S ile 

gösterirsek, 32 derecelik bir üçgen elde edildiğini görüyoruz. 32 

derecenin matematiksel değerinin 9 (Mammadlı İ., 1993: 90 - 94) 

olduğunu bilirsek ve 9 rakamının tanrının işaretini belirlediğini 

düşünürsek, Beyrek'in kadim totem tanrının kahramanca 
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(antropomorfize edilmiş) imajını bünyesinde barındırdığı sonucuna 

varabiliriz. Üçgenin A ve S noktalarını yarım daire ile birleştirirsek, 

kozmos ve kaos yaratan gökyüzünün kubbesinin elde edildiğini 

görürüz. 16 yıllık kaosun ardından Beyrek, Oğuz'da kozmosu restore 

etmeye gelir. Kaos'ta Beyrek’in matematiksel katsayısı sıfırdır (4 = 0) 

ve uzaydaki katsayısı 1 (5 = 1) ile gösterilir.  
 

“Kanglı Koca oğlu Kan Turali’nin boyu”nun matematiksel-

morfolojik analizi: 

 

Yapı: “Kanglı Koca oğlu Kan Turali’nin boyu”nun matematiksel-

morfolojik bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve işlevleri, boyun 

birbiriyle ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi.  

 
Boyun morfolojisi: 

 

Kan Turali (+1) 

Kan Turali'nin kahramanlığı - 3 

Selcan hatun (+1) 

Selcan hatun’un kahramanlığı - 1 

1 + 1 = 2 (Kan Turali ve Selcan) 

1: 1 = 1 (Deneme) 

3a = 1b (Kan Turali’nin 3 kahramanlığı (a) Selcan’ın bir 

kahramanlığına (b) eşittir). 

3 + 1 = 4; 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 4 rakamının iç toplamına göre 

boydaki kısımların sırası 10'dur. Aşağıdaki gibi 

düzenlenebilirler: 
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1. Kanglı Koca’nın oğlu Kan Turali ile evlenmesi hakkındaki 

konuşması; 

2. Oğlu için kız arayan bir baba; 

3. Kan Turali'ye bir kız bulmak ve oğluna tekurun durumunu 

bildirmek; 

4. Kan Turali’nin gezisi;  

5. Kan Turali ile tanışma; 

6. Kan Turali'nin hayvanlarla savaşı; 

7. Selcan hatun'un onu beğenmesi, Kan Turali'nin kızı alıp 

Oğuz'a gelmesi; 

8. Tekurun onları takip etmesi; 

9. Kan Turali ve Selcan'ın onlarla savaşı; 

10. Kan Turali'nin Selcan hatun'u test etmesi. 

 

Görülebileceği gibi, boyda matematiksel formül olmamasına rağmen, 

olayların sırası oradaki rakamların iç toplamı ile eşittir. 

 
"Kazılık Koca oğlu Yigenek’in boyu"nun matematiksel-
morfolojik analizi: 

 

Yapı: "Kazılık Koca oğlu Yigenek’in boyu"nun matematiksel-

morfolojik bileşenleri, etkileşimleri, durumları ve işlevleri, boyun 

birbiriyle ilişkisi ve boyun genel içeriğinde birleşimi.   
 

Boyun morfolojisi: 

 

A – Kazılık Koca'nın dileği ve Düzmurd kalesi’ne saldırı 

B - Arşun oğlu Direy'in zafer kazanması 
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A ≠ B 

Tutsaklık (durum) 

A1 – Yigenek’in büyümesi 

A2 - babasını kurtarmaya gitmesi 

Durum A1 - A2 fonksiyonunu yaratır. 

Uyku (neden). Uyku, kavgayı uyarıcı verir. 

Kavga (durum) 

Yigenek - (+1) 

Arşun oğlu Direk - (-1) 

Kazılık Koca - (+1) 

Oğuz kahramanları - (+24) 

 

Oğuz ile Düzmurd kalesi arasında çelişki var. Boyda 24 Oğuz 

Beyi’nin kahramanlığı sıfıra eşittir. Kazılık Koca’nın 

değerlendirilmesi sıfır olmasına rağmen, sonunda pozitif 1'e 

dönüşüyor. Bu nedenle Yigenek'in pozitif işareti ile Kazılık Koca’nın 

pozitif işareti toplanabilir ve pozitif 2 olur. Boydan da görülebileceği 

gibi, Yigenek’in pozitif işareti Arşun oğlu Direy'in negatif işaretiyle 

toplanmaz, negatif 1 işareti sıfıra eşittir (1 - 1). (Kitab-i Dede Korkut, 

1978) 

 

"Kitab-i Dede Korkut" destanının temelinde Oğuz miti durur. 

 

4. "Oğuz Kağan" destanının matematiksel-mitolojik yapısı 
 

Oğuz mitinin temelinde su, ağaç, ışık ve toprak unsurları vardır. 

Oğuz'un doğumu, Ay hatun’un çadırına düşen ışın ile bağlantılıdır. Bu 

eski bir mitolojik dünya görüşüdür. Bu mitolojik motifin dayandığı 



M A T E M A T İ K S E L  M İ T O L O J İ  | 83 

 

 

Oğuz mitine dayalı arketipler vardır - eski çağlardan kalma mitolojik 

metinler. Bu mitolojik metinlerde Ay hatun'u - Humay'ı bir ağaç kültü 

telafi ediyor. Bu tesadüfi değildir. Erken mitolojik zamanlarda, ağaç 

Humay'ın öznitelik olarak kabul edildi. Eski Hakaslar bile 

kayınvalidenin Humay ile cennetten indiğine inanıyordu. Hakas miti, 

Tugla ve Selenga nehirlerinin Garagorum Dağları'ndan aktığı 

Kumlanço adlı yerde bir kayın ve huş ağacının büyüdüğünü söylüyor. 

Ağaçlar büyüdükçe müzikal sesler çıkarmaya başladılar. Her gece bu 

ağaçlara bir ışık huzmesi düştü. Bir gün ağaçlardan birinin göbeği 

büyüdü ve bir dağ büyüklüğüne kadar şişti. Oradan bir kapı açıldı ve 

içinde beş çadır ev belirdi. Her evde bir çocuk vardı. Uygurlar, bu 

çocukların tanrılar tarafından gönderildiğini düşündüler, onları aldılar 

ve sakladılar. Onlara Sungur Tekin, Kutur Tekin, Tukak Tekin, Ur 

Tekin, Bugu Tekin (Valiyev, K., 1987: 14) isimleri verildi. Bu mitten, 

eski bir Hakas huş ağacından doğduğu da açıktır. V. V. Radlov'un 

Hakas'tan toplanan örneklerinde ayrıca “iki kutsal akçaağaç var. Biri 

erkek, diğeri kadın. Bu ağaçlar, Ülgen baba ve Humay anne'den 

doğduğumuzda yaratıldı” söyleniyor (Valiyev, K., 1987: 68). Burada 

Oğuz miti ile Hakas miti arasında bazı paralellikler kurmak 

mümkündür. Oğuz ve ilk Hakaslar, Ay hatun’un ve Humay'ın temsil 

ettiği ağaca ayın düşmesinden sonra doğmuştur. Her iki mitte de ağaç 

kültü baskın bir konuma sahiptir. Oğuz'un şecere üçgeni de aşağıdan 

yukarıya bir ağacı andırıyor. 

Macar bilim adamı Y. Nemet Oğuz kelimeyi parçalar halinde 

açıklıyor. Ona göre "ok" bir kabile, boy anlamına gelir, "z" çoğul bir 
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sonektir. Anlamı, Oğuz boyları demektir. Antik çağda "ok"un boy 

anlamına yakın olduğu bilinmektedir. Oğuz miti bile, Oğuzların 

bulduğu yay ve okun üç kısma ayrıldığını ve her birine bir aşiret tahsis 

edildiğini göstermektedir. Göytürk devletinin de 10 boydan oluştuğu 

ve bu 10 boya 10 ok denildiği tarihsel verilerden anlaşılıyor. Oğuz 

oğullarını gri ok ve üç ok olarak ikiye ayırdı (Alekberova, U. G., 

2008: 25). 

M.Ö 209'da Çinlilerin Mao-tung dediği Mete iktidara geldi. Hun 

İmparatorluğu'nun zamanında sağ ve sol olmak üzere iki kola ayrıldığı 

ve 24 komutan tarafından yönetildiği bilinmektedir (Alekberova, 

U.G., 2008: 26). Oğuz adı ilk olarak 7. yüzyılda Yenisey yazıtlarında 

bulunmuştur. Barlık Nehri kıyısında bulunan bu kitapta şöyle 

yazılmıştır: Öz Yigın Alp Turan altı Oğuz budundan (halkından) üç 

yegirmi (yaşımka) adırıldım (onüç (yaşında) Öz Yiğın Alp Turan altı 

Oğuz aşiretinden ayrıldım) (Alekberova, U. G., 2008: 27). Bu ilginç 

bir olgudur. Öncelikle 7. yüzyılın ilk yarısında Oğuzların altı, aynı 

yüzyılın ikinci yarısında ise Oğuzların Tula Nehri kıyısında 9 aşiret 

olduğu varsayılır. Kul-Tekin ve Bilge Kağan'ın yazıtlarındaki "üç 

Oğuz ordusu" ifadesi de onların üç ve altı olmak üzere ikiye 

ayrıldığını düşünmek için sebep verir (Alekberova, U. G., 2008: 27). 

Bu bir dereceye kadar "Cami at-Tavarih"de bildirilmiştir. 24 boydan 

oluşan Oğuz boylarının Oğuz han’ın altı oğlundan geldiği 

yazılmaktadır. El yazmasındaki ilginç bir gerçek, dört boyun her 

birinin ortak bir onguna sahip olmasıdır (Alekberova, U. G., 2008: 

28). Yani 24 boyun 6 ongunu olmuş, bir ongun 4 onguna birleşikti. 
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Böylece yukarıda bahsedilen 6 Oğuz boyu’nun büyük bir aşiret birliği 

olduğu ortaya çıkıyor. Bu gerçek, F. Sümer tarafından da 

doğrulanmaktadır. "Bu gerçek, eski zamanlarda 24 Oğuz boyu’nun altı 

boy olarak yaşadığını göstermektedir" (Faruk, S., 1992: 28). İlk 6 

Oğuz boyları Oğuz (Türkmen), Uygur, Kıpçak, Kanglı, Karluk ve 

Kalaç'tır. F. Sümer, bu kavimlerin Oğuz han’dan “Oğuz Kağan” 

destanının oluşum dönemine kadar oluştuğunu söyler (Faruk, S., 

1992: 346).  

6 Oğuz boyunun her birinin 4 boydan oluşması bir başlangıç olayıdır. 

Ancak, eski zamanlarda bu bölümün 3 ve 5 boydan oluştuğu 

yadsınamaz. Örneğin F. Sümer, on okların, her biri 5 kabileden oluşan 

iki büyük kabilenin birleşmesi sonucu oluştuğunu gösterir (Faruk, S., 

1992: 35). Tarihi kaynaklar ayrıca, peçenek kabilelerinin on oklar’ın 

bir veya daha fazla kolu olduğunu, kısacası, on oklar’ın peçeneklerin 

aşiret birliği olarak anlaşıldığını belirtir. F. Sümer yazar ki bu 

peçenekler, 24 Oğuz boyundan biri olan peçeneklerle aynı teşekkülde 

değildir (Faruk, S., 1992: 54). 

Böylece Oğuz iktidar hiyerarşisinin ilk rakamlarının tarihsel 

gerçeklerde korunduğunu görüyoruz. Bu rakamlar, onun soyunun 

halefleri olan 6 oğluyla ilgiliydi. Oğuz, oğlanlarının yolculukta 

buldukları yayı ve oku üçe böldü ve yayı bulanlara güc ve oku 

bulanlara vasallık (tabilik) verdi. Her oğlunun 4 aşireti yönetmesi de 

bu gücün bir göstergesiydi. Oğuz han'ın oğullarının bulduğu yay ve 

oku  üç parçaya bölerek onlara sembol gibi vermesi 1038'de Nişabur'a 

giden Toğrul Bey'in kiyafetinde yansımıştı. Milli kıyafeti ile birlikte 
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kolunda bir yay ve kemerinde üç ok vardı (Faruk, S., 1992: 68). Bu 

hükümete itaat olarak anlaşıldı. Türkmen geleneğine göre ok 

göndermek davet anlamına geliyordu. Karşı taraf oku kabul edip 

büyük hediyelerle toplantıya gittiyse arkadaş olarak kabul edilirdi.  

Böylece, atalarımızın sayı sistemi hakkında temel bir bilgiye sahip 

olmaları, tarihsel süreçlerin sonucuydu. O, Oğuz'un oğullarının 

sayısını fark edip 10 adedini topladıktan sonra görece başka 

hesaplamalar yapmayı öğrendi. Oğuz'un her bir torundan 6 sonucu 

olduğunu ve Oğuz'un şeceresinin zihninde gelişerek 12 ve 24'e kadar 

uzandığını da biliyordu. Oğuz hanedanının temelini oluşturan 7 sayısı 

olduğunu görüyoruz (1, 2, 3, 4, 6, 12, 24). 

Oğuz mitinin ana rakamları 1, 2, 3, 4, 6'dır. Bu rakamların taşıdığı 

bilgi yükü geniş bir kapsama alanına sahiptir. "Oğuz'dan 366 alp er, 

24 sancak beyi, 32 büyük sultan çıktı” ifadesindeki şifreli bilgiler 75 

№-li “Atasözleri”nde gizlenmiştir. Araştırma ruhuna uygun olarak, bu 

kodlamaya bir sayı eklemeyi planlıyoruz. Yani "Oğuz'dan 7770 

(7777) deli, 366 alp er, 24 sancak beyi, 32 büyük sultan çıktı" şeklinde 

düzeltmeler yapmak istiyoruz. 32 büyük sultanın açılışını Oğuz'un 

sonuç sayısının (24) üstte 4 (torun), 3 (oğul) ve kendisini ekleyerek 

açıklıyoruz. İşte 32 idealleştirilmiş adet. Oğuz'dan sonra hüküm süren 

padişah sayısı belki 32'dir. R. Gafarlı'nın 32'ye yaklaşımı da ilginçtir. 

Onun tarafından sunulan 1 + 6 (3 + 3) + 24 (6 × 4) = 31 cevabı 32 

sayısına eşit olduğu varsayılır (Gafarlı, R., 1999: 388). Onun 1 + 6 

modeli Azerbaycan masallarında kendini kanıtlıyor. "Yedi Kardeş ve 

Bir Kız Kardeş" masalında bu modele uygun olarak 7 = 1 formunu 
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görüyoruz (Azerbaycan masalları. 5 ciltte.  I cilt, 2005: 123 - 130). 

Yazarın bu sonucu, "Dede Korkut"taki Deli Dumrul'un köprüden 

geçenlerden 33 akça almasının içeriğini ortaya çıkarabilir. 33'ün 

anlamı yazarın bahsettiği kadın meleklerin sayısını (2) 31'in üstte 

gelerek açıklayabiliriz. Dikkat edersek tespih sayısı 33'tür. Bu sayı, 

Deli Dumrul'un da aralarında bulunduğu 33 eski tanrı ile ilgili olabilir. 

Lamaist mitolojisinde Hormuzd'ün başını çektiği 33 tanrı vardır 

(Неклюдов, С. Ю., 1981: 50). S. Y. Neklyudov bu sayının değişken 

olduğunu, tanrıların sayısının 9 ve 99 olduğunu düşünüyor 

(Неклюдов С.Ю., 1981: 50). Tuvalılar bile gökyüzünün 9, 18, 33 ve 

99 katmandan oluştuğunu düşünürler (Неклюдов, С. Ю., 1981: 192 - 

193). 

Araştırmacı İsmet Aslanov'un "Kız Kulesi'nin Sırrı" başlıklı 

makalesinde 32 rakamı ile ilgili ilginç bir gerçekle karşılaşıyoruz. 

Yazar, Kız Kulesi'nin girinti sayısının 32 ile ilgili olduğunu belirtiyor. 

32 adedinin insan beynindeki üç denge organı sayısıyla çarpılmasıyla 

elde edilen hasılın Allah'ın ismini gösterdiğine, Rusya'da yayınlanan 

İslam Ansiklopedisi’nde ise Tanrı'nın 96. isminin Bakı olduğuna 

dikkat çekiyor. Gerçekten de Kız Kulesi'ne baktığımızda 9 ve 6 

rakamlarını, yanı sıra b ve g harflerini görebiliriz. 

Oğuz mitinde doğrudan ve dolaylı olarak yer alan rakamlar 1, 2, 3, 4, 

6, 12, 24, 72 ve 288'dir. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 72 ve 288 rakam ve 

adetlerinin an = an-3  an-2 her bir sınırı, ondan önceki (n> 4) 2. ve 3. 

sınırın hasılına eşittir ve a1 = 1, a2 = 2, a3 = 3, a4 = 4 matematiksel 

düzenliliğine göre 1, 2, 3, 4 rakamlarının 3. sırası 2 ile çarpılır, alınan 
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hasıl önceki rakam ile çarpılır ve limitlerin sırası geometrik olarak 

artırılır.  

"Kitab-i Dede Korkut" boylarında sık sık 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 32 ve 

366 rakam ve adetleriyle karşılaşıyoruz. Bu boylar, bu adetleri içeren 

Oğuznâme’lerdir. Dede Korkut'u tek, bir, bilgilerdeki "Resul 

aleyhisselam'ın zamanına yakın Bayat boyu’ndan bir er koptı" 

enformasyonundaki Dede Korkut'u  tek ve vahit olarak kabul etsek, 

Oğuzların ikiye bölündüğünü, destan varyantlarının 6, 12 ve 

muhtemel 24 boydan oluşmasını düşünürsek, o zaman bu destanlarda 

başka adetlerin de katılımı mümkün sayılabilir. 

Oğuz soyağacının yayılma yönüne bakarsak, belli bir açı altında 

gittiğini göreceğiz. Oğuz'un eşi ve oğluyla bir açı oluşturması, daha 

sonra gelişerek, oğullarının, torunlarının sağa ve sola genişlemesiyle 

yeni açılara dönüşmüş ve bu açılar kendi eksenleri doğrultusunda 

üçgenler haline gelmiştir. Sonunda 7 açılı 3, 4, 6 ve 14 üçgenler elde 

edilir. Bunu 7 açılı bir piramidin oturma yerinin uçlarının bir üçgen 

oluşturmasıyla görebiliriz. 

Ortaya çıkan üçgenler herhangi bir sayıda küçük parçaya bölünebilir, 

yani 2 + 1 = 3 (açı), 3 + 1 = 4 (açı), 3 + 3 = 6 (açı), 6 + 6 = 12 (açı), 12 

+ 12 = 24 (açı). Bu üçgenler oğulların, torunların, sonuçların, 

kütüklerin ve yitiklerin sayısını gösterir. 1'den 4'e kadar olan aralıktaki 

sıra artışını 6'dan sonraki geometrik bir artış dizisi oluşturur. 

Piramitteki (üçgendeki) (288) 24'ün 12 kat artmasının cevabını ve 

12'yi 6 ile, 3'ü 2 ile çarpmanın cevabını eklersek 366 adedi elde 
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ederiz. Bu adetler de idealleştirilmiştir. Oğuz'un her üç oğlundan 4 

torunun sayısı 12 + 12'dir (24 torun). Oğuz'un 4 torunundan 6 

sonucunun sayısı 24 + 24 + 24'dür (24 x 6). Sonuç sayısı 144'tür. 

Daha sonra göreceğimiz gibi, sonraki matematiksel hesaplamalar 

1'den 24'e kadar sayı sistemini içerir. 

Oğuz üçgeni 7 açılı bir piramitten oluşur. Oğuz piramitlerinin oturma 

yerlerinin kesişme açılarını birleştirirsek 6 üçgen elde ederiz. Bu 

üçgenler Oğuz çizgisi, oğul çizgisi, torun çizgisi, sonuç çizgisi, kütük 

çizgisi ve yitik çizgisi ile birbirine bağlanır. Bunlar aynı zamanda 

Oğuz'un koordinatlarıdır. 

Yukarıda anlatılan 1, 2, 3, 4, 6 rakamları, Oğuz yaratılış mitinin 

kozmogoninin ayrılmaz bir parçası haline dönüşmesinde rol oynar. O, 

biliş onu kabul edene kadar tekrarlayan bir süreçtir, zaten o, 

efsaneleştirilmiştir, eklemlenmiştir ve unutulmuştur vb. Ama iz 

bırakmadan geçmez. Yaratılış mitinin kendini tekrarlaması da yeni bir 

içerikte ortaya çıkıyor. Genel olarak, Oğuz miti koordinat (koordinat - 

yüzeydeki herhangi bir noktanın konumunu belirleyen bir rakam, 

nizamlama) çizgilerini "Oğuz Kağan" destanında işaretlemeye 

yardımcı olur. Destandaki dünya modelini Oğuz mitinde verilen 

koordinatlarla işaretlediğimizde, destan metninin gelişimini bu 

hacimde dört koordinat üzerinde görüyoruz. İlk koordinat düz bir çizgi 

üzerindedir. Bu çizgide Oğuz iki kadınla evlenir ve ilk daire 

oluşturulur, ikinci koordinat Oğuz tarafından kapatılan bir daire içinde 

(her kadından üç oğlu) düz bir çizgidedir, üçüncü koordinat düz bir 

çizgi halinde kapalı bir daire içinde (her oğlundan 4 torun), dördüncü 
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koordinat düz bir çizgide kapalı çemberin yeniden büyümesinde 

görülebilir (her torundan 6 sonuç). Böylece Oğuz açısının sağ ve sol 

koordinatları koni şeklinde bir Oğuz dünya modeli oluşturur. Yani 

belirli bir zaman ve mekânda dönen Oğuz çemberinin görünen 

tarafları koordinatlardır. 

Oğuz mitolojisine göre piramitlerin oturma yerleri birbirine 

bağlandığında daire şeklinde görünürler. Bu hatlar - piramitler - Oğuz 

dünyasının bir haritasını gösterir. Oğuz dünyasının bu tasviri, Türk 

düşüncesinde dünyanın bir çember içinde olduğunu göstermektedir. 

Bunu Molla Nasreddin'in anekdotlarında bile görüyoruz. 

Fizikte, optik alanında, güneş ışınları ayni mesafede bir ok gibi Yer’in 

tekine iniyor, geri döndüğünde Yer’in yüzeyinde ikiye ayrılır, her 

bölünmüş eksen Yer’in yüzeyinden belirli bir mesafede üçe ayrılır, 4 

eksen Yer’e geri döner vb. Yüzeye her düştüğünde 24 kez parçalanma 

hakkında bilgi var. Bu sayıda kırma ve yansıma, güneş ışınlarının 

belirli bir açıyla düştüğünde oluşur. Güneş ışınları yer yüzeyine her 

yayıldığında, okları uygun olarak 6, 12 ve 24 kez  toprağı deler. Bu 

işlem sonucunda bir eşkenar üçgen elde edilir. 

Eksenin dönüşü ve kırılma yasaları ilk olarak Hollandalı fizikçi ve 

matematikçi Christian Huygens (1629 - 1695) tarafından keşfedildi. 

Onun keşifine göre, düşen kirş, geri dönen kirşten ve geliş 

noktasından yükselen dikey bir düzlem üzerindedir (Myakişev, G. Y., 

Buxovtsev, B. B.,  1994: 88). Ona göre kırılan bir ışın yüksek optik 

yoğunluğa sahip bir ortamdan ayrıldığında, gelen ışın boyunca ters 
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yönde hareket edecek ve bu nedenle α < β haline gelecektir, yani 

kırılan ışın dikeyden uzaklaşacaktır (Myakişev, G.Y., Buxovtsev, B. 

B., 1994: 92). "Tepegöz" masalında da bu fiziksel olguyu, yani 

güneşin ekseninin toprağı delmesini, yerin belirli bir derinliğine gidip 

gelmesini görüyoruz. Masalda aslan sütüyle büyüyen baş kahraman 

İskender'in Tepegöz'ü gözünden vuramaması sonucunda onun bir 

kuyuya (o dünyaya) düştüğünü ve Zümrüt kuşu’nun kanatları üzerinde 

bu dünyaya döndüğünü görüyoruz. "Tepegöz" masalı işlevselliği ile 

diğer masallardan ayrılıyor. Tepegöz'ün yeri yeraltı dünyasıdır, ancak 

yeryüzünde işler. İskender'i büyüden aslan güneşi temsil ettiği için üst 

dünyayı da yansıtır. İskender'in Tepegöz ile savaştığı orta dünya. 

Mağara, yeraltı dünyasını gösterir. Bir kuyu ile mağaradan yer altına 

inmek mümkündür. Hem Tepegöz'ün hem de İskender'in hareket 

yörüngesini inşa edersek, hareketlerinin çarpıştığı orta çizgi düz bir 

müstevi üstte olacaktır. İskender'in güneşten ve üst dünyadan toprağa 

olan yönü de düz hatlıdır. O, masalda, yüzeyden yere kadar aynı 

mesafeyi kat eder. Toprağa kadar olan uzaklık, yeraltı dünyasına olan 

mesafeye eşittir (Biri vardı, biri yoktu… 1976: 69). Burada İskender, 

bir aslandan (güneşten) toprağa delinen bir ok gibi hareket eder, 

Zümrüt kuşu’nun yardımıyla topraktan çıkar ve güneşe doğru uzanar. 

İskender'in ışın şeklindeki bu hareketi fiziksel bir olay olarak Oğuz 

mitinde tekrarlanır (Biri vardı, biri yoktu… 1976: 66 - 69). 

Aynı süreç “Köroğlu” destanında da görülebilir. Türkmen 

"Göroğlu"sunun eski versiyonu, Göroğlu’yu doğuran mitolojik 

varlığın adını "Çambil" olarak gösterir (Mammadov, C., 2007: 185). 
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Bu da Köroğlu'nun dağ ruhundan doğduğunu gösterir. Babası Ali de 

kör bir dağ ruhudur. Köroğlu'nun kahramanlık için Çanlibel'i seçmesi, 

matematiksel düşüncede düz  hattın bir açı oluşturmak olarak 

anlaşılabilir. Böylece Çambil'den yükselen düz hatt (bir anne olarak 

hayal edilen dağ ruhu) Ali Kişi'nin  yaşadığı yere kadar uzanır. Ali'nin 

ölümünden sonra bu hatt bir önceki hatla kesişmedi, ancak belli bir 

açıyla Çanlibel'e uzandı ve bir üçgen oluşturdu. Görüldüğü gibi 

Köroğlu destanı’nda Ali Kişi (A), Köroğlu (B), Çanlıbel (S) noktaları 

geometrik bir figur oluşturmuştur. Genel olarak Köroğlu'nun seferleri 

destanda düz bir hat boyunca yansıtılarak Çanlibel ile bir açı 

oluşturuyor. Bu üçgenler, açılar, çizgiler destanda daire oluşturmaz. 

Bu, destanın düz bir çizgi boyunca gelişimini gösterir.  

"Nahırcı oğlu Ayvaz'ın Masalı"nda da güneş ışığının projeksiyonuyla 

ilgili doğal bir olayla karşılaşıyoruz. Bu masalda Ayvaz, aydınlık 

dünyadan karanlık dünyaya ve tekrar aydınlık dünyaya döner. O 

dünya ile bu dünya arasındaki yolculuk 40 gündür. Bu masalda, 

zaman mesafesi çok kısaltılmış ve 40 sayısının - bütünün (Azerbaycan 

masalları. 5 ciltte. Cilt IV, 2004: 267) içine dahil edilmiştir. 

Melikmammad de 40 gün bu yolu gezer. Burada uzay zamanı ile 

dünya zamanı arasındaki fark 40 güne eşittir. Aynı zamanda 40 tam 

sayıdır. "Aman Hanperi'nin Elinden" masalında Rammal, padişahın 

hazinesini çalan 40 hırsızı 40 gün boyunca 40 karpuzla bulur 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte.  I cilt, 2005: 12 - 13). 

Oğuz soyağacının yan açısı Oğuz üçgenlerine göre tanımlanabilir. Bu 

yan açı 7 kısma ayrılmıştır. Bu bölünme Oğuz'un soyundan gelenlerin 
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sayısına, yani 288'e eşittir. Bu sayıya 72, yani sonuçların sayısını ve 6 

- oğulların sayısını eklersek, 366 adedini elde ederiz. 366 adedi başka 

bir şekilde de hesaplanabilir. 

24 adedi Oğuz boylarının sayısıdır. Daha sonra iki aşiret Oğuz 

birliğinden ayrıldı, 22 Oğuz aşireti kaldı. "Şu" destanında da 

İskender'in saldırısı nedeniyle yurtta kalanların sayısı 22  gösterilir 

(Bahaeddin Ö., 1989: 24). Daha sonra iki kişi aileleriyle birlikte 

onlara katıldı. Bu gerçek, Ebulgazi ve Raşidaddin'in de belirttiği gibi, 

2 halaç kabilesinin 24 Oğuz aşiretinden ayrılmasından farklıdır. Bu 

gerçek, 24 Oğuz boyu’nun 22'den oluştuğu ve halaçların onlara 

katılarak yeniden ayrılması şeklinde anlaşılabilir. İnsan vücudundaki 

organ sayısı da 22'dir. 

1, 2, 3, 4 | 6, 12, 24 

1, 2, 3, 4 | 6, 12, 22 

İlkel insanların tasavvurunda günlerin yeniden canlandığını ve 

kişiselleştiğini yukarıda belirtmiştik. Böylece 366 gün 366 alp olarak 

tasavvur edildi ve 22 adedi kahraman olarak tasvir edildi. 40 adedi bir 

bütündür, toplamı 6, 12, 22'dir (bu rakam aynı zamanda 1, 2, 3, 4, 6, 

24 toplamı olarak da düşünülebilir). 366 ve 22 aynı cins adetler 

olduğu için toplanarak 388 adedi elde edilir. N. N. Nepomnyaşiy ve 

A. Y. Nizowski, "Dünya'nın ve Evrenin Sırları" kitabında 200 milyon 

yıl önce Dünya yılının 385 gün,  gece ve gündüzün birlikte 

uzunluğunun 23 saat olduğunu belirtir (Непомнящий Н.Н., 

Низовский А.Ю., 2000: 10). 215 milyon yıl önce, Dünya'nın Güneş 
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etrafındaki tam döngüsünün süresi 388 gündü ve Dünya'nın kendi 

ekseni etrafındaki hızındaki artış nedeniyle günün uzunluğu 22 saata 

eşit olmuştur. Bu, eski Türklerin temel bir zaman hakkında 

tasavvurlara sahip olmalarına ve bu rakamları mitoloji dönemlerinde 

figuratifleştirilmesini  uygulamaya yardımcı oldu. 

Eski Kızılderililer sayıları oluşturduklarında, ilk ortaya çıkan rakamın 

bir sonraki rakama karşı olduğunu düşündüler. Onlara göre bir ikiye, 

üç dörde, beş altıya karşıdır (Володарский, А. И., 1982: 160). Karşı 

rakamın işareti negatifse, önceki rakam pozitiftir. Negatif işaretli bir 

rakam ile pozitif bir rakamın toplamı kutsal rakamları oluşturur. 

Tavlada kullanılan zarların üzerinde de rakamların çakıştığını 

görüyoruz. 

Sıradan bir tavla ve satranç tahtasında dünyanın matematiksel ve 

mitolojik modelinin inikası, eski atalarımızın kısırlık hakkındaki 

matematiksel bilgilerini de göstermektedir. Bilindiği gibi 64 hanenin 

32 + 32'den oluşması, kadim insanın dünya görüşündeki çelişkilerden, 

içlerinde saklı makro ve mikro dünyaların kodlanmış bilgilerinden, 

sonsuzluğa dair belirgin bilgilerinden oluşmaktadır. Satranç oyununun 

mucidi, padişah tarafından kendisine verilen armağan karşılığında, ilk 

hane için bir buğday, ikincisi için 2, üçüncü için 4, dördüncü için 16, 

dolayısıyla 256, 29906… ve sonsuz sayıda buğday kazanır. Belki de 

eski insan, buğdayların sonsuzluk sayısına uygun olarak 

makrokozmosun da böyle sonsuzluğa sahip olduğunu fark etti. 

Sonsuzluğa giden yolu kısaltmak, ilkel insanın matematiksel 

mantığında ana yeri tutabilir. Bunun nedeni, matematiksel zekasının 
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sonsuzluğun tüm limitlerini tam olarak kabul edememesi ve bu 

karmaşık işlemi basitleştirmeye, aynı zamanda "azaltmaya" 

çalışmasından kaynaklanıyordu. Geometrik bir seri halinde büyümeye 

devam eden ve Oğuz şeceresinin sonsuzluk noktasında yuvarlayarak 

7777'de sabitlenmesi buna bir örnektir. Eski insanların matematiksel 

düşünceleri çok ilginçti. Gündüz ve geceyi gözlemler, olumlu ve 

olumsuzu anlar, Hayır ve Şeri görür ve dünyayı iki kutba böler: hayır 

ve şer. Gece şeri, gündüz de ihayırı temsil ettiğinden, 388 kahramanı 

ikiye böler. 194 iyi cesur, 194 kötü cesur. 7770 adedinin birkaç yıl 

önce nasıl oluştuğunu "7770 nedir?" makalesinde tartıştık. Makalenin 

içeriği, eski insanların matematiksel düşünceleri sonucunda 7770 

adedinin nasıl elde edilmesi hakkında. 75 numaralı "Atasözleri"ndeki 

"Oğuz'dan 366 alpin er, 24 sancak beyi, 32 büyük padişah çıktı" 

kelimelerinin anlamını dikkate alarak eski insan 366 ve 22 adetlerini 

toplayarak, toplamı 2'ye bölerek 40'a çarptı ve biz de üstüne 10 (1, 2, 

3, 4) adedini ekledik, 7770 (Aliyev, R., 1988: 30) adedini aldık. 

Ancak 7777 adedi belirsizliğini korudu. 16 yıl sonra son 7 rakamı 

bulabilecek kadar şanslıydık. 

"Atasözleri"nde 366 - Oğuz'un kahraman torunlarının, neticelerinin ve 

kütüklerinin sembolik sayısını, 24 - günün saatini ve 32 - ayın 

günlerini gösterir. Ayın 32 günden oluştuğuna dair bir takvim miti de 

vardır. "Eski zamanlarda yılın ayı yoktu. Bir vakıt, insanlar yılın 

günlerini karıştırdıklarını gördüklerinde, ayağa kalktılar ve yılın 

günlerini aylara böldüler. Her aya 32 gün veriyorlar. Gri Ayda on dört 

gün kaldı” (Azerbaycan mitolojik metinleri, 1988: 55). Tavla 



96 | R a m i l  A l i y e v  

 

 

oyununda da toplam hane sayısının 32 olduğu ve her oyuncunun 16 

taş kullandığı unutulmamalıdır. İkiye bölünen bu rakamlar, gündüz ve 

geceyi karakterize ediyor. 

Görüldüğü gibi, takvim mitinde, ayların günleri 366 günün eşit 

olmayan bir bölünmesinin sonucudur. Şimdi sayı oluşumunda 366 

günün veya 7770 adedinin rolüne bakalım. 

Mesele 

“Köroğlu” destanının baskılarındaki deli sayısı 7770, 7777'dir. Cevabı 

almakla ilgili rakamları bulun. Veri tabanı 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 

sayılarının değişikliklerinden oluşur. 

Verilen: 1 (Oğuz), 2 (evli kadın sayısı), 3 (her kadından çocuk sayısı), 

4 (her bir çocuktan torun sayısı), 6 (her torundan netice sayısı), 12 (her 

bir neticeden elde edilen kütük sayısı), 24 (her kütükten yitik sayısı). 

Meselenin şartı: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 sayılarını kullanarak modülü alın. 

Anahtar 7 rakamlı. Meselenin çözümünde 1, 2, 3, 4 rakamlarının 

modifikasyonundan kullanılır. 

Meselenin çözümü: x = 7770 (7777) 

1, 2, 3, 4 sayılarının toplamı sadece 10'dur. Oğuz 'un soyundan 

gelenlerin toplam sayısı 288 (son dal), sonuç sayısı 72 (orta dal) ve 

oğul sayısı 6 (ana dal) yani 288 + 72 + 6 = 366'dır. Yani 366'nın cesur 

bir alp olarak görülmesinin nedeni Oğuz soyuyla bağlantılıdır. Oğuz 

soyunda, 24 (Mahmud Kaşgarlı'ya göre 22. Oğuzlardan ayrılan ve 



M A T E M A T İ K S E L  M İ T O L O J İ  | 97 

 

 

Halac aşiretini oluşturan iki aşiret) aşiret ve 288, şecerenin son dalının 

başlangıcını ve sonunu gösterir. 366 ve 22 adetleri aynı cinsli olduğu 

için yani son dalın toplamı ile ana dalın toplamı yani 366 + 22 = 388 

eklenebilir. Oğuz'un şeceresi ikiye bölündüğünden bu rakamı ikiye 

böleriz. 194 İç Oğuz, 194 Dış Oğuz yiğidi. Burada 7 rakamdan oluşan 

sayıların yardımına ihtiyacımız var - ilk on ve dört ondalık sayılara 

(40) 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 (22) sayılarını ekliyoruz ve İç Oğuz'un 

kahramanlarının sayısı olan 194 ile çarpıyoruz. 7760 adedi alınır. 

Üstüne 10 adedini ve toplam anahtar sayısını (7) ekliyoruz. "Köroğlu" 

destanındaki deli sayısı alınır.  

Ters mesele 

Yukarıdaki çözümün doğruluğu ters mesele ile kontrol edilir. Dikkat 

ettiğimizde Oğuz'un soyu büyüdükçe aşağı doğru artan bir hat ile açı 

oluşturduklarını ve sonunda bu açının tamamlanarak üçgene 

dönüştüğünü görüyoruz. 

Verilen üçgen, yedigen Oğuz piramidinin yandan görünüşüdür. Bir 

piramidin tüm yan yüzlerinin alanlarının toplamı onun yan yüzeyinin 

alanı ve tüm yüzlerin toplamı ise piramidin tam yüzeyinin alanı denir 

(Aliyev, R., 2005: 84). 

Görünen parçadaki yitiklerin sayısı 48'dir. Bu, Oğuz üçgenlerinin 

yüzeyinin boyutudur. Üçgenin yan tarafları, Oğuz'un kendisi de dahil 

olmak üzere, neslin sırası olan 7 kısma ayrılmıştır. Soy, 7 açılı 

piramidin görünür üçgenin dikey çizgisini 6 kez keser. Üçgenin alanı, 

oturma yeri yüksekliğinin hasilinin yarısına eşittir. Fakat üçgenimiz 7 
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açılı bir piramidin yan tarafı olduğu için, oturma yeriyle yan tarafın 

birini çarpır ve hasilin üzerine ikinci yan tarafı ve dikey çizgiyi 

geliyoruz. Elde edilen adet çemberin alanına eşittir, yani 48 x 7 + 24 + 

6 = 366. 366, Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünü gösterir. 

Kozmik zamanda milyon, milyar, katrilyon, ... seksilyon vb. 

rakamların uzaydaki şartı işareti Dünya'nın 1, 3, 2, 5, 4… rakamlarına 

karşılık gelir. Tek rakam, kozmik bilinçte “0” rakamının yutulması 

sürecinde oluşur. Zamanla kozmik absorpsiyonun Dünya’da 

tekrarlandığını görüyoruz. Dünya zamanında  rakamın oluşum 

sürecinde, çift rakamlarda (2 ← 1, 4 ← 1, 6 ← 1, vb.) 1'in yutulması 

sonucunda seri sayısının oluştuğunu varsayılamak mümkündür. 

Bilimsel literatürde, Dünya'nın 77 yılının şartı bir uzay gününe eşit 

olduğu bilgisi vardır. Burada da sıfırları yutma sürecini görebiliriz. 77 

yılı 77 milyon, 77 milyar vb. olarak almak doğru olacaktır. "Dünyanın 

Yaratılışı" efsanesinde de 7 777 777 vb. rakamlar bu bağlamda işlev 

görür. 

Soyut uzamsal düşüncede "yıl" kavramı olmadığı düşünüldüğünde, 

kozmik bilinçte milyar kelimesini şartı anlamda düşünebiliriz. Daha 

spesifik olarak, bunu, milyarlarca Güneş ışınlarının Dünya'nın 

yüzeyine düşmesi anlamında antropomorfizmin daha iyi bir özelliği 

olarak alabiliriz (örneğin, mitolojik düşüncede, ışınların kurtla 

bağlantısı antropomorfizasyondur). Çünkü "yıl" kavramı, ancak 

Dünya'nın düşüncesinde ilkin anlamını koruyabilir. Bu kavramı 

mekânsal düşüncede ifade etmek bizim anlayışımızın ötesindedir. 



M A T E M A T İ K S E L  M İ T O L O J İ  | 99 

 

 

Kozmik düşünce, dışarıdan içeriye bakmak, bir olayın derinliğini 

hissetmek ve içindeki ilahi işaretleri görmektir. 

Kozmik düşüncede rakamların oluşumu üç boyutlu zaman 

çevresindedir. Dört boyutlu zaman çerçevesinde, rakamların oluşumu 

daha karmaşık bir süreştir ve kozmik sıfırların ve adetlerin çok sayıda 

olduğunu gösterer. Bu tekrarlayan bir süreçtir.  

"Süleyman Peygamber ve Baykuş" rivayetinde baykuş, her defa 

kendisine gönderilen üç serçeden birini yutar ve 3 üzerinden 1 

rakamını yutma sürecinde çift rakamın 1 rakama bağlantısı gizlenir. 

"İki bardak su bir nafagadır" (bir lokmadır) sözü de ikinin bire eşit 

olduğunu ima eder.  

Döngüsel tekrarlama sürecinin bir sonucu olarak, soğurma süreci 

zamanların yakınsamasının bir sonucu olarak gerçekleşir (uzay ve 

Dünya zamanı - üç boyutlu zaman Dünya zamanını ve 4 boyutlu 

zaman - uzay zamanı gösterir). 4 boyutlu zaman, gelecekteki bilinç 

düzeyine bağlıdır (2 boyutlu ve 1 boyutlu zamanlar geçilen kozmik 

tarihtir). Ayrıca uyku sürecinde de zamanların birleşimini görüyoruz 

(4 boyutlu zaman - ruhun 4 boyutlu zamanda hareketinin ışın 

emisyony, yayılması). Yayılma, bir ark oluşumuyla sonuçlanır. 

Aydınlatma, sabahın erken saatlerinde güneş ışınlarının aniden 

parlamasıyla da (ışın emisyonu, yayılma) gerçekleşir. Uyku da 

sabahın erken saatlerinde görülebilir. Uyku zamanında Oğuz, kurdun 

ışın şeklinde çıkması sonucu anne karnına düşer ve doğar. 
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5. Rakamların şiirsel ve arketipsel yapısı 

Rakam - metafor, rakam - işaret. Rakamların içeriğinde metaforlar 

var. Bu, herhangi bir rakamın sembolizminde de belirgindir. Örneğin, 

4 sadece bir ölüm metaforu değil, aynı zamanda onun bir sembolüdür. 

Kozmik rakamların yapısında, onun etiyolojik özelliği sonucunda 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… 13 vb. rakamlar somut sembollere dönüşüyor. 

Örneğin, 1 - Allah'ın işareti, 2 - o dünya, bu dünya, 3 - aile yapısı, 4 - 

her şeyin sonu, sıfır’ın sonu, ölüm, 5 - Oğuz tanrısı’nın sembolü, 6 - 

şeytanın sembolü, 7 - Tanrı'nın sembolü, 8 - cennette kapı sayısı, 9 - 

Allah'ın sembolü, 10 – Kıyamet’in sembolü, 13 – hayırsız (şer) 

rakamın işareti vb. Böylece metafizasyon, sıfırların emilmesinde 

anahtar bir rol oynar.  

Aynı zamanda, rakamların sembolizmi de onun alegorisine yol açar. 

10 rakamı bir kıyamet alegorisidir. 13 – Hayırsız (şer) rakam, şekil 

olarak kötülüğün bir alegorisidir. Bunlar içerikdeki alegoriyi doğrudan 

gösterir. Dolaylı olarak, rakamların katılımı olmadan, yalnızca 

sıralama ile gizlenen rakamın işaretinin altındaki imgenin taşıdığı 

anlam, alegorinin içeriğini elde edebilir. Çocuk masalında tilki, tilki, 

tünbeki, kuyruk üstte lümbeki (1), ayı aptal  (2), domuz tokmak (3), 

kurt ulavuş (4), çakal çavuş (5), yılan kırbacı (6), kaplumbağa çanak 

(7) sıralamada rakamın taşıdığı sembol, her bir hayvanın alegorik 

sembol işaretidir. 

Rakam - imge. 1 rakamını Tanrı imgesi, yani yalnızlık, babadan ya da 

anneden doğmama, 4 rakamını ölüm imgesi, 6 rakamını şeytanın 
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imgesi, 10 adedini kıyamet imgesi, 33 adedini o dünyanın imgesi, 40 

adedini bu dünyanın imgesi olarak alırsak, "Kitab-i Dede Korkut" ve 

"Köroğlu" destanlarındaki rakam ve adetlerin imge içerikleri mitolojik 

anlayışın başarılı bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk 

folklorundaki sayılama da rakamların içeriği sembollerde yer 

almaktadır. 

Rakamların döngüsü - insan hayatının döngüsel tekrarı, ölüp dirilme, 

1'den 10'a kadar olan döngüsel zaman çevresi, yeni bir zaman 

çevresinin başlangıcı, yapının restorasyonuna yol açar. "Dünya beş 

günlük" ifadesinin arketipal işareti, sahip olduğu milyonlarca milyara 

eşittir. Belki de "Dünya yedi günlük" ifadesinin biçimi, dünyamızdan 

bu yana geçen milyarlarca yılın arketipal bir işaretidir. Böylece, 

rakamların felsefesi dünyanın anlaşılmasına yol açar. 

Rakam - arketip. Bir rakamın arketipi, içeriğinin çok önceki 

içeriğinden, ilkin rakamın imgesinden geçer ve mitolojik rakamın 

sonraki içeriğinde yaşar. Örneğin 5 - tanrı rakamı, 7 - tanrı rakamı ve 

9 - tanrı rakamı düşüncesinde, ilk olmak tek rakamların içindeki 

yalnızca 1 işaretine aittir. 1 rakamı, ilkel tahayyülde kutsallığın 

sembolü olarak oluşturuldu. Öyleyse kutsallık olmasaydı 

bilinçaltındaki 1 rakamının sadece şeklini kesik çizgilerle görebilirdik. 

Bu kesik çizgileri birleştiren şey kutsallıktır. Bu, İslami düşüncede tek, 

Tanrı'nın ilk işaretidir ve kendini tekrar etme özelliğine sahiptir. 33 

rakamı aynı zamanda o dünyanın şartı görünümünü veren ölüm 

imgesinin ritüel bir arketipidir. Bazı ailelerin 3'ten fazla çocuğu olursa 
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son artışın yaşamadığını biliyorum. Burada da iki tane 3 rakamı 33 

adedine eşit kabul edilebilir. 

Arketipik düşüncede rakamların süblimasyon olma süreci.  

Süblimasyon Latince bir kelimedir. Sublimo,  yükseldiyorum anlamına 

geliyor, enerjiyi sosyal açıdan elverişsiz (aşağı) hedeflerden ve 

nesnelerden elverişli (yüksek, yüce) amaç ve nesnelere transfer 

anlamına gelir. Z. Freud'a göre yüceltme (süblimasyon), dini ayin ve 

törenlerin oluşumu, sanatın ve sosyal kurumların, bilimin ortaya 

çıkışı, insanlığın gelişmesidir. Süblimleşme bile insanlaşmanın yüksek 

bir aşaması olarak algılanır (bireyin sosyalleşmesi aynı zamanda 

kültür ve sanatın yüksek bir aşaması olarak algılanır). Süblimleşmiş 

rakam işareti veya süblimasyon süreci, bir durumdan diğerine geçişi 

temsil eder. Süblimleşme, folklorun özelliklerinden biridir. Bu süreç, 

mitolojide daha çok psikolojik bir problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Şer ya da kutsal rakamların evrim sürecindeki karakter 

değişikliği ile bağlantılı olarak süblimleşme süreci, zihinde psikolojik 

olarak ileri geri içerikte yeni bir mitolojik rakamın oluşumunu da 

harekete geçirir. 

Geri içerikte süblimasyon kutsal rakamları oluşturur: 2 ← 1, 6 

← 5, 8 ← 7, vb. 

İleri içerikte gelişmiş süblimasyon: 3 → 2, 5 → 4, 7 → 6 vb. 

İki boynuzlu tanrıların daha sonra tek boynuzlu olarak düşünülmesi de 

süblimleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve düşüncede 1 
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rakamının ortaya çıkışına ışık tutmuştur. Bu nedenle, 1 rakamı 

süblimleşmiş bir rakamdır ve şer rakamın kutsal rakama (1) 

dönüştürülmesini sağlar. Süblimasyon işleminin yutulma ile ilişkili 

olduğu varsayılabilir. Adsorbsiya (yutulma) aynı zamanda yıkım veya 

yok olma anlamına gelir. Şerin yutulması kutsallığın oluşumu için bir 

mücadeledir. 

Kozmik yutulma veya kozmik çoğunluğun süblimasyonu 

(yüceltilmesi) çoktan aza doğru süreçi kendi içinde yansıtır (geriye 

doğru süblimasyon düşüncesi). Örneğin, 1.000.000 (düşüncede soyut 

bir adet) ← 1 (somutlaştırılmış bir rakam). Uzayda 1.000.000.000 vb. 

sıfırlarla ifade edilen soyut sayıda kozmik ışınların gökyüzünde bir 

koni şeklinde aşağıya izdüşümü sonucunda, Dünya düzleminde kırılan 

ışınlar, sıfırların yutulması ile 1 rakamının Dünya'nın düşünce rakamı 

olarak fonksiyonlaşmasına neden olur. "Oğuz Kağan" destanında, 

koninin tepesinde duran Oğuz'un 2 kadın, her kadının 3 oğlu, her 

oğlunun 4 torunu, her torunun 6 sonucu ve her sonuçtan projeksiyon 

olunmuş kırılan ışınlarda sıfırların çok sayıda işaretlendiği sonucuna 

vardık. Bu 100.000.000.000.000.0000'dir (yani bu soyut bir 

1.000.000.000.000.000'dir). 

Azdan çoka doğru bir süblimasyon örneği, "Oğuz Kağan" 

destanındaki rakamların mitolojik kutsal rakamlarla (366, 32, 24 vb.) 

birlikte 7777'yi oluşturmasıdır. Burada süblimasyon, rakamların 

antropomorfik doğasının (rakamın imgesi) (rakam halinden kahraman 

haline geçiş) sonucudur. 
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Rakam yaratıcılığı kozmogenezdir ve uzay zamanında (1) milyon, (2) 

milyar, (3) katrilyon, (4) katrilyar vb. rakamların Dünya'daki şartı 

işareti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vb. şeklindedir, rakamlara karşılık gelir. 

Sıfırların yutulması sonucunda kozmik bilinçte tek rakam oluşur. Biz 

Dünya zamanında kozmik absorpsiyonun tekrarlandığını görüyoruz. 

Uzaydaki yapısal rakam kavramının içeriği, içerik olarak Dünya'daki 

yapısal kavrama karşılık gelir. Dünya'daki insan vücudu parçalarının 

sayısını hesaplarsak, bu, uzaydaki sayı kavramının yapısına karşılık 

gelmelidir. Molla Nasreddin mantığa dayanarak anekdotunda eşek 

kıllarının sayısının gökyüzündeki yıldız sayısına eşit olduğunu 

söylüyor. Tanrı isimlerinin oluşumu aynı zamanda arketipsel 

işlevlerinden de kaynaklanmaktadır - merhametli, şefkatli, Cabbar, 

Fattah, Kadir, Munis, Sattar ve d. 99 koşullu isimle birçok sıfırla 

temsil edilen kozmik sayı, uzamsal zihinde 18.000 dünya olarak 

formüle edilmiş, Dünya üzerinde somut bir rakam (18.000 dünyanın 

efendisi) olarak işlev gördü. 

Mitolojideki en eski arketiplerin kutsal içeriğinin atalarımızın psiko-

semantik (anlamsal) projeksiyonu, onun süblimasyon özelliğidir. 

Matematiksel mitoloji ise rakamların şiirselliğinden doğmuştur. Bunu 

anlayan atalarımız, antik dünyanın en büyük düşünürüydü. 
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MATEMATİKSEL FOLKLOR ÇALIŞMALARI 

 

BÖLÜM II 

 

AZERBAYCAN VE DÜNYA MATEMATİK FOLKLOR 
BİLİMİNDE MİTOLOJİK ENFORMASYONUN MODELLEME 

DENEYİMİNİN MATEMATİKSEL-FONKSİYONEL ANALİZİ 

 

1. Matematiksel mitolojinin uygulamalı-deneysel çalışması 

tarihine kısa bir bakış 

 

Mitolojinin keşfedilmemiş alanlarından biri matematiksel mitoloji, 

çözülmesi gereken diğer problem ise matematiksel mitolojinin riyazi 

meseleleridir. Bu alan şimdiye kadar çalışılmamış, araştırma konusu 

gizli kalmıştır. Matematiksel mitoloji nedir? Ne öğreniyor? 

 
Mitoloji biliminin doğal-tarihsel gelişimi çeşitli dönemlere ve 

aşamalara ayrılmıştır. Bu aşamalardan biri de matematiksel 

mitolojidir. Bu alanın belirli bir bilim alanı olarak gelişimi son yıllara 

aittir. Dolayısıyla bu alan, ilkel mitolojik karşılaşmaların köklerini 

anlamaya dayanmaktadır. Bu aşama aynı zamanda ilkel matematiğin 

mitolojik bilinçte kendine özgü bir şekilde algılanması ve 

uygulanması dönemi olarak nitelendirilebilir. Gerçeğe dikkat edersek, 

temel matematik bilgisinin mitolojik uygulaması, ilkel toplumun 

yapısı üzerinde olağanüstü bir yenilikçi etkiye sahiptir. Çünkü ilkel 

hesaplamalar yapmak, mevcut toplum tipi için hayati bir hale geldi. 

İlk insana kendi hayatını dengelemek için zaman kavramı, zaman 

ölçüsü gerekliydi. Bu ihtiyacın ne zaman ortaya çıktığını ve ilkel 
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topluluğun hanki döneminde ortaya çıktığını söylemek zor. 

Söylenebilecek tek şey, tabiatı inceleyen ilk insanın her şeyin zaman 

çevresinde olduğuna şahit olduğudur. Mevsimlerin birbirini izlemesi, 

gece ve gündüz arasındaki ilişki, aydınlık ve karanlık kavramına göre, 

ilkel insanların kafasında bu olayın ne kadar uzun sürdüğünü 

gözlemleyerek hesaplama alışkanlığı ilkel insanın zihninde kök 

salmıştır. İlkel insanın en büyük başarısı biriktirme yeteneğini elde 

etmesidir. Bu nedenle matematiksel mitolojinin konusunu, ilkel 

insanların matematiksel dünya görüşü, dünyanın matematiksel algı 

yöntemleri ve ilkel insanların matematik bilincinin nasıl oluştuğuna, 

bu yeteneğin nasıl geliştiğine vb. geometrik-matematiksel yapılar 

aracılığıyla problemlerin incelenmesini düzenler. Bahsettiğim gibi, bu 

bilgi alanı genç olduğu için bu alandaki insan sayısı az, hatta 

işaretlenebilecek kadar küçük. Belki de bunun nedeni, ilk insanın 

sahip olduğu belirli bir matematiksel düşünceye sahip olmamak, 

onlardan üstün bir matematiksel algı tipine sahip olmamızdır. İlkel 

düşüncede eski matematiksel düşüncenin olağanüstü olduğu 

anlaşılıyor, ancak toplumun modern gelişimi döneminde bu fenomen 

sıradan hale geldi. Her halükarda, Azerbaycan gerçeğinde, sadece 

matematiksel mitolojiyle uğraşmayan, aynı zamanda bazı 

matematiksel-mitolojik meseleleri de inceleyen bilim adamları vardı. 

Bu alandaki ilk kalem deneyimi olarak "Azerbaycan masallarının ruh 

hali" başlıklı makalesinde, "Melikmammad" masalında 3, 7 ve 40 

sayılarının anlamsallığı, farklı milletlerde kutsal rakamların 

(Türklerde 9, Çinlilerde 8, Samilerde 7 ve 40, Mısır ve Yunanlılarda 

12) kutsallığına dikkat çeken düşünür-bilim adamı Y. V. 
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Çemenzeminli, hatta antik matematiksel düşüncede şer zamanı gibi 

zaman kavramlarının mitolojik bir yorumunu bile vermiştir. 

2. Prof. Dr. M. H. Tahmasip'in yaratıcılığında sayısal birimlerin 

öğrenme deneyimi  

Azerbaycan'ın mitolojik düşüncesine dayanan kutsal rakamların ortaya 

çıkmasında matematiksel mitoloji istisnai bir role sahiptir. "Efsanevi 

kuşlar" başlıklı makalesinde M. H. Tahmasip, 40 ve 30 adetlerinin 

Simurg kuşuyla bağlantısını "Melikmammad" masalıyla bağlantılı 

olarak yorumladı.  Tahmasip, 40 adedinin uzun bir mesafeyi ifade 

ettiğini, o dünya ile bu dünya arasındaki mesafenin 40'a eşit olduğunu 

(40 tuluk su, kırk tuluk et), Simurg'un "otuz kuş" anlamına geldiğini 

ve adın diğer anlamları ifade ettiğini belirtiyor. Bu sorunun 

matematiksel-mitolojik analizi o makalede mevcut olmasa da, 

kanaetlerin kendisi daha fazla araştırmanın anahtarı olabilir. Örneğin 

M. H. Tahmasip, insanların kafasında böyle tek sayfalık bir 

matematiksel işlem olduğunu bildiriyor: “Lenkeran halkının inancına 

göre her ayın sonunda ay iki gün anne karnında kalıyor ve yeniden 

doğuyor. Bu nedenle her ayın başında küçülür ve tekrar büyümeye 

başlar" (Tahmasip, M. H., 2005: 25). 

 
"Görenek, gelenek, tören, bayram" başlıklı makalesinde M. H. 

Tahmasip, matematiksel mitoloji için kaynak rolü oynayabilecek 

gerçekleri de veriyor. Örneğin, kışın çillelere (3 tür soğuklara - büyük 

çille, küçük çille ve Gri Ay’a) bölündüğünü yazıyor. Bunlardan biri 

kışın başlamasıyla başlayan ve kırk gün süren büyük çilledir. 
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İkincisine küçük çille denir ve büyük çillenin yarısına kadar sürer, 

yani yirmi gündür (Tahmasip, M. H., 1972: s.73). Yazar, kışın son 

ayının (Gri Ay’ın) 4 küçük çilleden oluştuğunu, 7 ve 40 rakamlarının 

Zerdüştlükten önceki bir inanç tipi olduğunu ve kutsallık sembolü 

taşıdıklarını düşünüyor, bu matematiksel unsurların doğa ile 

bağlantısını onaylıyor. 

 
3. Prof. Dr. H. Ismayilov'un yaratıcılığında folklor dünya 

modelinin matematiksel yapısı 
 

Kaos-uzay konusunun devamı olarak dikkat çeken bir diğer makale 

ise H. İsmayilov'un "Gökçe destanlarında Türk dünyası modeli: kaos 

ve uyum" yazısı. H. İsmayilova'ya göre, m - kütle birimi olarak yeni 

Gökçe destanlarının alt katmanını oluşturur. Yazar matematiksel bir 

dille, alt katmanı oluşturan kütlenin modelleme işlevinin etrafındaki 

daireler tarafından yansıtıldığını (izdüşüm) yazıyor. Onun görüşüne 

göre, bu projeksiyonu oluşturan mitolojik dünyanın miti, ritüeli, dili 

ve dünya imgesi. Dünyayı R, miti b, ritüeli v, dili d ile ifade edersek, 

R = b + v + d olduğunu görürüz. Makalede R, kaos ve uyuma 

ayrılmıştır. Yazar, belirli bir matematik mesele çerçevesinde, R'nin 

aynı zamanda üç kutba ayrıldığını yazıyor: Gökyüzü, Dünya ve 

Yeraltı, her biri matematiksel şemaların kozmik ufkunu (dört taraflı 

ağaç, dünya ağacı) oluşturur. H. İsmayilov şöyle yazıyor: “Dört taraflı 

yatay yoğunluk modeli dünyanın dört ciheti kavramına karşılık gelir; 

"Dünya Ağacı" kesişme noktalarından çıkar. "Dünya Ağacı"nın 

yardımıyla sadece evrenin ana mekânsal alanları farklılaştırılmamakta, 

diğer küreler de üyeliğe maruz kalmaktadır. Bu tür üyelik genellikle 
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üçlü bir yapıda gerçekleşir: örneğin, geçmiş (a1), şimdiki (a2), gelecek 

(a3); ata (a4), şimdiki nesil, mirasçı (zaman küresi - T1); olumlu, 

tarafsız, olumsuz (etiyolojik alan – T2) vb." (İsmayilov, H., 2002: 42). 

Bu alıntının matematiksel ifadesi şu şekilde alınabilir: 
 

R = a1 + a2 + a3 + a4 ⇆ D. D = T1; D = T2; D = E (Dünya = Evren). 

 

Bu makalenin yapısal modeli, H. İsmayilov'un "Gökçe aşık ortamı: 

oluşum ve gelişme yolları" adlı monografisinde daha ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. Monografın yapısal birimleri dört bölümde ve sonuç 

olarak yansıtılır. Yazar, "Gökçe Aşık Ortamının Tetkik Tarihi" adlı ilk 

yapısal birimin sorunlarını zaman bağlamında incelemektedir. Kendi 

dönemlerinde yayınlanan aşık şiirleri ve destanları, eksiklikleri bilim 

adamının düşünceleri ve bilgisiyle analiz edilir. İkinci ve dördüncü 

bölümlerin yapısal modelleri, yazarın matematiksel düşüncesini daha 

ayrıntılı olarak yansıtır. H. İsmayilov, monografinin "Aşık sanatının 

gelişim aşamaları" bölümünün başında matematiksel mantık 

yasalarına göre şöyle düşünüyor: “Azerbaycan aşık sanatı, tarihsel ve 

kültürel aşamalardaki benzer sanat olayları temelinde Oğuz ve Türk 

aşık sanatının (etnik-ulusal, kültürel çevreler tarihsel sosyo-politik 

gelişim seciyesi, kültürel bileşenlerin bazı diferansiyel alametleri, vb. 

dikkate alınarak seçilir) doğuşu ve tipolojisi ile karakterize edilir” 

(İsmayilov, H., 2002: 51). Burada mekânsal ve metinsel ilişkilerin 

folklor, nesne ve özne üyeliğindeki yeri belirlenir. H. İsmayilov'un bu 

araştırmasında özne Gökçe Aşıkları, yer ise Gökçe ortamıdır. Burada 

özne ile çevre arasındaki bağlantı metinlere dayanmaktadır, genel 

olarak nesne, özne, mekân, zaman Gökçe folklorunda tezahür 
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etmektedir. Yazara göre, Gökçe ortamında, genel olarak, folklorda, 

sanatçı ile metinsel bilgi seviyeleri aşağıdaki formüllerin üzerinde 

kurulmaktadır: Ata, Baba, Dede, Lele'nin (Ozan) bağımsız 

fonksiyonlarının eşitliği. 

 
1. Ata (A) 

Ata = ecdat (ancestor) kültü (A = A1) 

2. Baba (B) 

Baba = atanın atası (B = A2) 

3. Dede (D) 

Dede = kutsal ata (D = Ak) 

4. Lele (L) 

Lele (şair) = hakikat aşikinin danışman arkadaşı 

(L = H + M) 

Ozan (O) = Hakk aşığı (H) = Aşık (Aş) 

 

Ozan, Hakk Aşığı, Aşik seviyelerinin görünen ve görünmeyen yönleri 

vardır. Bilim adamı, bu seviyelerin matematiksel ve morfolojik 

bağımlılıklarının şamanizm (S), İslam (I), Tasavvuf (T) katmanlarıyla 

aynı köklere sahip olmadığını belirtir. 
 

H. İsmayilov tarafından yapılan başka bir çalışmada - "Gökçe 

destanları ve rivayetleri" kitabının giriş bölümü, diferansiyel metin, 

modelleme sistemi, bilginin sürekliliği, nicel ve nitel değişiklikler ve 

matematiksel mitoloji konusuna dahil olan diğer konuları ele alıyor. 

Bu çalışmada matematiksel mitolojinin bazı unsurlarına kısaca 

değinelim.  
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1. Yazar, Türk yazılı edebiyatında iki kültür çevresinden bahseder - 

geniş bir edebi metin gerçekleri ağı ve sözlü gelenekte 

süreklilik. 

2. "Saz şairleri" veya "kopuz şairleri" bir terim olarak değil, etnik, 

kültürel ve edebi-sanatsal etkinlik sistemlerinde diferansiyel bir 

tipolojik olayın bilgi işareti olarak kabul edilir, kopuz şairleri - 

ozanlar tanrısallığı yüceltir, metin işareti "boy", performans tarzı 

"Boylama", geniş metin tipi bir destandır. Kopuzçu ozan 

eposdaki cesur kahramanları övüyor. 

3. Destan metninin yapısı kanonik kalıplara sahiptir. Bu yapıda bir 

şeyler değişebilir, eski bilgiler yenileriyle değiştirilebilir. 

4. Folklor yaratıcılığı üyelik sürecinde yeni bir kola sahip olur. 

Aşık edebiyatı, artzamanlı seviyeden ikinci sıradadır. 

5. Üstat bir aşık olmanın senkronizasyonu; Üstadın kimliği, hangi 

destanları bildiği, kaç aşık melodisi bildiği, kaç şiir bildiği, kaç 

öğrenci yetiştirdiği. 

6. Destan metninde mitolojik arketiplerin dönüşüm sürecinde şema, 

kodlar, bilgi düzeyleri şeklinde ortaya çıkışı. 

7. Gökçe destanlarının yapısı - Türk dili değişmez sistemi, Türk 

mitolojik grup modeli, Türk arkaik ritüel kompleksi, Türk 

mitopoetik sistemi, Türk edebi ve sanatsal düşünce - şiir sistemi, 

metaforik sistem, eski Türk inançları, Türk sosyal ilişkiler 

sistemi. 

8. Büyük Türk dünyasına ait sözlü edebiyat geleneğiyle bağlantılı 

Gökçe destanlarında işlevsel sürekliliğin sağlanması. 
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9. Gökçe destanları, anlamsal yapıda yer alan bir bilgi taşıyıcısı 

görevi görür. 

10. Gökçe destanları adı altında çeşitli metinler işaretlenebilir, 

işaret, bilgi ve metin bu terim içindedir. Yazar, Gökçe 

destanlarında yer alan metindeki içsel ilişki türlerini şu şekilde 

değerlendirir: 

a) özne-metin ilişkisi; b) metin-uzamsal ilişki; c) metin-zaman 

ilişkisi (Oğuz han örneğinde baba, kurtarıcı, ecdat kültünün 

işlevsel dereceleri). 

11. Eski Türk destanlarında kodlanan Türk halk tasavvufunun 

Gökçe destanlarına aktarılması, özel metin türleri, tasavvuf 

bilgisinin diferansiyel metinde devamlılığı. 

12. Gökçe destanlarında Türk dünyası modeli - kaos ve uyum; alt 

katman - kod, bilgi, şema; üst katman - imge, motif, arsa. Alt 

katmanın modelleme sistemi - bu kozmik bir model, mit, ritüel 

ve dildir - mitolojik dünyanın imgesinde sürekli olarak restore 

edilir. 

13. Gökçe destan yaratıcılığında janr özgüllüğünün fonksiyonel 

diferansiyelleşmesine eğilim (diyakroni), stabilite (senkron) ve 

sürekliliğin sağlanması. 

14. Kadim Oğuz destanlarının (boy, boylama, soy, soylama ve 

yum) yapısındaki üçlü sistemin Gökçe destanlarına varyasyonu. 

Soylama - bir üstatname, yum - bir duvak kapama, boylama - 

destan söyleme. 

15. Diferansiyelleştirilmiş metin tipleri (tamamen Göyçe ortamına 

ait metn) veya sınıflandırma. 
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Milli-mitolojik, tarihsel değerlerin günümüze kadar korunması 

durumunda Gökçedeki destan geleneğinin sunulan 15 özelliği, aynı 

zamanda ondan miras kalan bilimsel düşüncenin rolünü ortaya 

koymaktadır. 

 
4. Prof. Dr. A. Hacılı'nın yaratıcılığında destansı metnin 

morfolojik yapısını modelleme deneyimi 

 
Azerbaycan folklorundaki destanlarımızın yapısal analizini yapan 

bilim adamlarından biri prof. dr. A. Hacılı'dır. Onun "Köroğlu" 

destanının morfolojik yapısı hakkındaki makalesi ("Köroğlu" 

destanının morfolojik yapısı") matematik üzerine yazdığı yazı ilk 

eserlerden biridir. "Köroğlu" destanının morfolojik analizinde, eylem 

ve çelişkinin olayı, durumu, durumsallığı, mekânı, işlevi, nedeni ve 

çözümünü, hareketi yapısal sistemin ana birimleri olarak ele alır. Bu 

yedi morfolojik yapı, destanın bileşenlerini birbirine bağlayan işlevsel 

birimler olarak dikkat çekiyor. Yazarın destandaki olaylara morfolojik 

yaklaşımı yenidir. Örneğin o, olayı tehlikenin ortaya çıkması, 

durumun bir tehlike olarak bilinmesi, durumun yerini, işlevselliğini, 

eylem ve çelişkisini, Köroğlu'nun bir düşman veya rakip ile 

karşılaşmasını, çatışmayın çözümünü, tehdidi önleme ve hareketi, 

Çanlibel'e yeni delilerin veya bayanların gelişini ele alarak morfolojik 

bir analizden geçiriyor. Onun morfolojik analizinde, bir olayın, 

tehlikenin meydana çıkmasının dört koşulu vardır: A1 - Köroğlu 

kendisi tehlikede; A2 - düşman Çanlibel'e saldırır; A3 - bir veya daha 

fazla deli tehlikede; A4 - diger tehlikeler. 
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Yazar destandaki durumu da 4 kısma ayırır. B1 - birisi hissediyor; B2 - 

dost haber getirir; B3 - tesadüfen bilinir; B4 - bariz tehlike. Makalede 

yazar, Çanlibel'i bir durumsallık yeri olarak ele alıyor (yani, V1 - 

Çanlibel, V2 - Çanlibel'in çevresi, V3 - Çanlibel'den uzakta). A. Hacılı 

kahramanlık işlevini - tehdidi ortadan kaldırmak için Köroğlu'ya, onun 

delilerine ve dostuna atıfta bulunarak G1 - Köroğlu, G2 - Köroğlu 

delilerle, G3 - deliler, G4 - delilerin arkadaşı kibi işaret ediyor. Hareket 

ve çatışma sırasında Köroğlu, bir düşman veya rakiple karşı karşıya 

gelirken 4 morfolojik nokta kullanır: J1 - meydan okuma; J2 - kendini 

tanıtmaz; J3 - kendini aşık kalemine verir; J4 - gizleniyor. Yazar, 

çatışmayın çözüm yollarını D1 - açık savaş, D2 - hile ve müteakip 

savaş, D3 - tavsiye temelinde, D4 - Kirat'ın yardımıyla, D5 - 

Köroğlu'nun gur sesinin etkisiyle çözme yollarını açıklıyor. Son işlev, 

yani destandaki hareket, ileri-geri olmakla Çanlibel'e gidip gelmekle 

ilgilidir. Yazar bu süreci şu şekilde açıklamaktadır: S1 - kendi habersiz 

gelir; S2 - Köroğlu veya deliler gidip getirir; S3 - savaşa katılır. 

 
Prof. Dr. A. Hacılı'nın vardığı sonuç, destanın herhangi bir kolunda 

olayların A + B + V + G + J + D + S sembolleriyle ifade edilen yapı 

temelinde oluşur. Sonunda yazar ilginç bir genelleme yaptı ve 

destandaki 7 işlevin 27 duruma dayanarak çok sayıda (888030) kollara 

dönüştürülebileceğini hesapladı. 

 
Sonuçta "Köroğlu" nun açık bir destan olduğunu söylemek mümkün. 

Burada olayların sonu kapalı değil, bir hedef diğeri için uyarıcı 

olabilir. Bu araştırmayı daha ilginç kılmak için A. Hacılı, "Köroğlu" 

versiyonlarını matematiksel işaretlemeğe çekiyor ve bunlardaki benzer 
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olayların yörüngesinin grafikler üzerine nasıl inşa edilebileceğini 

gösteriyor. 

 
Bu araştırma, destanın bir bütün olarak matematiksel ve morfolojik 

analizinde önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca destanın matematiksel 

analizi morfolojik analizden ayrı olarak alınamaz. Destanın kollarının 

matematiksel değerlendirmesi, matematiksel folklor çalışmalarında 

kendi sözüne sahibi olabilir. 

 
5. Prof. Dr. K. Abdulla'nın "Dede Korkut"un alt metin 

semantiğinin öğrenilmesi üzerine yaptığı araştırmada restore 

edilen epik enformasyonun matematiksel yapısı 
 

Matematiksel mitolojiyi incelemek için bir başka yararlı kaynak da K. 

Abdulla'nın "Gizli Dede Korkut" kitabıdır. Çünkü kitap derin 

mantıksal köklere dayanıyor. Mantık yasalarına dayanan matematiksel 

mantık, kitapta incelenen gizli destan metnindeki matematiksel 

mitologemlerin (mitologem - mitolojik arsanın ayrılmaz bir parçası, 

örneyin kurt mitologemi) yeniden inşasına da katılır. Yazarın 

mantıksal yargısında iki kutup karşılaştırılır: Mit ve Yazı. Mit, "Dede 

Korkut"un gizli katmanıdır. Yazı, destanın gelenekleri üzerine kurulu 

bir kitaptır. "Kitab-i Dede Korkut"taki gizli katmanların şifrelerinin 

matematiksel-mantıksal açılışını vererek ne elde edilebilir? Kemal 

Abdulla'nın mantığına göre elde edilen matematiksel bağlantıları ve 

denklemleri not edelim. 
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1. K. Abdulla Odyssey'in mitolojik anlambiliminin "Kitab-i Dede 

Korkut"taki Beyrek ve Basat'ta yansıması için mantıksal 

koşulları ortaya koyuyor. Yani Odyssey'in Polyphemus'u 

öldürmesi ve eşinin düğüne gelmesiyle ilgili motiflerin Beyrek 

ve Basat tarafından ayrı olarak uygulanması, parçalara tam bir 

bölünme olarak değil, parçaların eksiksiz bir kombinasyonu 

olarak görülmelidir.  

2. Ölüm meleğiyle savaşmak hem Deli Dumrul hem de Herkül için 

matematiksel bir denklemdir. Her iki imgenin matematiksel 

işareti + 1'e eşittir. 

3. K. Abdulla'nın Dirse han oğlu Bogaç ile Ödipus 

karşılaştırmasında matematiksel eşitlik elde edilmemiştir. 

İşaretler olumsuz ve olumludur. Kitab-i Dede Korkut'taki baba-

oğul-anne üçgeninde annenin işlevi, Yunan mitolojisindeki 

annenin işlevinden tamamen farklıdır. Bu nedenle Boğac'ın 

dönüşü ile Oidipus'un evden çıkışı, kaderlerinin alın yazısına 

eşittir. Yani sadece günahları eşittir. Boğaç tanrı boğasını 

öldürdüğü için cezalandırılır ve Ödipus, annesine karşı 

müstehcen davranışları nedeniyle cezalandırılır. 

4. Bir başka matematiksel bağlantı, destanın sağlayabileceği bilgide 

saklı gizli bir anlamın açığa çıkmasında ortaya çıkar. Bu, 

çoğunlukla ikinci bilgi sistemiyle ilişkilidir. Baybecan'ın 

Baniçiçey’i Beyrek'e beşik kesme etmesinin bir nedeni de 

boydaki ikinci bir bilgi katmanının olmasıdır. Deli Garcar'ın kız 

kardeşini vermemesinin nedeni, babasının kızını Bayburd 

kalesinin tekfuruna vermek istemesiydi. İkinci bilgi sisteminde 
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Beyrek'in ölüm nedeni Mit iken, birinci bilgi sisteminde neden 

rolünü Yazı oynar. İlk bilgi sisteminde, K. Abdulla, Tepegöz'ün 

neden tek göz olmasını ışık ve karanlıkla, görenle ve körle 

ilişkilendirse de, ancak Tepegöz'ün tek gözlüğünün, güneşin tek 

göz tarafından emilmesi ve o gözden güneşin doğması 

mantığıyla ilişkili olduğu hissedilir. K. Abdulla aydınlık ve 

karanlıktan bahsettiğinde, kaos ve uyum mücadelesini ima 

ediyor. Uyum, destanın önemli bir özelliğidir. Uyum mücadelesi 

yüzleşmeye dayanır. Genel olarak, aksi taraf, olayların 

mantıksal sırasına göre yapıya tabidir. Kaos-uyumu, değişmez 

varyantın yapısında da karşılaştırılır. K. Abdulla'nın açılışında 

kaos sıfıra eşit değildir, boşluk değildir, diğer konfigürasyonlara 

dayanır, sıfır ile 1 arasındadır. 

5. Doğa-kültür formülü, K. Abdulla'nın yorumunda Basat'ın 

destandaki kültür toplumuna dahil edilmesiyle bağlantılıdır. Bu 

formül kendi içinde yeni bir matematiksel-mantıksal düşüncenin 

formülünü ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Boyda, Oğuz 

toplumuna karşı çıkan Tepegöz'dür. Bu bir uyum ihlalidir. 

Basat, Tepegöz'ü öldürerek uyumu yeniden sağlar. Boyda zikzak 

hareketi artan çizgide meydana gelir. Önce yükselen bir 

çizgiyle, sonra alçalan bir çizgiyle (kaosa dönüş) uyumlu bir 

toplumu anlatır ve alçalan çizginin sonunda Basat uyumu 

yeniden sağlar. Basat'ın uyum ihlali destanın saklı katmanında 

kalır. Üç boyutlu Gökyüzü-Yüzey-Yeraltı modelinde kozmik 

gökyüzünü, Tepegöz yeraltı dünyasını sembolize ederken, 

"Kitab-i Dede Korkut"ta Basat Yüzey dünyasını ifade eder. 
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Peki, çift boyutlu Gök-Yeraltı modelindeki yalancı dünya 

nasıldır? Bana öyle geliyor ki, zamanın çiftli boyutunda Oğuz 

dünyası Gök ve Yeraltıdan oluşuyordu. Bu dünyaya - Yalancı 

Dünya - fani dünya diyorlar. Işığın ve karanlığın birbirini 

yansıttığı katman orta dünya - Yeryüzü'dür. Basat ile 

Tepegöz'ün çarpıştığı dünya aynı zamanda orta dünya - yeryüzü. 

Zamanın çiftli boyutunda Tepegöz, Yeraltı Dünyası'nın bir 

sakini idi ve üçlü zamanda Orta Dünya'da Basat ile karşılaşır 

(Kemal Abdulla. Gizli Dede Korkut, 1991). Cosmos ve Kaos'un 

ters izdüşümünde, Cosmos'u Kaos ile değiştirirsek, o zaman 

Cosmos'un kendisi yalancı dünyayı işaretler: Cosmos ⇄ Kaos = 

Basat ⇄ Tepegöz. Bu denklemden de anlaşılacağı üzere Basat 

ile Tepegöz'ün buluşması orta dünyada mümkündür. 

 
Gizli mantık yasalarına göre yaşayan destandaki bir başka uyum 

biçimi de normdur. Normun üzerine yükselen ana gizli katman ise 

anorm. Anorm Oğuz toplumu üçün kabul edilemez. Kan Turali, 

Oğuz'un kızıyla evlenmiyor çünkü onlar cici kızkardeşler. Kan Turali 

toplumda norm olan evlilik türünü kabul etmez ve kabile dışından bir 

kızla evlenir. Böylece norm bir anorma dönüşür. Selcan hatun'un 

düşmanla mücadelede Kan Turali'ye yardım etmesi de bir anorm ve 

Kan Turali'nin Selcan ile mücadelesi anormu norma dönüştürmek 

olarak düşünülebilir. 

 
"Gizli Dede Korkut"ta mit aynı zamanda bir harekettir, kaosa eşit 

değildir, tüm eski insan toplumunun yöneticisidiır. Hem "Gizli Dede 
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Korkut”ta hem de "Kitab-i Dede Korkut"ta mit alt katmanda işliyor. 

Bir işlevi, bir türevi, bir ifade tarzı, bir dışarı çıkma stili, etki alanı, 

halkla ilişkiler biçimi vardır. Aslında mit, kolektif bilincin bir işareti 

olarak kollektifin kendisidir. "Gizli Dede Korkut"ta Mit uzay ve 

zamanın olduğu yerde ortaya çıkar: Mmif = M + T. Bu eşitlik, 

göstergesi Söz olan destanda kendi tarzını oluşturur. Bir noktada, Söz 

ve Mit özdeştir. Görünüşe göre bu, efsane yönetim işlevini Söz'e 

verdiğinde gerçekleşir. Söz Mit'in paradigmasıdır. Söz'e sahip olan 

destandaki aksakal Dede Korkut'tur. Böylece, Mit, içinden Söz'ü ve 

Dede Korkut'u izdüşüm ediyor. "Mukaddeme"de Mit - Söz - Dede 

Korkut arasındaki ilişkiyi gören K. Abdulla, oradaki her bilge kelamın 

Mit'e dayandığını iddia ediyor. Yani, bu bilge kelamlar Mit tarafından 

Dede Korkut'un dilinde söylenmektedir. Mit'in sözlerinde işlevsel bir 

bağımlılık vardır. "Baştan yazılmazsa // köle başına kaza gelmez" 

deyiminde 2. tarafın 1. tarafdan duygu-bilişsel bağımlılığı vardır. Her 

şeyin kaderi mitin hükmüdür. Sembol, Mit ve Yazı arasındaki geçişte 

duruyor. Sembol, Mit'in bir işaretidir. Sembolün şekli Yazı'nı 

oluşturur. Güneş, mitolojik tahayyüldeki bir imge ise, bir piktogram 

gibi daire şeklinde oklarla kucaklanan ilk Yazı’nın ilkin işaretini 

temsil eder. Kutsal Yazı'da bu semboller mitolojik düşüncenin 

sanatsal bir ifadesini oluşturmak için yan yana düzenlenmiştir. "Gizli 

Dede Korkut"taki Mit'in iç işlevleri aşağıdaki gibidir: 

 
1. Mit, anaerkillikte babanın yerini alan ilkel toplumun kendisidir; 

2. Mit'te bir ideoloji vardır. Mit'teki Söz, eylemde somutlaşan fikrin 

imgesidir; 
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3. Mit'te işaret Söz ile bağlantılıdır; 

4. Mit'te Söz, Yazı için bir önkoşuldur; 

5. Mit'te, Cümle eski ve yeni arasındaki bir gelişmedir; 

6. Mit'te Yazı, geçmiş ile bugün arasındaki ampirik deneyimi ifade 

eder; 

7. Mit güçlüdür, Yazı zayıftır; 

8. Yazı, babanın adını oluşturur, örneğin, Ulaş oğlu Salur Kazan 

(burada Yazı, ataerkilliği tanımlayan sanatsal bir form olarak 

görünür). Salur bir kuşun adıdır (Osetçe'de de şahin anlamına 

gelir - Kemal Abdulla, 1991: 52). Salur kelimesi Mit'ten geliyor. 

Sadece bir boyda - Uruz'un tutsak olduğu boyda ona Ulaş oğlu 

Kazan deniyor. K. Abdulla bunu Yazı'nın zayıflığı olarak verir 

(Kemal Abdulla, 1991: 53). 

9. Mit hylezoizmi doğurur, yani avlanma sahnesi bir olayın 

meydana gelmesine neden olur, hilezoizm, iyi bir olayın kötüye 

dönüşmesi anlamına gelir. Destanda Hilezoizm, av 

sahnelerinden sonra ortaya çıkar (Kemal Abdulla, 1991: 55). 

10. Mit acıyor. Atın ağızlık, Aruz ve Bekil'in örneğinde daha gizli 

katta. Mit bu işlevi kullanır. Mit'in gücenmemesi için Beyrek 

feda edilir. Aruz, Mit’i acıttığı için cezalandırılır. Bekil ayrıca 

Mit'in gücenmemesi için cezalandırılır, attan düşer ve bacağını 

kırar. 

11. Mit’in duruma olan eğilimi kabarıktır. Mit, geçmişini taşlaşmış 

işlevlerde korur. Mitin durumsallığı kalıp şekline düşmüş bir 

durumdur. 
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12. Mit'in kahramanı isimlendirme işlevi vardır. Bu işlev, 

kahramanın gelecekteki faaliyetlerini kontrol eder. 

13. Mit ile yasaklar arasında matematiksel bağımlılıklar ve tabular 

vardır. Örneğin Mit kan akrabalığını yasaklar. Mit'in yasaları 

matematiksel biliş yasalarıyla örtüşür. 

14. Ataerkil dönemde Yazı güçlüdür, Mit zayıftır. Burada geçmiş 

için bir nostalji var. Mit zayıfladı ve yasaları toplumu 

yönetemez. İç Oğuz ile Dış Oğuz arasındaki çatışma, aynı 

zamanda toplumun kontrolünü kaybettiği Mit'in bir sonucu 

olarak ortaya çıkar. Destanda Mit'in zayıfladığını gösteren özel 

ifadeler de var. Mit, baba ve oğul arasındaki ilişkilerin 

değişikliğini "ol zamanda" kelimesiyle ifade eder. Bu vakıt, 

Kutsal Yazı kendi güçleriyle görünür. O, destanın yapısını, 

boyların sırasını, cümle yapısını düzenler. Yazı, özelliğini en 

çok "Mukaddeme" bölümünde gösterir. Destanın genel içeriği, 

Mit'in yapısı, "Mukaddeme"de Yazı tarzında açıklanmıştır. Bu 

anlamda "Mukaddeme ", metni tamamlama işlevini üstlenir. 

Yazı, o zaman destanda Mit'i Allah ile telafi etmekle gücünü 

gösteriyor.  

15. Yazı'nın durumu Mit'in durumundan farklıdır. Yazı önceden bir 

durum yaratmaz, bu durum kahramanın eylemlerine bağlı olarak 

kendiliğinden ortaya çıkar. Mit'te, durum kahramanı oluşturur ve 

kutsal Yazı'da ise kahraman durumu yaratır. 

16. Gizlide kalan Dede Korkut'un görünen Dede Korkut'a tutumu. 

Gizlide Dede Korkut son derece dinamiktir ve tüm boylarda 

süreci kontrol eder. Destanda görünen Dede Korkut, Bayındır 



122 | R a m i l  A l i y e v  

 

 

han ile çiftleşir. Onlar aynı işlevi yerine getirirler. Dede Korkut, 

Mit ile Yazı arasında aktif bir statüye sahiptir ve hem mitolojik 

hem de seküler bir imajdır. Onun laikliği destanın ilk 

cümlesinde görülebilir. 

17. Matematiksel-mitolojik düşüncenin bir başka özelliği de 

tarihsel rakamı mitolojik zamana yaklaştırmasıdır. Örneğin, 

Hz.Muhammed zamanında, Bayat kabilesinde Dede Korkut 

adında derler bir adam kopmuştu - gibi bir ifadenin temel amacı, 

tarihsel gerçekliğin mitolojik algıya eşit olduğunu göstermektir. 

Bu fikir, M. H. Tahmasip'in "Tarihsel bir gerçeğin eposta izleri" 

başlıklı makalesini okuduktan sonra doğdu. Yazar, bu makalede 

eposların kökeninin tarihsel dönemlerini kaynaklara dayanarak 

anlatmakta ve bu kaynakların antik eposlara, destanlara, rivayet 

ve efsanelere dayandığına dikkat çekmektedir. Dolayısıyla 

buradan Oğuznâmelerin mitolojik bir zamana yakın olduğu 

düşüncesi oluşur. 

18. Tepegöz'ün tek gözüyle Basat'ın tek darbesi işlevsel olarak 

bağımlıdır. 

19. Mit imgeleri (ya da daha doğrusu figüratif imgeler) boyutuna 

gelişen (eşzamanlı) Mit'in türevleridir. "Başındaki bitler ayağına 

derildi", "At ayağı kölük, ozan dili çevik olur", "Karangu akşam 

olanda günü doğan!", "Yerden yuca dağlar tepesine yoldaşlarını 

alıp çıktı", "Kanlı kuyruk yüzüp çap çap yutan!", "Gaba kayalar 

oynamadan yer öbreldi (sarsıldı), karı begler ölmeden el 

boşaldı" vb. Bu tür bir cümlelerde bilgi sıkıştırılır, Mit'in 

eşzamanlı gelişimi betimleme yöntemi ile durdurulur ve Mit'in 
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öğesi sanatsal bir isim olarak Yazı diline aktarılır. Tüm bu 

özellikler Mit'in yapısında katmanlar oluşturur. Peki, Mit'in 

hangi matematiksel ve morfolojik unsurlarının yapısında "Gizli 

Dede Korkut" yaşar? 

 
1. Mit yaşar, Mit çalışır, Mit savaşır, Mit kahramanların iç 

doğasında işlev görür, onları yönlendirir. Mit'in bilinmeyen ve 

gizli olduğunu düşünürsek, onu şartlı olarak X ile ifade 

edebiliriz. Bu durumda X'in paradigmalarının X1, X2, X3, X4… 

gibi birbirinden ayrıldığını görüyoruz. 

2. Mit Kutsal Yazı'nı kendi karnımdan doğurur. Yazı'nı Y ile ifade 

edersek, onun X ile denklemi olmadığını, ancak X olmadan 

hiçbir fonksiyonun anlaşılamayacağını görürüz. Mit'in tam 

oluşumu sırasında yapısal olarak içkin olduğu ve Kutsal 

Yazı'nın hâlâ tekrar doğduğu ve Mit'in işaretlerini tam olarak 

yansıtamadığı için iç yapısının yapılandırılmamış olduğu hüküm 

sürüyor. Yapılandırılmamış Yazı, Mit'in dairesel yolunun 

sonunda kapanır ve tersine dönmenin başlangıcında yeniden 

ortaya çıkar. Böylelikle Mit, efsane, rivayet ve masalda restore 

edilebilirken, yapısızlık epos ve destan içinde onu geriye 

döndürerek kendini onarır. 

 
6. Prof. Dr. M. Caferli'nin yaratıcılığında destansı enformasyonun 

mitolojik yapısını modelleme deneyimi 

  
Matematiksel mitolojinin bir araştırma konusu olarak incelenmesiyle 

ilgili kitaplardan biri, Azerbaycan destanlarının yapısal şiirlerinin 
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temellerini oluşturan prof. dr. M. Caferli'nin "Destan ve Mit" eseridir. 

Her şeyden önce, destan ve mitin matematiksel sembolleri 

matematiksel mitolojide araştırma konusu olduğu için. Sorunun teorik 

çözümü, destan şiirlerinin matematiksel modellemesini gerektirir. Bu 

kitabın matematiksel formülünün oluşturulması, destanın şiirinde 

ortaya çıkan mitsel düşüncenin matematiksel modellerinin 

restorasyonu anlamına da gelir. En başından beri, bilimsel düşüncenin 

matematiksel modellerinin her bilim adamının yaratıcılığında 

gerçekten hissedildiği belirtilmelidir. Asıl mesele bu modelleri inşa 

etme yolları, seviye vb. ile ilgilidir. Bu açıdan matematiksel 

düşüncenin mitolojik katmanlarını M. Caferli'nin eserlerinde, özellikle 

"Azerbaycan aşk destanlarının şiiriyeti" ve "Destan ve Mit"de ortaya 

çıkarmak zor değildir. B. Abdulla'nın "Destan ve Mit" kitabında 

yazdığı Takriz’de aynı zamanda araştırmacının faaliyeti iki yönden 

incelenmektedir - folklorcu ve folklor çalışmaları. M. Caferli'nin 

doğasındaki öncelik ve ikincillik, matematiksel sıranın açık bir örneği 

olarak görünür. B. Abdulla, folkloru iyi bilmek için iyi bir folklorcu 

olmak gerektiğini belirtiyor. Onun fikrini matematikleştirecek olursak, 

cümle şöyledir: Halkbilimini bilmek, folklorçunun paradigmasıdır, 

yaratıcıdır. "Destan ve Mit" kitabında yazar, mit ve destan sorununu 

destansı yapının gerekleri açısından hem artzamanlı  hem de 

eşzamanlı olarak incelemeyi uygun bulmaktadır. Destanın epik 

yapısındaki mit - destanın geçişinin mekânik algısı, elde edilen 

matematiksel denklemin eksikliğine yol açar, problemi çözmeye 

yardımcı olmaz. Yazar ayrıca bu paradoksları görüyor, mit-destan 

geçişlerinde destansı anlatımın gelişimsel diyalektiğini, mit geliştirme 
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yasalarının destanın oluşumu üzerindeki etkisini, mitin tipolojisi ve 

destan türü arasındaki destansı üyeliğin rolünü, mit şemalarının destan 

şemalarına matematiksel alternatifini doğru bir şekilde 

değerlendiriyor. Kitaptaki mit modeli ile destan modeli arasındaki 

matematiksel formülleri adlandırırsak, M - D ilişkisinde M'nin birinci 

ve ikinci fonksiyonlarının birbirinin yerine geçebileceğini göreceğiz. 

Yani M = D olduğunda, D = M aynı zamanda işlevsel olarak 

bağımlıdır. Araştırmada, mitolojik düşünme süreci olarak mitin yapısı, 

kelime anlamında mitin yaratılmasından ibarettir ve M → M1 ve M → 

M2 yapısal dairesi de destanın yapısal modelinden etkilenmeden 

kalmaz. M. Caferli, mitin anlatı yönünün, destanın özel bir tür epik tip 

olduğu gerçeğinde ortaya çıktığını belirtiyor. Öte yandan mitin bir 

düşünce olgusu, yani dünyayı algılamanın özel bir yolu olduğu da 

destana yansımıştır (Caferli M., 2000: 15). Araştırmacı, mitin belirli 

özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Folklor olurken en önemli şey 

ritüelini ve kutsallığını kaybetmektir. Bu, sıfıra yaklaşan mitin 

sınırıdır. Daha sonra mit özel bir metin türü gibi şartı olarak 

işaretlenir. Bu metni şartlı olarak M3 olarak işaretlersek, mit ile destan 

arasındaki geçişin M1 M2 M3 bağlantısıyla birbirine dönüştüğünü 

görürüz. Destan ve mit arasındaki bağlantı, birincisinin tam bir epik 

sisteme sahip olması, olay örgüsü, motif ve imge türlerinin mit 

metninden ayrılarak destanın bir birimini oluşturmasında da 

görülebilir. Destan, mitin iç unsurlarını canlı tutmaya devam eder ve 

böylelikle destan modelindeki yapısal çemberi yeniden kurmaya, mit 

modelini yeniden kurmaya yardımcı olur, mitin yorumlama işlevi 

destanın algısal işlevi olur. Bu işlevleri birbirinden ayıran ve 
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birleştiren destansı bir gelenektir. Epicization, destanı mitolojik 

yapıdan çıkarır ve özel bir yapıya sahip bir türe dönüştürür. 

Aralarındaki matematiksel model birbiriyle ilişkili mit ↔ destansı 

gelenek ↔ destanın bölümlerinin sırasından (şemasından) 

kaldırılabilir. Görüldüğü gibi, destansı gelenek, orta zemini oluşturan 

iki yapı arasındaki birleştirici faktördür. Aslında mit-destanın etki 

alanı çok kapsamlıdır, çeşitli morfolojik unsurları, kompozisyon 

yapısını, epik yapının en derin katmanlarını, matematiksel yapının eşit 

dağılımını vb. içerir. Örneğin mit ve destandaki motifler bir anlamda 

matematiksel formül olarak alınabilir. Matematikte matematiksel 

formüllerin birbirinden türetilmiş olmasının, matematiksel 

mitolojideki motifle ilgili formüllerin oluşması ve bir motive dayalı 

yeni bir motifin işleyişinin sonucu olması da beklenmektedir. Örneğin 

anaerkil dönemin sonunda "kadın kocasının düğününde" motifi, "koca 

karısının düğününde" motifini işlev görür. M. Caferli'ye göre motif, 

olay örgüsünün kısa bir konusu (içeriği), değişmez varyant düzeyinde 

bir stereotip, durumun, çatışmanın, olayın, eylemin, karakterlerin 

şematik bir genellemesidir (Caferli, M., 2001: 25). Yani motif işlevi 

açısından mit ile destanı birbirine yaklaştıran bir modeldir. Motifin 

şeması hem mitte hem de destanda tekrarlanır. Araştırmada destanın 

motifi değişmez varyant, model düzeyinde, bu düzeyin bir olay örgüsü 

tezahürü olarak gerçekleştirilmiştir; motif de değişmez bir değerdir ve 

bir model olarak anlaşılabilir. Motif, küçük bir arsa çizgisini 

oluşturabilir. Bunlar türev olarak motifin paradigmalarıdır. Destandaki 

mitin sentagmatik ve paradigmatik yönleri vardır. Destanda mitin 

sentagmı metin düzeyinde yaratılır, bu metinden ayrılmış olay örgüsü 
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şeklinde, destandaki mit paradigmaları değişmez, motif hacminde 

restore edilir. Destanı D ile işaretleyerek, içeriğindeki mit sabit 

değişmez varyanta (M) ve dallar ise (M1 restore edilmiş) türev (M2 ile 

belirlenmiş) ve sentagm fonksiyonlarına bölünebilir. Destandaki mitin 

grafiği artzamanlılık ve eşzamanlılık biçimindedir. 
 

M. Caferli'nin araştırmasının bir başka matematiksel sonucu da aşk 

destanlarının kahramanlık destanlarından türetilmiş olmasıdır (Caferli, 

M., 2001: 28). Araştırma, destanın matematiksel formülünün 

dönüştürücü değil, türev birim olduğuna dikkat çekiyor. Dönüşüm 

zayıf olsa bile aşk destanının türev bir birim olduğu, onun bir üyesi 

olduğu fikri öne çıkıyor. Destanda hareket, aşağıdan yukarıya doğru 

artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır. Görüldüğü gibi matematiksel 

faktörler de destan materyalini türev olarak belirler. Dönüşümsel 

destan - bir türev destan - bağımsız olarak işleyen bir destan türü, bu 

üçgenin kenarlarının toplamı üçgenin alanıdır - folklorun "alanı" 

mitin, motifin, destanın, masalın, efsanenin kenarlarının toplamına 

eşittir. Bu üçgenin kenarlarını "gökyüzü ile" birleştiren çelişki, 

koruyucular, kahramanlar, kompozisyon, düğüm, final, doruk noktası, 

açılış (çözülme), bağlantı (olayları birleştiren)  çizgileri genel bir 

destan (masal vb.) kavramını vurgular. 
 

Destanlardaki arketipin, arkitektoniğin, erken unsurların 

modellenmesi, onun matematiksel ve morfolojik yapısını ortaya 

çıkarmaya yardımcı olur. M. Caferli, bu araştırmasında “Dede 

Korkut”, “Oğuz Kağan”, “İyi-Yaman”, “Kurbani” destanlarında da bu 

tür modellemeyi kullanmış ve aralarındaki matematiksel bağlantıları 
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incelemiştir. Örneğin, M. Caferli'de ilk unsurlara yönelik tutum, bu 

destanlara olan inancın bir tezahürü gibi görünse de, bu unsurların 

destandaki etkisi, paralel çizgilerin kesişmediği, her biri bağımsız bir 

destan ve her biri bağımsız bir epik kod olduğu düşüncesine 

dayanmaktadır. Destanlardaki dağ imgesinin tasviri, 

antropomorfizasyonu, ilk yerleşim olması, yeryüzünün unsurlarıyla 

bağlantısı, Tanrı'ya yakınlığı, sığınağı vb. işlevler, folklorda işlev 

gören matematiksel düşüncede mitolojik düşüncenin kalıntılarıdır 

(burada matematikleştirme, hangi işlevin önce geldiği, ilk yükseklik 

algısı, yücelik, durumların değişimi kanuna uygun olarak kabul edilir). 

İlk unsurların kendisinin bir duruma dönüşmesi aynı zamanda 

matematiksel düzenliliğin özelliklerine de karşılık gelir. Örneğin dağ 

mitolojik düşüncede basit bir unsurdur, anlaşılması zor değildir. 

Ancak dağ unsuru Ali Kişi - Rovşan'ın durumuna döndüğünde, bu 

durumun yapısında matematiksel düzenlilik hissedilir. Basit 

kavramların, basit formüllerin karmaşık kavramlar ve formüllerle 

değiştirilmesi aşamalılık ilkesine dayanır. Ayrıca, taş unsurun mitsel 

düşüncede kişi başlangıcı olduğu kabul edilir. Onun durumsallığı, bir 

taşın çocuğa dönüşümünde ilk matematiksel düşüncesini gizler 

(burada zamanın kendisi, taşın çoğalmasının morfolojik yapısında bir 

alt katman olarak korunur. Çalışmada, bu öğeler negatif ve pozitif 

olmak üzere iki türe ayrılmıştır. Görüldüyü gibi, ilkel matematiksel 

düşünce burada da bölünme yeteneğini kaybetmez. Örneğin su unsuru, 

Kerem'in dilinde "Su hakk didarını gördü" şeklinde olumlu bir duygu, 

"Dolana dolana evler yıkarsan" şeklinde olumsuz bir duygu yaratır. M. 

Caferli, suyun matematiksel formülle bağlantısı ve zamanla ilişkisi 
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hakkında ilginç ayrıntılar verir. Yazar, eski yıldan kurtulmak için yılın 

sonunda evlere ve bahçelere su serpildiğini yazıyor. Yılın sonu, dünya 

zaman modelinde kutsal bir zamandır. Yazara göre, suyun 

kutsallığının matematiksel ve morfolojik değerlendirmesi, hâlâ çille 

kesme alışkanlığındadır. Anne ve çocuğu ağırlıktan ve şerden 

arındırmak için doğumun 40. gününde bir çille töreni yapılır (Caferli, 

M., 2001: 111). 

 
"Destan ve Mit" kitabından ve diğer çalışmalardan, ana unsurların 

sayısının 4 olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte, daha sonraki mitolojik 

yapıda, bu elementlerin sayısı 6, 8'e vb. yükseldi. Bu unsurların 

hareket yönü dalgalıydı, türev özellikleri ve anlamları farklıydı. 

Örneğin, son elementlerden olan ağacın türev ve bölünme özellikleri 

bilinir, ağacın bölünme özellikleri onun doğrudan işlevleriyle ilgilidir, 

dallar gökyüzünü, gövdeyi dünyayı ve kökleri yeraltı dünyasını 

belirtir. Matematiksel bilgi katmanı, bir ağacın çocuk doğma 

durumuyla ilgili mitolojik bilgilerde de gizlidir. Uygur mitolojisinde, 

bir kayın ağacının gövdesinin şişmesi, belirli bir zaman sınırına tabi 

olan matematiksel ve mitolojik bilgilerin bir izidir.  

 
Destan düşüncesinde rakam sembolizmi kendisini M. Caferli'nin 

eserlerinde şiirsel olarak gösterir. M. Caferli destandaki yüzleşmeyi 

ikili karşıtlıklar biçiminde sunar (1. ve 2. işlevsel rakam kavramının 

içeriği de dahil). Genel olarak, destanın matematiksel şiirinde 1, 2, 3 

vb. rakamlar onun figuratifliğine karışık bir biçimde. Destanın 

morfolojik yapısında, destanın kendisi 1 birim ve karşıtlıklar 2 birim 

ile gösterilir. Aşıklar, üstatnameni 3 olarak bitirir. Duvak kapatma, 
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son sayının sembolizmini belirler. Bu sayı sistemi içinde, çoktan aza 

doğru düşüş ilkesi aynı zamanda iç sembolizme aittir. Destanda 

üstatname üç kez okunursa, duvak kapatma bir kez okunur. Destanın 

bir son deyişle bitmesi, bunun bir sonucu olarak sonunda bittiği ve 

sıfıra yaklaştığı anlamına gelir. Bu, destanın şiiriyetinin alt 

katmanında gizlenmiş matematiksel bir şemadır.  

 
M. Caferli, destanın matematiksel yapısını "beden" olarak işaretler. 

İkili karşıtlıkları, mitteki yüzleşmeden kaynaklanan bir karşıtlık 

olarak, tarihsel olarak gelişen (artzamanlı) karşıtlar olarak sunar. Mitin 

epik yüzleşmeğe destan karşıtlığının matematiksel eşdeğerliği, 

eşzamanlılığın bir temsili olarak anlamsal karşıtlıklar biçiminde 

verilmiştir. Mitin yüzleşmesinde Deli Dumrul, Azrail'e  ve destanın 

karşıtlığında İyi Yaman'a karşıdır. Görüldüğü gibi, onların 

matematiksel sembolleri de birbiriyle uyumlu. Duvak kapatmada da 

destanın karşıtlığı dörtlüğün mısraları arasında gerçekleşir. M. Caferli, 

bu karşıtlığı İyi - Yaman anlamsal bir koşalık olarak nitelendiriyor. 

 
M. Caferli'nin destan şiirlerinin bilimsel açıklaması, "Azerbaycan aşk 

destanlarının şiiriyeti" adlı anıtsal eserinde yansıtılmaktadır. M. 

Caferli'de şiir kavramı, tek bir bütün halinde birleşmiş yapısal bir 

komplekstir. Destansı folklor, epos (destan) şiiriyeti ve aşk 

destanlarının şiirlerinin de üye olduğu bir bütün olarak folklor şiirine 

dayanmaktadır. M. Caferli'nin matematiksel düşüncesinde aşk 

destanları da geçmişe dönüktür: kahramanca birlikte aşk destanları, 

aile-evsel destanları ile birlikte destan - eposdur, destan - epos olarak 

destansı folklordur, destansı folklor da  genel olarak folklordur. 
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Folklorun matematiksel formülü, temsil ettiği etnosun sanatsal 

tarihinin ikiye bölünmesi sonucunda elde edilir (iki işlev - ideolojik ve 

estetik). Bu gerçeğin çok iyi farkında olan M. Caferli, genel olarak 

folklorun estetik işlevini destanın özünde güzellik kaynağı, ideolojik 

işlevini ise tür düzeyinde mit belleğinin diferansiyelleştirilmiş 

kodlamasında görmektedir. M. H. Tahmasip'e dayanan M. Caferli, aşk 

destanlarının morfolojik yapısındaki sentagmatik çizgide sıralanan 

morfolojik unsurları ortaya çıkarmayı önermektedir. Bu, aşk 

destanlarının yapısal-anlamsal bir şekilde incelenmesi anlamına gelir. 

Bu, aşk destanlarının metni, metnin yapısı ve metnin anlambilim 

arasındaki ilişki, bağımlılıklar, işaretler vb. dayalı analiz anlamına 

gelir. Ana morfolojik-anlamsal özellikler (işlevler) destanın yapısını, 

destanın şiir sisteminde metin içi işlevlerin ortaya çıkışını (motif 

içinde, metin içinde, olay örgüsünde) bir dünya modeli, dünya görüşü, 

tip, durum vb.  bir şekilde geri yüklenebilir. Örneğin üstatnameni ele 

alalım. Üstatname bir hüküm, evrensel bir şema, bu şemalarda sunulan 

zorunluluklar (davranış kuralları, emirler, öğütler, hatırlatmalar, 

tavsiyeler vb.) genel olarak destanda ifade edilir, bu anlamda destan 

dünya modelinin genelleştirilmiş bir bilgisidir (Caferli M., 2000: 20). 

Zorunlu  hükümlerin altında ifade edilen fikrin tam tersi anlama 

geldiğini görüyoruz. "Sadakatsiz dilberden sana yar olmaz" zorunlu 

hükmünde, alt katman "sadık dilberden sana yar olar" gizli anlamını 

ortaya çıkarır. Üstatname, dinleyiciyi hedefliyor ve destanın 

kahramanının gelecekteki faaliyetlerine rehberlik ediyor. Bu nedenle, 

üstatnamede ifade edilen fikir genel ve tekildir. Böylece, dinleyici 

(genel), birey (destanın kahramanı) ve bir bütün olarak destan, 
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birbirine bağlı bir anlamsal bağlantı içindedir. Burada dinleyiciyi 

çoğul bir işaretle, bireysel bir teklik işaretiyle ve destanı D işareti ile 

işaretlersek, bunların toplamı A + B + D olacaktır, yani bu işaretler bir 

bütün oluşturur. Sanatçı aşıkları buraya eklersek, bu matematiksel 

model A B S D toplamından oluşacaktır. M. Caferli, destanın sonunda 

verilen duvak kapatmayı, matematiksel olarak şu şekilde modellenen 

bir sonuç olarak adlandırır: A B S D = Duvak kapatma (sonuç). 

Mantık dilinde, duvak kapatmanın hüküm olduğunu, destanın hükmün 

onayı olduğunu ve duvak kapatmanın hükmün tasdiki olduğunu 

görüyoruz. İşin garibi, destanın modelinin 4'e eşit olması ve destanın 

işlevinin 4'ten oluşması arasında bir benzerlik var. M. H. Tahmasip, 

destanın olay örgüsünün 4 işlevi olduğunu gösteriyor (kahramanın 

doğumu ve eğitimi; kahramanların butası; engeller; rekabet ve zafer). 

4 = 4 formülünü yüz yüze koyarsak, taraflar arasında 1 = 1; 2 = 2; 3 = 

3; 4 = 4 gibi işlevleri tespit edebiliriz (arsa parçalarının eşitliğini 

kastetmiyoruz). M. Caferli, aşk destanının başlangıçtaki geleneksel 

formülünün anlatıcı-destan-dinleyici kutuplarına dayandığını gösterir. 

Burada, 3 modeli 4 modelinin temelini oluşturmaktadır (Caferli M., 

2000: 29). Anlaşılabilir ki destanda özel geleneğini kaybeden iki 

formül olabilirdi: anlatıcı - destan. Bu destanın statik yapısı olabilir. 

Nizami'nin destan - mesnevilerinde bu ikilik sisteminin korunması 

dikkat çekicidir. Destanı birbirine bağlayan sanatçının bir izleyiciye 

ihtiyacı var, destan aslında sıkışık bir ortam için tasarlandı. Onun 

popüler olmak için bir izleyiciye ihtiyacı var. M. Caferli, "aşk 

destanları statik bir olay örgüsüne sahiptir, bu yapıyı içsel değişimler 

düzleminde inceleyerek o statik yapının işlevsel dinamiklerini bulmak 
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mümkündür" (Caferli, M., 2000: 31) diye yazar. Bu, aşk destanlarının 

kahramanlık destanlarından (epos + anlatıcı formülü) ayrıldığı 

dönemdir. Azerbaycan destanı folkloru tarihsel olarak birbirini 

yeniden üretme özelliğine sahiptir. Kahramanlık destanı toplumun 

destanıdır ve aşk destanı, bireyin destanıdır. Bu nedenle, toplum ile 

kahramanca destan arasında belirli bir dinleyici türü yoktur, buna 

gerek yoktur çünkü destanı toplumun kendisi yaratmıştır ve aşk 

destanı, toplumun kendisinin bir dinleyici statüsünü kazandığı kalbin 

destanıdır. Aslında aşk destanında yaratıcılar (aşikler) ve dinleyiciler 

vardır. Aşk destanlarının iç dinamiği 2'yi 3'e dönüştürüyor. Aşk 

destanlarının yapısının oluşumundaki ters sıralamayı (üyelik) 4, 3, 2 

olarak alırsak, bu yapının tek çizgisinin nerede oluştuğuna da dikkat 

etmeliyiz. M. Caferli, tek bir yapı konusunda mitolojik hikayetlerin 

rolünün yadsınamaz olduğunu kabul etmektedir (Caferli M., 2000: 

44). Bu tür mitolojik hikayetlerde hem aşk hem de kahramanlık çizgisi 

açıkça hissedilir (Uygur "Oğuznâme"si). Mitolojik hikayetlerde 

(mitolojik masallar), kahramanın elçilik motifinde sevgilisinin kaderi 

verilir. Sonra kahraman bu sevgiliyi takip eder ve aşk destanında buta 

formülü, kahramanın sevgiliyi takip etmesinde rol oynar (iç 

denklemler). Böylelikle aşk destanının yapısındaki buta, birey ve 

dinleyici birliği ile toplum arasındaki kahramanca yaptığı elçilik 

motifinden ayrılarak,  ayrı bir kol olarak aşk destanına ve sonra 

kahramanca bir destana dönüşür. Gürcü Mammad'ın 

"Köroğlu"destanında söylediği koşmada da, onun yaptığı elçilik  

butaya paralel olarak dönüşümlü şekildedir. Bu nedenle, bu tip ara 

destan (kahramanlık destanı ile aşk destanı arasında duran) 
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dönüştürücü destanlar (aşk destanı ile kahramanlık destanı hudûdunda 

duran destanlar) olarak anlaşılabilir (Caferli M., 2000: 47). 

Kahramanlık destanlarını modelleyen ozan genel, aşk destanlarını 

modelleyen aşik ise tipolojik bir bireydir. Aşk destanının kahramanını 

karakterize eden öznedir (örneğin, aşığın kendisi). İslami-Tasavvuf 

fikirlerinin destandan destana, ozandan ozana yayılması da bağımsız 

bir yaratıcı aşığa geçişi hızlandırır. Yazılı edebiyat, aşk destanlarının 

tasavvufi imgeler ve ideallerle zenginleşmesini de etkiler. Destandan 

destana geçiş şeması aşağıdaki gibi ayarlanabilir: 

 
Kahramanca destan 

                                             ↓ 

İslami-tasavvufi 

                                            ↓ 

Aşk destanı 

                                             ↓ 

Yazılı edebiyat 

 
Klasik edebiyatta aşk teması, kahramanlık destanındaki kahramanlık 

temasını şifreler, buta yapısı vasıtasıyla kahramanlığa İslami-tasavvufi 

bir elbise giydiriyor. Yazarın görüşüne göre, aşk destanlarının total 

metin işareti Hakka aşikliktir, bu, tasavvuf davranış kodudur. Buta, 

burada gerçeğe ulaşmanın basmakalıp bir yoludur. Bir aşk destanının 

metin sembolü A ise, ancak buta sembolün içinde S ile işaret 

edilebilir. A'nın S'ye oranı, destanın yapısal-anlamsal bütünlüğündeki 
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olay örgüsünde bulunur. Kahramanın doğumunu geleneksel bir V ile 

ifade edersek, elde edilen A - S denklemindeki V'nin rolü, arsaya ait 

statik bir türev biriminin işlevini taşımaktır. M. H. Tahmasip, aşk 

destanlarında bir aşikin buta alma, yolda başka bir kızla (kızlarla) 

karşılaşma ve nihayet butasına ulaştıktan sonar geri dönerek kızları 

almasını retortasyon (üçleme) geleneği denir (Tahmasip M. H., 1972: 

100). Retortasyon, hareketin periyodikliği ile ilgili bir süreçtir ve aşk 

destanlarında buta alanın hareket yönü periyodiklik oluşturmaz. 

Burada hareket yalnızca düz bir çizgi üzerinde ileri-geri bir işlem 

olarak gerçekleştirilir. Bu süreç şu şekilde tanımlanabilir: buta alanı A 

ile gösterirsek, hareketinin son noktası (butanın olgunlaşması) A1 

olacaktır. Buta alan (aşik) butaya doğru hareket ettiğinde karşılaştığı 

kızlar B ve S noktalarını oluşturacak. Hareketin başlangıcı A noktası 

ise ve hareketin bitiş noktası A1 ise, düz bir çizgi üzerinde bulunan A - 

B, A - S, B - S parçaları A - A1 düzleminde eşit aralıklarla 

yerleştirilmelidir. Burada aşikin S - A1 üzerindeki hareketi de önceki 

denklemlere karşılık gelir. Varsayımsal kıyas yasasına göre, 

düzlemdeki düz çizgi A → A1, A → B ve A → S segmentlerine yol 

açar, böylece düz çizgi (A → A1) (A → B) → (A → S) hareketini 

uyarır: (A → A1) → (B (A) → S) → (S (A) → A1) (43, s. 139). 

Gördüğümüz gibi, mantıksal olarak destandaki butanın işareti, 

destandaki butanın işaretine eşittir.  

 
M. Caferli, buta dışında "Tahir-Zöhre" destanında meydana gelen 

olayların yapısını verir. Tahir ve Zöhre aşkında iç çelişkiye dayanan 

bir yapı var. Ağabeyi şahdır, Zöhre onun kızı. Küçük kardeşi vezir, 
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oğlu Tahir'dir. Şah hükümdardır, zalimdir, acımasızdır, aksine vezir 

itaatkârdır, adildir ve merhametlidir. Burada yüzleşmenin 

karşılıklılığı, destanın yapısının mantıksal modeline karşılık gelir. 

Burada, göstergeler sisteminde metnin şiirsel işlevselleştirilmesi, 

kendi arketipinin - mitin metninin - işlevselleştirilmesine dayanır. Mit 

metninde hiçbir çelişki yoktur. Geri kazanılan Mit metninde, elmadan 

doğan çocukların kaderinde olumsuz veya olumlu kutuplar rol 

oynamaz. Mit metni destansı düşünceye ait olduğunda, çelişkilerin 

koşalığı bir sorun haline gelir ve bu çelişkiler destana geçiyor. Beşik 

kertme, buta vb. destansı metnin yapısal işaretidir. Bu burcun 

yardımıyla destansı düşüncede bir çember oluşur: kardeşler, çocuklar, 

kutsal güce sahip bir dervişin şartı ve buta (beşik kertme). Bunlar 

birbirine bağlı yapısal unsurlardır. Belirli bir mitte çelişkili bir koşalık 

yoktur, çünkü koşalık mitin kendisi tarafından gerçekleştirilir, derviş 

unsuru yoktur, bu nedenle çelişkiler için bir neden yoktur. Masalın 

yapısındaki beşik kertme ve destandaki buta verme eşitliğin bağımsız 

işaretleridir ve birbirleriyle uyumludur. Buta ile doğum arasında bir 

bağlantı olmasına rağmen bazı aşk destanlarında bu durum 

karşılanmaz. Yani kahramanın doğumu hakkında hiçbir bilgi yoktur, 

ona sadece buta verilir. Bu matematiksel eşitliğin kısmi ihlal anlamına 

gelir. Ya da tersine, kahramanların doğuşu vardır, ama buta söz 

konusu değildir. "Leyli-Mecnun" destanında Leyli ve Mecnun’un 

babaları birbirleriyle antlaşma yaparlar. Burada matematiksel 

koşulluluğun yerine getirilmesi antlaşma yoluyla gerçekleşir. 

Masaldan destana ("abisi" tarafından zarar verilen kız kardeşin (Peri) 

kaderi) kadar temanın devamını takip ettiğimizde, destanda doğum ve 
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butanın olmadığını, davranış kurallarının (tasavvuf) olmadığını 

görürüz. Bu, böyle destanlarda matematiksel koşulların olmadığı bir 

modeldir. Aşk destanlarının oluşum tarihini ve dönemini takip edersek 

böyle bir destan, dönemin ilk örneklerinden biri olarak kabul 

edilebilir. Bu destanların müteakip gelişimi, lirik-epik klasik edebiyat 

geleneklerinin etkisi altında bir biçim değişikliğine uğradı. Bu 

durumda klasik edebiyat, değişmez varyanta değil, değişmez varyantı 

olmayan destanları etkileme gücüne sahiptir (Caferli, M., 2000: 75). 

 
Butanın kökenindeki nezir, yemin, dua, fedakarlık, maldagıtma 

(yağma) kültünün kökleri ve ardından arkaik anlambilimdeki derviş, 

Ali ve Hızır kültlerinin kökleri totem ile bağlantılı olur. İlk mitolojik 

metinlerde, kahramanların (çocukların) hikayeleri, geyiğe vurmak 

istemeyenle tetikçinin çocuklarının birbirleriyle bir antlaşma yaparak 

ileride yeniden bir araya gelmelerinin ardından geyiğin vurulmasının 

sonucu gibi görünüyor. Geyik, insan neslinden intikam almayı 

düşünen ve işkence gören bir hayvan (totem) olsa da Hz. Ali'nin 

görevini yerine getirir. M. Caferli, Kazak destanı “Kozi-Körpeş ve 

Bayan Sulu”da babalarının, Karabey ve Sarıbey'in bir dişi geyikle 

karşılaştıklarında yaptıkları antlaşmadan sonra doğduklarını yazar 

(Sarıbey bir geyiği öldürür, Karabey ona acır) (Caferli, M., 2000: 80). 

Burada hem motif, hem işlev hem de olay örgüsü daha eskidir. Bir 

geyiğin hem dişi hem de boğaz (hamile) olması, çocuklarının 

doğacağı inancının bir göstergesidir. Avlanma (durum), geyik, geyiğin 

avlanması gibi kadim unsurlar, mitolojik canlının (Anne Geyik) 

kaderde rol oynayacağı inancına yol açmaktadır. Bu motif ile geyik iki 
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işlevi yerine getirir: hem yavru verir hem de babalarının günahları 

nedeniyle onları cezalandırır (Caferli, M., 2000: 80). Bu, totemin bir 

işlevidir. Burada, av hamisi ve ecdat kültü, sonraki niteliksel 

değişikliklerdir. M. Caferli, geyikte av hamisinin  ve ecdat kültünün 

kalıntılarını görür. Bir geyiğin totem imgesi birincidir, diğerleri 

türevlerdir. M. Caferli, çocuk verme işlevinin daha derin katmanlarına 

iner - suyun çocuk vermesi, taşın çocuk vermesi, ağacın çocuk 

vermesi, ışığın çocuk vermesi, arkaik destanlarda bağımsız anlamlar 

olarak karşımıza çıkıyor. Arkaik anlambilimde doğa, kuşlar, ağaçlar 

ve hayvanlar, çocuksuz babaya acığır ve çocuk sahibi olması için "dua 

eder", Dede Korkut'ta ise bu zoolojik semantiği, antroposemantiğe 

dönüşür. Beyler Baybecan ve Bayböre'yi dua eder ve alkışlar (Caferli, 

M., 2000: 82). Bu doğrudan askeri demokrasinin ortaya çıkmasıyla 

ilgilidir, kölelik, sosyal görüşler siyasi görüşlere yol açar (tarihsel 

bilinçte Allah fikrinin ve mitolojik dünya görüşünde totem fikrinin 

göreceli eşitliği). Butadaki bir rüya, beşik kertmedeki bir işaret, 

destanda bir kod olarak anlambilim yaratır. Aynı zamanda ahdetme 

(elma) ile doğan (mucizevi doğum) beşik kertmeyle, öznenin (Ali, 

Hızır) katılımıyla verilen buta, aralarında matematiksel bir 

bağımlılıkla aynı semantik sıra oluşturur. Aşk destanlarında Hakk 

aşiki’nin sevgisi hem ilahi hem de kadın içindir ve Tanrı ile aşk 

ilişkisi bir kadına sevgisinden daha büyüktür, bu nedenle Hakk 

aşiki’nin ölümü ilk aşkıyla yeniden bir araya gelmesi demektir. Yani 

bu aşkta 3 parti var, aralarındaki +1-in +1-e oranı ve +2'nin +1-e 

(Tanrı’ya) oranından daha düşük. M. Caferli, bunu kadınlarda tecelli 

eden ilahi sevginin mutlak başlangıcının bir yansıması olarak 



M A T E M A T İ K S E L  M İ T O L O J İ  | 139 

 

 

yorumlamaktadır (Caferli, M., 2000: 102). Yani, Tanrı'ya aşık olmak 

ve bir kıza aşık olmak aynı anlamsal koddur.  

Kahramanlar (kızlar ve erkekler) Hakk aşikleridir, bu onları aynı 

anlamsal yükte birleştirir, ikiye bir oranı alınır, aslında aşikler eşit 

yüklendikleri için 1 = 1 denklemi elde edilir. Aynı şekilde, "Dede 

Korkut"taki Kazan han'ın, Şökli Melik'i (5 kez) zıt kutuplar (1  2, 1  

3, 1  4, 1  5) olarak her öldürdüğünde bir Kazan han'ın 1 Şökli 

Melik'e, 2 Şökli Melik'e, 3 Şökli Melik'e, 4 Şökli Melik'e, 5 Şökli 

Meliki'e üstünlüğü, kahraman – anti kahraman antitezi hipotezini 

doğurur. Yani kutuplar aynı işarete sahipse, 1 = 1, zıt işarete 

sahiplerse farklı denklemler elde edilir. Aşk destanlarında 

matematiksel işaretlenme de Hızır ile bağlantılıdır. Demek ki, deyim 

yerindeyse, "diri iken diri emez, ölü iken ölü emez" formülü onun iki 

zamansallığını ve iki dünyalı olduğunu gösterir. Bu zamansallıkta 

Aşik-Maşuk alametleri Hızır burcuyla aynıdır, dolayısıyla eşit 

olabilirler. Kahramanlık destanında anti kahraman varlığını defalarca 

gösteriyorsa, aşk destanlarında anti kahraman sorunu Aşik-Maşuk'u 

çevreleyen olumsuz imgelerdir. Burada da aşik (1) birkaç olumsuz 

imgeyle antitez içinde durmaktadır. Aynı matematiksel işaretin burada 

da olduğunu görüyoruz. Bütanı veren Hızır'ın işareti gök, buta 

uykusundan uyandıran yaşlı karının ise işareti topraktır. Yeryüzü ve 

gökyüzünün 1 işareti bir butada birleşmiştir. Karıların çeşitliliği de 

işaretlerini ayırt ediyor. Aşikin bu tip yaşlı karıların birçok türünde 1 = 

1 olması (ipek karıya işareti), aynı zamanda köpek karıya, kirli karıya 

vb. ayrıca işaret itibariyle eşit olmadığını gösterir. Aynı zamanda ipek 
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karının (1) köpek karıya, kirli karıya oranı vb. artan sınırda eşit değil 

(1  2).  

Her biri kendi içinde destanın bir birimidir. Ancak yazarın 

araştırmalarından da anlaşılacağı gibi nesir ve nâzım kısımlarını tek 

bir bütün halinde birleştiren bu birimleri içeren tüm destanın yapısıdır. 

Yazarın notlarından da anlaşılıyor ki, destanın yapısının onları 

türevsel işlevsel birimler olarak ortaya çıkardığı ve birbirlerini 

tamamladıkları. Genel destanın yapısını matematiksel olarak 

işaretlersek, destanda (1) şiir (2), nesir (3) matematiksel figürler, aşik, 

maşuk, buta, buta veren ve yaşlı karı işlevsel figürler olarak hareket 

eder.  

7. Prof. Dr. M. Seyidov'un görüşlerinin matematiksel modelleme 

deneyine kısa bir bakış 

 
Matematiksel mitoloji için yararlı olan bir başka ilginç gerçek, M. 

Seyidov'un "Altın Savaşçı"nın Kaderi" kitabında verilmektedir. Prof. 

Dr. M. Seyidov, “altın savaşçı”nın giysilerindeki süslerin sayısı ile 

ilgili olarak yazıyor ki, bunlar basitce süs değiller, ancak o zamanın 

mitolojik görüşleri, inançları ve devlet düzeni yasaları ile ilgilidir 

(Seyidov, M., 1984: 7). Şapkasında dağ keçisi, kanatlı at, kuş kanadı 

(4 adet), aslan başı (6 adet), at (2 adet), dağ keçisi (5 adet), kuş 

heykelleri (5 adet), küçük kuş kanadı (2 adet), uzun kuş kanadı (4 

adet), yapraklar (7 adet), ok (4 adet), dağ tepesi (4 adet), ağaç (5 adet) 

(Seyidov, M., 1984:13) bulunmaktadır. Rakamlarla ilgili olarak, 

rakamların kutsallığının doğrudan ilkel inançlarla, totemizmle - 

hayvan ve bitki totemizmiyle doğrudan ilişkili olduğu iddia edilebilir. 
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Tıpkı her kelimenin içsel semantiği, rakamların içsel semantiği, 

sembolizmi vb. olmalı. Bu aynı zamanda rakamın mitolojik anlamını 

ortaya çıkarmaya da hizmet eder. 

 
8. Prof. Dr. A. Nabiyev'in araştırmalarında matematik folklor 

çalışmaları sorunları 

 

Ders kitabı oluşturma uygulaması Azerbaycan folkloru çalışmalarında 

geleneksel bir olgu olmasına rağmen, ders kitabının bilimle birliği 

çoğu kez dikkate alınmamıştır. Ancak son yıllarda ders kitaplarında bu 

sorun ortadan kalkmış ve ders kitabının şematik yapısını bilimsel 

analiz üzerine restore etme eğilimi yoğunlaşmıştır. A. Nabiyev'in 

"Azerbaycan halk edebiyatı" adlı eseri de bu amaca hizmet 

etmektedir. Yazar, kitabın adından da anlaşılacağı gibi, "Azerbaycan 

halk edebiyatı" terimini geniş bir bağlamda alıyor. Bu terim, "sözlü 

halk edebiyatı" olarak toplanan erken dönem halk sanatı örnekleriyle 

geniş bir şekilde ilişkilendirilebilir. "Azerbaycan Sözlü Halk 

Edebiyatı" bir bilim, ders kitabı içeriği statüsüne ulaştığında, bu ilmin 

tüm alanları henüz gelişmemiş, masallar, destanlar, mitoloji henüz tam 

olarak çalışılmamış veya bağımsız bir bilim dalı haline gelmemişti. 

Yirminci yüzyılın sonundan beri, sözlü halk edebiyatı gelişiminde 

yeni öncü akımlara yol açmış, bilimsel içeriği ders kitabına sığmamış 

ve sözlü halk edebiyatı yerini gelişen folklora bırakmıştır. 

Halk edebiyatının oluşumundaki ve aynı zamanda onun bireysel 

sanatsal örneklerinin yaratılmasındaki ana faktör, kolektif-bireysel 

ilişkilerdir. Bireyin yaratıcı eğilimi ekibin yetenekleri dahilinde 
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kendini gösterir, ortaya çıkar, cilalanır ve ağza düşer. Yazar, halk 

edebiyatına (folklor) β, bireysel γ ile atıfta bulunarak, halk 

edebiyatının kökeninin matematiksel formülünü α = β + γ olarak kabul 

eder ve kolektif faktörü alfa (α) ile belirtir. Yazarın matematiksel 

düşüncesinde, birey kolektifin bir üyesi olarak işaretlenir ve γ = β + γ 

denkleminden ve α = β + (β - γ) formülünden türetilir. Formülün 

açıklaması şu şekildedir: α'yı (kolektifin oluşturduğu sözlü halk 

edebiyatı) ifade eden parantez içinde β'dan  bireyin işareti 

çıkarıldığında onun negatifliği, parantezler açıldığında pozitif olur, α 

= 2 β + γ, yani folklor oluşmaya başlar. Α = β + (β - γ) formülünden 

folklor formülü elde edilebilir: β = α + (β - γ); β = α + γ + β; β = (α + 

γ); β = β 1 + β 2. 

Ders kitabı-araştırmada folklor kavramını sözlü halk edebiyatı 

kavramından ayıran temel özellik, sözlü halk edebiyatının sözlü 

edebiyat gibi üslup ve genel türevlere sahip olmasıdır. Bunun anlamı 

ne? Folklorun bir bilim olarak gelişimi sözlü folklor, sözlü halk 

edebiyatı, folklor ve folklor çalışmaları aşamalarıyla sabitlenir. Sözlü 

halk sanatı, bireyin yarattığı sanatsal bir örnektir ve kolektif, sözlü 

halk edebiyatı (sözlü edebiyat) bu eserlerin tarzını ve türünü belirler, 

folklor onları seçer, ayırır, janrlara ayırır ve folklor çalışmaları ise 

onların bilimsel mahiyetini inceler. 

Son dönemde hem yazarın hem de diğer araştırmacıların yaratıcı bir 

yöntemi haline gelen yapısalcı okulun sonuçlarından bahsetmek çok 

önemli. Yapısalcılığın temeli 1920'lerde İngiltere'de A. R. Rod-Cliff-

Brown tarafından atılmış olmasına rağmen, bilimsel araştırma yöntemi 
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olarak gelişimi K. Levi-Strauss adıyla ilişkilendirilmiştir. Yapısal 

yöntemin ana özü, metin türünü yapısal birimlerin çalışmasına, 

modellere bölerek dahil etmektir. 

Ders kitabının ilginç ve değerli kısımlarından birinin de "Azerbaycan 

mitolojisi" olduğu unutulmamalıdır. Yazarın "Azerbaycan mitolojisi" 

terimini bağımsız olarak kullanması, mitoloji biliminde uzun süredir 

yasaklanmış olan bir tabunun ortadan kaldırılması anlamına geliyor. 

A. Nabiyev'e göre mitoloji bir bilimdir, bir mit olayıdır. Kendisi 

yazıyor ki, “Mit, ilk etnosların dünya, insan ve insanın dünya olayları 

hakkındaki sanatsal düşünceleridir. Bu düşüncenin zaman sınırı 

belirsizdir ve mekânı, her etnosun göreceli bir anlamda dünya olarak 

algıladığı ikamet yeri, coğrafya veya bölgedir” (Nabiyev, A., 2002: 

129). 

Mitoloji, etniklerin hafıza tarihidir. Bir etnosu canlı tutan faktörlerden 

biri de mit sistemidir. Bir mit sistemi ile ne demek istiyoruz? Kişi 

doğduğu andan itibaren tam çelişkilerle karşılaşır: gece gelir, gün 

doğurur, yağmur düşer ve güneş doğar. Bu, insan zihninde belirli 

soyutlamalar yaratır. Yani yağmur yağdıran bir güç var. Kişi bu gücü 

bilinçaltında yaratılan fantastik ve gizemli bir güç olarak 

algıladığında, kendisi için resmetmektedir. Düşüncenin ürünü olan 

mitolojik bilinçte yaratılan her mitoloji imge, dünyanın mitolojik bir 

modelini yaratmak için sistematik olarak birleştirilir. Bu modelde 

insan da yerini belirler. İnsan dünyayı anladıkça kendi somut mit 

modelini yaratır. Sanatsal kelimesini sembolize ediyor, magiya, fetiş, 

totem, zoomorfik, antropomorfik imgeleri kutsal anlarda asimile 
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ediyor. Mitolojik bilincin gelişim evrelerinin (animizm, fetişizm, 

totemizm ve antropomorfizm) sonunda ortaya çıkan simgeleştirmenin 

mit yaratımını oluşturan ana faktörlerden biri olduğu A. Nabiyev'in 

notlarından anlaşılabilir. Böylece, bir modelleme aracı olarak 

karakterler mit içinde kapalı kalır. Kısacası karakterler mitin iç 

doğasındadır. Mit bilinci, mitolojik dünyayı semboller aracılığıyla 

yönetir. Genel olarak mitolojik bilincin formülü, A. Nabiyev'in 

matematiksel görüşünde animizmden fetişizme, ardından totemizme 

ve son olarak da antropomorfizme sıçramaların mitsel sembolizme 

dönüşümü ile belirlenir. Animizm bu eşitlikte tarafların tüm 

alametlerine boyun eğdiriyor. Böylece, animizm hem fetişizmde, hem 

de totemizmde, aynı zamanda antropomorfizmde ana embriyosunun 

(can, ruh) yaşam güvencesini kazanır. Tüm bu aşamaların yarattığı 

mit, eski atalarımızın zihnindeki dünya modelidir. A. Nabiyev, dünya 

mit modelinin ortaya çıkışının, herhangi bir estetik düşüncede kaotik 

kontrolden düzenli kontrole geçiş olduğunu yazıyor. Meseleye bu 

bağlamda yaklaşmak, Azerbaycan'ın mitolojik gerçekliğinin kaostan 

uyuma yükselmesi başlı başına bir sistemdir. A. Nabiyev, Azerbaycan 

mitolojisinin dünya mitolojileri arasında nasıl göründüğü konusunu 

gündeme getiriyor. Ya da Azerbaycan'ın mitolojik gerçekliği tüm 

yapısal şemalarla birlikte Azerbaycan mitolojisi olarak adlandırılabilir 

mi? Bu soru yirminci yüzyılın 80'lerinde ortaya çıktı. Azerbaycan 

mitolojisinin tam olarak çalışılmadığı bir dönemde elbette bu sorunun 

cevabı yoktu. Ama şimdi mitoloji bir bilim olarak Azerbaycan'da 

inceleniyor ve matematiksel mitoloji olarak adlandırılan diğer dalı bile 

araştırmacıların ilgisini çekiyor. Görüşler bu şekilde değişirken gerçek 
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nasıl ortaya çıkmaz? Evet, bugün Azerbaycan mitolojisi denen bir 

bilim alanı var ve gelişiyor. Bu sıradan ders kitabında prof. dr. A. 

Nabiyev'in bu alana özel önem vermesi dikkat çekicidir. Açıktır ki her 

bilimin kendi yapısı, bu yapıya giren halkalar vardır. Azerbaycan 

mitolojisinin yapısal şemaları da ders kitabında analiz edilmektedir. 

Azerbaycan mitolojisinin yapısal modelleri yazarın çalışmasında 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır.  

1. Azerbaycan mitolojisinin temel kaynakları ve türev modelleri; 

burada metinlerin sınıflandırma grubu belirleniyor. 

2. Eski Türk panteonunda ve Azerbaycan mitolojisinde 

panteonizmin devamı; burada mitolojimizin panteon sistemi 

araştırılıyor. 

3. Azerbaycan mitolojisinde kült sistemi ve zoomorfik imgeler; 

burada tanrılar panteonu düzeyine yükselen kült sisteminin 

mitolojik imge yaratma işlevi ve zoomorfik varlıkların totem 

anlamı anlaşılmaktadır. 

4. Azerbaycan mitolojisinin araştırılmasına makrokozmos 

modellemesi ve mit sınıflandırması; makrokozmos modeli, 

arkaik totemizm, arkaik antropomorfizm, Zerdüşt mitolojisi ve 

İslam mitolojisi dahildir. Mitlerin sınıflandırılması, 

kozmogonik, etnografik, ecdat kültü ve erken kültürel kahraman 

hakkındaki mitler, allahlar, tanrılar ve koruyucular hakkındaki 

mitler, dini mitler, takvim mitleri, kültler ve ongunlarla ilgili 

mitler, eskatolojik mitleri içerir. 
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Ders kitabının temel özelliklerinden biri ders kitabı şeklinde olmasına 

rağmen bilimden sapmamasıdır. Böylelikle yazar, janrların 

sınıflandırılmasında çeşitli teorik ve metodolojik yöntemler kullanarak 

yapısal yaklaşımlar kullandı ve janrların içsel bölünmesini verdi. 

Örneğin masallardan bahsederken onları gruplar (büyülü masallar, 

evsel masalları, hayvanlarla ilgili masallar vb.), her masalın 

sınıflandırılmasıyla ilgili olarak masalın janr özelliklerini, sanatsal 

biçimi, üslubu, fikri, teması vb. özellikleri vurgular. Yapısal folklorun 

gereklerine göre, janr yapısal bir birimdir. Dolayısıyla araştırmada 

karşımıza çıkan janrlar ders kitabının bilimsel özünün ortaya 

çıkmasında etkin rol oynamaktadır. Yapısal yöntemin 

gerekliliklerinden biri, janr ve anlatıcı sorununun birlikte 

araştırılmasıdır. Bu nedenle, ders kitabında karşılaştığımız üstat 

aşıklar, onların ustalıkları, destan yaratıcılığında özne-nesne ilişkileri, 

janr sorununu gerçeklerle açıklamamızı sağlar. 

"Azerbaycan halk edebiyatı" ders kitabının bilimsel niteliğini 

vurgulayan özellikler, yazarın folklor gelişimindeki aşamaların 

sıralanmasındaki işlevsel işaretiyle doğrudan ilgilidir. Yazarın algısı, 

folklorun gelişim aşamalarını aşağıdaki sırayla ortaya çıkarabilir: 

folklor bilgi içeriğinden oluşur ve moderniteye hizmet eder; folklor, 

millilikten süper insanlığa doğru gelişir; folklor, diğer bilim 

alanlarıyla etkileşim içinde hızlı gelişimini sağlar; folklor tarihi 

Azerbaycan halkının düşünce tarihidir; folklor diğer bilim dallarını 

(tarih, etnografi, mitoloji, sosyoloji, edebiyat, dilbilim, matematik) 

geliştirme fırsatına sahiptir; folklor çalışmalarında diyalektoloji, 
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psikoloji, etik, teoloji, antropoloji vb. bilimin imkanlarından 

yararlanmak mümkündür. 

 
9. Prof. Dr. P. Efendiyev'in yaratıcılığına matematiksel mitoloji 

bağlamsal inceleme 

 

Folklor düşüncesi çalışmasının matematiksel modeller olmadan 

imkansız olduğunu belirttik. Folklor ders kitaplarını matematiksel 

modellere göre gruplamak, matematiksel düşünmedeki sonuçları 

kontrol etmek, bir folklor ders kitabının bilimsel değerlendirmesini 

vermede anahtar faktör olabilir. Bu açıdan P. Efendiyev'in 

"Azerbaycan Sözlü Halk Edebiyatı" ders kitabının sahip olduğu 

matematiksel modelleri genel dünya modeli bağlamında ortaya 

çıkarmak yeterli olacaktır. "Azerbaycan sözlü halk edebiyatı" 

teriminin folklor bağlamında olduğu, önemli bir parçası olduğu 

unutulmamalıdır. Folkloru M harfiyle genel kütle olarak ifade edersek, 

sözlü halk edebiyatını S harfi ile adlandırarak parçanın mükemmel 

oranını bulabiliriz. Kendi içinde "parça" dediğimiz sözlü halk 

edebiyatının içeriğinde ve içsel anlambiliminde, geniş janr ve aşık şiir 

gruplarının içeriği vardır. P. Efendiyev'in ders kitabında, üç 

metodoloji iç içe geçmiştir: Sözlü halk edebiyatı, folklor ve folklor 

çalışmaları. Sözlü halk edebiyatı ve folklor bazen bir noktada kesişse 

de, folklor aynı zamanda zaman ve mekân açısından da harika bir 

yaratıcı çalışmadır, dolayısıyla sözlü halk edebiyatı konularını da 

içerir. P. Efendiyev'in bilimsel üslubunda, "sözlü halk edebiyatı" 

terimi ile halk sanatının anlatımı birbiriyle çelişmez. Halk sanatının 

anlatımı, sözlü halk edebiyatı teriminin bir paradigması olarak dikkat 
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çekmektedir. Yazar mitolojinin matematiksel işaretini animizm (a1), 

fetişizm (f), totemizm (t) ve antropomorfizm (a2) aşamalarının toplamı 

olarak sunar. Böylece yazar, sözlü halk edebiyatı ile folklorun 

kesiştiği noktayı  bulur: a1, a2, f, t Ո Mfolklor. 

Sözlü halk edebiyatı, etnosun veya ilk halklar tarafından zamana ve 

döneme göre yaratılan ve yaşayan halk edebiyatıdır. Zaman geçtikçe 

kabile bir halk haline geldikçe sözlü halk edebiyatı bir folklor örneği 

olarak anılmaya başlandı. Burada sözlü halk edebiyatının farklı 

üslupların kesişme noktasında görünmesi, bu üslupları uygun tür 

türevlerine ayrılması bir şarttır, dizilişinin olmaması, kolayca yer 

değiştirebilmesi yok, zamana tabi değildir. Sözlü halk edebiyatını 

canlı tutan faktörler - eylemle kelimenin ifade üslubuna (veya 

ilkesine), ya da tahkiyeye, anlatıma ve düşüncenin şiirsel ifadesinin 

ilkesine (üslubuna) dayanması - sözlü halk edebiyatını canlı tutan 

boyutlardır. 

Lirik, epik ve dramatik üsluplardaki senkretizm ile sanatsal örnekler 

sözlü halk edebiyatının ürünleridir. Bu tarzlarda yaratılan emek 

nağmeleri, bayatılar, bilmeceler, efsaneler, masallar vb. bütünüyle 

olduğu zaman, folklor janrı haline gelir (tekilin çoğula oranı). Çünkü 

sözlü halk edebiyatı örnekleri kolektif yaratıcılığın ürünüdür, 

varyantları vardır, herhangi bir masal, efsane, bayatı vb. Bu örnekler 

ilkin olarak herhangi bir varyant olmadan yaratıldığından, bilinmeyen 

bir kişi tarafından yaratıldığı için sözlü halk edebiyatına bir örnek 

olarak düşünülebilir. Ancak çok sayıda olması onun bir janr topluluğu 

olarak oluşmasına izin verir. 
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Yazar, ders kitabındaki folklor janrlarını lirik, destansı ve dramatik 

türlerin gereksinimlerine göre gruplandırıyor. Yani, lirik türler, 

destansı türler ve dramatik türler olarak ayrı ayrı sınıflandırılırlar.  

Lirik türde yer alan janrlar - emek nağmeleri, sayacı (çoban) sözleri, 

holavarlar, tören nağmeleri (düğün ve yas nağmeleri, ağıtlar), 

atasözleri ve meseller, bilmeceler, bayatılar, ninniler, okşamalar, halk 

şarkıları, aşık şiirinin şekilleri, çocuk folkloru örnekleri 

(yanıltmacalar), çocuk oyunları, sayılamalar, düzgüler, acıtmalar, 

çaştırmalar vb.). 

Epik türe ait janrlar: masallar, efsaneler, karavelliler, rivayetler, 

anekdotlar vb. 

Dramatik türe ait janrlar: halk dramaları, destanlar. 

Yazar, böyle bir gruplama yaparak, folklordaki janrların matematiksel 

sırasını da takip etti. 

 
10. Prof. Dr. S. Rzasoy'un mitolojik araştırmalarında Oğuz 

mitolojik enformasyonunun matematiksel-işlevsel modelleme 

deneyiminin analizi 

 

Azerbaycan folklorunda Seyfeddin Rzasoy'un adı Oğuzla ilgili çok 

çeşitli mitolojik araştırmalarla bağlantılıdır. Araştırması yapısal analiz 

yöntemine ve tanımladığımız matematiksel düşünceye dayanmaktadır. 

Bunu, analiz etmeye çalışacağımız birkaç makalesinde de göreceğiz. 

Örneğin, “Oğuz rituel-mitolojik dünya modeli: yapı ve işlev” başlıklı 

makalesinde Ebulgazi Bahadır han'ın “Şecere-i Terâkime” adlı eseri 
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yapısal analiz yöntemi ile incelenmiştir. Makalenin yapısal değeri, 

destanın tarihle karşılaştırılmasıdır. Makalede çok derin bir 

matematiksel bağımlılık var. Oğuz miti (işareti Omif) türevlerinin kodu 

olur - Oğuz destanı (işareti Oepos) ve Oğuznâme (işareti Otarix). Bu 

ilişkiler kendi başlarına da arketip - tip (1 → 2), değişmez varyant - 

paradigma (1 → 2) modellerinin oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu 

bağlantılara göre, Oğuznâme biçimindeki tarih bağlamında Oğuz miti, 

Oğuz Türklerinin artzamanlı ve eşzamanlı yüzeyde projeksiyon 

üniversumunu (evrenini) oluşturmaktadır. S. Rzasoy, çeşitli 

araştırmacıların sonuçlarına, bölümlerine ve aşamalarına dayanarak 

bunun sistematik bir açıklamasını, yani Oğuznâme'nin anlamlarını 

verdi. S. Rzasoy'un analizinde Oğuznâme, etnokozmik evren, 

etnokozmik burç, etnokozmos yapısı - Oğuz birimi aşamalarından 

geçen bir destan şeklinde gerçekleşmiştir. Bu üçlü yapı, dünya 

modelini ve metinsel ilişkileri birleştirir, yani 3 + 2. Oğuz miti = 3 + 2 

(projeksiyon evreni). Oğuz, 24'ün yarısıdır ve öğleden sonrayı, günün 

başlangıcını ve sonunu üçgen şeklinde birleştirir. S. Rzasoy mit, tarih, 

kişilik (Oğuz Kağan) ilişkilerinin statüsünün sıfıra yakın olduğu ve 

yeni soybilimsel modellerin ortaya çıktığı, yani "Oğuz destanının 

çöküşü ile Oğuz mitinin tarihsel düşünceye Oğuz (kağan) adı altında 

doğrudan "karışması" sona erer ve etnoepik düşüncenin genetik 

yapısına inerek paradigmatik dürtüler ve sentagmatik türetmeler 

(dönüşümler) şeklinde işlevselliğini sürdürür" (Rzasoy S., 2005: 123). 

S. Rzasoy'da yapısal tarih, ritüel ve çatışma yoluyla simgelenir ve 

dünya modelinin eşdeğeri haline gelir. Etno-epik düşüncede Oğuz 

Han bir dizi oluşturmuş, mitolojik dünyasını terk etmiş ve yeni bir 



M A T E M A T İ K S E L  M İ T O L O J İ  | 151 

 

 

tarihsel bağlamda kendi dünya modelini inşa etmiştir. Yeni tarihsel 

Oğuz'un (+) matematiksel işareti mitolojik Oğuz'a (-) eşit değildir. Her 

eposun içinde iki kutup vardır - İslam'ın destekçileri ve kafirler. 

Buradaki mücadele, tektanrıcılık ve çoktanrıcılık yüzeyindedir. Bu 

anlambilim “Kitab-i Dede Korkut”ta daha derinlemesine gözlemlenir. 

Çoktanrıcılık taraftarları, olumsuz Oğuzların paradigmalarıdır. 

Olumlu işaretli  Oğuz'un torunları Oğuz kahramanlarıdır. Bu durumda 

olumsuz işaret olumlu bir işarete dönüştürülebilir ve olumsuz işaret 

Deli Dumrul tektanrıcılığı fark ederek olumlu bir kahraman haline 

gelir (bu delilik adına da görülür). 

Oğuz destanındaki laik Oğuz kadınlarının sayısı, mitolojik kadın 

sayısına eşit değildir. Burada sistem şartlı olarak bozulmuştur ve 

üçüncü Müslüman kadın, İslam'a geçmemiş iki kadınla mitteki kadın 

imgelerinin denkliği ile diakronla senkronun kesişme noktasındadır. 

S.Rzasoy, "Şecere-i terakime"deki "iki"nin (2 = 3) "üçleşmesi"nin 

dünya modelinin dikey şemasını ihlal etmediğini yazıyor. Çünkü zıt 

projeksiyonda iki gayrimüslim kadın ile mitolojik kadın eşittir. Genel 

olarak 1 birimin (Oğuz) 3'e eşit olması kozmolojik dinamiğin bir 

algoritmasıdır. 1 birimin hareket frekansı her seferinde tekrarlanır, 2, 

3, 4, 5'e vb. eşit olur. S. Rzasoy'un bu makalesi, karşıt sorunun bir 

modelini oluşturuyor. Kozmogonik dinamikte 1'e 3 oranı 2'ye 3 

oranına eşittir. Bu sistem her seferinde ters projeksiyonda tekrarlanır. 

4'e 1 oranı, 1'e 4 oranına eşittir. S. Rzasoy'a göre Oğuz dünya 

modelinin dikey toplamıyla yatay toplamının miktarı 40'a eşittir: 1 + 2 

+ 3 + 4 + 6 + 24. 
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Sonraki 4'lük sistemde her birimin (4) 6'ya eşit olduğunu tekrarlamak 

24'lük bir sistem oluşturur. Oğuz dünya modeli, 24'lük üniversumun 

(evrenin) sağ ve sol yönlerini ikili bir şemada ikiye ayırır (“Şecere-i 

terakime” de adı geçen hanlarla ilgili şecere). Son olarak, bu 

makalenin matematiksel sonucu: 

                      dinamik  = Dünya  modeli. 

                                     yapı 

S. Rzasoy'a göre Oğuz dünya modelinin dikey ve yatay toplamının 

toplam miktarı 40'a eşittir: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 24. 

Bu, "dünyanın 6 günde yaratıldığı" sonucuna götürür. 7 rakamı 

metaforiktir çünkü uzay ile ilgilidir. Eski Altay mitinde, tanrı 

tarafından yaratılan 7 kişinin de 1 ve 6'dan oluştuğu fikrindeyiz 

(Abdulla, B., 2000: 82). Oğuz mitinde sayılar sıralamasında 7'nin (12 

+ 12) son rakam semantiği "Kitab-i Dede Korkut"ta da hissediliyor. 

"İç Oğuz'a, Dış Oğuz'un âsi olup Beyrek'in öldüğü boy"un sonuncusu 

olması açısından S. Rzasoy'un "Kitab-i Dede Korkut"un sonuncu 

destan olay örgüsünün kozmolojik yapısı ve ritüel-mitolojik 

semantiği" makalesinde, bölünme ve çelişkinin semantiği aynı 

diyalektik içinde birleşmiştir. Oğuz mitinin matematiksel 

anlambilimine uygun olarak yazarın bu boyda yaptığı yapısal analiz, 

dolaylı olarak matematiksel yönteme uygulanmıştır. Boyun grafiğinin 

matematiksel yapısını vermeye çalışak. Yağma, töreni birleştirici 

işlevi yerine getirir. Üç okun işareti Oüç, Boz (gri) okun işareti ise 

Oboz'dur. Sonraki yağmada işlevin icra edilmesi durur. Oüç   Oboz 

eşitsizliğinin birinci yüzüyle Beyrek'in akrabalık ilişkisi eşitsizliğin 
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ikinci yüzüyle ters orantılıdır. Bu, Beyrek'in trajedisidir, Beyrek'in 

ölümüyle sonuçlanan ters orantı eşitsizliği eşitliğe dönüştürür, yani İç 

Oğuz ile Dış Oğuz arasındaki savaşta Kazan han kazanır ve Dış 

Oğuz'un olumsuz yükü pozitif olur.  S. Rzasoy'un analizinde iki kutup 

vardır. Destandaki ilişkiyi dost ve düşman arasındaki yüzleşmeye göre 

böler. Bu yüzleşme olay örgüsünün kozmolojik yapısında insan-insan, 

ethnos-ethnos seviyelerinde gerçekleşir. Yazar bunu şu şekilde not 

eder: 

Salur Kazan - Alp Aruz; Kılbaş - Alp Aruz; Beyrek - Alp Aruz} 3 ↔ 

1 çatışması 

Üç Ok (İç Oğuz) – Boz (Gri) Ok (Dış Oğuz) 1 ↔ (–1) yüzleşmesi 

                             3
1

3

)1(1

13
==

−


. 

Elde edilen 3 rakamı Salur Kazan’ı, Kılbaş’ı ve Beyrek'i 

belirlemektedir. Kısaltılmış 1 rakamı Alp Aruz'a aittir. Yazarın Levi-

Strauss’un mitin işlevsel yapısındaki keskin çelişkileri yumuşak 

çelişkilerle değiştirmesi çözüme gider - kanaatı burada kendini 

kanıtlamaktadır. 

Bu çatışmanın nedenlerinden biri de Oğuz tarafından koyulan Boz Ok 

(Aruz) hâkim, Üç Ok (Kazan) vasal itaatinin ihlalidir. S. Rzasoy'un 

hazırladığı tabloda törenin savunucusu olarak Aruz rol alıyor. Ancak 

Aruz'un metinde olumsuz bir durumu vardır. Çünkü hâkim-vasal 

ilişkisi yerini güçlü-zayıf ilişkisine bıraktı. Bu seviyede, Üç Ok 

güçlendi, İç Oğuz ve Boz Ok hâkim statüsünden çıktı, zayıf bir Dış 
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Oğuz oldu. S. Rzasoy bunu bir alt metin ve ikinci olay örgüsü planı 

olarak sunar. Yukarıdaki örnekte, parantez içinde negatif 1'in 

verilmesi, bu alt metnin bir tezahürü olarak kabul edilmelidir. Alt 

metnin tezahüründe, kahraman anti kahraman statüsünü kazanır ve 

anti kahraman bir kahraman statüsünü alır. Aslında Aruz, destanın 

tüm boylarında üç kez görünür, onun kahraman seciyesi  
1

3
 

orantılıdır. O iki boyda kahraman ve birinde anti-kahraman olarak 

katılır. Bu çatışmaya dahil olan taraflara - Kazan han'ı A, Aruz'u A1, 

Beyrek'i B verirsek, onların işleve göre ayni işaretli olduklarını 

görürüz. Yani bu imgelerin hem olumlu hem de olumsuz özellikleri 

vardır. A ve B fonksiyon açısından eşittir ve A1 ise bunlarla ters 

orantılıdır - A + B / A1. 

S. Rzasoy, arsa yapısının boyun yapısının izdüşümünde A, B ve A1 

arasındaki yüzleşme ve çelişkinin gerçek sebebini görür. Burada 

arsanın sınırını bulmak gerekiyor. Olay çizgisine rituelin organize 

edilmesi,  Dış Oğuz'un bu ritüele katılmaması ve Kazan Han'ın bunun 

nedenini sorması, Kılbaş'ın cevabı, Kılbaş'ın Dış Oğuz'un dostluğunu 

veya düşmanlığını öğrenmek için Aruz'u ziyareti dahildir. Buradan 

ritüel - olay örgüsü eşitliği belirir. Törende boyun yapısındaki 

unsurların yansıması başka bir eşitliğin elde edilmesine hizmet eder. 

Matematiksel olarak konuşursak, boyun yapısı ritüel ve olay örgüsü 

eşitliğinin onaylanmış bir yönüdür. Araştırmacı, bu matematik 

problemine üçüncü toplamı da dahil ediyor. Boyun sonu (S), sonuç 

olarak boyun yapısında mantıksal bir çekiye sahiptir. Bu nedenle 

matematik meselede onun katılımı isteğe bağlıdır. 



M A T E M A T İ K S E L  M İ T O L O J İ  | 155 

 

 

Yazar ayrıca makaledeki özel bir matematiksel noktaya değiniyor. Bu 

Beyrek’in öldürülmesiyle bağlantılı. Beyrek’in öldürülmesi eylemi, 

inisiyasyon sürecinin birinci tarafı olarak bu aşamada gerçekleştirilir. 

İnisiyasyonun diriliş eylemi farklı bir boyutta olmalıdır. Eğer 

inisiyasyonun koşulu bu ise, o zaman bu boyun son olduğu şüphelidir. 

Biz Beyrek’i başka bir boyda da görüyoruz. Bu nedenle, son boyun 

yapısı Beyrek’le ilgili başka bir boyun yapısını projeksiyonlamalıdır. 

Boyda diriliş eyleminin pasif olması ve olay örgüsünde herhangi bir 

rol oynamaması da mümkündür. İkili statüsü yalnızca canlı ve ölü 

olmaktan ibarettir. Yani Beyrek'ın ritüeldeki ölümü, boydaki ölümüne 

eşit değildir. Ortaya çıkan denklem, ritüel // boydaki ölüm // başka bir 

boyda yeniden diriliş arasında inşa edilebilir. Dirilişin olduğu boyu x 

ile belirtirsek, ritüel ve boyda ölümün işareti y ve z olacaktır. Başka 

bir boydaki x = y ^ z'nin eşdeğeri bir ritüel ve boydaki diriliş 

olmalıdır, eğer dirilişi z1 ile ifade edersek, denklem şu şekilde 

olmalıdır: x = y + z (y + z1). S.Rzasoy, boylardaki bu diriliş eyleminin 

işlevini bir statü değişikliği ritüeli olarak verir. Denklemin ilk tarafı 

son boya atıfta bulunsa da, ikinci taraf (diriliş eylemi) Beyrek'in (B) 

"nişanlısının düğününe gelmesi" motifiyle bağlantılı olmalıdır. Yazar 

bu bağlantıyı çok güzel verdiği için daha fazla yoruma gerek yoktur. 

Bir şey daha eklenebilir: Beyrek’in nikap-maskesi bir kurt maskesi 

ise, kutsal geçmişte kurtlaşıyorsa iki sıfatlı bir totem görevi görmelidir 

ve ölümü ve dirilişi, totemin ölümü ve dirilişi ile aynı zamana denk 

gelir. Totemi K ile belirtirsek, alt katmanda B,  K'ye eşit olacaktır. 

Boyda mevcut olan Kazan, Aruz, Korkut, Beyrek, Bayındır 

isimlerinin totem semiyogenetik kodu 1'e 4 oranındadır. Ancak totem 
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kozmogenetiğinde bu oran 2'de 2'dir. Bu, kozmogenetik ve 

semiyogenetiğin alt katmanda eşit olduğunu gösterir: (4: 1 = 2 +2) 4 = 

4. Beyrek, babasıyla bir kozmogenetikte (kurt) ve Basat ile başka bir 

kozmogenetikte (at) birleşir. Kozmogenetik ile semiyogenetik 

arasındaki ilişki boyda bağlantılı olarak Kazan’ı Aruz ile, Aruz’u ise 

Beyrek’le bağlar, yani aralarındaki akrabalık ilişkisi düz bir çizgi 

üzerindedir:  

BeyrekAruz

AruzQazan

−
−

 

Bu akrabalık bağları totem ile birleştirilir, kurt Kazan, Bayındır, 

Beyrek ve Korkut’u, at Aruz’u ve Basat'ı simgeler. Diriliş eylemi hem 

Beyrek'te hem de Aruz'da gerçekleştiriliyor. Aruz son boyda ölür, 

başka bir boyda yeniden onun dirildiğini görürüz. İnsan olarak onlar 

ölürler ve totem olarak dirilirler. Bu kahramanların totem ile ilgili 

olarak yeniden dirilişi, boyun dinamikine bağlıdır. 

S. Rzasoy'un matematiksel ve mantıksal düşüncesini yansıtan yaratıcı 

yöntemi, "Oğuz Mitinin Paradigmaları" adlı kitabında da dikkat 

çekiyor. Bu kitap, matematiksel mitolojinin tartışacağı nesneleri ve 

araçları, işlevleri ve yasaları birleştiren ve ayıran bir dizi öğe verir. 

Yazar bunları giriş bölümünde listelemek istiyor. "Sözdizimsel bir 

metin olayı olarak Oğuz miti, tüm Türk mitinin diferansiyel bir metin 

olayıdır". Bu tezde matematiksel bir yasa var. Türk mitinin kaç parçası 

olarak Oğuz mitinin diferansiyel bir metin olarak, bütünün parçaya 

oranı dikkate alınır. 
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Yazarın "Bir düşünce olgusu olarak Oğuz miti, Türk meta-dünya 

modelinin paradigmasıdır" tezi, düşünce ve metin toplamının bir mit 

eşitliği ve buna göre paradigmatik ve sözdizimsel yönleri olduğunu 

belirtir. Bu hüküm, Oğuz mitinin sözdizimsel metin külliyatının, Türk 

mitolojisinin sentagmatik bir yapısal türünü oluşturduğunu belirtir. 

Yazar, matematik dilindeki bu ilişkilerin temelinde Meta Türk 

değişmez varyantından diferansiyelleşen eski Oğuz mitinin 

sentakmatik metninin durduğunu söylüyor: Meta Türkçe varyantı → 

Oğuz miti → Sözdizimsel metin. 

“Oğuz miti, etnik kendini ifade etmenin düşünce kodu olarak Türk 

etnosunun önde gelen katmanlarından biri olan Oğuzların etnokozmik 

düşünce ve metninin bir olayıdır" (Rzasoy, S., 2004: 4), daha geniş bir 

matematiksel kavram olan tezinde - etnokozmik düşüncede 

matematiksel formüllerin Oğuz mitolojik  metnine etkisi ve bu etkiden 

kaynaklanan göstergebilimsel nitelikler sistemi, meta-dünya modeli ve 

genel Türk miti ve Oğuz miti ve ritüeli içindeki restorasyonu sorunu 

öne sürülür. 

"Oğuz miti, etnik destan bağlamında janr ve sayı bakımından zengin 

bir metin gövdesi ile temsil edilen Oğuz destanının bir arketipidir" 

(Rzasoy, S., 2004: 5) tezi, mit ile destansı arasındaki ilişkiyi, mitin 

restore edilmiş işlevini, destansının tarihsel işlevini yansıtır. Burada 

mit bir arketiptir, destansı yaratıcılık türüdür, bir folklor olayıdır ve 

arketipten doğar. Arketip değişmez varyantı doğurur, destansı onun 

paradigmasıdır. Görüldüğü gibi aralarında matematiksel-işlevsel bir 

ilişki vardır. Öyleyse, mit = arketip (tip) + değişmez varyant 
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(paradigma). Yazara göre Oğuz mitinin iç yapısı dünya modeli, ritüel, 

metin, olay örgüsü, imge, paremi - deyim seviyelerine dayanmaktadır. 

Kitabın kısa özeti: 

1. Oğuz dünya modelinin işlevleri bir bilgi olayı, mitolojik bilinçte 

göstergeler sistemi, mecazi imgeler silsilesi yaratır, 

makrokozmos ve mikrokozmosun ayni olması ortaya çıkar, 

insan kendi durumunu doğaya projeksiyon ederek onu modeller. 

Doğa, kozmik uzay-zamanda kapalı bir sistemdir. Zoomorfik bir 

imge olarak hayal edilir, kabilenin başı - birinci ecdadı - kültürel 

kahraman rolü oynar, insan, etnos, uzay ve zaman bağlarını 

restore eder. 

2. Ritüel-arketipsel işlevselleştirme ritüel-anlam ilişkisinin 

temelinde mit dayanır, mit dinamik olarak gelişir, dünya 

modelinin ayrılmaz bir parçasıdır, kelime-eylem-sözlü metin 

kompleksine sahiptir, tanımlayıcı törenlerin destansı 

düşüncelerinin oluşumunda etkisi vardır. İlahi alkışların, ilahi 

lanetlerin semantik bloğunun ritüeldeki işlevi sosyal gelişmeye 

yol açar. Ritüelin renk sembolizmi kozmik modele karşılık gelir. 

Ritüelin kendi içinde antitezler vardır. Arketipte, arsa kapalı bir 

diakronik seri oluşturur. 

3. Oğuz metninin yapısı - Oğuz metni, Türkçe metnin diferansiyel 

tezahürüdür. Oğuz metni de yeni metin yapı tiplerine 

dönüştürülür. Oğuz metni tekrarlanmak özelliğine sahiptir. Oğuz 

metnindeki 12 + 12 sayı sistemi, 12'li epik tipe karşılık gelir. Bu 

metin tipi senkronik olarak düzenlenmiştir. Bu metinlerin içeriği 
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de kapalı, dairesel bir yapıya sahiptir. Boyun iç yapısına, arkaik 

metindeki olay örgüsü paradigmaları spesifiktir. Boyun yapısı, 

gam-şaman olay örgüsünün, ritüel-mitolojik şemaların olay 

örgüsünün paradigmalarını, mitologemlerin (mitolojik arsanın 

ayrı unsurları, örneğin totem, mitolojik motifler vs. mitologem 

olarak kabul edilir) düzeyini, imgelerin düzeyini yansıtır. 

4. Oğuz metninin olay örgüsü. Burada, "Kitab-i Dede Korkut"un 

son boyunun olay örgüsü birkaç bakıştan analiz edilmiştir. Bu, 

boyun kozmolojik yapısını, kozmolojik anlambilimini, alt 

metnin seviyelerini ve ikinci olay örgüsünü, olay örgüsünde 

mantıksız görünen semantemleri içerir. Beyrek imgesinin yapısı, 

arsanın ritüel-mitolojik semantiği, boyun yapısının arsada 

izdüşümü, arsanın işlevsel yapısal şeması, arsanın arkaik 

yapısındaki ritüel ve kutsal kurban semantiği, arsada çatışmanın 

yapısı, çatışmanın totem kökü vb. içerir. 

5. Ölüp dirilme, gözden doğma mitologemlerinin paradigmatik 

türleri, değişmez varyant - varyant, sentagm - paradigma, 

Tepegöz - Basat örneğinde tekgözden doğma ve paradigmaları. 

6. Oğuz metninin imgeler sistemi. 

7. Oğuz metninin paremiolojik yapısı, işlevselliği, mitin genetik 

hafızasında mitin restorasyonunda bu dil birimlerinin rolü. 

Bahsettiğimiz bu tezler kitapta birçok yazılara yansımış olsa da 

yapısal analiz yöntemi bu makaleleri tek bir bütün halinde 

birleştirmeyi başarmıştır. Kitapta kullanılan yapısal terimler 
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matematiksel-mantıksal kavramlara karşılık geldiğinden, 

özelliklerinin matematiksel-mitolojik anlamda yorumlanması mitoloji 

için de geçerlidir. Aslında matematiksel mitoloji, mitolojinin gizli 

katmanıdır. Metnin altına gizlenmiş semboller, diyagramlar, 

matematiksel kavramlar - tüm bunlar metnin genel içeriğini ortaya 

çıkarmaya yardımcı olur. 

11. Prof. Dr. F. Bayat'ın matematiksel yüzeyde Türk mitolojik 

dünyası modelini modelleme deneyi 

Fuzuli Bayat'ın "Türk din-mitolojik sisteminde Tanrı" yazısı da bu 

matematiksel sıralamada yeri olan bir makale olarak nitelendirilebilir. 

Her şeyden önce, çünkü bu makaledeki Gök Tanrısı'nın işareti 1'e 

eşittir. F.Bayat ayrıca şunu da belirtiyor: "Gök Tanrısı'nın dini-

mitolojik sistemi paradigmatik planda tektanrıcılığa çok yakındır". 

Eski Türkler ve Moğollara göre tek tanrı (tangara, tenri) iki role 

sahiptir: Göğün sahibi ve göklerin ruhları hakkında (1:2) konuşan İ. 

Gafaşoğlu'na dayanarak yazar, tanrının beş ismi olduğunu 

göstermektedir (Bayat, Açu, İdi, Ogan, Çalap). Beş sayı hem kutsal 

rakam hem de yasak bir işarettir. Tanrı, zaman ve mekânın ötesinde en 

büyük iman taşıyıcısıdır. 17, kutsal ruhların koruyucusudur. İşlevini 

kaybeden tanrı, 1: 2'den sonra 1: 3, 1: 4, 1: 5 vb. bölen ve bölünene 

ayrılır. Bu noktada F. Bayat, tek tanrıya pasif tanrı diyor. Tanrı'nın 

pasifliği, işlevlerinin Ülgen'e, Kuday'a, Burhan'a, Yuryung Ayıı 

Toyon'a aktarılmasına neden oldu. Veya tersine, tanrıların 

antropomorfizasyonu onları tanrılar olarak sembolize etti. 
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F. Bayat'ın matematiksel üslubunda ayların sırası 10'a kadardır. O, 1 

*** 5 *** 9 aylarının simetrisinde 20 < 22 < 24'e karşılık gelen 

kurban töreninin zamana bağlılığına dikkat çekiyor. O aslında 2, 3 ve 

4 rakamlarının farklı şekillerde toplandığını ve elde edilen toplamların 

6, 7 ve 8 rakamlarına karşılık geldiğini belirtiyor. Tanrı'ya yapılan 

kurbanın bu rakamlardan alınan 21 adedi ile Tanrı’nın 9 rakamının 

30'a eşit olduğu günde ve 1 + 5 + 9 = 15. günde gerçekleşmesini 

hesaplamıştır. Bu kurban verme, Tanrı'ya ait 5. ayda (özellikle ikinci 

yarıda) gerçekleşmiştir. 

Fuzuli Bayat'ın "Oğuz destansı geleneği ve "Oğuz Kağan" destanı”nda 

Oğuz'un iki boynuzlu olmasından dolayı belli bir matematiksel 

işlevsellik vardır. F. Bayat, iki boynuzlu Oğuz'un iki boynuzlu 

İskender'e dönüşümünde mitolojik anlambilimin rol oynadığına dikkat 

çeker. Bu mitolojik anlambilimde, iki boynuzlu olma (tanrısallık) tek 

boynuzlüğe (ktonik) karşıydı: 2'nin 1'e oranında.  F. Bayat'ın boynuz 

işaretinin negatif karakterine ilişkin açıklaması Oğuz'u mitolojik 

analizde olduğu gibi matematiksel analizde de sıfıra yaklaştırmaktadır, 

yani boynuzsuz Oğuz düşüncede oluşmuştur ve bir birime eşittir 

(Bayat F., 1993: 77 - 83). Mitolojik düşüncede Humay üç 

boynuzludur, bu inançtaki üç rakamına sitayiş, ikiye, ikiden bire olan 

sitayişle matematiksel işlevsellik oluşturur ve matematiksel 

düşüncenin karmaşıklığını basitleştirmeye yönelik hareket, "anorm" 

kavramındaki mesafenin üçte birine eşittir. 

Genel olarak matematiksel kategorilerle örtüşen analizler F. Bayat'ın 

bilimsel yaratıcılığında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle 
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"Türk eskatolojik düşüncesinde dünyanın sonu: kalkancı çak" adlı 

önemli ana makalesi, ilkel insanların mitolojik düşüncelerinde 

matematiksel embriyoların varlığı ile ilişkili açıklamalarla ayırt edilir. 

F. Bayat'ın makalesinde dünyanın başlangıcı ve sonu A ve B 

kategorileri olarak anılabilir. Bu kategoriler birbirini tekrarlayabilir, A 

gelişir ve B olur ve sonunda B, sürekli gelişimin bir sonucu olarak 

A'ya tekrar geri dönebilir. Bu F. Bayat dilinde şu şekilde verilmiştir: 

Kaos → kozmos → kaos. Bu üçlü sistemin kökeninde ikili bir formül 

vardır - kaos-kozmos, bu formülden nihayetinde üçlü formül, sonra 

dörtlü formül ("norm" kavramı) ortaya çıkar. F. Bayat eskatolojik 

düşüncenin temel amacı, yeni bir yaratılmasına işaret etmek” 

olduğunu yazıyor. Bu üçlü formüle, ilkin başlangıcına dönen yeni bir 

kozmosun yaratılmasını eklersek, bu formülün genişletilmiş sözdizimi 

şu biçimi alır: kaos → kozmos → kaos → kozmos” (Bayat F., 2003: 

28). F. Bayat'ın bölümündeki arkaik mitler 1'e eşittir ve klasik mite 

dahil olan "dünyanın sonu" sıfıra eşittir. Eskatolojik mitler "0"ın 

başlangıcıyla değil, 1 rakamının başlangıcıyla karakterize edilir. Bu 

tür mitlerde, rakam dizisi 9'a kadar sürer ve döngünün bitiminden 

sonra gelişme tekrar 1 rakamı ile başlar (bu, "norm" kavramı anlamına 

gelir ve "anorm" kavramı, folklor metinlerindeki ters sırayı ima eder - 

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0). Kıyamet Günü klasik mitinde gelişme sıfır 

olarak tanımlanır. Kategori B de ayrıca türev birimlere sahiptir. F. 

Bayat, B kategorisinin bir türevi olarak, günahların ahlaki ahlaksızlık 

sonucu dünyayı ele geçirdiği ve dünyanın fani olduğu fikrini 

doğrulamaktadır (B1 ve B2). Eskatolojik mitlerde, A kategorisinin de 

türev birimleri B'deki ile aynıdır: dünyanın sonunun yaklaştığını 
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gösteren işaretler (A1) ve dünyanın sonuna gelecek olan kurtarıcı (A2). 

F. Bayat, teknoloji geliştikçe (zaman - t) ahlakta bir düşüş olacağını, 

yani günahların artacağını gösteriyor. Günahı g ile gösterirsek, t = g 

formülü ile gelişme ve günahın yüzey uzayında eşit olduğunu görürüz. 

Burada, artan fonksiyon x, koşullu t = g eşitliğini karşılar. 

12. Prof. Dr. A. Halil'in matematiksel-işlevsel modelleme deneyimi 

Rakamların matematiksel-mitolojik anlambiliminin keşfine adanmış 

çalışmalardan biri de Agaverdi Halil'in "Oğuz şecere şeması ve takvim 

mitinin matematiksel modeli" makalesidir, küçük olmasına rağmen 

anlam açısından büyük bir matematiksel-yapısal çalışmadır (Halil, A., 

2001, № 1.). Makale, Fuzuli Bayat'ın "Oğuz Destanı: tarihi-mitolojik 

kökler, oluşum, özellikler" doktora tezinin özetine ithaf edilmiştir. A. 

Halil'in sunumunda F. Bayat'ın bilimsel çalışmaları matematiksel 

modele göre sıralanıyor. A. Halil, F. Bayat'ın “Oğuz destanı…”nın 

bahsettiğimiz eksikliklerin yöneltildiği araştırmalar arasında 

olmadığını belirtiyor: x  0. … Oğuz destanı, Oğuzların sanatsal 

düşüncesi olarak inceleniyor: x - 1, x - 2, x - 3 vb. . A. Halil, Oğuz'un 

şeceresinin matematiksel formülünün x = 1 ∙ 2 ∙ 3 denkleminin 

çarpımına eşit olduğunu doğru bir şekilde göstermektedir. Yani F. 

Bayat'ın bahsettiği ve A. Halil tarafından da onaylanan faktöriyel alan 

n'dir. n faktörü birkaç seriden oluşur. Onların sunumlarında n = 1, n = 

2, n = 3, n = 4 vb.  formüllerinin "Oğuz Kağan" destanında yer alan 

faktöryel matematiksel sıralanması sayısı seri olarak artmaktadır. 

“Oğuz Kağan” destanında 4, 6, 12, 24 sayıları ile işaretlenen faktöryel 

alanların Oğuz yönetim sisteminde bölgesel-yönetsel birimler 
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olmasının yanı sıra, bu sayıların geometrik dizilişi hem takvim mitini 

hem de bu etnosun sonsuzluk düşüncesini sembolize etmektedir.  

"Oğuz Kağan"ın matematiksel yapısı şu şekilde elde edilebilir: 

Toplamı S ile ifade edersek: 

x = 1 (Kağan'ın kendisi). S1 = x = 1 

x = 2 (kadın sayısı). S2 = 1 ∙ 2 = 2! 

x = 3 (her kadından 3 oğul). S3 = 1 ∙ 2 ∙ 3 = 3! 

n! = 1 ∙ 2 ∙ 3 = 3! 

      x = 4 (her oğulun 4 çocuğu). S4 = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 = 4! vs. 

13. Prof. Dr. B. Abdulla'nın Oğuz destanında renk ve rakam 
sembolizmi üzerine araştırmalarına matematiksel-işlevsel 

düzlemde bakış 

Matematiksel mitoloji çalışmasında kaynak olarak kullandığımız iki 

tip eserle karşılaşıyoruz. İlk tip araştırmalar türü şudur ki, bunlar ayrı 

bir yapısal birime, örneğin  masala, destana, efsaneye vb. adanmıştır. 

Burada, yazarın fikirlerinin arka planına, yapısal özüne, matematiksel 

formüllerine vb. belirir. İkinci tip çalışmalarda ana faktör, yazarın 

düşüncesinin matematiksel formüllere uygunluğudur. Destan 

janrından bahsettiğimizde, yapısındaki birçok detaya dikkat ettik. 

Ancak destanın renk uyumu olan destan janrında özel bir sorun var. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki herhangi bir destanda renklerden biri 

yoksa uyum bozulur. Tabi ki destan yapısında rengin birçok işlevi 

vardır ve renk işlevlerinin incelenmesi de destan çalışmalarında 

kahramanın imgesinin karakterini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Bu 
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bağlamda, B. Abdulla'nın "Kitab-i Dede Korkut'ta Renk Sembolizmi" 

adlı çalışması dikkate değerdir.  

Destanın şiirindeki renk sorunu yapısal bir olaydır. "Kitab-i Dede 

Korkut" destanının yapısında birçok renk sembolü bulunmaktadır. 

Renkler jeosembolik olduğundan, destanda işaretledikleri nesneler ve 

konular da kozmik uzaya aittir. Örneğin jeosembolizmde farklı 

halklarda renklerin düzenlenmesi cihet açısından farklı olmuştur. B. 

Abdulla, Uygur yazılı anıtlarında dünyanın 4 yönünün şu şekilde 

renklerle işaretlendiğini belirtmektedir: doğu - (mavi, yeşil), batı - 

beyaz (kaplan), güney - kırmızı (saksağan), kuzey - siyah (yılan). 

Dünya renk kavramında 5 rengin kabul edildiği bir gerçektir. Dünya 

cihetlerini birleştiren ortak noktanın renginin sarı olduğuna inanılıyor. 

Yine B. Abdulla, her milletin yerinin merkezde olduğunu 

düşündüğünü belirtiyor. Moğollar da kendilerini mavi rengin 

taşıyıcıları olarak görüyorlar. Ve her millet, mekânını dünyanın 

merkezinde olduğunu düşünür. Dünyanın merkezi sarı renktedir. Bu 

yüzden Moğollar sarı rengi tercih etmek zorunda idiler. Türk'ün 

sembol olarak mavi rengi seçmiş olması da sorunu burada çözmemizi 

sağlıyor. Beş renkli yapıda ortada sarı, çevresinde dört renk var. 

Moğollar da merkezde oldukları için sarı olmak zorundaydı ve Türkler 

de doğuda oldukları için mavi olmak zorundaydı. Dolayısıyla 

"Göytürkler" kavramının renk sembolizmi, mekânın simgesi haline 

gelebilir. B. Abdulla, dünyanın ortasında Hintlilerin beş renkli bir 

sisteme sahip olduğunu, siyah rengin olmadığını, dünyanın ortasında 

beyaz rengin durduğunu söylüyor. B. Abdulla, renk sembolizminin 

antik destanlarda bile, özellikle "Oğuz Kağan" ve "Kitab-i Dede 
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Korkut" destanlarında bile bulunduğunu belirtiyor. "Oğuz Kağan" 

destanında Oğuz ve ailesi 5 renk yön tabelasına göre oturuyor. Göksel 

kadın ve oğulları sağda (batı - beyaz), dünyevi kadının çocukları solda 

(doğu - mavi) ve ortasına (sarı) oturdu. Kulübenin kapısının açıldığı 

yön kırmızıydı (güney) ve karşı taraf kuzey (siyah) olarak kabul 

edildi. 

Bu cihet sisteminin dağılımı "Kitab-i Dede Korkut"ta çeşitli boylarda 

gözlemlenebilir. Oğuz geleneğine göre ortada Bayındır han, sağda 

Kazan han ve oğlu, Güneyde, Bayındır han’ın önünde Karagüne oğlu 

Karabudak, solda Kazılık Koca oğlu Yigenek oturuyordu. Oturma 

yönlerini birleştirirsek, bir üçgen elde ederiz. "3" ile işaretlenmiş 

üçgen, onun makrokozmosunu ve mikrokozmosunu gösterir. Üçlü 

(beyaz, siyah, kırmızı) temelinde renklerin kombinasyonu, evrenin bir 

sembolü haline gelir. Üçten dörde geçiş, yeni bir rengin (sarı) 

sembolizmine yol açar. Renk sembolizmine göre, matematiksel 

mitolojide rengin rakamsal işaretini belirlemek mümkündür: siyah, 

büyüklüğü temsil eder, evrenin ilk rengidir, işaret 1'dir. Beyaz renk 

büyüklük, saflık, parlaklık anlamına gelir, işaret 2'dir, işlevsel olarak 

2'ye eşittir. Beyaz yaratıcıdır. Rengin ifade ettiği ve tanımladığı 

kelimeyle ilişkisi işlevsel olarak bağımlılık yapar. Örneğin "beyaz" 

uzun ve yüksek anlamına gelir. Kitab-i Dede Korkut'ta "beyaz" 

kelimesinin yüksek anlamı "Beyaz kayanın kaplanının erkeğinde bir 

köküm vardır" ifadesinde "beyaz"ın yüce anlamı kayanın semantiğine 

uyarlanmıştır. Beyaz, siyahla tezat oluşturuyor. Siyah ve beyazın 

kontrastından başka renkler de oluşa bilir. Doğanın üçüncü rengi 

kırmızıdır. Renklerin sembolizmi insan vücudunun yapısıyla örtüşür. 
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Mecazi anlamda bir kişinin içi karanlık olduğu için siyah, ağız - 

beyaz, gözler kırmızı renk sembolizminde yerlerini alır. Göz 

kaydırmasına kırmızı iplik koymak, gözde kızarıklık vb. bunun bir 

örneğidir. Aşağıdaki renkler bu dört rengin türevleridir. Örneğin sarı 

kırmızıyı, mavi göğü oluşturacak. Kırmızı renk koruyucudur. B. 

Abdulla şöyle yazıyor: "Kitab-i Dede Korkut"ta "al duvağın altından 

söylenmedim" ifadesi (Selcan Kan Turali'ye diyor) "al" kelimesinin 

kırmızı ile eşanlamlı olduğu, "al duvak" ifadesinde gelini kötü 

nezerden, çilleden vb. koruma amacıyla işlendiğini kanıtlamaktadır 

(Abdulla B., 2004: 86). Kitaptaki renklerin kök ve paradigma olduğu 

anlamlardan (renk tonları) bazıları şu şekilde özetlenebilir:  

Beyaz - ala                      Kahverengi - dor (palmiye rengi) 

Beyaz - gri (siyah-gri)     Gök - yeşil 

Siyah - gri (kır-gri)          Kırmızı - sarı 

B. Abdulla, renklerin rakamlarla bağlantısını şu şekilde değerlendirir: 

İskender, Aristo'dan karanlıkta bir yolculuğa çıkmak için bir at 

seçmesini ister. O da ayrıca atları toplar ve ahıra koyar ama onlara 

yiyecek ve su verilmez. Üç gün sonra görürler ki üçüncü gün kırmızı, 

dördüncü gün sarı, beşinci gün kır (açık gri), altıncı gün çil, yedinci 

gün siyah, sekizinci gün demir kır (çoğunlukla beyaz ve mavi), 

dokuzuncu gün açık kırmızı atlar yorgun düştü. Onuncu günde dor 

(palmiye) atın henüz zayıflamadığını görürler (Abdulla B., 2004: 

108). Oğuz ve Manas doğduklarında yüzlerinin rengi gök idi (Abdulla 

B., 2004: 111). Gök, dördüncü renktir (beyaz, siyah, kırmızı, gök, 

sarı). Renk oluşumunun doğal olaylarla ilgili olduğu ve her rengin 
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oluşumunun sayılarla ilişkili bir içeriğe sahip olduğu sonucuna 

varılabilir. Genel olarak sayı sorunu, belirli bir işlevi, bir işareti olan 

folklor için ciddi bir sorundur. Sayı sorununun folklor ile bağlantısını 

inceleyen kaynaklardan biri B. Abdulla'nın "Folklorda sayı 

sembolizmi" adlı eseridir. Bu çalışmada yazar, folklor örneklerinde 

bulunan sayıların modellerini oluşturur. Yani bu modellemenin iki 

yönü var: İlk olarak, sayının kendisi; ikincisi, herhangi bir folklor 

örneğindeki işaret. Örneğin B. Abdulla, 3 sayısının folklorda 

kullanımını araştırıyor: Sınamalarda 3 sayı, hayvanlarda 3 sayı, 

ovsunlarda 3 sayı, bilmecelerde 3 sayı, törenlerde 3 sayı, efsanelerde 

ve rivayetlerde 3 sayı. Araştırma için ilginç olan ise bilmece 

metinlerinde bulunan ve tekrarlanan 1sayısının kendi tarzında 3 

sayısını yaratmasıdır. Not edelim: 

Derede üç kardeş var 

Biri "Hadi gidelim" diyor. 

Biri "ben gitmiyorum" diyor 

      Biri başını salladı. (Abdulla B., 2006: 71) 

Dolayısıyla, bu modellemede 3 taraf katılım edir: 1) bilmece; 2) 3 

sayısının işareti; 3) 3 sayısının işlevsel olarak açılması. Bu gerçeğin 

kendisi başka bir gerçeğe dikkat çekiyor: 3 sayısı 1 sayısının 

tekrarından oluşur. Bilmeceyi x, 3 sayısının işaretini y ile gösterirsek, 

3 sayısının işlevsel açılışı y1, y2, y3 olacaktır. Uzayda düşey bir çizgide 

diakroni üzerinde 3 sayısının başlangıç, orta ve bitiş noktalarını 

belirlersek, başlangıç noktası kozmik uzay ile, orta nokta Yeryüzüyle 

ve bitiş noktası yeraltı uzayla ilgili olacaktır. Buna göre, bugünün, 
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geleceğin ve geçmişin normları - üç zamanlı dünya boyutu - ortaya 

çıktı. İşlem sıklığına göre folklor örneklerinde en sık görülen 3 

sayıdır. 3 sayısının matematiksel ve mitolojik özelliklerini 

masallarımızın çoğunda buluyoruz. Matematiksel mitolojinin yasaları 

en çok yönü belirterek ortaya çıkar. Örneğin, kahraman 3 kavşağa 

ulaşır. Bu yollarla ifade edilen mitolojik içerik, matematiksel zaman 

kavramına karşılık gelir. Mesela kahramanın gidip gelmediği yol. 

Böylelikle hem uzaklık hem de dramatik olaylar açısından mitolojik 

zaman boyutlarıyla ölçülen bu yol, insanların hayal gücündeki 

matematiksel parametrelerin mitolojik parametrelerle ne kadar uyumlu 

olduğunu göstermektedir. Yani bu en uzun, en korkutucu yoldur.  

B. Abdulla, masallarda 3 sayının en çok kullanılan anlardan (motif) 

birinin taşa dönüşmenin olduğunu gösterir. Geçmişe dönük zamanın 

bu motifin temelinde durduğuna şahit oluyoruz. Geçmişe dönük 

zaman kavramı - geri zaman, bu motifin işlevsel özelliklerinden 

biridir. Taşa dönme motifi taştan oluşum motifinin geçmişe dönük 

tekrarından başka bir şey olmadığı bilinmektedir. Yani halk 

mitolojisinde taştan yarananın taşa dönmesi, topraktan yarananın 

toprağa dönmesi gerektiği gibi değişiklikler bu sürecin baştan sona ve 

sondan başa başlangıca doğru yönlerini matematik-mitolojik yasalar 

içinde içerir. Burada 3 sayısından bahsediliyor olması, matematiksel 

zamanın boyutlarına karşılık gelen üçüncü zamanda, gelişimin son 

noktasından - ikinci zaman ve ilk zamana - tersine dönme 

aşamalarının gerçekleştiğini gösterir. Hareketin imbiği (üçleme 

prensibine dayanan dairenin ileri-geri hareketi) döngüsel yasasına 

göre, taşa dönme motifinde kahraman birinci  eksende dizine kadar, 
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ikinci eksende beline kadar taşa döner ve üçüncü eksende hedefi 

doğru vura bilmesi ile taştan silkelenmesi hareketin sürekliliğini, 

zamanın tekrarını ve gelişme dinamiğini gösterir. Olayların ileri 

gelişmesindeki 3 sayısının mühlet noktasında işlenmesi de hareketin 

sürekliliğini sağlar. B. Abdulla, matematiksel içerikteki 3 rakamının 

anlamının tamamlanma aşamasında olduğunu doğruluyor. Belirli 

deneyimlerden yola çıkarak, olumlu bahsettiğimiz noktalarda 3 rakamı 

iç içeriğinin niteliğine diyebiliriz. Bununla birlikte, folklorda, 3 

rakamının negatif hesap olunduğunu görüyoruz. 3 rakamının negatif 

hesap olunması, onun ana işlevinin (tamamlanma) 4 rakamında ifade 

edilmesiyle, üçüncü medeniyetten sonraki medeniyetin kutsal 

rakamının (5) oluşumuyla ilgili 3 rakamının negatif sayılması ile 

açıklanabilir. Zamanın üçlü boyutundan dörtgene, yani diakroninin 

eşzamanlı kesişme noktasından - kuzey, güney, doğu, batı - ortaya 

çıkan bir geçiştir. 4 rakamının birçok sembolü belirtmesi, gizli 

içeriğinde bir bütünlük olduğunu ortaya çıkarmamıza izin verir. 

Örneğin, doğanın dört unsuru vardır - su, ateş, toprak ve hava. Dört 

bölüm, dört yön vb. vardır. Bu, onlarda rakamın bütünlüğünü ve 

beşinci unsurun işaretlenmemiş olduğu gerçeğini ifade eder. 

4 rakamının işlevsel özü de 7 ve 12'nin oluşumunda ortaya çıkar. B. 

Abdulla, bu işlevselliğin 4 + 3 ve 4 + 4 + 4 (veya 4 x 3) toplamlarının 

7 ve 12'ni oluşturduğunu belirtir. Bazı gerçeklere göre 5, 7, 9 

rakamlarının ilahi rakamlar olması, tanrının kahramana dönüştüğü 

mitolojik çağdan sonra bu kahramanların her birinin bir kabilesi 

olması ve bu rakamların kabile adında ve içeriğinde kullanılması bu 

rakamların bir sıraya dahil edilmesine yol açmaktadır. Örneğin, 9 
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Oğuz, 10 Oğuz ve 12 Oğuz kabilelerinin isimleri arasındaki rakamsal 

bağlantı, tarihin bazı katmanlarında Oğuz soyundan gelenlerin devamı 

olarak düşünülebilir. 7 rakamının folklorda bu kadar yaygın 

kullanılmasının nedeni, bu rakamın arkaik mitolojik düşüncede son 

sınır olması ve eski ilkel insanların sayılar hakkındaki bilgilerinin bu 

noktaya kadar olmasıdır. 7'nin ilahi bir rakam olarak bilinçtaltı olması, 

bu rakamın folklorda mecazi olarak kullanılmasına yol açmıştır. 

B. Abdulla, folklor ve epik düşüncede sayılarla ölüp dirilme 

arasındaki bağlantıya işaret eder (Abdulla, B., 2006: 117). Özellikle, 

"Manas" destanında Manas'ın ölümü ve dirilişi 9 gün sürüyor. 

Öldüğünde "mavi mezar"a gömülür, tüm bunlardan sonra inisiyasyon 

gerçekleşir, Manas dirilir. Azerbaycan destan geleneğinde de 

inisiyasyonun zamanla bağlantısına dikkat edilmelidir. Masallarımızda 

bazen bir kahramanın ölümü ve dirilişi 40 gün sürer ("Ölü 

Muhammed"). B. Abdulla, “Kitab-i Dede Korkut” ve “Oğuz Kağan” 

destanlarının 9'lu örgütsel sistemde kurulduğunu belirtmektedir 

(Abdulla B., 2006: 118 - 119). 

9 rakamı, 7 rakamı gibi, Tanrı'nın rakamıdır ve bir dizi gizli anlam 

içerir. Yukarıda 9 rakamının 4 ve 5 rakamlarının toplamı olduğundan 

bahsetmiştik. B. Abdulla, V. V. Radlov tarafından kaydedilen Altay 

"Yaratılış Destanı"na dayanarak bu rakamın anlamının inceliklerini 

ortaya koyuyor. Tanrı, yarattığı insanların meyvesini yemesi için 

dokuz dallı bir ağaç yaptı. Ancak bu 9 daldan 4'ünün meyvesini 

yemeleri yasaklandı. 5 dalın meyvesine dokunulmaması gerektiğini 

söylüyor. Ağacın 5 dalını korumak için bir köpek ve bir yılan bekçi 
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bile koyar. Şeytan geldi ve köpeğin gözlerine görünmez hale geldi, 

yılanın içine girdi ve insanları yasak meyveleri yemeye teşvik etti. 

Kıyamet Günü'nde Altay “Yaratılış Destanı”nda yaratılan 9 kişinin 

soyundan gelenlerin kaderi, deniz tabanından yükselen 9 kara taştan 

çıkacak olan 9 adet demir kaplı, demir atlı savaşçı tarafından yok 

edilecek, insanları, tüm canlıları ve doğayı yok edecekler. 

Gördüğünüz gibi burada ilginç bir matematiksel dünya görüşünün 

izlerine rastlıyoruz. "Yaratılış Destanı"nda 9 kişi yaratılır, onlara 

verilen meyveler 4 ve 5 olmak üzere ikiye ayrılır ve 5 tabu var. 5 tanrı 

rakamıdır, 4 rakamının işlevi insanlara hizmet etmektir. İnsan günah 

işler ve kendisine ait olmayan meyveleri kullanır. Tanrı onları lanetler 

ve aşağı indirir. Günaha eğilimli olan bir nesil var. Kıyamet, günah 

dünyayı kapladıktan sonra başlamalıdır. Kıyamet Günü'nü 

gerçekleştiren 9 kahraman denizden çıkıp dünyayı yok ediyor yani 9 : 

9 = 0 kavramı ile 9 : 9 = 1 denklemi elde ediliyor. Burada sıfırdan 

başlayacak olan yeni dünyanın işareti 1 olacak. Hareketin 

dokuzlaştırılması ilkesine dayanan rotasyon döngüsü, matematiksel 

zamanın boyutlarına karşılık gelir, ama şimdi aklımızda hale olmayan 

dokuzuncu zamanda (aşamada) gelişimin son noktasından tersine bir 

dönüş olacak (modern dünya çemberinin matematiksel işaretinin 81 + 

9 + 9 sınırında tamamlanmasına göre). 

Yeşinbabaş (yaşınbabaş) adı verilen bir çocuk oyununda da 

dokuzlama süreci gözlemlenebilir. Bu oyun matematiksel mitolojide 

bir kez daha dairenin belirli sayılar üzerinde tamamlandığını 

gösteriyor. Oyunda gizlenen son çocuğun bulunup bulunmadığına 

bağlı olarak, imbik hareketi tekrarlanır (oyunda 10'dan fazla çocuk 
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olmamalıdır), yani süreç yeniden başlar. Dolayısıyla, son çocuk 

saklanırken bulunursa, yeni çemberin bir dik açısı olmalıdır. Çemberin 

merkezi ağaçtır (dünyanın merkezi anlamında). Oyunda çocukların 

farklı yönlere koşup saklanmaları da merkezden gelen okların daire 

içinde düz bir çizgi halinde dağıldığını göstermektedir).  

Türk matematiksel ve mitolojik düşünce sisteminde dönemsellik 

(döngü) tüm mitolojik kavramlara aittir. Örneğin bir ağaç ateşi 

doğurur, su toprağı, toprak metali, metal suyu ve su ağacı yeniden 

yaratır. Dolaşım sisteminde odun, ateş, su, toprak vb. kutsallık 

kazanır, bir kült haline gelir ve ocak kültü ateş kültünden oluşur. 

İnsanın farklı bir biçimde, farklı bir ciltte doğması, büyümesi, ölümü 

ve yeniden doğuşu da döngüsel sistem içinde gerçekleşir. İnsan ruhu, 

evrende yeniden doğmak için yerin ve gökyüzünün katmanları 

arasında dolaşır. Gökyüzünün 7. tabakasından ve dünyanın 7. 

tabakasından geçerek orta dünyanın merkezine iner ve yeni bedenine 

döner. "Nahırcının oğlu Ayvaz'ın masalı"nda bu projeye göre - önce 

aydınlık dünya, sonra karanlık dünya ve tekrar yansıyan aydınlık 

dünyaya dönüş döngüsel bir döngü içinde gerçekleşir (Azerbaycan 

masalları. 5 ciltte. Cilt IV, 2004: 260 - 267). O dünya ile bu dünya 

arasındaki yolculuk 40 gündür ve burada zaman mesafesi büyük 

ölçüde 40 adedine indirilmiştir - bütünlük. Melikmammad de bu yolu 

40 gün boyunca kapladı. Burada kozmik zaman ile dünya zamanı 

arasındaki fark 40 güne eşittir. Eski matematiksel ve mitolojik hayal 

gücünde, devrenin döngüsünün bütünlüğünün değeri 40'a eşittir. 

Yeryüzüne gönderilen kutsal şahsiyetlerin (124.000 peygamber) ve 

son döngünün 4 kutsal şahsiyetinin sayısına (veya bütünlük değeriyle 
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40) göre 1'den 9'a kadar olan tüm devrelerin yaşam sürelerini 

hesaplarsak, ortalama 31.000 adedini elde ederiz. Bu küçük 

hesaplamadan, 40 günlük uzay-zamanın Dünya'daki 3.100'e eşit 

olduğunu görüyoruz (3.100 yıllık döngünün her aşamasındaki yıl 

sayısını gösterir). "Melikmammad" masalında, Zümrüt kuşu'nun o 

dünyadan bu dünyaya uçarak, 40 tuluk su, 40 tuluk et kullanması, bu 

dünya sınırında 40 tuluk et ve suyun bitmesi ve Melikmammad'ın 

uyluğundan et çekmesi de 39 + 1 formülünü ortaya koymaktadır. 

Burada da aynı şekilde Dünya'nın kozmik güne düşen yılını 

hesaplamak mümkündür: 3100 : 40 = 77 yıl. "Köroğlu" destanında 2 

tane 77 (7777) kozmosun 80 gününe eşittir.  

39 + 1 modelinde 39, o dünyanın yaratılışının ilk işareti ve 1 yeni bir 

dünyanın yaratılışının ilk işareti ise, o zaman genel olarak 40 adedi, o 

dünya ile birlikte o dünyanın matematiksel bir işareti (bütünlüğü) olur. 

"Aman Hanperi'nin Elinden" masalında 40 adedi, kozmik dünyanın 

matematiksel bir sembolüdür. Karpuz kavramı, kozmik dünyanın bir 

sembolü olarak kullanılmaktadır. Yukarıdaki hesaplamaya göre yaşlı 

Rammal her defa 40 kişiden birinin geldiğini söylediğinde 

matematiksel olarak bir günün kozmik dünya yılının 77 ve 40 

karpuzun 3.080 dünya yılına eşit olduğunu hesapladı (Azerbaycan 

masalları. 5 ciltte. Cilt IV, 2004: 12 - 13). Maksimum süre 31.000 

yılda bir kapatılırsa, yeni döngünün 3 + 1 günlük kozmik bir rakam 

olarak restore edildiği anlamına gelir (tahminlerimize uygun olarak 

folklor metinlerindeki rakamlara göre en eski, eski ve daha sonraki 

dünyaların ömrü 37.200 yıl (kadim), 31.000 yıl (kesin sayı 30.880 yıl) 
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ve 27.900 yıl (uygarlık öncesi dönem - Sümer dönemi 6.000 yıl) 

olduğu varsayılmaktadır (yaşadığımız dünyanın belirtilen yaşı 

(≈31000 yıl) "Ashabi-Kehf" (“Mağara Sahabeleri”) mitinde kısaltılmış 

309'a eşittir). Bu, Dünya gezegeninin kendi ekseni ve Güneş 

etrafındaki hızı dönüşüyle hesaplanabilir. Hız düşük olduğunda yıl 

sayısı (az), hız orta olduğunda yıllar çok ve az arasında, hız çok 

olurken yıl sayısı az (az olduğunda fazla). Folklor metinlerine 

yansıyan Adem gibi azizlerin 1000 yıl, Nuh'un 900 yıl yaşamış olması 

da bu matematiksel mantıkta kendini kanıtlamaktadır. Onların 

yaşamlarını Dünya'nın hareket hızıyla karşılaştırırsak, bu yaşamın 

şimdiki neslin en yüksek yaşamına eşit olduğunu görürüz. Adem'in 

1000 yıl, Nuh'un 900 yıl yaşamasının günümüz standartlarına göre 

yaşamasının nedeni, zamanından günümüze kadar geçen sürenin 

mitolojik olması ve onların gerçek insan olmaktan çok efsane 

kahramanı haline gelmeleridir. Efsane metninin özelliklerinden biri de 

kahramanın her zaman hayatta olmasının düşünülmesidır. Yani onlar 

sanatsal bilinçte ölümsüzdürler. İnsanların bilinci onları her zamanki 

gibi algılar. Bu nedenle hız ve rotasyona bağlı olmayarak, mitolojik 

düşüncede o zamanın 1000 yılı, şimdinin 1000 yılı olarak algılanır. Bu 

bilinç olgusu metinde şu şekilde yorumlanıyor: “Peygamberimizin 

doğumundan önce ölüm olmadı, insanlar 500 veya 1.500 yıl yaşadılar. 

Yaşlandığında onları alıp ormana koyarlardı, kurt kuş yerdi. 

Peygamberimiz (a.s.m) bu durumu gördükten sonra Turi-Sana'ya 

giderek Allah'a "Alemlerin Efendisi, kavmimin böyle yaşamasını 

istemiyorum. Ölüm hakktır, yaratılan toprağa gitmeli" dedi. Bundan 

sonra Allah insanlara hayat verir, ölümlü hayat. Varsayalım 100 yıl 
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yaşayan insanlar varmış ve şimdi yetmiş, seksene inmiş” (AFA, 

Zangezur folkloru, 12. kitap, 2005: 46 - 47). 

3 + 1 formülü, kışın sembolü olan karının üç evladının- büyük çille, 

küçük çille ve boz çillenin (büyük soğuk, küçük soğuk ve gri soğuk) 

örneğinde alınan 4 rakamının sıfıra eşit olduğu kışın sonu olarak da 

düşünülebilir. "Vagif, Nasim ve Bülbül" efsanesinde de 3 + 1 

formülünden bahsedilmektedir. Efsaneye göre: “Dünyada üç kardeş 

vardı. Bir gün yaşlı bir adam onların kapılarını çaldı ve uyuyacak bir 

yer istedi. Kardeşler yaşlı adamı besleyip içirdiler. Yaşlı adam 

kardeşlerin üzgün olduğunu gördü. Neden diye sordu. Vagif dedi ki: 

dede, dünya aynı renkte, koyu gri, havası aynı, suyu aynı. Dünya 

böyle mi olacak? Yaşlı adam onu anladı. Bu sözleri birçok insandan 

duyduğunu söyledi. Dünyayı değiştirmek için üç tılsım kırmalısınız. 

Her birinizde bir tane var. İlk tılsım bozulduğunda her yer böyle düz 

olmayacak, dağlar, vadiler, kaynaklar, nehirler ve göller ortaya 

çıkacaktır. İkinci tılsım  bozulduğunda esintiler gelecek. İlk kuşakta 

gökyüzü, göller, dağlar ve ovalar renklenecek, her taraf çiçeklerle 

kaplanacak. Ağaçlar çiçek açacak ve tadı damağı terk etmeyecek. 

İkinci esintide, her çalının dibinde bir ekmek yatacak ve dünya bolluk 

içinde yüzecek. Üçüncü esintide tarlalar sararacak, kırmızılaşacak, 

renklendirilecek, tarlalar ekilecek, dane ekilecek. Dördüncü esintide, 

göklerin kar örtüsü yere düşecek ve her yerde ninniler söylenecek. 

Üçüncü tılsım bozulduğunda kuşlar dünyaya gelecek ve bülbülün 

şarkısını söyleyecektir. Nehirler ve kaynaklar da bu şarkıyı 

söyleyecek. Dünya şarkılarla uyuyacak, şarkılarla uyanacak. 
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Yaşlı adam sustu ve kardeşler sevindi. 

- Çocuklarım, tılsımları akıllıca bozacaksınız, ama bu köye asla 

bugünkü haliyle geri dönemeyeceksiniz.  

Ağabey haber aldı: 

- Ne şekilde, dede? 

- Değiştirdiğiniz dünya ile yayılacak ve dünyada kalacaksınız. 

Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? 

Dünya durduğu sürece ayakta durmak demektir evlatlarım. 

Yaşlı adam onlara tılsım bozmanın sırrını öğretti. İlk ağabey Vagif 

gitti. Bir yıl geçti. Dünya yüzü dağlık halini aldı, vadi oldu. 

Sonra ortanca kardeş Nasim gitti. Bir yıl geçti. Dünyanın rengi değişti. 

Sonunda küçük kardeş Bülbül gitti. Bir yıl boyunca dünya kuşlar ve 

şarkılarla doldu” (Azerbaycan halk efsaneleri, 1985: 87 - 88). 

Efsaneden de anlaşılacağı üzere yeni bir dünyanın yaranma modeli 3 + 

1 formülüne dayanmaktadır. 

Böylece efsanenin gösterdiği gibi, belirli bir zaman dilimi içinde 

dünyaların yaratıldığı varsayılabilir. Periyodikliğe ve zaman 

döngüsüne bağlı olarak, dünyalar arasında zincir benzeri geçişler 

olabilir. Böylelikle kozmos tarihinde 1. ve 2., 3. ve 5. uygarlıklarda 

dönemsellik ve genel zaman döngüsü kapanmış ve her seferinde yeni 

bir çağ başlamıştır. Evrenin yaratılışından bu yana, evrenin yaratılış 

şemasına göre düz bir çizgideki dünya sayısını hesaplarsak, 17 dünya 

elde ederiz. Bilincimizin anlayamadığı 17 dünyanın hepsinde insan 
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yaşamadı. İnsanın 1. ve 2. dünyalarda yaşadığını sanmıyorum. 

Dünyaların doğal ve fiziksel gelişiminde 1 + 3 modeli var. Bu 

gelişme, üç gelişme çevresinin ana başlangıçtan ayrılmış olarak 

düşünülebilir. Bu gelişen çevrelerden ikisi pasif, biri aktif. Aktif daire, 

bu sefer 3 daha aktif dairenin ayrıldığı ana hareket başlangıcıyla 

birleşir ve bu şekilde gelişimsel olarak eliptik daireler dünyaların bir 

modelini oluşturur. 

Bu durum masallarda ve efsanelerde de görülebilir. Masallarda 

padişahın 3 oğlu olduğu söyleniyor. Baba onları test eder. İki oğul 

pasiftir ve en küçük oğul, padişahın emrini yerine getirebilir. 

Aktivitenin bir sonucu olarak, en küçük oğul babaya doğru hareket 

eder, evlenir, üç oğlu olur vb. Nuh tufanıyla ilgili efsanelerde, onun 

hayatta kalan üç aktif çocuğunu da anlatır. Nitekim, Tufan sırasında 

Nuh çocuklarından kendisiyle birlikte gitmelerini istedi, ancak 

içlerinden biri hareketsiz kaldı ve tufanın olacağına inanmadı ve üç 

oğlu gemiye binip kaçarken kıyıda kaldı. Tabii ki ölen ilk oğlunun 

matematiksel katsayısı sıfıra düşer. Efsaneler ayrıca Nuh'un hayatta 

kalan üç oğlunu da anlatır. İlk oğlunun matematiksel katsayısı sıfır 

olduğu için dikkate alınmaz.  

Üç rakamının durumsallığı, arkadaşım Yaşar Kasımov'un bize 

neslindeki 3 rakamı hakkında bilgi vermesi ve büyülü bir doğa 

yasasına uygunluğunun her seferinde aynı şekilde tekrarlanmasıyla 

kanıtlanmıştır. Y. Kasımov'un anne akrabalarının her birinin ailesinin 

üç çocuğu vardı ve her yeni evli adamın üç çocuğu yeniden doğdu. Bu 

nesil için üç sayının büyülü olması, dördüncü bir çocuk doğarsa 
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yaşamayacağıydı. Nesil, bu üç rakamının etkisinden hiçbir zaman 

kaçamadı ve bu "yaramaz üç"e ihtiyatla yaklaşmak geleneksel hale 

geldi. Medeniyetler geleneksel olarak 7 olarak kabul edilse de onların 

sayıları 3'tür. Üç sayısının "yaramazlığı", üç medeniyetin varlığından 

sonra dördüncü medeniyetin bu nedenle yok edilebileceği fikrinden 

kaynaklanmaktadır. Bize öyle geliyor ki en eski çağ, sadece doğanın 

oluştuğu boş bir çağdı. V. Radlov tarafından kaydedilen Altay 

yaratılış efsanesi şöyle der: “İlk başta sadece su vardı. Gökyüzü yoktu, 

ay yoktu, güneş yoktu. Bir tek Tanrı Kuday ile bir adam vardı. Onlar 

kaz halini aldılar ve su üzerinde yüzdüler. Adam rüzgarı yarattı, suyu 

titretti ve tanrının yüzüne su serpti. Tanrı'dan daha büyük olduğunu 

düşündü ve suya daldı. Boğulmaya başladı. "Tanrım, yardım et bana!" 

bağırmaya başladı. Tanrı "Yukarı çık" dedi. Adam yukarı çıktı. Tanrı, 

"Sağlam bir taş olsun" dedi. Suyun dibinden bir taş çıktı. İkisi de taşın 

üstüne oturdu. Tanrı adama, "Kendini suya daldır, ondan bir toprak 

çıkar!" dedi. Adam sudan toprağı çıkarıp Tanrı'ya verdi. Tanrı bu 

toprağı suya attı ve "Bir yer olsun!" dedi. Böylece dünya oluştu” 

(Bahaeddin, Ö., 1989: 447 - 449; Mammadov, M., 2007: 41). M. 

Mammadov, "Kozmogonik mitlerin mitolojik düşüncedeki yeri" 

başlıklı makalesinde, bu yaratılış mitinde birinci dünyanın yaratılış 

mekânizmasını şu şekilde tanımlamaktadır: "Bu yöndeki ikinci adım, 

yeryüzünün gökten ayrılmasıdır, aslında bu adım ilk adımla aynı 

zamanda gerçekleşir, çünkü Yer'in ve dünya okyanuslarının 

başlangıctan beri eşitliği organize etme inancı çoğu mitolojiye egemen 

oldu. Yer'in dünya okyanusundan ayrılması daha sonra yerin ve 

gökyüzünün ayrılmasına ve üç katmanlı bir dünya modelinin 
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oluşmasına yol açtı: yeraltı, dünya ve gökyüzü” (Mammadov, M., 

2007: 41). Bu fikir ve prof. dr. M. Seyidov'un düşünceleri aynı 

zamanda şunları tamamlıyor: “Azerbaycan halkının aşiret 

derneklerinde yaratılış - kozmogonik ve sonsuzluk, teklik düşüncesi 

eski zamanlarla - eski insanın çevre ve evren anlayışının derinliği ile 

yakından ilişkilidir…  Yaratılış kavramı ve özellikle sonsuzluk, teklik, 

çağların yavaş ve keskin gelişimiyle bağlantılı olarak gelişti ve 

sonunda sonsuzluk, teklik - vahitlik kavramıyla şekillendi” (Seyidov, 

M., 1986: 25 - 27). 

Bize göre insanlık tarihi 3. dünyada başlıyor. 17 dünya şu şekilde 

bölünebilir: 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 

7. Yinelenen her dönem 1 ile başlar. Namazdaki 42 - 17 (rükû) 

formülü ve alt mitoloji kavramı da burada bulunabilir. Kısacası dünya 

ölçeği dördüncü kez kuruluyor. Peki,  "Oğuz Kağan" destanı hanki 

dünyayı yansıtıyor? Destanda Oğuz dünyanın yaratıcısıdır. Evrendeki 

tüm nesneleri ikiye ayırır. Dünyanın ve Gökyüzünün başlangıcından 

oluşan çocuklar, dünyanın ikiye bölünmesini sağlayarak mitolojik 

dünya modelini 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 12 - 24 matematiksel yapısında 

modellemektedir. Destandan da anlaşılacağı üzere Oğuz dünyasının 

ilk gelişimi 1 + 2 + 3 + 4 yapısına, ikinci gelişim dönemi 6 + 12 + 24 

yapısına dayanmaktadır. Burada 4 ve 6 rakamları, yeni dünyanın 

gelişimine ivme kazandıran kutsal rakamlardır. Şu dünyanın ilk 

insanının aklındaki son işaret 24 ve yukarıdaki rakamların sırası 7'dir. 

Bu dünyanın dini-mitolojik düşüncesinde 5 - 7 rakam modelindeki 5 

kutsal rakam ve 7 tanrı rakamı olarak işlev görür. 42 - 7 formülünde 6 

+ 12 + 24 toplamı olarak 42 rakamının oluşturulması, ilk insanın Oğuz 
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dünyasının çevresinin rakamsal yapısını anlamasına yardımcı 

olmuştur. “Oğuz Kağan" destanında 6, 12, 24 (3 toplam) 42'yi 

yaratırken, 39 ve 3 toplamında da toplam sayı 42'yi oluşturur. İlkel 

matematiksel düşüncede 40 adedinin (39 + 1) daha önceki (Oğuz 

öncesi) mitolojik dünya görüşünün bir modeli olarak hareket ettiği 

düşünülebilir. 

Türk mitolojik-matematiksel dünya görüşünde ve sayı sisteminde 

ondalık ve on ikili sayı sistemlerinin oluşumunun ana mitolojik 

kökleri, yaratılış mitleri ve takvim ile bağlantılıdır. Yukarıdaki 

örneklerden mitolojik-matematiksel metinde 9'a kadar olan sayıların 

oluşumunun, yaratılış mitlerinin matematiksel düzenliliğine 

dayandığını da gördük. Ondalık sayı sisteminin ay takvimi ile ilgili 

olması, güneş takviminde yer alan on ikili sayı sisteminin daha 

sonraki dönemlerde Türk sayı sisteminde başrolü oynamasını 

sağlamıştır. Böylece insan iki elindeki parmak sayısının 10 olduğunu 

ve bunun çoğulluk anlamda yapıldığını fark etmiş ve çoğullar 

arasındaki farkı 10 ile 12 arasında hissetmiştir (Abdulla, B., 2006: 

122). 12 adedinin çoğul bir işleve sahip olması, içindeki 3 ve 4 

rakamlarının tekrarından kaynaklanmaktadır. Örneğin bir yıl, her 

mevsim 3 ay süren dört mevsimden oluşur. Bunlar birbirinin yerini 

aldıkça, her mevsimin periyodik olarak üç ay olduğu, dört mevsimin 

bir yıl olduğu ve ilkbahar ile yaz, sonbahar ve kış arasında farklılıklar 

olduğu insan zihninde anlaşıldı. Bazen Azerbaycan masallarında 12 

rakamı 2 altı'nın toplamı olarak algılanır. "Tahta Kılıç" masalında 

Oğuz dünya modelinin oluşumunda 12 adedinin rolü gösterilmektedir. 

Masalda 12 adedi Oğuz modelinin çemberini tamamlıyor. Masalda 
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prensin babasından iyilik gören yılan borcunu oğluna geri verir. Prens, 

başka bir padişahın kızına vurulur. Ama kızın vücudunda 12 yılan var. 

11'i prens tarafından öldürüldü. Koşullara göre, kazancının her birinin 

ikiye bölünmesi gerekir. Arkadaş olan yılan oğlan, kıza ortaktır. Kızı 

ikiye ayırmaya çalıştığında prenses 12. yılanı kusuyor: 12: 2 = 6 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. I cilt, 2004: 84 - 85). Alınan cevap 

Oğuz'un soyağacının sayısını göstermektedir. Oğuz'un soyağacının 

6'dan sonra büyüdüğü bilinmektedir. Masalda 11 miktar sayısı 

modifikasyona uğrar ve 12 olacak şekilde dönüştürüldü. Ayrıca, 

12'den başlayan adetlerin antropomorfize edildiğini, yani bilinçte 

kahramana, kişiye atfedildiğini de belirtmek isterim. Mesela 12 imam, 

12 kalender. Çoğulluk işlevinin adetlerde devam etmesi, yeni adetlerin 

bilinçte somutlaşmasına neden olur.  Çoğulluk fonksiyonunun iç 

özdesinde kendini yaratma eğilimi belirgindir. 12 on üçü, 13 on dördü 

oluşturur vb. Çoğulluk fonksiyonu kendini ilk kez 13 adedi ile 

gösterir. 12 adedinin doğru olduğuna inanan bir kişi 13 adedinin 

zihninde ne kadar işlevsel olduğunu bilmez, görevinin ne olduğunu ve 

ne içerdiğini kendisi için netleştiremez, bu da 13 adedini negatif bir 

işaret yapar. Bu, 13 adedinin mitolojik doğasından 

kaynaklanmaktadır. Onun mitolojik doğası, 40 adedinin kutsallığının 

oluşumuna yol açtı. Örneğin masallarda yaşlı kadın 39 gün (3 ∙ 13) 

küpte oturur ve kırkıncı gün cadı gibi ayrılır. 40 adedi bütünlüğü 

gösterir. "Yusif ve Sanuber" masalında 39 adedinin 40 adedine 

değiştirildiğini görüyoruz. Kendi başına 39 adedi masalda önemli 

değildir. Sadece 40 adedine geçişe hazırlanıyor. Masalda Sanuber, 

Yusif'in cansız bedeni üzerine 39 gün boyunca ağlar ve 40. günde 
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beden kaybolur (Azerbaycan masalları. 5 ciltte.  I. cilt, 2005: 72). 

"Kesikbaş" masalındaki kahramanın 39 kan yapıp 40'cının boynunu 

vurması, bu miktar sayının bir modifikasyon olayı olduğunu 

göstermektedir (Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt IV, 2004: 124 - 

129). Masallarda, 39 adedi genellikle 40 adedinin işlevinin birçok 

parametresini tanımlar. Genellikle prensin hayatının ikinci aşaması 40. 

odada başlar. Yani 40 adedinin iki işlevi vardır. Hem değiştirilmiş bir 

adet hem de bir bütünlük göstergesidir. "Melikmammad" masalında 

40 sayısı o dünya ile bu dünya arasındaki mesafenin bir ölçüsüdür. 

14. Mitolojik enformasyonun modellenmesi prof. dr. R. Aliyev'in 

deneyiminde 

 

Mit, kendi kökeni dışındaki çağrışımsal formları ayırarak geliştirir, 

çağrışımsal miti inkar etmiyor. Bu köken, kendi içinde mit ve folklor 

etkileşiminin tamlığına entegre edilmiştir. Folklorda kökene dönüş 

nasıl gerçekleşir? Bu dönüşü mit-efsane, mit-efsane, mit-anekdot, mit-

masal ve mit-destansı ilişkilerinde daha net görebiliriz. R. Aliyev'in 

"Mit ve folklor: menşeyi ve şiiriyeti" adlı kitabı aynı zamanda mit 

genetiğinin iç yasalarını, yansıma ve çekiciliğin özelliklerini, diğer 

janrlardaki mit kalıntılarının işlevini, yapısal ve yapısal olmayan 

sorunların kesişimini vb. görebiliriz. Kitapta en ilginç olanı mitin 

nedenleri, bu motiflerin janrlarda ortaya çıkışı, janrlar içinde mit 

yasalarının etkinliği, janrlarda mit yasaklarının kurulması vb. sorunlar 

daha belirgindir. Örneğin yazar, insan zihninde mit oluşumunun 

çevreye bağlı olduğunu ve bundan çeşitli yapısal birimler ve mit 

bilinci seviyelerinin ortaya çıktığını göstermektedir. Kitabın ilk 
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bölümünün matematiksel-morfolojik mantıksal sonucu, hayal gücünde 

somut mit olarak adlandırılan düşünme olgusunun yansıtıldığı 

aşamaları önermektedir. Daha doğrusu mit fikri, animizm, fetişizm, 

totemizm, antropomorfizm gibi aşamalarla ilkel toplumun yaşamına 

girer. Bu (matematiksel) oluşum yolunun sıfırdan başladığını 

düşünürsek ve aşamaları belirli bir rasgele sayı veya sembolle 

işaretlersek, sonucun X'e eşit olduğunu görebiliriz. Burada X, mittir. 

Burada mitin gelişimi doğrusaldır, orantılıdır, mitin dairesel gelişimi 

düz çizgilerin kesişmesinden elde edilir. Kitabın ikinci bölümü mit ve 

efsane sorununa ayrılmıştır, efsane, kendi yapısında mitin bir 

türevidir. Mitin döngüsel gelişimi tamamlandıktan sonra kendini 

tekrar eder ve mit geriye dönme, rotasyon sürecinde efsane metnine 

girer. Yazara göre, mitin efsanenin metnine dahil olması, kapalı 

dairenin dönme hızına bağlıdır. Efsanenin metni, ilkel toplumun etno-

mitolojik bilincinin belleğe kısmen veya tamamen geri dönmesinin bir 

sonucu olarak, insanın tarihsel bilincinde eski bir mitsel model olarak 

restore edilir. Hareketin hızına bağlı olarak efsane, masal, destansı, 

destan janrlarının mite bağımlılığı azalır, mitin efsaneye oranı 

hareketin ilk döngüsünde yaklaşık olarak eşittir, mit kullanım 

katsayısı hızdaki artışla ters orantılıdır. Hız arttıkça mitin içeriği 

metne daha az giriyor. K. Levi-Strauss, mitten efsaneye geçişi "Mitler 

nasıl ölür?" makalesinde böyle verir: "Elbette mitlerin dönüşümü 

biliniyor. Bir mitin bir varyantının başka bir mitin diger varyantına, 

bir miti diğerine, aynı veya çeşitli mitleri bir toplumdan diğerine 

dönüştürebilen dönüşümler bazen şemayı, bazen kodu, bazen iletişimi, 

ancak bu durumda olduğu gibi etkiler, ama bu durumda mit, olduğu 
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gibi kendinin mevcutluğunu durdurmaz; böylece dönüşümler, bir tür 

mitin nükleerini korumaya hizmet eder. Buna göre her zaman 

herhangi bir mitten başka bir mit oluşabilir.  

Bununla birlikte, bazen bu işlem sırasında ilkin formülün 

bütünlüğünün ihlal edildiği görülür. Daha sonra bu biçim olması 

gerektiği gibi yozlaşır ya da mitin ayırt edici özelliklerinin hâlâ 

tanındığı düzeyden şu ya da bu yönde gelişir ve "genel hatlar" 

diyebileceğimiz bir biçimi sürdüremez” (yani bir efsaneye, rivayete, 

masala, destana girer) (Aliyev, R., 2005: 77). 

15. Prof. Dr. R. Gafarlı'nın eserlerinde mitolojik enformasyonun 
matematiksel yapısının analizi sorunları 

Mitolojiyi matematiksel bir bakış açısıyla aydınlatmaya izin veren bir 

başka çalışma da R. Gafarlı'nın "Mit ve masal (destansı gelenekte 

janrlar arası bağlantı)" adlı monografisidir. Eşsiz mitolojik dil yapısı 

açısından bakıldığında, bu çalışmada yazarın matematiksel-

göstergebilimsel düşüncesinin sistematik bir biçimine de rastlıyoruz. 

Yazar için mitin bir üst ve alt katmanı var. En üst katman, kelime, 

kavram ve işaret sistemidir ve en alt katman, mitolojik dünyayı 

açıklayan hikayelerdir. Yazar, kendi matematiksel düşüncesine göre 

mitin veya ritüelin ana veya türev olduğunu kanıtlamak istiyor. 

R.Gafarlı, metinde onların sentez şeklinde birleştirildiklerini kabul 

eder: mit + ritüel = senkretizm eşitlik formülü matematiksel 

çözümünü yazarın Nevruz Çarşambalarının 4 elementle bağlantılı 

olduğu fikrinde bulur. Bu kavram, dünya modelini oluşturan veya 
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önümüzdeki Çarşamba gününe kadar ortaya çıkan yeni dünyanın 

aşamalarının su, ateş, toprak ve havanın başlangıcıyla ilgili olduğunu 

ima eder. Kitaptaki bölümlerin tamamlayıcılığı, anlam dizisinin 

matematiksel yapılarla örtüştüğü de unutulmamalıdır. Nitekim kitabın 

"Mit ve Din" bölümünde mit ve ritüelden sonra din  meselesinin 

artmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır. Örneğin yazar, bir dizi 

mit modelinin ve sisteminin dini fikirlerin analogları olduğunu yazar 

(Gafarlı, R., 1999: 62). Ancak tek tanrılı dinlerde mit sistemleri dini 

görüşlerden ayırt edilebilir. Bu iki cümlede mit ve din eşittir, mit din 

ile eşit değildir - matematiksel-mantıksal kavramı ortaya çıkar. 

Çalışmada, ilkel dinin modellenmesi çeşitli işlevsel bağımlılıklar 

içinde dikkat çekiyor. Yazar, totemizmi ilkel dinin ilkin modeli olarak 

görüyor. İlkin dini sisteme şamanizm, putperestlik ve kült ekler. 

Yazara göre bu modellerden biri olmadan diğer model işlevini yerine 

getiremez. Bu matematiksel anlamda işlevsel bir bağımlılığı gösterir. 

Bir tam rakamın sonsuza kadar bölünmesine ilişkin matematiksel 

fikir, totemizmin ikiye bölünmesi (ağaçların ve hayvanların 

totemizmi) hakkında mantıklı düşünmeyi de mümkün kılmıştır. Ağaç 

totemizminin kendisi, mantıksal düşüncede bu tür bölünmelerin 

sonsuzluğuna yol açan bir modeldir; örneğin meyvesiz bir ağaca 

tapınmak, verimli bir ağaca tapınmak ve yalnız ağaca tapınmak. 

Yazarın aynı mantığı, animizmin bu şekilde bölündüğü ve son 

aşamaya yol açan şamanizme atfedilebilir (Gafarlı, R., 1999: 77). 

Animizm ve şamanizme bölünme son sınır değildir. Şamanik 

kozmolojide, dünya üç katmana bölünmüştür (üst, orta ve alt 
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dünyalar) ve bu bölünme süresiz olarak devam eder (17 katman 

yukarıda, 17 katman aşağıda vb.).  

Yazar, mitten başlayan düz çizgi üzerindeki diğer noktanın bilim 

olduğu kanaatine varmıştır. Bilimin görevi miti açıklamaktır. Bu 

açıklama sürecinde bilim mite yaklaşır, onun eşdeğeri olur. Bilim aynı 

zamanda mitin lokomotifidir. Etkinin aksi etkiye eşit olduğu bu 

süreçte taraflar arasındaki mesafe eşittir. Bilim miti ne kadar hızlı 

etkilerse, mit de bilimi o hızla ileriye taşır. Ortodoks Doğu şiirinde 

mit, şair ve bilim üçgeninde (örneğin Fuzuli'de) ikiye ayrılır. R. 

Gafarlı bu bölümü şu şekilde verir: birincisi, cehaleti takip etmeyen 

bilim (yani ondan önce bilim yoktu; mit anlamına gelen Tanrı ilmidir) 

ve ikincisi, cehaletten sonraki bilim, yani bizim bilimimiz. Yazar, 

mitin belirli bilimsel bilgileri taşıdığı ve gizlediği sonucuna varır. 

Sesle veya sinyalle, kirişle kapı açma hakkında mitte saklı olan 

bilgiler, bu şekilde açılabilen kapalı kapılar teknolojisinin de bilgiye 

dayandığını düşünmemize neden oluyor. Bu, mit ve bilim arasındaki 

ilişkinin çok türlü olduğu sonucuna götürür.  

Mit ve masal arasında belirli matematiksel, mantıksal ve bilişsel 

bağlantılar vardır. Mit ve  masal birçok yönden birbirine bağlıdır. 

Kolektivizm, sözellik, anonimlik gibi özellikler, onların oluşumlarında 

anahtar rol oynar. Esas olarak totem, kozmogonik ve ecdada ait 

(antropogonik) mit türleri ile ilgili olan masal arsaları - hayvanlar 

hakkında masallar, büyülü masallar, evsel masalları vb. bu bölümle 

aynıdır.  
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İlk mitler doğa olayları, hayvanlar ve gök cisimleriyle ilgili 

olduğundan, ilk yaratılışın masalları da bu konularda yaratıldı. R. 

Gafarlı, büyülü masal metinlerini birkaç öncü yöne ayırır: 

a) olay örgüsü çok yönlü ve maceralıdır; 

b) sihrin, büyücülüğün, tılsımın temelini oluşturur; 

c) bazı bölümler üç aşamada inşa edilir; 

d) büyülü güçler ve nesnelerin yardımıyla kahramanın önündeki 

engeli kaldırır; 

d) fantastik düşünce üslubu hâkimdir. 

Bu tür masal metinlerine göre, R. Gafarlı'nın vardığı sonuçlar, 

masalların motifleri ve işlevleriyle daha ayrıntılı olarak açıklanabilir. 

Her masalın içeriği motif içinde sıkıştırılmıştır. Motif, masalın olay 

örgüsünün mayasıdır. Kitapta bulunan bir diğer matematiksel kavram 

ise fonksiyon terimidir. Bununla birlikte, işlev sözcüğü folklorda özel 

bir anlama sahiptir, örneğin bir masalın işlevi, bir kahramanın işlevi 

vb. ifadeler şeklinde ifade edilir. Her masalda motif işlevi kontrol 

eder. İşlev bir hedef, bir eylem, bir dizi davranışların toplamıdır. 

Ancak bu, işlevin güdü ile örtüştüğü anlamına gelmez. Yazarın 

kitabında, V. Y. Propp tarafından işlev adına verilen masalın kısa bir 

açıklaması, nedeni karakterize eder (Gafarlı, R., 1999: 134). R. 

Gafarlı, işlevin motifle özdeşleştirilmesine haklı olarak karşı çıkar. R. 

Gafarlı'nın masalın olay örgüsünün özgüllüğünü analiz ederken 

kullandığı analiz (özellikle hayvanlar hakkındaki masallarda), tipik 
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olması nedeniyle matematiksel analiz yöntemine çok benzer. 

Özellikle, "Tilki, tilki, tünbeki" masalındaki düğüm, doruk noktası ve 

final çizgisi, karşılaşmaların, diyalogların ve sekansların mantıksal 

sırasının matematiksel ve mantıksal analizi yoluyla filtrelenir. Bu 

yöntem, ilkel matematikte çoğulluktan azalana giden bir dizi sınırla 

ilgilidir. Masaldaki tilkinin söylediği şarkıya göre kuyudaki hayvan 

sayısı azalmaktadır. 

R. Gafarlı'nın mit ve masal arasındaki ilişki hakkındaki görüşü, mitin 

masalda kullanımının olanaklarını, biçimini, özelliklerini vb. 

anlamaya götürür. Folklor deneyiminden, mitin olay örgüsünün 

folklor janrı içinde restore edildiği açıktır. Bu durum masallarda bir 

istisna değildir. Mitin işlevleri bile metinde ortaya çıkar. Örneğin "Ak 

Kuş" masalında Ak Kuş miti, masalın sonunda Ak Kuş'un dilinden 

söylenen cümlelerden yeniden inşa edilebilir. "Birine yardım etmem 

gerektiği yazıyordu alnıma. Cesursa onunla evlenerim, nankör olursa 

ölürüm. Zamanım doldu, ölüyorum. Bunu söyleyerek, Ak Kuş bir taş 

oldu” cümleleri, belirli bir mitin metnini restore etmeye yardımcı olur. 

Ayrı olarak, bu mitin işlevi, mitolojik dünya modelinde bir kuşun bir 

ongun olup olmadığını, ona karşı tavrının büyüklüğünü, bir totem, 

ongun evliliğini veya evlilik özelliklerini incelemekten oluşur. 

Masalda mitin bilinmezliği (x), onu ortaya çıkaran geleneksel 

işaretlerin tutumu sonucunda çözülür. Mitin ve masalı arasındaki 

ilişkide  mucizevi doğumu, kahramanın yolculuklarını, anlatıcının 

portresini ve finalini belirli geleneksel sembollerle işaretlersek, 

mükemmel formülün elde edildiğini görürüz. 
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Yazarın araştırmasında efsane, mit ile masal arasındaki geçişte ortaya 

çıkan, oluşmayan ve istikrarlı yapısal özellikler yaratmayan bir edebi 

form olarak açıklanmaktadır. Efsanelerin kökeninin açıklamasında bu 

türün konusunun çeşitliliği, sınıflandırmadaki türler vb. onu mite 

yaklaştırır. Bilim adamının, yazarların (prof. dr. S. Paşayev, prof. dr. 

V. Valiyev, prof. dr. P. Efendiyev) bu janrın özellikleri hakkındaki 

görüşlerine karşı çıkması, onu efsanenin yapısının geleneksel 

işaretinin mitin şartı işaretinden ayrı olduğu sonucuna götürür. Mit 

işlevini tamamladıktan sonra, bir kısmı din tarafından benimsenen ve 

bir kısmı da bir metin biçimi olarak folklora giren bir bütün olarak 

yapısı dağıldı. R. Gafarlı, folklordaki bu süreci mit yapılarını tersine 

çeviren ve onların ahlaki ve etik normlara sahip olmalarını bir süreç 

sonrası olay gibi gören janr yaratcılığı olarak adlandırır (bu 

matematiksel dilde mit = efsane 
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑚𝑖𝑡  ve mit = rivayet 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑚𝑖𝑡  olarak 

sunulabilir). Bilinçaltı ve onun doğurduğu ahlaki ve etik normlar 

kompleksi tamamen kökten ayrılmıştır. Alt anlam ve onun doğurduğu 

ahlaki ve etik normlar kompleksi tamamen kökten aryılır. R. Gafarlı, 

efsane ve rivayet metninin parçalara ayrıldığı ve bayatı içeriğinde 

yaşadığı fikrini ortaya koymaktadır. Bu, bayatının anlambilimindeki 

kökten gelen dizinin matematiksel formülünü belirlememizi sağlar. 

Efsane ve rivayetlerdeki ahlâki ve görgü normu gelişir ve bayatıda 

duygu ve heyecanların bir ifade biçimi haline gelir. Bayatı gibi şiirsel 

türlerin derin içeriğinde mitler, efsaneler ve rivayetler olduğunu 

düşünmek mümkündür. R. Gafarlı'nın matematiksel toplantıları, bir 

Şeki anekdotu analizinde görülebilir. Anekdot, ejderhanın 3 başı ve iki 

kuyruğu olduğunu gösteriyor. Anekdotun semantiğine göre (efsanenin 
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anlambilimine bile), her kuyruk simetrik olarak bir başa düşmelidir, 

ancak anekdottaki iki kuyruk, ilk kuyruğun kaybının bir sonucu olarak 

hatırlanır. Folklor metninde matematiksel-mitolojik anorm sayı 

sistemini norm haline getirme süreci, her iki kuyruğun da kaybına yol 

açar - (3) 2, 1. Burada rakamların simetrisi anekdotun içeriğinde kalır 

(Gafarlı, R., 1999: 330). Molla Nasreddin'in eşeklerini saydığında bile 

çoğunluktan aza doğru azalmayı gözlemliyoruz. Molla eşeğinin 

üzerine otururken kalan eşekleri saydığında 9 rakamı alınır ve geri 

saydığında bu rakam 10'dur. 

  Söylediklerimizi özetleyerek, R. Gafarlı'nın mit, sınıflandırma ve mit 

kategorileri hakkındaki düşüncelerini şu şekilde sunabiliriz: 

1. R. Gafarlı mit yaratma sürecini 3 kısma ayırır - başlangıç 

(neden), eylem, davranış (öz), son (sonuç). Matematiksel algıda 

başlangıcı A noktası, sebebi B noktasıyla işaret edersek, 

sonucun S noktasında tamamlandığını görürüz. Bu bir eşkenar 

üçgendir. Açının tüm tarafları eşittir. Mitte, A başlangıcı, özün 

B noktası ve sebebin S noktası tarafından yansıtılır. 

2. R. Gafarlı etnolojik, takvim, eskatolojik vb. mitleri mitin 

modelleri olarak sunar: arketipin doğum günü, faaliyetleri, 

birbirleriyle mücadele dönemi, her şeyin sonu - ahiret günü.  

3. Mitin modellerindeki arketipler kategorilere ayrılmıştır: tanrılar, 

ruhlar, totemler, nesil töredenler, kültler, kültürel kahramanlar 

(demiurgos, Yunan mitolojisinde yaratıcı Tanrı, örneğin Zeus), 

kötü güçler, düzenbazlar, büyülü yaratıklar, mucizevi doğumlar 
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vb. Matematikte olduğu gibi, Büyük Mitte de bunlar mitin 

soyutlamalarını oluşturur. Mit soyutlamaları: hayvanlar, kuşlar, 

bitkiler, doğal olaylar, dağlar, nehirler, göller, denizler, 

ormanlar, gök cisimleri, ateş, su, toprak, hava (rüzgar), ayrı 

sosyal kurumlar, hayvan - insan, hayvan - doğa, erkek - kadın 

ilişkileri, dünya görüşü sistemleri ve ekonomik ve kültürel 

faaliyet türleri (avcılık, tarım, dokuma, müzik, dans, resim vb.) 

hakkındaki kategorik inançlara dağılmış. Bu kategorik 

inançlardaki matematiksel rakamlar aynı zamanda 

soyutlamaların özüne de hizmet eder. Örneğin dünyanın yaratılış 

mitinde, soyutlama ile ona tabi olan rakamlar arasında mitolojik 

bir bağlantı vardır. Hem mitte hem de Kur’an'da dünya altı 

günde yaratıldı. Bu günlerin her birinde, evrenin bir parçasının 

yaratıldığı düşünülüyor. Rakamların mitolojisi, mitten gelen ilk 

soyut fikirlerin içeriğinin açılışını ima eder. Örneğin bir takvim 

mitindeki rakamlar yılın sırasını sunar. Rakamın mitolojik 

bağlantıda olduğu hayvanların isimleri (örneğin Ebulgazi'deki 

24 Oğuz boyuna ait bir totem hayvanının vücut kısımlarının 

isimlerinin sayılarla bağlantısı) özellikleri ile sayı arasındaki 

soyutlamayı ortaya koymaktadır. Ya da Nevruz haftalarının 4 

olması sayılarla soyutlama arasındaki ilişki hakkında bilgi verir: 

1. haftada ateş uyanır, 2. haftada su uyanır, 3. haftada toprak 

uyanır, 4. haftada hava uyanır. Mitin rakamların diliyle parçalara 

ayrılması, miktar kavramını ortaya çıkarır. Bir mitin rakamlarla 

ifadesi, içeriğine bağlı olarak kutsal veya sıradan rakamların 

ifadesiyle ayırt edilebilir. R. Gafarlı, Avesta veya Çin 
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mitolojisindeki 6 ve 3 rakamlarının, insan doğumunun şartlı 

günü olarak işaretlendiğini gösteriyor. Burada rakam, 

mitopoetik sistemde bir işaret kodu olarak rakam aracılığıyla 

mitin kontrolüne götürür. Kutsal rakamları ortaya çıkaran, derin 

gözlem ve deneyime dayalı geleneksel inançlar sistemidir. 

Kutsal rakamların sırası şu şekilde tanımlanabilir: 1, 2, 3, 4, 10, 

20, 40, 100 (Bura tabu koyulmuş rakamlar dahil değil, 40 

istisnadır). Bu rakamların anlamları onları büyülü ve kutsal 

kılıyor. 1 - Tanrı, 2 - karşıtlar, 3 - aile, 4 - üreme, 10 - döngünün 

tamamlanması, 20 - topluluk, 40 - bütünlük, 100 - sürü (toplu). 

Ayrıca çeşitli metinlerde, mitlerde, efsanelerde, masallarda, 

eposlarda, destanlarda, bilmecelerde, sayılamalarda kutsal 

rakamlarla karşılaşıyoruz. Bir bilmeceden 20'nin nasıl elde 

edildiğini gözlemliyoruz: beş, beş, beş = 15 + 3 = 18 + 2 = 20. 

Kaç tane eder hepsi? Veya 4 rakamının matematiksel ve 

etimolojik yorumu bilmecede böyle açıklanmıştır: iki tilki 

yavrusu, üç annesi, dört babası. Kaç tane eder hepsi? 

R. Gafarlı'nın matematiksel mitolojideki araştırma eğilimi, 

matematiksel-mitolojik sistemlere bir bütün olarak yaklaşımı ile diğer 

araştırmalardan farklıdır. Yazar, Oğuz mitinin rakamsal formüllerini 

Oğuz matematik-mitolojik sistemini ortaya çıkarmak için kullanır.  

R. Gafarlı'nın matematiksel mitolojideki araştırma eğilimi, 

matematiksel-mitolojik sistemlere bir bütün olarak yaklaşımı ile diğer 

araştırmalardan farklıdır. Yazar, Oğuz mitinin rakamsal formüllerini 

Oğuz matematik-mitolojik sistemini ortaya çıkarmak için kullanır. 
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Çalışmada sayı sisteminin oluşumunda farklı sayıların kullanılması 

ilkesi geçerliliğini korumaktadır. Örneğin yazar, en eski tip olan 3'lü 

say  sisteminin destansı folklor geleneğinde şiirsel bir araç olmaya 

devam ettiğine dikkat çekerek, 5'li say sisteminin hem şiirsel bir araç 

olduğunu hem de biraz farklı adetlerin oluşumuna katıldığını (10, 15, 

20) belirtiyor. 

Aynı zamanda R. Gafarlı, mitin anlambilimini ortaya çıkarmak için 

herhangi bir rakam, sembol veya işaretin önemini benzersiz bir 

"işaretler sistemi" olarak değil, insanların tarihsel geçmişinin bir 

incelemesi olarak görür. Çünkü rakam, işaret, mitin tabi olduğu doğal 

zaman dilimlerinde yer alır. Yüce Allah'ın iradesine tabi olan mit, 

herhangi bir işaret ve rakam olmaksızın insanların dünyayı anlamasına 

yardımcı olmuştur (dünya "Ol" emriyle yaratılmıştır). 

16. Prof. Dr. İ. Musayev'in yaratıcılığında mitin dilsel yapısını 
inceleme konuları 
 

Mit konusuyla ilgili sorunlardan biri dil ve hafızadır. Dil ve bellek, dil 

aracılığıyla iletilen tüm bilgilerin bellekte depolandığı fizyolojik 

modellerdir. Mitin de bilgi olduğunu kabul edersek, bulunduğu ve 

korunduğu yer de hafıza olarak değerlendirilmelidir. İsa Musayev'in 

“Dili. Hafıza. Vatan. Vatandaş” kitabında, tarihsel mekânda belleğin 

muhafaza ettiği bilgi yükü, anlamın çağrışımsal analizi ile dilsel 

gerçekler temelinde ortaya çıkarılır. Yazar, dilde benzer anlamlara 

sahip sözcüklerle ifade edilen içeriği deşifre etmek için çağrışımlı bir 

sistem önermektedir. Örneğin, forma göre yakın kelimeleri alır ve 
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onların aynı kök anlamlarına sahip olduklarını söyler. Yazarın 

anlambilimsel yaklaşımında, "köprü" ve "bebek" (azerbaycanca 

"körpü" - "körpe") kelimeleri arasındaki çağrışımsal enformasyonun 

"bağlamak" anlamına geldiği düşünülmektedir. Bu, forma göre yakın 

olan sözcükler arasındaki çağrışımsal bağlantıdır. İçerik olarak da 

yakın olan sözcükler arasındaki çağrışımsal bağlantıların birbirine 

bağlılığı, iç anlamın işlevini olumsuzlar. Örneğin, bebek, küçük, 

çocuk, uşak, bebek, çocukça ve çocukçu kelimeleri aynı anlama gelir, 

bu nedenle aralarındaki ilişki de çağrışımsel bir bağlantıdır. Bu 

kavramı mit kelimesine uygularsak, bu ilişkinin hem dış hem de iç 

nitelik olduğu sonucuna varabiliriz. Mitin hafızada kalan ana kısmının 

işlevi, mitin çağrışımsallığını sağlamaktır. Ana kısımdan türetilen mit 

paradigmaları, ana kökten ayrılarak çağrışımsal mit tipleri yaratır. 

Mitin çağrışımsallığında ne bir başlangıç noktası ne de bir bitiş 

noktası vardır. Her çağrışımsal tip, bağlantıya ve aksi bağlantıya 

dayanır. Matematiksel olarak bu mit > 0 (bağlantı) ve mit < 0 (aksi 

bağlantı) olarak yazılabilir. 

Hafızaya bilgi (mesaj) iletme, hafızayı kodlama ve yapılandırma 

sürecinde bir nesnenin durumunu değiştiren yasalara kodlar denir 

(Musayev, İ., 1993: 49). Kod derken, bellekte sinyal üretme yasalarını 

kastediyoruz. Mit hafızaya bilgi olarak girer. Burada mitin işaretleri, 

bir sinyal biçiminde bir anahtara, mitin bir koduna dönüşür ve kalitesi 

bellekte saklandığında elde edilir. Hafızadan dağıtıldığında, anahtar 

işaretler ortak bir özle ayrılır ve mite nüfuz eder. Kodlama, bilgilerin 

bellekten belleğe aktarılması işlemidir. Bu süreç şu şekilde 



196 | R a m i l  A l i y e v  

 

 

tanımlanabilir: ilk mesaj, türev mesaj, kodlama - dilbilgisinde olduğu 

gibi belirli semboller temelinde bilgi öğelerinin yapımı, birincil mesaj 

ile türev mesaj arasındaki geçişte sembollerin rolü, sembol (kod) 

geçişini uygulayan algoritma. Kodlama, mitin dilini zaman ve 

mekânda değiştirme süreçleri için bir algoritma olarak görülebilir 

(Musayev, İ., 1993: 50). 

Yazar, yedi renk örneğinde Oğuz hanı soyağacına çağrışımsal 

yöntemini uygulayarak ilginç sonuçlar elde etti. Gök, Türkçülüğü 

temsil eden gücü temsil eder (Musayev, İ., 1993: 19).  Yönteme göre 

iktidar bölünmüş ve dallanmıştır. Oğuz'un soyağacından bahseden İ. 

Musayev, Oğuz tarihinde gri oklar sağdayken toplumda ilerleme 

kaydedildiğini, üç ok sağa (iktidara) doğru hareket ettiğinde bir düşüş 

olduğunu belirtiyor. Bu tarihsel olay, sağ (güç) = gri ok = ilerleme ve 

sağ (güç) = üç ok (Kazan han) = düşüş şeklinde formüle edilebilir. Bu 

tarihsel olay, üç ok kuralının devamı olarak "Köroğlu" destanında 

kendini göstermektedir. Dede Korkut - Köroğlu şartlı eşitliği de 

buradan çıkıyor. İ. Musayev, Oğuz toplumunun matematiksel yapısını 

oluşturan bütünün daha sonra "üç Oğuz süsü" (ordu), "altı Oğuz 

budunu", "dokuz Oğuz", "on Oğuz" (onoğur), "on altı budun" olarak 

ayrıldığını söyler, "24 Oğuz boyu"na (Musayev, İ., 1993: 342 - 343) 

bölündüğünü yazar. Bunun nedeni, birleşik Oğuz toplumunun 3'ten 

6'ya, 6'dan 9'a, 12, 24'e bölünmesi sonucunda Oğuz toplumunun 

hayatının yuvarlak, döngüsel, kendini tekrarlayan, kendini yenileyen 

bir yapıya sahip olmasıdır. Böylece Oğuz toplumu en az 3 kez 
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tamamlanmış, 24 kuşak sonra parçalanmış ve 4. kez kendini yeniden 

inşa etmektedir (Musayev, İ., 1993: 344). 

17. Rus ve Avrupalı yazarların araştırmalarına matematiksel-

fonksiyonel düzlemde bakış 

 

Matematiksel mitoloji çalışmasında, Rus yazarların eserlerinde somut 

kodlar bulmak mümkündür. Bu tür çalışmalarda sayıların sembolizmi, 

sayıların birbirleriyle ilişkisi ve folklor metinlerinin matematiksel 

açılımındaki yeri vb. sorunlar açıklandı. Bu çalışmalardan biri B. A.  

Frolov'un "Paleolit grafiğinde rakam" eseridir. Somut rakamların 

matematiksel mitolojinin oluşumundaki rolü, matematiksel 

takvimlerin yılın gün ve aylarının oluşumundaki işlevsel önemi, milli 

desen ve figurlerde doğanın matematiksel kanunlarının açılışını eski 

Türk sayı sisteminin matematiksel ve mitolojik özellikleridir. Eski 

Türkler, görece karmaşık sayıları ifade ederken, özel bir anlamı olan 

"el", "ayak" ve "adam" terimlerini kullanırlardı. B. A. Frolov 

Çukça'larda (Sibirya'da küçük bir halk) 5'li ve 20'li sayı sisteminin, 

"ellerin" ve "ayakların" "adamı" (yirmini) oluşturduğuna dikkat 

çekiyor. Örneğin, 100 sayısını ifade etmek daha karmaşık, 5 "adam"ın 

100'e eşit olduğunu düşünüyorlardı. Örneğin, 53 adedini ifade etmek 

için 3 adam + 3 - 10 formülü kullanılmıştır. Bu, ondalık sayı 

sisteminin liderliğini bir kez daha teyit etmektedir. Türk sayı 

sisteminde ondalıkların kullanımı ve karmaşık sayıların oluşumuna 

katılımı aşağıdaki gibidir: 

3 + 20 (- 10) = (3 + 20) = 23 - 10. 
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Görüldüğü gibi, makalede 13 sayısını ifade etmek için böylesine 

karmaşık bir mekânizma kullanılmıştır. Türk sayı sisteminde tek 

rakam önce gelir, ardından 10 rakamı gelir. Babil sayı sisteminde önce 

10 rakamı gelir, ardından tek bir rakam gelir. 

Eski Türk sayı sisteminde rakamların bu şekilde ifade edilmesi, yani 

Oğuz mitinde "adam", "el", "ayak" terimleri, "oğul", "torun", "sonuç" 

kavramlarının da belirli rakamlar anlamına geldiğini varsayabiliriz 

("oğul" - 3, "torun" 4'e eşittir, "sonuç" 6'ya eşittir). Kadim Oğuz, iki 

kadından da "üç Oğuz" dediğinde Oğuz'un oğullarının sayısının altı 

olduğunu düşündü. Oğuz terimleri "torun" ve "sonuç", sayılamada 

aynı anlama geliyordu ve eski sayı sisteminde genel rakamların elde 

edilmesinde rol aldı. Şecere artışını 7 rakamı ile ilişkilendirirsek Oğuz 

ailesinde 4 + 3 modeline göre Oğuz - 1, eş - 2, oğul - 3, torun - 4 

sırasına göre 0 rakamının işlevselleştiğini görüyoruz. Bu iki gerçek 

söylediğimizi doğrular ve bize Oğuz uzayında ebeveyn açısının oğul 

açısına, oğul açısının torun açısına, torun açısının sonuç açısına 

dönüştüğünü ve böylece bu açıların uzayı oluşturacak şekilde 

genişlediğini gösterir. Bu açı oluşumunda 3 rakamı kutsal kabul edilir, 

ek döllerin oluşumu (3 + 1) sıfıra eşittir, kendi içinden sıfırın 

büyümesi 5 = 1, 5 = 2, 5 = 3 artışı, nesildeki akrabalık düzeninin 

yenilenmesi (sonuç, kütük, yitik), Oğuz yapısını değiştirmiş gibi 

görünmekte ve dolayısıyla kuşak sayısının üremesi görünüyor. 

Oğuz'un el, ayak ve parmak işaretlerini sayılama yöntemi XIX. 

yüzyılda Sibirya geyik bekçileri arasında bile uygulandı. Geyikleri 

saydıklarında, onları "bir adam", "iki adam" olarak numaralandırdılar 
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(Фролов, Б. А., 1982: 113). Eskimolar'da da 5 rakamı "el" anlamına 

gelir ve 6 rakamını belirtmek için "el + o biri elden 1 parmak" ve 7 - 

"o biri elden iki parmak" kombinasyonu kullanılırdı. Daha karmaşık 

bir şekilde 13 adedini (2 "el" ve sağ ayakta 3 ayak parmağı) 

oluşturdular. Bu, rakamların anlambiliminin pratik olarak ilkel hayal 

gücünde anlaşıldığı anlamına gelir. Deneyin rakam oluşumuna 

uygulanması, rakamların ilkel bir matematiksel yolla anlaşılmasına 

yardımcı oldu. Genel olarak eski Türk düşüncesinde sayılama doğa ve 

doğa olayları anlayışı ile çalışılırdı. Bu çalışmada antik düşüncede 

kolaylıkla anlaşılan 1 ve 3 rakamları kullanılmıştır. Rakamların 

kozmogenetiğinde, 1 → 3 modeli ana etki mekânizmasıdır. Bu 

mekânizma, model 1 → 3'teki ters sırayı yansıtan ve her üç artımla 

ayrılmış olan son rakamın önündeki tek rakamda birleştirilmesi ve 

ortaya çıkan yeni modelin (1 → 3) miktarının yeni bir rakam düzenine 

dönüştürülmesi sonucunda mevcut rakamların sıralanmasını sağlar. 

Burada yeni rakamların ortaya çıkması ve gelişmesi çelişkilerin 

çözümünden kaynaklanmaktadır. Tek ve çift rakamlar zıt rakamlardır 

ve aralarındaki çelişki rakamların oluşumunda kilit rol oynar. Çift 

rakam pasif ve tek rakam etkindir. Tek rakamlar ileriye doğru gelişim 

sağlarken, çift rakamlar zıt gelişim sağlar. Böyle matematiksel bir 

probleme odaklanalım. Bir kedinin 3 yavru verdiğini varsayalım. 

Onun doğurganlığının 1 = 3 olduğunu varsayarsak, problemin durumu 

şu şekilde kurgulanabilir.   

Meselenin şartı: Varsayalım ki molekülün yapısında olduğu gibi 

(ayrışma sonucunda 1'den 3'e kadar ayrılan parçacıklardan biri hala 
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ana maddeye bağlanır, yeni bir molekül her parçalandığında, 1'in 3'e 

oranında partiküllere ayrılır. Bölünme ve birleşme süresiz olarak 

devam eder, bu da yeni bir maddeye işaret eder) kedi yavrularının 

büyümesi ve anne kedi veya digeriyle çiftleşmesi sonucunda yeni 

kediler oluşur. Bu işlem, kozmos ve moleküllerin yapısında olduğu 

gibi, belirli bir rakamın dizisini artırarak yeni rakam dizisi oluşturur. 

Meselenin çözümü şu şekilde düşünülebilir: 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8 

(11); Burada 3 yavrudan ayrılan 1 yavru yine 3 yavruya 

dönüştürülerek bir dizi rakam oluşumunda katılır. 1 yavru ayrıldığında 

zeminde 2 yavru kalır, bu kez ayrılan 1 yavru 3 yavruyla (2 yavru + 3 

yavru) geri döner, alınan 5 yavrudan 1 yavru ayrılır (yerde 4 yavru 

kalar) ve 3 yavru (4 yavru + 3 yavru) oluşturur. Bu rakam oluşum 

sistemini anlamak için "Kuş Kemiğinden Ev" rivayetine bakalım. 

Rivayete göre peygamber baykuşa 3 serçe ruzi atadı. Baykuş ayrıca 

iki serçeyi başına çevirir ve her gün bir serçe yer (AFA, Ağdaş 

folkloru, XVI cilt, 2006: 303). Burada 3 rakamından ayrılan 1 

rakamının materyaya birleşimi ve 2 rakamının içeriğinin özü, 

kozmogenetikte tek rakamdan sonra çift rakamın oluştuğunu 

göstermektedir. Bu kural, 7 - 1 = 6 + 3, 9 - 1 = 8 + 3, 11 - 1 = 10 

sayılarının nasıl oluştuğunun kozmogenetik yapısını gösterir. Bu 

nedenle 3 = 1, 5 = 1, 7 = 1, 9 = 1. 4, 6, 8 rakamlarındaki bileşiklerin 

tarafları pozitif işaretli olduğu için birbirini çektiğini söylüyoruz: (+ 2 

+ 2), (+ 4 + 2), (+ 6 + 2), (+ 8 + 2); (7 - 1) geri atlama çift rakamı ve 

(4 + 3) ileri atlama tek rakamı oluşturur. Bunun açık bir örneğini 

"Yedi Kardeş ve Bir Kız Kardeş" masalında görebiliriz. Masalın olay 

örgüsü iki matematiksel işleve dayanmaktadır. İlk işlev 7 = 1 
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formülünü açıklar. Kardeşler evden çıktıklarında annelerine ağaca 

erkek çocuksa yay ve ok, kızsa elek asmasını söylediler. 7 erkek 

kardeşin ek bir erkek kardeşi olsaydı, matematiksel formül 7 + 1 

olurdu ve bu matematiksel ve mitolojik düşüncede verilen koşulu 

karşılamazdı. Buradaki temel koşul bir kız kardeşin doğumu. Kız 

kardeşin matematiksel işareti bir daire (elek) olduğu için, erkek 

kardeşleri bir daire ile delinmiş bir yay ve ok işlevine sahiptir. Daire 

üzerinde eşit mesafelerde delinen oklar 7 Oğuz üçgenini oluşturur. 

Masaldaki ikinci işlev, Nardanhatun'un devle eşitsizliğidir. Bu 

eşitsizlik formül 7-1'i doğurur, yani küçük kardeş koyuna dönüşen 

kardeşlerini kurtarırken, sonunda "of, kardeşim" diyerek eski haline 

döner. Bundan sonra Nardanhatun, devin canı olan bardağı kırar ve 

oradaki güvercini yok eder ve küçük kardeş tam teşekküllü insan olar 

(Azerbaycan masalları. 5 ciltte. Cilt IV, 2004: 123 - 130). Denklem 

aşağıdaki gibi elde edilir: 

x = 7 - (1-1) 

x = 7 

Masalın "6 kardeş ve bir kız kardeş" versiyonunda çift rakam negatif 

rakam olarak alınmıştır. Çiftten sonraki tek rakam her zaman Tanrı 

rakamı olmuştur. Üç kardeşle ilgili masallardaki son (ikiden sonraki) 

kardeşlerin kahramanlık faaliyeti ve kendini kurtarması da yeni 

dünyanın çiftten (çiftleşmeden) yeniden var olduğunu göstermektedir. 

Masalda 6 erkek kardeş annelerinden ağabeyleri olarsa ağaçtan ok, kız 

kardeşleri olarsa yay asmasını istiyor. Matematiksel dünyanın modeli 

burada açıkça görülmektedir.  
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Çift rakamların reddedilmesi, G. N. Potanin tarafından derlenen 

masallara da yansıyor. G. N. Potanin'in variantında 10 kardeş için 10 

tane gelin aramaya giden baba, gelinleri topladıktan sonra dönüş 

yolunda geceyi Bay-terek ağacının altında geçiriyor. Suyun üzerindeki 

ciğere vurduğunda, ciğer yaşlı kadına dönüşür. Karı babanın sakalına 

yapışır. Baba kurtulmak için, en küçük oğlunu ona vermeyi kabul 

eder. 6 kardeş ve 6 gelin motifinde de ("Ir-Tustuk" masalında) baba 

geceyi su başında geçirirken karı ile tanışır. Azerbaycan varyantında 

küçük kardeş, gelinlerini arayacak olan babaya, geceyi yolda iki katlı 

bir evin birinci katında geçirmesini tavsiye ediyor. Baba gidince bu 

tavsiyeye uyar ve döndüğünde birinci katta yer kalmaz ve geceyi 

ikinci katta geçirir. Sabah uyandığında kapıda bir ejderha görür. 

Ondan kurtulmak için küçük kardeşi ejderhaya kurban etmesi gerekir 

(10. veya 6. kardeş dünyayı temsil eden yaşlı kadına ve ejderhaya 

kurban edilir, çünkü çift rakam, belki de herhangi bir dünyanın sonu, 

halkın zihninde kabul edilmez) (Alekberova, U. G., 2008). Bu nedenle 

şeytanın rakamı olarak 6'nın kabul edilmesi de buradan gelmektedir. 

Artık insanların kendileri tek bir sayıya inanıyor, çift hapşırmaya 

inanmıyor, bunu şerin enkarnasyonu olarak kabul ediyorlar. 

"Gulaga'nın Masalı", mitolojik hayal gücünde 7 adedinin oluşumunu 

da gösterir. Bu masalda 7 rakamı 3 + 3 + 1 modeline dayanmaktadır (1 

- 3 modelinin tekrarı - 2 + 2 + 2 + 1). Masalda 3 ünite tüm 

kahramanların sembolüdür. Padişahın 3 oğlu, 3 kız, 3 tüccarın 3 oğlu, 

3 ejderha, 3 karga ve 1 Gulaga 3 + 3 + 1 modelinde (Biri vardı, biri 

yoktu… 1976: 173 - 179) birleşiyor. Mitolojik hayal gücündeki 3 + 3 
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+ 1 modeli, "Yedi Dağ Elması" masalındaki 6 + 1 modeli olarak 

somutlaştı ve destansı hafızada kaldı. Masalda kahraman 6 dağı aşarak 

7. dağın eteğindeki menzil başına ulaşır (Azerbaycan masalları. 5 

ciltte. I cilt, 2004: 92). Gördüğümüz gibi masallarda 

deneyimlediğimiz ve gözlemlediğimiz rakamların oluşma biçimleri, 

edebiyatdaki matematiksel hesaplamaların uygulanması ile 

örtüşmektedir. 

Bazen 6 + 1 modeli pir sıra sayısına da yansır. Şeki'deki pirin 6 + 1 

sayısı 8 + 2 modelinden elde edilebilir: Pir dede, Hacı Tapdık dede, 

Mahmud Ahund dede, Şalfruz dede, Şihkaflan dede, Şeyh dede ve 

Fatma nene, 8 + 2 modelinde yer alan azizler arasında (6 erkek ve bir 

kız kardeş) yer alıyor. 7 erkek kardeş ve bir kız kardeş bölgeyi 

geçerek Şeki'ye yerleşti ve bir erkek ve bir kız kardeş o tayda kaldı 

(Suleymanova, L., 2007: 84). Matematiksel düşüncede 8 rakamını 

elde etmede 7 + 1 koşulunun yerine getirilmemesi ziyaretlerin 

sıralanmasında da kendini gösterdi, Mutubillah Dede'nin türbesi ise 

biraz uzakta yerleşmişti. Yani 6 + 1 modeli, 8 + 2 modelinin bir 

türevidir. Burada 8 + 2 modeli, Türk sayı sisteminde 8 rakamının 

kazanılmasında yer alan 10 - 2 modelinin bir yansımasıdır ve 7 ve 6 

rakamlarının kutsallığını etnosun hafızasında gösterir. 6 + 1 modeli, 7 

rakamının kutsallığıyla da dikkat çekiyor. Anlaşılan 7 rakamının 

kutsallığını korumak için Mutubillah Dede'nıin türbesi de kutsal 

sayılıyordu. Böylece Pir Dede, Mutubillah Dede ve Şeyh Dede 

kardeştir. Şeyh Dede'nin büyük dedesi Şeyh Sanan Dede, İslam'ı 

yaymak için Şeki'ye gelen Peygamberimizin soyundan olup, Şeyh 
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Ahmed Dede onun soy ağacının 7. neslinde doğmuştur. Şeyh Ahmed 

Dede öldüğünde 7. kuşağımda ünlü bir şeyhin doğacağını söyledi 

(Suleymanova, L., 2007: 84). Bu bir kez daha 7 rakamının kutsallığını 

gösteriyor. 

* * * 

Geç Paleolitik'te (5 ve 10) gördüğümüz parmak sayısı, ay takviminde 

7, 14, 28 (Фролов, Б. А., 1982:  122) olarak ifade edildi. B. Frolov'un 

hesaplamalarına göre halk sanatının bir örneği olan kadın kemerinde 

243 çöküntü, sağda 7 dallı 122 çöküntü, solda 122 çöküntü vardı. 

Ortadaki ilk çöküntünün sayılamada ilk tarafına düşmesi toplam 243 

(244 - 1) ile sonuçlandı. B. Frolov, yılın günlerinin, bu toplama 122 

eklendiğinde (243) oluştuğunu not eder. Görüldüğü gibi matematik ve 

doğa bilimlerinin oluşumu ile tarımla ilgili estetik, ritüel, dini-büyülü 

düşünceler 7 rakamı (7 gezegen, 7 gün, 7 hafta ifadeleri) İle ilişkilidir. 

Bütün bunlar ay gözleminin ilk 7 gününden kaynaklanıyor. Bu, 7 

rakamının anlambiliminin çeşitliliğini gösterir. 7 rakamının oluşumu, 

4 ve 3 rakamlarının toplamı olarak anlaşılmaktadır. B. Frolov, 3 

rakamını erkek sembolizmi ve 4 rakamını dişi sembolizm olarak 

adlandırır. Bir hayvan üç yavru doğurursa üçem, dört yavru doğurursa 

dördem olarak adlandırılır. "Yedi oğul istiyorum, bir tane kız gelin" 

ifadesinde 7 rakamdaki tek ve çift rakamlar "erkek" ve "kadın" olarak 

nitelendiriliyor. Sibirya halklarında 5 ve 7 rakamları ay takviminde 

kısa rakamlar olarak kullanılır. Yakut doğum töreninde 3 burcun (ay) 

7 rakamı ile birleşimi, doğum koruyucusu Ayıısit'in doğumundan 7 

gün öncesi ve 3 gün sonrası olarak hatırlanmaktadır.  
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Ay takviminin en eski dönemlerinde, yıl 280 güne eşitti. 10 aylık bir 

süre için hesaplanan bu yılın günleri (daha önce belki 10 ay sorunu 5 

ay olmuştur), Oğuz mitinde 288 güne eşittir. 8 gün, ay takvimindeki 

bakiyelerin toplamı olabilir. M.Ö 4. binyıla kadar, Sümerlerdeki ay 

takvimi 354 gündü ve arkaik kültürlerde Güneş ve Ay'ın zamanın 

hesaplanmasındaki rolü eşit olarak bölündü. Yılın günleri yaklaşık 

olarak böyle bir hesaplama ile ölçüldü (268 + 42 + 56 = 366). 

Paleolitik dönemin grafiklerinde, 7 rakamının zamanla büyülü 

bağlantısı etnografik ve mitolojik metinlerle doğrulanmaktadır.  

İngiliz araştırmacı H. Weil'in "Matematiksel Tefekkür" eseri aynı 

zamanda matematiksel sembollerin, özellikle rakamların mitoloji ile 

bağlantısının incelenmesine adanmıştır. Örneğin H. Weil, 4. karenin 

adaletin sembolü olduğunu yazıyor. O, 2'den 7'ye kadar olan tüm 

rakamların büyülü olduğunu ve 3, 7, 9 rakamlarının ilahi rakamlar 

olduğunu yazar (Вейль, Г., 1989: 67). 

V. S. Bayevsky, "Edebiyat teorisi ve tarihinde dilbilimsel, 

matematiksel, göstergebilimsel ve bilgisayar modelleri" adlı 

çalışmasında, matematiksel yöntemler, matematiksel istatistikler 

yardımıyla edebiyat kuramında ve edebiyat tarihinde matematiksel 

modeller kullanarak dilbilimsel, mitolojik, göstergebilimsel 

modellerin yapısını verebilmiş, alınan sonuçları metinlere uyguladı. V. 

S. Bayevsky, bu modelleri matematiksel olarak bir bilgisayar 

programında yönetebildi. Onun kitabı aşağıdaki sorunlardan 

bahsediyor: Büyülü masalların mit-ritüel köklerinin istatistiksel 
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çalışması, atasözlerinin bilgisayar modellemesi; şiirsel metnin şiirsel 

yapısı; birleşik şiirsel ses teorisinin yolları; şiir ritminin olasılık 

modeli; hece sayısı ve vurgu olasılık modeli; bir süreç olarak şiirin 

ritmi; korey ve yamb'ın istatistiksel çalışması; sözdizimi etüdleri vb. 

İ. Y. Depman'ın "Aritmetik Tarihi"nde mitolojik düşüncenin 

matematiksel doğruluğunun ana parametrelerini gözlemliyoruz. 

Örneğin, günün normal bir doğal fenomeni - gün doğumunun ilk 

dakikaları, bir insanın iki dakika içinde 185 - 195 m hareketi, Güneş 

ışınlarının ufukta kırıldığını ve eşit olarak Dünya'ya düştüğünü 

gösterir (2 dakika içinde güneş ışınlarının ufuka doğru yükselmesi ve 

insanın bu kadar ilerleme açısı 32 derecedir).  Yazar, aynı zamanda 

eski zamanlarda ilkel insanlar tarafından yılın günlerinin 

hesaplanmasının doğruluğunun, güneş sisteminin kendi ekseni ve 

Dünya etrafındaki dönüşünden kaynaklandığını göstermiş ve bu 

matematiksel doğruluğun en eski takvimlere de yansıdığını 

kaydetmiştir. 

M. Y. İoseleva, matematiksel mitolojide rakamların sihirli sembolizmi 

hakkında bilgi veren yazarlardan biridir. Onun "Sihirli Rakamların 

Kökeni" başlıklı makalesi, rakamların oluşumunun fizyolojik 

kökenlerini, belirli bir sembol olarak gizli anlamlarını vb. konuları 

ortaya koymaktadır. Yazar, bu makalede paleomatematik terimini 

bilimsel dolaşıma sokmaktadır. Bunu yaparken yazar, matematiğin 

eski gelişimine ışık tutmaya çalışır. İoseleva, matematiksel mitoloji 

terimini kullanmasa da, sayıların büyülü kökeninin mitsel düşüncenin 

erken dönemlerine ait olduğunu düşünerek mitoloji ve matematiğin 
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tarihini birleştirir. Özellikle 7 rakamına odaklanıyor. 7 rakamının 

gökkuşağının renkleri ile bağlantılı olarak düşünüldüğünü ve hatta 

mitolojik hayal gücünde gökkuşağının yılan gibi canlandırıldığını ve 7 

rakamını simgelediğini belirtiyor. 

M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış Çinli bir matematikçi olan Şan Gao şunları 

yazdı: Rakam yöntemi bir daire ve bir dik açıdan, bir dik açı bir 

açıdan, açı tablodan türetilir (9 x 9 = 81). Bu örneği kullanarak, Oğuz 

mitindeki sayısal yöntemin de çemberden, çemberdeki dikdörtgenlerin 

açılardan ve açıların 7'li sistemden türediği sonucuna varabiliriz. 

(Şukurov, A., 1997: 191). Yukarıdaki örneğe göre, Oğuz mitinde 

rakam yönteminin çıktığı çember kozmosdur, çemberin içinde 

üçgenler ve dikdörtgenler, 7 üçgen ve 6 dikdörtgen varsa onun 

kozmos çemberinin üçgen ve dikdörtgenleri Oğuz matematik 

tablosunda 7 x 6'ya eşit olabilir. Oğuz mitinde 5'in Oğuz rakamı gibi 

kutsal olduğunu ve mevcut dokuz rakamının kutsal karaktere sahip 

olduğunu dikkate alırsak, 9 x 9 = 81 örneği Oğuz çemberindeki 7 x 6 

= 42 koşulunu sağlar. Dikdörtgenlerin (6) sayısı üçgenlerin sayısına 

eşit olsaydı, tam olarak 5 yuvarlak yanıt elde edilirdi, tıpkı 9 x 9 

örneğindeki 81 cevabın elipsin yaklaşık boyutu olması gibi. Büyük 

çillenin 40, küçük çillenin 20, Nevruz öncesi çarşambaların toplam 21 

gün olması ve toplamın 81 olması da elipsin sayı işaretini 

göstermektedir. Gün içinde kılınan namazların içsel toplamından 

elipsin (81) burcuna eşit bir sayı (6 + 23 + 20 + 9 + 23 = 81) elde 

edilir. Buradan da anlaşılacağı gibi, kılınan duaların insanların doğa 

ile olan iletişimi ve onu çevreleyen zamanla ilgili olduğu söylenebilir. 
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Yılın genel günlerinin sıcak ve soğuk (6 ay soğuk, 6 ay sıcak) olarak 

ikiye ayrılması ve mevsim sayısının 4 ay sonra olması matematiksel 

düşüncenin genişlemesine yol açtı. Bu süreci Cebrail bölgesinde 

oynanan bir oyunda gözlemliyoruz. "Mere köçme" adlı bu oyun 

çocuklar tarafından oynanır. 2 veya 4 kişi arasında oynanan bu 

oyunun kuralı yuvaya benzer oyuklar (delikler) yapmaktır ve bu 

deliklere "mere" denir. Her oyuncunun 3 meresi (delikler, yuvalar) 

vardır ve her merede 7 taş olmak üzere her oyuncunun 21 taşı vardır. 

Bu, 2 kişi ile oynanırken 6 mere ve 42 taş oynandığı, 4 kişi ile 

oynandığında 12 mere ve 84 taş oynandığı anlamına gelir ve oyun 

kurallarına göre oyundaki taş sayısı 2, 4, 6, 12'ye ulaştığında kazanmış 

sayılırsınız (4). Bu oyunun derinlemesine analizi, 7 taşın 3 ve 4; 6 

merenin 3 + 3 toplam sayısının 28 ve 56 olduğunu göstermektedir. 56 

adedi aynı zamanda 5. Dünya çemberinin de sınırıdır.  

Şimdi kılınan farz ve sünnet namazlarının iç toplamında da aynı 

matematiksel sistemi görüyoruz. Burada 81 sabah, öğle, ikindi, akşam 

ve yatsı namazlarının toplam rekât sayısına eşittir (1, 2, 1, 2 = 6 + 23 

+ 20 + 9 + 23 = 81). Ahiret namazındaki rekât sayısı (33 rekât) (99), 

yaklaşık olarak dünya namazındaki rekât sayısına (40 rekât) (81) (99 = 

81) eşittir. Peki dua ettiğinizde 33 rekât x 3 = 99 ve 40 rekât 81 nasıl 

oluyor? 32°'nin 9'a eşit olduğu varsayılırsa (Kasımoğlu, İ., 1993: 90 - 

94), bir kimsenin rekât başlangıcında ve secdede Allah'a 32° açıyla 

eğilmesi bir dairenin (elips) tamamlanması olarak anlaşılabilir: 99 = 

81 (9 + 9). İnsan 32 dereceye kadar her rekâtta iki defa Allah'a doğru 

eğilir, bu da (9 + 9) 18 yapar. 
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A. İ. Volodarsky adlı bir Rus yazar, "Eski Hindistan’da Bilimin Ayrı 

bir Alanı" adlı makalesinde, eski Hindistan'da popüler olan bir oyunu 

anlatıyor. Zar ile oynanan bu oyunda, zarın üzerine kazınmış bir 

sembole ters yönde 2 sembol yerleştirilir. Böylece 3'ün karşı tarafında 

4, 5'in karşı tarafında 6 adet duruyor. 1 - 6, 2 - 5, 3 - 4 karşılığında 

bulunan diğer zarın üzerine kazınmıştı. Bu çift rakamlardan sadece 7 

tane var. Zar işareti 6'dır (yine aynı Oğuz düzenliliği elde edilir - 7 x 6 

= 42) (Володарский А.И., 1982: 160). Tavlada iki zarın maksimum 

puanı 12'dir (2'den 12'ye). Bu da ilkel düşüncede 12'den sonraki 

adedin kabul edilmediğini ve bu adedin bile tavla tahtasında yeri 

olmadığını göstermektedir. 

Bir tavla oyununda, 12 saatlik bir gece iki 6'ya bölünür ve tüm 

karanlığı ikinci yarıya verir. Bu sırada karanlık saatler tek tek kırılarak 

günün saatlerine dönüştürülür. Bu aynı zamanda tavla oyununa da 

yansımıştır. İlk 6'nın taşları 2., sonra 3. ve sonra 4. sırada toplanır. 

Gün geceyi kazanır. Hanelerin dizilişindeki zarın attığı puanlar da bir 

topa oluşturur ve karşı taraftaki taşlar düz bir çizgi halinde toplanır. 

Matematiksel düşünme modelleri, B. A. Frolov'un "Astral Mitleri ve 

Şekilleri" adlı makalesinde de görülebilir. Makale, ay takviminde yılın 

10 aylık zaman döngüsünün güneş takviminde bir kadının 

hamileliğinin 9 aylık dönemine eşit olduğu bilgisini veriyor. Sayı 

sistemindeki 3, 4, 7 ve 5, 10'un yeryüzü ve gök rakamlarına 

bölündüğü, 3, 4, 7'nin Dünya rakamları ve 5 ve 10'un göksel adetler 

olduğu kanıtlanmıştır. 7 rakamının dünya modelinin bir işareti olduğu 

düşünülmektedir (Kur’an'da da belirtilmiştir, Allah dünyayı 7 günde 
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yaratmıştır). Bunun hakkında mitlerde ve antik şekillerde fikir ve 

sembollerin yansıması, soyut matematiksel modellerdeki 7 

sembolünün anlambilimini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Soyut 

matematiksel modellerin zaman içinde basitleştirilmesi, matematiksel 

düşünme türünü ilkel bilinçte kavramayı kolaylaştırır. İnsan ayrıca 

kendi bedeninin parçalarını matematiksel olarak kendi kendini 

gözlemleyerek anlamaya çalışmıştır. Bu özellik, tüm dünya 

milletlerinde olduğu gibi Türk halklarının bilincinin bir ürünü haline 

gelmiştir. M. A. Çlenov'un "Sayısal Sembolizm ve Molukka adasının 

Gizli Birliği" adlı makalesi (Членов, М.А., 1993), 5 ve 9 rakamlarının 

"el" ve "vücut" kelimelerine karşılık geldiğini göstermektedir (pata - 

beden - 5 ve 9 - beden 5 ve 9 bölümden oluşur, rusca пять/pata - 5 ). 

Yazar, bu rakamlar arasında bir çelişki olduğunu yazıyor. Bu çatışma, 

bu rakamların temsil ettiği aşiretler arasındaki çatışmadan 

kaynaklanmaktadır (Oğuz mitolojisinde olduğu gibi, 9 Oğuz, 10 

Oğuz, İç Oğuz, Dış Oğuz çatışmaları).  H. Yansen, doğada 13 çatışma 

olduğunu belirtiyor. Son karşılaşma da 5 ile 9 arasındadır (Фролов, Б. 

А., 1974). Yukarıdaki analizden, insanın uzayın bir üyesi olduğu 

açıktır. İnsan vücudunun organlarının kozmosun herhangi bir yerine 

göre düzenlenmesi, kozmogoninin bilinçaltındaki tasvirini de etkiledi. 

İnsan canlandırdığı dünya modelini gündelik hayata uygulayabildi. 

Örneğin, dünyanın matematiksel ve mitolojik modelinin sıradan bir 

satranç tahtası (64 hücre) üzerinde temsili, eski atalarımızın kısırlık 

hakkındaki bilgisini göstermektedir. Bilindiği gibi 64 hanenin 32 + 

32'den oluşması, antik insanın dünya görüşünde çelişkilerin varlığını, 

orada saklı olan makro ve mikro dünyaların kodlanmış bilgilerini ve 
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atalarımızın kısırlık hakkındaki bilgilerini yansıtmaktadır. Nitekim 

satranç oyununun mucidi, hane sayısına göre şahın kendisine verdiği 

hediye yerine ilk hanede bir buğday, 2. hanede 2 buğday, 3. hanede 4 

buğday, 4. hanede 16 buğday, dolayısıyla 256, 65536… ve sonsuz 

sayıda buğday kazanır (Her son rakam kareye yükseltilir). Belki de 

kadim insanlar, makrokozmosun buğdayın sonsuzluğuyla aynı 

sonsuzluğa sahip olduğunu anladılar. Bu konular M. Y. Vygodsky'nin 

"Eski Dünyada Aritmetik ve Cebir" kitabında (Выгодский, М. Й., 

1967: 63) açıklanmıştır. Sonsuzluğa giden yolu kısaltmak, ilkel 

insanın matematiksel düşüncesine ana yeri işgal etti. Bunun nedeni, 

insanın matematiksel sonsuzluk bilişinin tüm sınırlarını kabul 

edememesi ve bu karmaşık işlemi basitleştirmeye, aynı zamanda onu 

"azaltmaya" (sublimasyon süreci) çalışmasından kaynaklanıyordu. 

Geometrik bir seri halinde büyümeye devam eden ve 7.777'de 

sabitlenen Oğuz şeceresinin sonsuzluk noktasında yuvarlanması buna 

bir örnektir. 

Eski Türk mitolojisinde kısırlığın yuvarlandığını, antik tanrıların 

sayısının (33, 55, 99), özellikle 99'un 100'e ve ünite 1'e çevrilmesi 

sürecinde görüyoruz. Matematiksel olarak konuşursak, +99 + (+1) 

denkleminden gelen cevap iki sıfıra (+100) indirgenir ve cevap +1 

olur (yine süblimasyon süreci). Dini düşünceden bağımsız olarak, 

gerçek Tanrı'yı anlama sürecinde, son limitteki 99 mitolojik tanrının 

adları da tek Tanrı'nın 99 ismine dönüştürüldü. Bu, antik dünyalarda 

veya en eski zamanlarda mitolojik tanrıların sayısının başlangıçta 3, 5, 
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7, 9, 33, 55, 99 olduğu ve tek bir tanrının oluşumunu etkileyen tek bir 

tanrı fikrinin Yüce Tanrı imajında ölümsüzleştirildiği anlamına gelir. 

33, 55, 99 adetleri şu şekilde özetlenebilir: Bu sayılar dünyalarla 

ilgilidir. En eski dünya, çemberin koşullu 33. basamağının sonunda 

biterse, sonraki dünya durumu (56) 55. basamağının sonunu, sonraki 

dünya ise çemberin 99. basamağının sonunu işaret eder. Burada 

eşleştirilmiş adetleri görüyoruz. En eski dünyada daire 33 yıl ile 

tamamlanırsa "Kitab-i Dede Korkut"ta 3 otuz on ifadesi 23 + (5 + 5) + 

23 + (5 + 5) + 23 + (5 + 5) + 1 anlamına karşılık gelir. 

Bütün dünyalarda, çember sayılarının toplamı birbirine eşittir), daha 

sonraki dünyada bu çember 42 + (7 + 7) basamağı ile sona erdi. Bu, 

Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş hızından kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak, hareket hızı ne kadar yavaşsa, dünyanın süresi de o 

kadar kısa olur. Bu, dünyamızın hareket hızının en eski dünyadan 3 

kat daha hızlı olduğu anlamına gelir. Hareketin hızına bağlı olarak, 

dünyanın benzersiz kutsal rakamları da formülümüze göre 

oluşturulabilir: 
t

s
v =  

Tüm yaratıklar tek Allah'a döner. Ayrıca herhangi bir dünyanın sona 

ermesiyle birlikte 33, 55 (56), 99 sembolü Allah’a dönüş süreci 

gerçekleşebilir. En eski dünyadaki dairenin 23 + (5 + 5) formülünde, 

eski dünyadaki daire 42 + (7 + 7) ve günümüz dünyasındaki dairenin 

81 + (9 + 9) formülünde bitmesi, yeni çemberin 1 birim ile başladığına 

işaret etmektedir. Yani matematiksel terimlerle 3 = 1; 5 = 1; 9 = 1. 

Dünyaların kutsal rakamlarını isimlendirmek tabu olduğu için tek 
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rakamdan sonra ifade edilmesi hukuka uygun görülmüştür. Elbette 33, 

55 (56) ve 99 adetleri aynı zamanda ait oldukları dünyanın mitolojik 

tanrılarının sayısını ve övgü adlarını da gösterir. Ancak, dünyanın 

sonundan kısa bir süre önce (Kiyamet Günü’ne doğru), insan gerçek 

Allah'ını tanır. 

Matematiksel mitolojinin matematiksel ve felsefi temellerinin 

incelenmesi de güncel problemlerden biridir. Genel olarak 

matematiksel mitolojinin kendisi bilimin zor bir alanıdır. 

Matematiksel mitolojinin matematiksel ve felsefi temellerini ve 

kategorilerini incelemek daha zordur. Azerbaycanlı matematikçilerin, 

halk bilimcilerin ve filozofların bu alanda çalışmaması üzücü. Sadece 

Rus araştırmacılar (A. N. Kolmogorov, N. Kuzansky) bu problemin 

hem matematiksel şiiriyetini hem de felsefi temellerini inceliyor ve 

çalışıyorlar. V. A. Şapoşnikov'un "Matematiksel mitoloji ve 

pangeometrizma" makalesi aynı zamanda matematiksel mitoloji 

felsefesine, onun yapısal sorunlarına, matematiksel mit problemine, A. 

F. Losev, O. Spengler, R. Arnheim, N. Kuzansky, H. Weil gibi bilim 

adamlarının felsefi ve matematiksel görüşlerine adanmıştır 

(Шапошников, В. А. http://www.philosophy.ru/library/fm/shaposh. 

html). Makale, dört sorunun teorik bir açıklamasını sağlar: 1. 

Matematiksel mitoloji nedir? 2. Matematiksel mitolojinin kökeni: 

paradigmatik şemalar olarak matematiksel yapılar; 3. Matematiksel bir 

estetik fenomen olarak ve matematiğin doğasını anlamanın bir yolu 

olarak pangeometrizm; 4. Mistiklerin, filozofların, şairlerin ve 

geleneksel matematik tarihinin matematiği (sonuçlar yerine). 
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Yazar, makalenin ilk bölümünde, Yunan filozoflarının felsefi 

toplantılarında matematiksel mitolojinin kökeninin izini sürüyor. 

Örneğin Platon'un öğrencisi olan Timey, Sokrates ile yaptığı bir 

sohbette, evrenin, tanrıların ve doğanın unsurlarının yaratılmasına ve 

bunların uygun mitlere yansımasına ilişkin görüşlerin temelini açıklar. 

Yazar, Timey'in mitolojik görüşlerinin matematiksel olduğunu 

belirtiyor. Timey'in mitolojik görüşlerine göre kozmos küreseldir, 

dünyasal yaşamın bölünmesi matematiksel yasalara göre gerçekleşir 

ve dört unsur hakkındaki öğretileri sonraki felsefi toplantılarda 

yansıtılmıştır. Procl'a dayanan Timey, Platon'un tanrılar hakkındaki 

öğretisinin matematiksel formüllerinden bahsediyor. 

Makalenin ikinci bölümü, maddenin sonsuzluğu ve birçok 

modifikasyonu hakkında bilgi sağlar. Örneğin noktanın bir çizgi 

üzerinde birden fazla açı oluşturması, üniversumun bölünmezliği, 

elipsin ancak kendisiyle karşılaştırılabileceği gerçeği, evrenin 

merkezinin olmaması vb. mitin matematiksel yapısının parçalarıdır. 

Ek olarak yazar, matematiksel bir mitin yapılarını oluşturan 

parçacıkların paradigmatik şemalarının nasıl oluşturulacağını açıklar. 

Sonraki bölüm, matematiksel ve mitolojik yapıların matematikte 

estetik bir fenomene dönüşümünü ve matematiğin doğasını anlamanın 

yöntem ve biçimlerini, geometrik figürlerin matematiksel modellerin 

anlaşılmasındaki önemli rolünü tartışmaktadır. Yazar şunu not eder ki 

Nikolai Kuzansky, Tanrı'yı maksimum daire ile karşılaştırır, merkez, 

çap ve dairesellik maksimumun tekliğinin gücünde aynılık organize 

ediyor. Bunlar birbiriyle üçgen oluşturmak için bir noktada birleşir. 
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Aynı işlemi Oğuz matematik mitine uygularsak, merkez noktanın 

Oğuz'a, yan noktaların da oğlanlarına işaret ettiğini görürüz. Bu 

noktalar birleştirildiğinde Oğuz üçgeni oluşur. Ev, çadır anlamında, 

Oğuz'un "6" sembolizminin grafik sembolü ∆ (bet) uzaysal sembol 

olarak Oğuz'un yan üçgenini karakterize eder (Aliyev, R., 2005: 103). 

Matematiksel mitoloji, Oğuz üçgeninin geometrik yapısını, zaman ve 

mekân yapılarının matematiksel düşüncesini estetik bir bakış açısıyla 

aktararak grafik sembollerde (7 grafik sembol) tasvir eder. Bu nedenle 

şu soru ortaya çıkıyor: matematiksel mitoloji konusunu nasıl 

öğreniyor? Matematiksel mitoloji, zaman-uzay yapılarını 

matematiksel-geometrik yöntemlerle inceler. Bunu nasıl yapıyor? 

Zaman-uzay yapılarını matematiksel-geometrik düzeye dönüştürerek 

çözer. 

Makalenin son bölümü, mistiklerin, filozofların, şairlerin matematiğin 

dünya görüşü ve geleneksel matematik tarihi hakkındaki görüşlerini 

yansıtıyor.  

18. Fibonacci adetleri 

Fibonacci adetleri 0 ve 1 adetlerine dayanmaktadır. Onun adetleri 

arasındaki oran 1.618'dir. Fibonacci adetlerinin dizisi, F0 = 0 ve F1 = 1 

formülüyle, Fn = Fn - 1 + Fn - 2 formülüyle ilişkilendirilecektir. 

Fibonacci adetlerinin oranı adlandırılan her yeni sayı, önceki iki 

rakamın toplamını organize ediyor. 
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Türk halklarının sayı oluşum yöntemi ondalık sayı sistemine 

dayanmaktadır ve sayı sisteminin oluşumu sıçramalar, sayısal ve 

geometrik seriler içerir. Eski çağlardan beri, doğayı gözlemleyen ve 

orada karşılaştıkları hayvanları (tavşanlar, kediler vb.) yetiştirme 

yollarını inceleyen eski Türkler, sayıların oluşumunu sayısal ve 

geometrik seriler temelinde inceledi. Bahsettiğimiz 3 tip rakam 

oluşturma yönteminden, artık rakam oluşturma yöntemi en eski 

sistemdir. İlkel insanların gelişim düzeylerinin düşük olması 

nedeniyle, zihinlerinde rakam oluşturma sürecinin sıçrayan formu 

kolay anlaşılamıyordu. Doğada en yaygın olan ilk insanın karşılaştığı 

ve tapındığı tek ağaçtı. Bu nedenle de düşüncede 1 rakamını 

oluşturma süreci daha kolay olmuş. Bu süreç Leonardo Fibonacci'nin 

altın oranında 0 + 1 = 1 formülü gibi düşünülebilir. Onun "altın 

dağılım" yönteminde, 1 rakamı 2 ve 3 rakamlarının oluşumunda çok 

işlevsel olarak yer alır. İlkel insan 3 ve 2 rakamlarını anlamak için 1 + 

1 + 1 toplamını sosyal bir fenomen (topluluk) olarak kabul etmiş ve 2 

rakamını sosyal düşünce dışında anlamış, özünü anlayamamış ve bu 

rakama meçhul (x) olarak bakmıştır. O, toplamayı anlasa da, çıkma 

işaretini çok sonra öğrendi. Böylece 1 + 1, 1 + 1 + 1 formülleri ne 

kadar basit görünse de bu sayı sistemi, ilk düşüncede sıçrayan rakam 

oluşturma yönteminin yaranmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıktı. Bu, 

"Süleyman Peygamber ile Baykuş" ve "Kuşun Kemikinden Ev" 

rivayetlerinde karşılaştığımız rakamların sıçrama yoluyla artışı da 

açıkça gösterir. Bu rivayetlerde rakamın oluşumundaki ana sayı 3'tür. 

3 rakamının (3 serçe) her tekrarı, Fibonacci tarafından elde edilen 

rakamların orantılılığına benzer. Yani, rakamların toplamlarının en 
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büyüğüne oranı, en büyüğünün en küçüğüne oranına eşit olduğunda 

iki rakamı altın orandır. Yani 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 

5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13, 13 + 8 = 21, 21 + 13 = 44, 44 + 21 = 65 ...  

Yukarıdaki rivayetlere göre bu rakamlar serisi, her kez baykuşa 

verilen üç serçeden birini yutmayla bağlantılı olarak ortaya çıkan 2 

rakamıyla son 10 ve daha fazla çift adetler esasen birbirine eşittir, yani 

3 - 1, 5 - 1, 7 - 1, 9 - 1, 11 - 1 denklemleri, kozmogenetik yapıda 2 

rakamına bölünebilen çift rakamlardır. Absorpsiyon sonucunda 

buradan tek rakamların oluştuğu görülebilir. Çift rakamlardan 1 

tanesinin emilmesinin sonucu olarak (2 ← 1, 4 ← 1, 6 ← 1, 8 ← 1, 10 

← 1, vb.) tek rakamların oluştuğu görülebilir. "Sıfır" ve "bir" 

başlangıçları aşağıdaki iki mantık probleminden hesaplanabilir: 

1. 10 altın torba var. 

2. Her çantada 10 altın vardır. 

3. Her bir altının ağırlığı 10 gramdır. 

4. Tek bir çantadaki tüm altınlar sahtedir. Bu nedenle bu çantadaki 

altınların ağırlığı 9 gramdır. 

5. Ölçekleri bir kez kullanarak sahte altının hangi çantada olduğunu 

bulun. 

Benzer bir rivayet de var. Mümin olan zengin bir adam olduğu rivayet 

edilir. Adam, servetini fakirlere dağıttı. Allahü teâlâ onu bunun için 

ödüllendirdi. Bir gece bir hırsız onun evine geldi, bütün evi aradı ve 

sonunda sandıkta 10 torba buldu. Evin avlusuna gider, havuz 

kenarında bu torbaların içindekileri dişleriyle kontrol eder, 9 torba 
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altın olduğunu görür, son torbayı dişleri ve diliyle vurur ve tuz 

olduğunu anlar. Hırsızın yüreğine merhamet gelir. 10 torbadan beşini 

alır ve yerine koyar, sonra tekrar aşağı iner. Sabah namazı vakti 

olduğu için ezanı duyar. Havuz suyuyla ellerini ayaklarını yıkar, 

abdest alır. Namazını kılar. Allah gönlüne yine merhamet verdi, bu 

altını ben kazanmadım diyor, düşünüyor, ama ben kendime 5, evin 

sahibine 5 torba verdim. 5 torbayı alır ve eve gider ve altını sandığa 

koyar. Ayağa kalktığında, ev sahibini başının üstünde görür. Ev sahibi 

kim olduğunu sorar ve adam ona hırsız olduğunu, 10 torba 

götürdüğünü, dişleriyle kontrol ettiğini, 9 torba altın olduğunu, son 

torbada tuz olduğunu ve ev sahibinin sofrasından tuz tattığını söyler. 

Diyor ki sofranızın tuzunu tattığım için torbaların yarısını yerine 

koydum, bahçenizde namaz kıldıktan sonra yaptığım şeyin günah 

olduğunu anladım ve diğer yarısını getirip yerine koydum. Ev sahibi 

dikkatle dinler ve hırsızın günahını anlar ve ona bir torba altın verir 

(metin bende). 

Bildiğiniz matematiksel yöntemleri kullanarak bu metinlerde doğru 

cevabı ("sıfır" veya "bir") bulabilirsiniz. Burada ölçekler ve adil olmak 

doğru cevabı bulmanıza yardımcı olacaktır. Burada Fibonacci 

yöntemini kullanabilirsiniz. Fibonacci adetleri de doğru hesaplama ile 

elde edilir. 

Fibonacci adetlerinde sayı serisindeki 3'üncü sayı 2'ye, her 4'üncü sayı 

5'e ve her 6'ncı sayı 8'e bölünebilir. Ayrıca gözümüzle kulaklarımız 

arasında, gözle üst dudak arasında, burunun altıyla çene arasındaki 

mesafenin altın bir oran, ilahi bir orantıdır. 
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19. Eureka 

Matematik metinlerinde dünya yaşının hesaplanması, 1, 2, 3, 4 

sayılarının altın oranına göre çözümünü bulur. Bu metinler 

"Bilgamış", "Oğuz Kağan", "Kitab-i Dede Korkut", "Köroğlu" 

destanları ve "Ashabi-Kehf" mitidir. "Bilgamış" destanında altın oran 

3/1 (haftanın güne oranı, 2 altın oran), "Oğuz Kağan" destanında altın 

oran 2/1, 3/1, 4/1, 6/1 (toplam 4 altın oranı), "Dede Korkut” 

destanında 2/1, 3/1, 4/1 (toplam 3 altın oran), "Köroğlu” destanında 1 

altın oran (4/1 altın oran - 7777), “Ashabi-Kehf” mitinde 2/1 altın oran 

olmakla 3 matematiksel-eşzamanlı ve 1 matematiksel-artzamanlı 

yönlerde Dünya'nın yaşı 30880 yıla eşittir.  

“Bilgamis” destanında Dünya yaşının 2 altın oranı (6/3; 6 + 6 + 6 + 6 

+ 6 + 6 + 6: 3 + 3), “Oğuz Kağan” destanında Dünya yaşının 4 altın 

oranı (2/1, 3/1 , 4/1, 6/1) hesaplanırken alınan aded 30880'dir. "Kitab-i 

Dede Korkut" destanında 3 altın orana (2/1, 3/1, 4/1) göre 

hesaplandığında ≈ 31000 (30880) yıldır. "Köroğlu" destanına göre 

altın oran 1'dir (7777). 7777'nin 4'e oranı 30880'dir. “Ashabi-Kehf” 

mitinde dünyamızın günlerinin kısa bir işareti olan adedi (309), tüm 

adedin (30880) 4 parçaya bölünmesi sonucu 2/1, 3/1, 4/1, 6/1 altın 

orana düşen sıkıştırılmış sayılar toplamıdır. 

"Köroğlu" destanındaki deli sayısının 7770 olması, "Kitab-i Dede 

Korkut"taki dünyanın adet işaretinin açılışında kodlayıcı rol oynuyor. 

Böylelikle "Köroğlu" destanındaki deli sayısının 7770 olması, "Dede 

Korkut" destanında kodlanan dünyanın yaşını belirlemeye yardımcı 
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olur. "Kitab-i Dede Korkut" destanı, Tepegöz'ün Oğuz'un her gün 2 

kişi ve 500 koyun yemesini istediğini gösteriyor. Oğuzlar, her ailede 

iki oğlundan birini, üç oğlundan birini ve dört oğlundan birini 

Tepegöz'e verdiler. Bu kodda, iki oğuldan birini vermek, dairenin 

ikide biri anlamına gelir. Aynı zamanda, bu, dünyanın bilinen yaşının 

yarısıdır - 30.880 yıl, yani 15.440 yıl. Bu adet mecazi olarak dünyanın 

yarısının Tepegöz tarafından yutulduğunu göstermektedir. Destanda, 

üç oğlundan birini vermek, çemberin üçte biri, dünyanın üçte biri, 

yani 15.440 yılın yarısıdır (7.770 yıl), dünyanın üçte birinin yutulması 

demektir. Kadim Oğuz, dört oğlundan birini vererek çemberi kapatır, 

yani dünyanın geri kalanı da yutulur.  
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SONUÇLAR 

Yukarıdakilere dayanarak ana tezleri şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Matematiksel mitoloji yeni bir bilim alanıdır; 

2. Matematiksel mitolojinin konusunu, ilkel insanların 

matematiksel dünya görüşü, dünyayı matematiksel anlamanın 

yöntemleri organize etti; 

3. Matematiksel mitolojinin metodolojisini, ilkel insanların 

matematiksel bilincinin oluşumunu, bu yeteneği geometrik-

matematiksel yapılar aracılığıyla geliştirme yollarını öğrenmek 

organize etti; 

4. "Kitab-i Dede Korkut"un matematiksel yapısı, ilkel insanların 

matematik bilincinin oluşumu ve gelişimi ile bağlantılıdır ve 

matematiksel mitolojinin matematiksel-geometrik yapısına göre 

inşa edilmiştir; 

5. Matematiksel mitolojinin incelenmesi iki şekilde şimdilik 

mümkündür: tarih öncesi mitolojinin teorik problemlerini 

incelemek (yapı, işlev, işlevsel, sembol, modelleme, model, 

sınır, aşama, kategori, tür, biçim, kavram, alan, dönüşüm vb.) 

folklor metinleri üzerinde matematiksel analizleri yapmak; 

6. Matematiksel mitolojide, herhangi bir matematiksel metin 

oluşturulmadan önce 3 aşamadan geçer. Önce mitolojik bilinçte 

matematiksel bir motif şeklinde, sonra matematiksel bir mit 
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şeklinde ve daha sonra bir matematik mit donunu çıkararak, 

folklor janrı içinde muhafaza edilirken şiirselliğini muhafaza 

etmesi şartıyla somut bir metin janrına dönüştürülür. Burada 

poetiklik, mitolojik görüşü kapsayan sanatsal bir formdur; 

7. Matematiksel mitolojide dünyayı mecazi ve şiirsel olarak 

tanımlama yeteneği, sayıların mitolojik doğasından ve 

karakterinden ayrılarak sembollerle birleşir; 

8. Matematiksel metinlerde, rakamlarla ifade edilen matematiksel-

mitolojik tasavvur yerine mitolojik dünya görüşü en altta yer 

alır. Bu nedenle matematiksel mitolojinin meseleleri, sayıların 

büyülü-mistik anlamı ile onu algılamak için mitolojik düşünme 

yöntemi (kutsal-mitolojik algı) arasındaki matematiksel dünya 

görüşü olarak anlaşılır. Bu dünya görüşü, erken matematiksel 

düşüncede matematiksel bir model görevi görür. Her 

matematiksel metnin arketipinde matematiksel-mitolojik dünya 

görüşü durur; 

9. Matematiksel metinlerdeki mitolojik katman erken durumundan 

uzak olsa da mitolojik imgeleri yansıtan karakterlerde yaşıyor; 

10. “Oğuz Kağan” destanının matematiksel olay örgüsü, 

matematiksel motif ve matematiksel mitin yapısına 

dayanmaktadır; 

11. İlkel insanların matematiksel düşünme evreleri, folklor 

metinlerindeki 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 24, 40 sayıları, düz çizgi, 
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açı, üçgen, dörtgen, daire vb. geometrik kavramlar dikkate 

alınır; 

12. Dünya, ilkel insanların matematiksel ve mitolojik dünya 

görüşlerinde daire, dörtgen, üçgen, açı ve düz çizgiler gibi 

figürlerin yardımıyla anlaşılır; 

13. Matematiksel koşulluluk, folklor metinlerinde iki şekilde 

korunur: 1. Matematiksel metnin sayısal yapısında; 2. 

Matematiksel-mantıksal bir sırayla (örneğin, zincirlemelerde). 

Çalışmada birinci yönden daha çok bahsettik. Folklor 

metinlerindeki matematiksel-mantıksal ardışık sıralamadan çok 

az bahsederek, onu gelecekteki araştırmalar için sakladık; 

14. Matematiksel-mitolojik yapıda, hareket çoktan aza ve aksine 

gelişir; 

15. Matematiksel-morfolojik yapıda, dinamikler azdan çoka doğru 

gelişir; 

16. Melikmammad'ın yeraltı dünyasına 40 tuluk et ve 40 tuluk su 

alarak ve Zümrüt kuşu'nun sırtında aydın dünyaya uçarak 40 

günlük yolculuğu matematiksel motifdir. Veya Oğuz han'ın 

çocuklarına ok ve yay vermesi, soyağacının belli seri sayılarında 

matematiksel düzenliliklerle büyümüş olması genel olarak 

matematiksel motifdir; 

17. Oğuz'un eşleri, oğulları ve torunlarıyla ilgili kısım 

matematiksel bir mittir. Genel olarak, "Oğuz Kağan" destanının 
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matematiksel olay örgüsü, matematiksel motiflerin ve 

matematiksel mitlerin yapısına dayanmaktadır. 
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MATHEMATICAL MYTHOLOGY 

Summary 

The monograph is dedicated to an actual problem and describes 

mathematical mythology as a new branch of science. This branch of 

science has close ties with mythology and is focused on 

comprehension of the world by the ancient people by means of the 

mathematical methods. The mathematical thinking is one of the 

important attributes of comprehension of the world by the human. The 

ancient people sacred the numbers in their household use and believed 

in their magical-mystical role. These numbers, being 3, 7, 9, 12, 40 

etc., gave the ancients certain knowledge about the world surrounding 

them.    

We can identify two forms of the study of mathematical mythology 

one of which is the mythological works having a role in solution of 

the theoretical problems of mathematical mythology. These studies 

give information about the methodology of mathematical mythology, 

structure, function, functional, symbol, modeling, model, boundary, 

stage, category, class, form, conception, area, type, transformation etc. 

The second direction of the research of mathematical mythology 

consists of mathematical analyses conducted with folklore texts with 

extensive use of mathematical formulas. It is an interesting fact that 

mathematical characters together with geometrical symbols contained 

in folklore texts form straight line, angle, triangle, and circle. For 

example, the digit “3” in folklore texts forms a triangle connecting the 
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starting, middle and end points on diachrony and synchronism. One of 

the main singularities of the digit “3” is that it creates a retrospective 

repetition of time in the motive of petrifaction frequently occurring in 

tales. Tales say the hero must break the witchcraft with 3 arrows; if he 

can not hit the target at the first try, then he can petrify up to his 

knees; the second and third unsuccessful hits would petrify him to his 

waist and whole body, respectively. The hero always shakes himself 

from the stone and hitting the target at his third try. It means 

backward-and-forward motion of a circle basing on the principle of 

retortion. The article gives a comprehensive description of the 

episodes where the digit “3” is used. In general, the methods of 

comprehension of the world by the human play a significant role in 

understanding on the digits. After symbolizing the functional meaning 

of the digit “3”, the ancient man felt difficulty when comprehending a 

new number. That is why he tried to understand the poetic perception 

of the digit “4” after “3” was considered to be a disastrous figure. The 

process of comprehension of a new figure was a long process. After 

realizing the 3 dimensions of time (past, present, and future), the 

ancient man tried get accustomed to the directions of his habitat (right, 

left, forward, backward). The four elements that the world consists of 

– fire, water, earth, and air, four seasons of the year made him think 

that everything in the universe is cohesive. He also could see the role 

of the digit “4” in formation of other figures. After long years the man 

realized the digit “9” as the sum of 4 and 5. This mathematical 

modeling consolidated in his folklore intellect as well. We can see the 

explanation of the digit “4” in many anecdotes, legends, tales and 
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eposes. The book also states the digits “3”, “4”, “5”, “7” and “9” are 

the sacred figures reflecting the mythological world outlook in 

different periods of time. Among them 5, 7 and 9 are taboo figures. 

For example, the digit “5” is tabooed in the “Epos of creation”; the 

first man could gather fruits from only 4 branches of a 9-branched tree 

– the fifth one was untouchable for him. By means of the 

mathematical formulas the solution of the equation in this epos is 

equal to zero and 1.  

The monograph also gives the functional explanation of the figure 

“40”. 40 – is the numeral measure of the world and expresses 

integrity. According to tales and eposes, the figure “40”, being the 

sign of the space, stands for the number of earth years (as an example 

the tale “Malik Mammad”). By means of the mathematical-

astronomical methods we calculated that 1 cosmic day is equal to 77 

earth years in folklore texts. Besides the general overview of the 

numbers, the occurrence of the numbers in the “Oghuz Kaghan” epos 

is discussed in the book as well. The figures “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, 

“12”, “24”, conditionally named as “Oghuz numbers”, played a role in 

formation of the Oghuz genealogy, and particularly, created 7 Oghuz 

triangles.    

Concluding the abovesaid, the main points of the monograph can be 

shortly stated as follow: 

1. Mathematical mythology is a new branch of science;  
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2. The subject of mathematical mythology is the mathematical 

world outlook of the primitive man and the ways he 

mathematically comprehended the world; 

3. The methodology of mathematical mythology consists of 

studying by means of geometrical-mathematical structures the 

ways how the mathematical consciousness of the primitive man 

formed and developed; 

4. Presently, studying of mathematical mythology is possible in 

two ways: studying of the theoretical problems of antecedent 

mythology (structure, function, functional, symbol, modeling, 

model, boundary, stage, category, class, form, conception, area, 

type, transformation etc.); conducting mathematical analyses 

with folklore texts; 

5. Through providing the functional explanation of the figures “3”, 

“4”, “5”, “6”, “7”, “9”, “10”, “12”, “24”, “40” in folklore texts, 

the levels of the mathematical thinking of the primitive man is 

clarified with examples, and by means of the simple 

mathematical equations such geometrical concepts as straight 

line, angle, triangle, tetragon, circle etc. are brought to reader’s 

notice; 

6. The world and fortune is comprehended by the primitive man 

with the help of such figures as circle, tetragon, triangle, angle 

and straight line; 
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7. The action in the mathematical-mythological structure develops 

from majority to minority;  

8. The dynamics in the mathematical-mythological structure 

develops from minority to majority.  

9. The followings are the mathematical motives – a 40-day visit of 

Malik Mammad to the underground world; 40 goatskins of meat 

for accessing the superterranean world; Malik Mammad’s flying 

to the superterranean world on the bird Zumrud after collecting 

40 waterskins of water; Oghuz khan’s giving bows and arrows 

to his children; Oghuz khan’s children’s forming a chain of 

certain figures and growth of the genealogy on the  

mathematical principles; 

10. The part of the epos telling about the wives, sons and 

grandchildren of Oghuz is mathematical myth. In general, the 

mathematical plot of the “Oghuz Kaghan” epos is created on the 

basis of the structure of mathematical motive and mathematical 

myth.  
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