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ROMANYA SÖZLÜ TÜRK EDEBİYATI
ÜRÜNLERİNDE MİTOLOJİK SAYILAR
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T

ürkler Romanya’ya, özellikle Dobruca bölgesine M.Ö. VII-VI. yüzyıllarda
yerleşmeye başlar. Bölgeye ikinci Türk yerleşimi M.S. IV. yüzyılda Avrupa
Hunları dönemindedir. Avar Türkleri M.S. VI. yüzyılın ikinci yarısında, Bulgar / Ogur
Türkleri M.S. VII. yüzyılın sonlarında bu bölgeye yerleşir. Peçenek, Uz ve Kuman
(Kıpçak) Türkleri X-XI. yüzyıllarda gelerek bölgenin Türk yurdu olmasını pekiştirirler. 1261’de, İlhanlı Moğollarına yenilerek tahtından atılan Anadolu Selçuklu Sultanı II.
İzzeddin Keykavus, Alanya’daki donanmasıyla birlikte Bizans İmparatoru VIII. Mihail Paleolog’a sığınır. İmparator kendisine sığınan II. İzzeddin Keykavus’a Dobruca’yı
verir. Yöneticisi Müslüman Türk, halkı Hıristiyan Türk olan bu bölgeyi, II. İzzeddin
Keykavus’tan sonra Sarı Saltuk Baba yönetmeye başlar. 1300’de Sarı Saltuk Sultan ölünce, Bulgar Krallığı Dobruca’yı istilâ ederek Birinci Dobruca Beyliği’ni yıkar ve buradaki
Müslümanları katleder. 1354’te, Balık adlı bir Kuman beyi Dobruca’yı Bulgaristan’dan
ayırarak İkinci Dobruca Beyliği’ni kurar. Beyliğin başına Balık’tan sonra kardeşi Dobrotiç, Dobrotiç’ten sonra oğlu Yanko geçer. 1417’de Yanko’nun ölümü üzerine Dobruca
Beyliği I. Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılır. XVIII. yüzyılın sonlarında
Osmanlı Devleti Ruslara yenilince, 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanır.
1783’te Ruslar Kırım Hanlığını istilâ eder. 1783’ten 1800’e kadar Ruslar tarafından uygulanan katliamdan kaçan 500.000 kadar Kırım Türk’ü Bucak (Basarabya), Dobruca ve
Anadolu topraklarına sığınır. 1801 Bükreş Antlaşması ile Basarabya da Ruslara terk edilince, Ruslar buradaki Nogay Türklerini Kafkasya’ya sürer, Yörük Türklerini de kılıçtan
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geçirir. Yalnızca Bender kalesinde bile 40.000 kişinin katledilmesi katliamın boyutunu
ortaya koymaktadır. 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Bulgarlardan ve Gagavuz Türklerinden bir kısmı Basarabya’ya sürülür. 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı’nda,
Rus Kazakları Dobruca’da bir katliam daha yaparlar. Bütün bu katliamlara rağmen bu
bölgede Türk varlığı devam etmektedir (Cebeci 2007: 33-45). Yüzölçümü 23.262 km2
olan Dobruca bölgesinin üçte ikisi Romanya’da, üçte biri Bulgaristan’da bulunmaktadır.
“Dobruca adını taşıyan memleket, Karadeniz kenarındaki Erkene kasabasından Tuna
nehri kenarındaki Turtukaya (Totrakan) kasabasına kadar uzanan çizgi ile, Tuna nehrinin
Karadeniz’e döküldüğü Sulina (Süne) kasabasından Ekrene’ye kadar uzanan sahil ve
Tuna arasındaki toprak parçasından ibarettir. Tuna nehri Dobruca’nın sol sınırını meydana getirir ve bu sınırın uzunluğu 40 km.dir. Karadeniz kıyısı Kiliya’dan Ekrene’ye kadar
320 km.dir.” (Ülküsal 1966: 13).
Romanya ve Kırım Tatar Türkleri arasında sağlam bir kültür bağı vardır. Kırım
Tatar Türklerinin sözlü ürünleri ‘İkinci Kırım’ olarak da nitelendirilen Dobruca’da büyük ölçüde muhafaza edilmiştir (Horata 1999). Dobruca Türkleri’nin doğum, evlenme
ve ölüm âdetleri ile Türk dünyası gelenekleri arasında büyük benzerlikler vardır (Önal
1998). Karasu / Mecidiye, Köstence şehri çevresindeki Taşoğul, Tuzla, Toprakhisar,
Hamzaca; Tulca şehri çevresindeki Çakırova, Mahmudiye, Ortaköy, Kavgacı, Beştepe,
Davukça, Nalbant gibi köy adları, İsaakça, Tekirgöl, Manas gibi yer adları Romanya’da
Türk kültürünün izlerini yansıtmaktadır (Nasrattınoğlu 2007:162). Mangalya, Köstence,
Tulça (Tulçea), Hırşova, Mecidiye, Karasu, Babadağ ve Maçin gibi şehirlerde Osmanlılar devrinde yapılmış pek çok mimarî eser mevcuttur. Mangalya’da Esma Sultan Camisi,
Babadağ’da Gazi Ali Paşa Külliyesi (Cami, türbe, medrese, hamam ve su kaynağından
oluşmaktadır), Hırşova’da Sultan Mahmut Camisi, Mecidiye’de Sultan Mecit Camisi,
Tulça’da Aziziye Camisi ve İshakçı Mahmut Yazıcı Camisi, Karasu’da Karasu Camisi,
Köstence’de Hünkâr Camisi bu devre ait eserlerdendir (Pekpelvan 2007: 181). Türkİslam kültürünün yaşatıldığı tarihî mekânlar arasında Sarı Saltık Türbesi, Koyun Baba
Türbesi, İshak Baba Türbesi gibi yerler de bulunmaktadır. Miskin Baba’nın mezarı, Kesikbaş Türbesi gibi yerler ise sular altında kalmıştır (Nasrattınoğlu 2007:162).
Romanya’da Tatar Türk kültürünün yaşayışını sürdürdüğünü gösteren ürünler arasında sözlü Türk edebiyatı ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu ürünler içinde mitolojik unsurlar dikkat çekmekte, mitolojik unsurlar arasında da 3, 4, 5, 6, 7, 9, 40 sayılarının
simge değeri taşıdıkları görülmektedir. Bu mitolojik sayıların incelenmesi ortak Türk
kültürünün yayılma alanlarının belirlenmesine katkı sağlaması yanında küre kültüründeki ortak unsurların ortaya çıkarılmasına da yardımcı olacaktır.
I. ÜÇ SAYISI
Mitolojik sayılar içinde “üç”ün önemli bir yeri vardır (Durbilmez 2005: 1-22). R.
Müller gibi bilginler üçlülüğün öneminin doğanın gözlemlenmesinden kaynaklandığını
düşünürler (Shimmel 2000: 70). Aristoteles’in de belirttiği gibi “bütün” teriminin uygulandığı ilk sayı “üç”tür (Shimmel 2000: 80). Görülen ve yaşanan dünyanın üç boyutlu olması da “üç”ün gizemli bir sayı sayılmasını pekiştirmektedir. Bütün varlıklar
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gibi insanlar da “özsel olarak” üç kutuplu oldukları için buna karşılık gelen üçlemelerde
kendini rahat hisseder (Shimmel 2000: 70). Türk mitolojisindeki “kâinatın dikey dünya
modeli” ve “yatay dünya modeli”nde üçlü yapı mevcuttur. Birincisinde “yer, yerüstü ve
yer altı” olmak üzere üç katlı dünya; ikincisinde “yukarı, orta ve aşağı” olmak üzere üç
dünya tasavvuru görülmektedir (Beydili 2005: 489).
İnsan zihninde derin kökleri olan gizemli sayılardan üçün Romanya sözlü Türk edebiyatı ürünlerinde mitolojik bir sayı olarak kullanımı belirgindir. “Cırlar”da, “maneler”de,
“şıñlar”da, “atalar sözleri”nde ve masallarda yaygın olarak kullanıldığı görülen bu sayının daha çok “mükemmellik ve bütünlük” anlamları taşıdığı anlaşılmaktadır. Romanya
sözlü Türk edebiyatı ürünlerinde “üş” olarak geçen sayının “bir gecede üç kez düşe girme”, “üç ay birlikte gezme”, “su üstünde üç çiçek”, “üç karanfil” gibi kullanımları “mükemmellik ve bütünlük” anlamlarını yansıtır. Mükemmellik ve bütünlük anlamlarını en
güzel yansıtan örneklerden biri de şu atasözüdür: “Cangış agaş calbarsañ canmaz / Eki
agaş bir birine karar / üş agaş, gürül gürül canar” [=Yalnız ağaç yalvarsan yanmaz / İki
ağaç bir birine bakar / Üç ağaç gürül gürül yanar] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 292).
Mükemmel sayı olarak kabul edilen üçün şansla da ilgisi olduğu düşünülmektedir. Romanya’da yaşayan Tatar Türklerinden derlenen “Dünya Güzeli” masalında geçen
“Kuş kimin başına üç defa konarsa o kişinin han seçilmesi” motifi, bu sayının şans getirme, kader değiştirme anlamlarını yansıtır.
Üç devin üçünün de birer vasfının olması da bu sayının tamamlanma anlamını taşıdığını gösterir. Tamamlanma ve sınıra gelme anlamlarını gösteren kullanımlar arasında
“uykudan üç gün sonra uyanma”, “üç gün bekleme”, “üç gün mektup yazma”, “üç gün
gizleme”, “hastalandıktan üç gün sonra ölme” gibi örnekler de yer almaktadır. Üçün
tamamlanma ve sınıra gelme anlamlarını gösteren en belirgin örnek bir atasözünde mevcuttur: “Bir gün müsafir, eki gün müsafir / Üşünci güni ket kâfir” [=Bir gün misafir, iki
gün misafir / Üçüncü gün git kâfir] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 287).
Romanya Dobruca Türkleri arasından derlenen Altın Yüzük, Ayuv Kulak Batır, Bır
Akıllı Köse Men Dokız Akılsız Köse, Cantemir Batır, Dünya Güzeli, Edege Batır, Edilbay
ile Cayıkbay masallarında üç sayısının zengin bir sayı simgesi olarak kullanıldığı anlaşılır. “Üç yüz akça miras” [= Altın Yüzük] (Mahmut vd. 1997: 197 / 440), “üç yüz akça
mirastan her hafta yüz akçasıyla pazardan bir hayvan (1.kedi yavrusu, 2. köpek yavrusu,
3. yılan) alma” [= Altın Yüzük] (Mahmut vd. 1997: 197 / 440), “toyun üçüncü günü ayı
oynatıcısının gelmesi” [= Ayuv Kulak Batır] (Mahmut vd. 1997: 452), “üç yıl yabancı
illerde gezme” [=Bır Akıllı Köse Men Dokız Akılsız Köse] (Mahmut vd. 1997: 461),
“uykudan üç gün sonra uyanma” [=Cantemir Batır] (Mahmut vd. 1997: 469), “üç devin
üçünün de birer (birincisinin suya dalma, ikincisinin yeryüzünü dolaşma, üçüncüsünün
havada uçup gitme) vasfı olması” [=Dünya Güzeli] (Mahmut vd. 1997: 478), “Kuş
kimin başına üç defa konarsa o kişinin han seçilmesi” [=Dünya Güzeli] (Mahmut vd.
1997: 479), “Üçüncü Cuma” [=Edege Batır] (Mahmut vd. 1997: 481), “üç gün gizleme”
[=Edege Batır] (Mahmut vd. 1997: 482), “hastalandıktan üç gün sonra ölme” [=Edilbay
ile Cayıkbay] (Mahmut vd. 1997: 494), vd. masalların çatısını oluşturan unsurlardandır
(Durbilmez 2007b: 178).
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“Üç” sayısının Romanya sözlü Türk edebiyatı ürünlerinde yaygın olarak kullanıldığını göstermesi ve taşıdığı gizemli anlamların daha iyi anlaşılabilmesi açısından konuyla
ilgili örneklerden bazılarını burada vermek yararlı olacaktır:
“Şal At Cektim Şanaga” cırında; “Üş karamfil aşladım / Ayva suvına taşladım / Candan süygen yarimni / Ellerge bagışladım / Yar, yar…” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 90)
“Maneler”de; “Asmadan yüzüm aldım / Anañdan ızın aldım / Üş ay birge gezgen
son / Begendim kızın aldım” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 105; Mahmut vd. 1997:
278).
“Car boyında üş Koray / Kölgesinde boztorgay / Yarimni sagınganda / Közlerim
colga karay” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 117; Mahmut vd. 1997: 283).
“Karaga ak ekledim / Kapılarda bekledim / Üş kün yarim kelmedi / Kene kozdı
dertlerim” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 128; Mahmut vd. 1997: 291).
“Kökte uşkan kaz edi / Ava cıllı yaz edi / Üş kün mektüp yazmadım / Çünki vaktım
az edi” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 137; Mahmut vd. 1997: 295).
“Murfatlar’da yüzüm bar / Yarim, sende közim bar / Kel yarın percirege / Aytacak
üş sözim var” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 143; Mahmut vd. 1997: 299).
“Şıñlar”da; “Suv üstünde üş şeşek koparsam bolmay/ Dobroca tolı yar süysem,
sendiy bolmay” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 206).
“Almabetsin, arüvsin, kişkenesin / Bir keşede tüşime üş kelesin” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 180).
“Tapmaşa Şıñlar”da; “Kökten engen üş meyva, nurdan peyda / Ekevi kök yüzünde,
birsi kayda” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 232).
Cevabı: “Agıstosta cıyarlar pişken kavın / Ekevi onıñ Ay’man Kün, birisi cavın”
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 232).
“Atalar Sözleri”nde; “Alganga altı da az, bergenge üş te köp” [=Alırken altı da
az, verirken üç de çok] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 269).
“Beşke al üşke sat, adıñ bazırgân bolsın” [=Beşe al üçe sat, adın pazarcı olsun]
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 286).
II. DÖRT SAYISI
Mitolojik sayılar içinde “dört” önemli bir yer tutar (Durbilmez 2009: 71-85). Ayın
dört aşamasını [=hilâl, büyüme, dolunay ve küçülmeyi] gözlemleyen ilk insanlar, güneşin konumu ve gölgelerin hareketleri ile dört ana yönü ve dört rüzgârı keşfetmişlerdir
(Shimmel 2000: 98). “Yeryüzünün bir dikdörtgen / dörtgen biçiminde olduğu”, “dört gök
öküzün üzerinde durduğu” gibi inanışlar; “dört unsur”, “dört ana yön”, “dört mevsim”,
“dört zaman”, “dört renk”, “dört yıldız / yıldız kümesi”, “bir ağacın dört dalındaki yasak
meyveler” vb. gibi hususlar mitolojik kökenlidir (Durbilmez 2008: 345). Romanya sözlü
Türk edebiyatı ürünlerini incelediğimizde dört sayısının daha çok “dört yön” ile ilgili
olduğu görülür. “Maneler”de, “şıñlar”da, “tapmaşalar”da, “atalar sözleri”nde ve masallarda dört sayısının kullanımı yaygındır.
“Maneler”de; “Men bir saray saldırdım / Dört yagı sırma / Başkasına köz atıp / Boynımnı urma” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 142; Mahmut vd. 1997: 298).
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“Mendilimni gülledim / Dört köşesin telledim / Sırımnı saga ayttım / Seni dostım
belledim” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 142; Mahmut vd. 1997: 298).
“Avdarıl Şatır” “Kaytarma”da; “Dört köşede dört cavlık dört mıklansın, alay / Bizler oynap küliyik, halk suklansın alay” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 63).
“Şıñlar”da; “Fidanıñdan bir gül ber, ketiyim koklap / Aftada bir, ayda dört, kelirmen coklap” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 188).
“İşken suvım dört böldim aşagan aşım / Sen esime tüşkende aylana başım” (AhmetNaci Cafer Ali 1996: 193).
Cevabı yılın dört ayı “sene: ilkyaz, yaz, küz, kış” [=yıl: ilkbahar, yaz, sonbahar, kış]
olan bir Dobruca tapmaşası [=bilmecesi]: “Bir terek bar dört dallı / Birinci dal yeşere /
Ekinci meyva / cemiş bere / Üşincisi soldıra / Dörtincisi soldıra / Dörtincisi toñdıra” [=Bir
ağaç var dört dallı / Birinci dal yeşerdiyse / İkincisi meyve/ yemiş verir / Üçüncüsü soldurur / Dördüncüsü üşütür] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 253; Mahmut vd. 1997: 192)
Cevabı “cevez” [=ceviz] olan bir Dobruca tapmaşası [=bilmecesi]: “Dört kardaş bir
kölek işinde” [=Dört kardeş bir gömlek içinde] (Mahmut vd. 1997: 192).
Cevabı “sıyırnıñ emşekleri” [=sığırın memeleri] olan bir Dobruca tapmaşası [=bilmecesi]: “Dört arkadaş bir kuyıga ok atar” [=Dört arkadaş bir kuyuya ok atar] (Mahmut
vd. 1997: 192)
“Atalar Sözleri”nde; “Dört paralık kişiniñ beş paralık kiyfi bardır” [=Dört paralık
kişinin beş paralık keyfi vardır] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 299).
“Mışıktay dört ayak üstüne tüşer” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 330).
“Ayuv (Ayı) Kulak Batır”, “Cantemir Batır”, “Edige Batır”, “Edilbay ile Cayıkbay”, “Dilber”, “Dünya Güzeli”, “Köse ve Dev” gibi masallarda dört sayısı ile ile ilgili
kullanımlar önemli bir yer tutar. Bunlar daha çok dört yönle ilgilidir: “dört tarafa asker
gönderme”, “memleketin dört köşesine haber salma”, “dört yol başına bekçi olarak birer karakol koyma”, “dört bir yandan atlı yiğitlerin toplanması”, “dört duvardan çıkan
dört derviş”, vd. gibi. Bunlardan başka; “gözlerini dört açma”, “dört atlı bir faytona
binme”, “kösenin dört oğlu”, “dört oğlunu evin dört köşesine bağlama” gibi kullanımlar da dört sayısıyla ilgilidir.
“Ayuv (Ayı) Kulak Batır” masalında, kızın yok olduğunu duyduğu zaman vezir
“dört bir tarafka” (dört bir tarafa) asker gönderir (Mahmut vd. 1997: 452). “Cantemir
Batır” masalında, aranılan yiğidi bulabilmek için memleketin dört köşesine haber salınır
(Mahmut vd. 1997: 466). Sudan çıkıp Ayı kulak’ın sözlerini işiten ajdaha, gözlerini dört
açarak, onun üzerine atılır (Mahmut vd. 1997: 459). “Edige Batır” masalında, Toktamış
Han, dört yol başına bekçi olarak birer karakol koyar (Mahmut vd. 1997: 491). “Edilbay
ile Cayıkbay” masalında, dört bir yandan atlı yiğitler toplanıp gelirler (Mahmut vd. 1997:
497). “Dilber” masalında, kız doğduğunda dört duvardan dört derviş çıkar. Birincisi; bu
kız güldükte yanaklarında güller açılsın, der. İkincisi; ağladıkta, gözlerinden inciler aksın, der. Üçüncüsü; yürüdüğü zaman arkasından yeşil çimen çıksın, der. Dördüncüsü de
küçük bir muska çıkarıp kızın eline bağlar. Bu mıksa kızın elinde kaldığı müddetçe kızın
yaşayacağını söyler (Mahmut vd. 1997: 470). “Dünya Güzeli” masalında, Han, dört atlı
bir faytonla “Dünya Güzeli”ni aldırır (Mahmut vd. 1997: 474).
249

III. BEŞ SAYISI
Kutlu sayılan sayılardan biri de “beş”tir (Durbilmez 2007a: 113-126). “Yaşam ve
sevgi sayısı” (Shimmel 2000: 118) olarak bilinen beş, Romanya sözlü Türk edebiyatı
ürünlerinden “cırlar”da, “maneler”de, “şıñlar”da, “tapmaşalar”da, “atalar sözleri”nde ve
masallarda simge olarak kullanılan sayılardandır. Beşin gerçek sayı olarak kullanımı
yanında, kimi örneklerde yuvarlak sayıya dönüştüğü, kimi örneklerde ise simgelik anlamlar kazandığı anlaşılmaktadır:
“Avdarıl Şatır (Kaytarma)” “cır”ında; “Beş kün bolgan dünyanı kırk etiyik, alay
/Oynayık ta küliyik, zevk etiyik, alay” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 63).
“Maneler”de; “Kadifem boydan artar / Mâne mâneni tartar / Bir gün yarimni körsem
/ Beş yıllık ömrim artar” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 127; Mahmut vd. 1997: 290).
“Tüfegim tolı şaşma / Kel yarim menden kaşma / Beş yerimde cara bar / Bir cara
da sen aşma”
“Kadifem boydan artar / Mâne mâneni tartar / Bir gün yarimni körsem / Beş yıllık
ömrim artar” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 156).
“Şıñlar”da; “Peştimalım beş püskül, belimde al şal / Köletkemni körgende, taşmana
kal” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 206).
“Kızlar da bar, kız da bar, kız parşası / Oneki lira beş altın en aşası” (Ahmet- Naci
Cafer Ali 1996: 216).
“Aydavlı malda közim yok, sürüvli koyda / Beş yaşımdan merakman, sizniñ soyga”
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 221).
“Beş yüz beş yüz koşarman, bin etermen / Kaşan da bolsa, başıña men cetermen”
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 240).
“Esmerige esmeri, sarıga sarı / Beş kün yalan dünyada, kavuşsa kârı” (Ahmet- Naci
Cafer Ali 1996: 242).
“Küreş Takmagı”nda; “Canbaş sulum aytmayman, o bek yaman / Oga kaydan alasın
beş karış toban?” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 250).
Cevabı “beş parmak” olan bir Dobruca tapmaşası [=bilmecesi]: “Kişkene üynin
işinde / Beş bala otırı” [=Küçücük evinin içinde / Beş çocuk oturur] (Mahmut vd. 1997:
193).
“Atalar Sözleri”nde; “Beş parmaknıñ beşi bir bolmaz” [=Beş parmağın beşi bir olmaz] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 286; Mahmut vd. 1997: 158)
“Mollada beş kursak bardır, en kişkenesi tüye kadardır” [=Mollada beş kursak vardır / En küçüğü deve kadardır] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 330).
“Mollanıñ karnı beştir, biri er vakıt boştır” [=Mollanın karnı beştir / Biri her vakit
boştur] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 330).
“Bergenge beş köp, alganga altı az” [=Verene beş çok, alana altı az] (Ahmet- Naci
Cafer Ali 1996: 285).
“Beşke al üşke sat, adıñ bazırgân bolsın” [=Beşe al üçe sat, adın pazarcı olsun] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 286).
Dobruca Türkleri arasında anlatılan “Altın Yüzük” masalında, altın yüzüğü alıp dışarı çıkan delikanlı ıslık çalınca karşısına beş yiğit çıkar (Mahmut, Mahmut: 1997: 441).
Sihirli yüzüğü ağzına sokarak ıslık çaldığında beş yiğit onun emrini bekler (Mahmut,
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Mahmut: 1997: 442). Altın yüzüğü ele geçiren padişahın kızı da yüzüğü ağzına alarak
ıslık çalar. Karşısına gelen beş yiğide emir vererek yüzüğün asıl sahibi olan çocuğun
bütün servetini yok eder. Padişah bu yiğidi zindana atar. Beş gün sonra yiğidin kedi ve
köpeği sahibini aramaya başlar (Mahmut, Mahmut: 1997: 443).
IV. ALTI SAYISI
Romanya sözlü Türk edebiyatı ürünlerinden “cırlar”da, “maneler”de, “şıñlar”da,
“atalar sözleri”nde ve masallarda “altı yaz”, “altı ay yaz”, “altı aylık yol”, “altı ay söyleme”, “altı kez arkaya bakma” gibi kullanımlar geçmektedir. Bu örneklerde “hazırlık
devresi” veya “tamamlanma /olgunlaşma süresi”ni gösteren kullanımların öne çıkması,
kutsal kitaplarda altı sayısının “yaratma” ile ilgili olmasına uygun düşmektedir. Haftanın
“altı iş günü” ve “bir dinlenme günü” olarak düzenlenmesinde, Tanrı’nın dünyayı altı
günde yarattığı veya yaratılışın altı günde tamamlandığı öğretisi etkili olmuştur (Shimmel 2000: 136). Olma, olgunlaşma, sona erme anlamları yanında görülen “kapsayıcılık”
özelliği de altı yön [sağ-sol, ileri-geri, alt-üst] ile ilgilidir. Örnekler iyi incelendiğinde
altı sayısındaki yuvarlaklaşma eğilimi de belirginleşmektedir. Altı sayısının kullanımı ile
ilgili örneklerin incelenmesi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır:
“Menlârüv (Börli-Arüv)” cırında; “Mindim torı at togalap / Kettim Koban cagalap
/ Tamam altı yaz cürdüm / Meñlârüv’ni sagalap” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 83)
“Maneler”de; “Ateş yastık bolır mı? / Bonday dostlık bolır mı? / Altı ay caz calbardım / Bo kadar naz bolır mı?” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 105; Mahmut vd. 1997:
279)
“Şıñlar”da; “Aylanması altı aylık col cürmesi / Dünya malı etecek bir körmesi”
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 225).
“Ayta ayta halk bizni, altı ay aytar / Özi taşkan deryanıñ özi kaytar” (Ahmet- Naci
Cafer Ali 1996: 225).
“Atalar Sözleri”nde; “Abirlini aklañız / Altı arık cem saklañız” (Ahmet- Naci
Cafer Ali 1996: 266).
“Alganga altı da az, bergenge üş te köp” [=Alırken altı da az, verirken üç de
çok] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 269).
“Bergenge beş köp, alganga altı az” [=Verirken beş çok, alırken altı az] (AhmetNaci Cafer Ali 1996: 285).
“Abirlini aklañız, altı arık cem saklañız” [=Nisanı haklayınız, altı arık yem saklayınız] (Mahmut vd. 1997: 150)
“Altmış adım alga atla, altı kere artına kara” [=Altmış adım öne atla, altı kez arkana
bak] (Mahmut vd. 1997: 151)
V.YEDİ SAYISI
Romanya sözlü Türk edebiyatı ürünlerinden “şıñlar”da, “tapmaşalar”da, “atalar
sözleri”nde ve masallarda yedi sayısının simgelik kullanımları geçmektedir. “Genellikle
olumlu güçlerle iç içe düşünül[en]”(Schimmel 2000: 144) yedi, “Bilgeliğin sütunları”
(Schimmel 2000: 140) olarak da adlandırılmaktadır. Türklerde daha çok “yedi kat gök”
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ve “yedi kat yer” inanışı yaygındır (Yüksel 1981b:48-51). “Yedi derya geçme”, “yedi kat
yer”, “yedi kat deri”, “yedi mahalle”, “yedi başlı ejderha”, “yedi yıl kaybolma”, “yedi
yıl yedi gece uyuma” gibi kullanımlar da simgelik anlamlar taşımaktadır. Bu anlamların
ortaya çıkarılması için Romanya sözlü Türk edebiyatı ürünlerinde geçen örneklerin incelenmesinde yarar vardır:
“Şıñlar”da; “Yelkensiz gemi köşer mi, celsiz tirmen? / Yedi derya geşsem de ah sen
der men” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 209).
“Tizge salıp bir ursam, omız üstü / Cer carılıp yedi kat körilmez tübü” (Ahmet- Naci
Cafer Ali 1996: 250).
Cevabı “baş” olan bir Dobruca tapmaşası [=bilmecesi]: “Yedi teşikli tokmak / onı
bilmegen ahmak” [=Yedi delikli tokmak / Bunu bilmeyen ahmak] (Ahmet- Naci Cafer
Ali 1996: 257).
Cevabı “sogan” [=soğan] olan bir Dobruca tapmaşası [=bilmecesi]: “Cer astında
ciyren at / Terisi bar yedi kat / Soyarsın da torarsın / Toraganda cılarsın” [=Yer altında
doru at / Derisi var yedi kat / Soyarsın da kesersin / Kestiğinde ağlarsın] (Ahmet- Naci
Cafer Ali 1996: 254; Mahmut vd. 1997: 192)
“Atalar Sözleri”nde; “Bir akıllınıñ yedi paraköyge faydası bar” [=Bir akıllının yedi
mahalleye faydası var] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 286).
“Cerinden ayrılgan, yedi catka hor bolır” [=Yerinden ayrılan yedi ele hor olur] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 294).
“Yedisinde ne bolsa, yetmişinde de odır” [=Yedisinde neyse yetmişinde de odur]
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 352).
Romanya Dobruca Türklerinden derlenen Altın Yüzük, Avcı Mehmet, Cantemir Batır, Bır Akıllı Köse Men Dokız Akılsız Köse, Edilbay ile Cayıkbay masallarında; “Yılanın
verdiği altın yüzüğü yedi gün geçtikten sonra ağzına alıp ıslık çalma” [Altın Yüzük]
(Mahmut vd. 1997: 198 / 441), “yedi başlı ejderha” [Avcı Mehmet, Cantemir Batır]
(Mahmut vd. 1997: 204/ 447, 465), “yedi başlı ejderhanın yedi başını kesme” [Avcı
Mehmet] (Mahmut vd. 1997: 204/ 447), “yedi yıl kaybolma” [Bır Akıllı Köse Men
Dokız Akılsız Köse] (Mahmut vd. 1997: 461), “yedi derya içinde yaşama” [Edilbay ile
Cayıkbay] (Mahmut vd. 1997: 494), “yedi gün yedi gece uyuma” [Edilbay ile Cayıkbay] (Mahmut vd. 1997: 494), vd. gibi yediyle ilgili motifler tespit edilmektedir. Ayrıca;
“Cantemir Batır” masalında Cantemir’in yaşadığı memleketi yedi başlı bir ejderha (yedi
düvel) korkuturmuş (Mahmut vd. 1997: 465). Cantemir, bir vuruşta ejderhanın altı başını
birden keser, yedinci başını kesmez (Mahmut vd. 1997: 469).
VI. DOKUZ SAYISI
“Büyütülmüş kutsal üç” (Schimmel 2000: 177) olarak adlandırılan dokuz, kutlu
üç sayısının üç katıdır. “Mükemmellik sayısı ya da nihai sınır” (Schimmel 2000: 188)
olarak da kullanılmaktadır. Yedi gök küresinin ve sabit yıldızları kapsayan “göğün üst
kemerinin ötesinde olan en yüksek, dokuzuncu cennetle bağlantılı” olduğu ileri sürülür
(Schimmel, 2000: 179). İnsan iskeletinde; baş, bel, diz, topuk, ayak bileği, omuz, dirsek,
avuç ve el bileği olmak üzere dokuz ek bulunması da dokuzun gizemli bir sayı kabul
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edilmesinde etkili olmalıdır. Sebepler farklı olsa da, Türk kültüründe simgelik anlamlar
yüklenerek en çok kullanılan sayılardan biri dokuzdur (Gülensoy 1976: 111-121, Yüksel, 1981c: 32-35). Dokuz (veya yedi) kat gök ve dokuz (veya yedi) kat yer tasavvurunun
kaynağında Kamlık / Şamanlık inanışları vardır. Romanya sözlü Türk edebiyatı ürünlerinden “oyun cırları”nda, “şıñlar”da, “atalar sözleri”nde ve masallarda dokuz sayısının
kullanımı yaygındır. Romanya Dobruca Türklerinden derlenen “Edege Batır” masalında
geçen; “dokuz oğul sahibi olma” [=Toktamış Han’ın dokuz oğlu vardır], “dokuz hatırlı
kişinin dokuz oğluyla yola gitme”, “dokuz başlı bir kuyruklu yılan”, “dokuz başlı yılanın dokuz başını da kesme”, “dokuz kuyruklu bir başlı yılan” (Mahmut vd. 1997: 492)
motifleri ile “Bır Akıllı Köse Men Dokız Akılsız Köse” masalında geçen“dokuz akılsız
köse”, “dokuz sandık (Mahmut vd. 1997: 461) motifleri, masallarda da dokuz sayısının simge olarak kullanıldığını gösterir. Sözgelimi; “dokuz oğul sahibi olma” motifinin
kökleri kamlık inanışına dayanır. Bilindiği gibi, Altay kamlığında / şamanlığında Tanrı
Ülgen’in dokuz oğlu ve dokuz kızı vardır. Kötülüğün simgesi olan Erlik Han’ın da aynı
biçimde dokuz kızı ile dokuz oğlu vardır.
Diğer örnekler de incelendiğinde dokuzun mitolojik bir sayı olarak hangi anlamlarda kullanıldığı daha iyi anlaşılacaktır.
“Balam Seni Kim Şakırdı” oyununda;
“-A balam seniñ börkiñ kayda?
-Şüyge ildim aytaman
Üyken toyda oynap- külüp
Tokız alıp kaytaman
Ölmem men, ölmem men
Ölsem mında kelmem men” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 66)
“Şıñlar”da: “Ayırmaga istiyler tırnaknı tenden / Dünya dokız türlense, ayrılmam
senden” [=Ayırmak istiyorlar tırnağı tenden / Dünya dokuz dönse ayrılmam senden]
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 189).
“Atalar Sözleri”nde; “Dogrı aytkannı dokız köyden kuganlar” [=Doğru konuşanı
dokuz köyden kovmuşlar] (Mahmut vd. 1997: 162).
“Dokız cutkın bir konış” [=Dokuz yutkun (=düşün) bir konuş] (Mahmut vd. 1997:
163)
“Dokız ulum bolganşı, osrak kartım sav bolsın” [=Dokuz oğlum olacağına felçli bir
ihtiyar eşim olsun] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 299; Mahmut vd. 1997: 162).
“Dokız kün şalışkan onuncı kün bay bolır” [=Dokuz gün çalışan onuncu gün
zengin olur] (Mahmut vd. 1997: 162)
“Dokız dereden on suv ketirir” [=Dokuz dereden on su getirir] (Ahmet- Naci Cafer
Ali 1996: 299).
“Dokız günlik ömirge, on günlik azık kerek” [=Dokuz günlük ömüre on günlük azık
gerek] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 299).
“Ökizniñ karnı dokızdır” [=Öküzün karnı dokuzdur] (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996:
299).
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V. KIRK SAYISI
“Büyük sayılar arasında en büyüleyici sayı” (Schimmel 2000: 265) olarak kullanılan kırk, “hazırlama ve tamamlama” sayısıdır. Yuvarlak sayı olarak da kullanılır.
Sözgelimi; kırk yaşına yaklaşma / ulaşma sonucu olgunlaşma bu sayının “hazırlama ve
tamamlama” özelliğini gösterir.
Romanya Dobruca Türklerinden derlenen sözlü Türk edebiyatı ürünlerinden yalnızca masallar incelendiğinde bile kırk sayısı ile ilgili kullanımların tesadüfen olmadığı ve
mitolojik dönemden günümüze ulaşan simgelik anlamlar taşıdığı anlaşılmaktadır. Masallarda; “kırk gün mühlet” [Avcı Mehmet] (Mahmut vd. 1997: 446), “kırk caş/genç”
[Avcı Mehmet] (Mahmut vd. 1997: 446), “kırk güzel kız” [Avcı Mehmet] (Mahmut vd.
1997: 446), “kırk kuvvetli kişi” [Avcı Mehmet ve Ayuv Kulak Batır] (Mahmut vd. 1997:
450 ve 452), “kırk başlı ajdaha /ejderha” [Ayuv Kulak Batır] (Mahmut vd. 1997: 458),
“kırk başlı ejderhanın kırkıncı başını kesmeme” [Ayuv Kulak Batır] (Mahmut vd. 1997:
459), “kırk oklu bir yay” [Cantemir Batır] (Mahmut vd. 1997: 466), “kırk gün kırk
gece düğün” [Cantemir Batır] (Mahmut vd. 1997: 469), “kırk katır / kırk satır ceza”
[Dilber] (Mahmut vd. 1997: 472), “kırk gün yas tutma” [Dünya Güzeli] (Mahmut vd.
1997: 477), “kırk kişinin başını yeme/ kırk kişiyi öldürme” [Edege Batır] (Mahmut vd.
1997: 481), “kırk yiğit”, “kırk hayvan” [Edege Batır] (Mahmut vd. 1997: 481), “kırk
muhafızdan biri olma” [Edege Batır] (Mahmut vd. 1997: 489), “kırk gün göl kenarında
kalma” [Edege Batır] (Mahmut vd. 1997: 489), “kırklar ile namaz kılma” [Edege Batır]
(Mahmut vd. 1997: 489), “kırkıncı gün kırkların dua etmesi” [Edege Batır] (Mahmut vd.
1997: 489), “kırk gün kırk gece uyuma”, “kırk bekçiyi suya gönderme” [Edege Batır]
(Mahmut vd. 1997: 490), vd. gibi motifler çokça görülür.
Romanya sözlü Türk edebiyatı ürünlerinden “cırla”da, “maneler”de, “şıñlar”da,
“tapmaşalar”da ve “atalar sözleri”nde de kırkın “hazırlama ve tamamlama” sayısı olduğunu gösteren örnekler yanında yuvarlak sayı olarak kullanıldığı da anlaşılmaktadır.
Sözgelimi; “Avdarıl Şatır (Kaytarma)” “cır”ında; “Beş kün bolgan dünyanı kırk etiyik,
alay / Oynayık ta küliyik, zevk etiyik, alay” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 63)
“Maneler”de; “Merdivenim kırk ayak/ Kırkına urdum tayak / Bu saba seni kördim/
Ne el tuta ne ayak” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 143; Mahmut vd. 1997: 298).
“Oynatma maga kaşıñ / Kırka yaklaşkan yaşıñ / Men yigrim yaşındaman / Pişirmem
senin aşıñ” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 144).
“Şıñlar”da; “Dünya degen merdiven kırk basamak / Oynap külüp dünyada zevk
yasamak” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 227).
“Tapmaşa Şıñlar”da; “Bügün tuvgan bir bala, kırkına cetmiy / Öldi desem canı bar,
dünyadan ketmiy” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 231).
Cevabı: “Onbeş onıñ yarısı otızdan kaytar / manasın bilgen cigit Ay der de aytar”
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 231).
“Cennet cehennem arası kırk tarama / Menden sonra dost tutup zevk arama” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 241).
“Atalar Sözleri”nde; “Ber kırknı, al börkni” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 285).
“Ber kızıñnı kırcımanga, kırk aylansın başında” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996:
285).
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“Bir kişi kırk kişini azdırır” [=Bir kişi kırk kişiyi azdırır] (Ahmet- Naci Cafer Ali
1996: 287; Mahmut vd. 1997: 158)
“Bir yamannıñ kırk iygige belâsı cugar / bolır” [=Bir kötünün kırk iyiye belâsı olur]
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 288; Mahmut vd. 1997: 159)
“Bir filcan kaveniñ, kırk cıl hatiri bar” [=Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var]
(Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 287).
“Kırk devege bir eşek” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 321).
“Kırk gün taban eti, bir gün av eti” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 321).
“Kırkından son azgannı teneşir temizler” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 321).
“Kırk şapkanga, bir kapkan” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 321).
“Kırk cıl kırgın bolsa da eceli cetken ölir” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 321).
“Kırk yılda bir avrat sözin dinlemeli” (Ahmet- Naci Cafer Ali 1996: 321).
“Biz kırk kişimiz, bir birimizni bilirmiz” [=Biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz]
(Mahmut vd. 1997: 159)
Bir atım bar, kırk araba toban aşay [=Bir atım var, kırk araba saman yer] (senek=çatal)
(Mahmut vd. 1997: 191)
SONUÇ
İnsanoğlu, mitolojik dönemlerde kendisini ve çevresini tanımaya, gördüklerini yorumlamaya çalışmıştır. Bu yorumlar sırasında sayılardan da yararlanılmış, bazı sayıların
kutlu oldukları düşünülmüştür. Mitolojik dönemden günümüze kadar, değişik medeniyetler kuran insanoğlu, kutlu kabul edilen sayılarla ilgili kabul ve inanışları da dilden
dile, nesilden nesile aktarmış, edebiyat ürünlerinde bu sayıları motif olarak kullanmışlardır. Romanya’da yaşayan Tatar Türklerinin sözlü edebiyat ürünleri de sayılar yönünden oldukça zengindir. İncelemede kullanılan sözlü Türk edebiyatı ürünlerinde geçen
sayıların mitolojik kökenleri olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle üç, dört, beş, altı, yedi,
dokuz ve kırk sayılarının sayı simgeciliği açısından da zengin örnekleri tespit edilmektedir (Schimmel 2000, Durbilmez 2007b: 177-190, Durbilmez 2008:340-352). Romanya
Sözlü Türk edebiyatı ürünlerinde geçen sayı kullanımları büyük ölçüde Türk mitolojisine uzanmakla birlikte, simge olarak kullanılan sayıların bir kısmının da zamanla İslâm
dininden kaynaklanan kabullere, inanışlara dayandığı tespit edilmektedir.
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Özet

İnsanoğlu, mitolojik dönemlerde kendisini ve çevresini tanımaya, gördüklerini yorumlamaya çalışmıştır. Bu yorumlar sırasında sayılardan da yararlanılmış, bazı sayıların kutlu
oldukları düşünülmüştür. Mitolojik dönemden günümüze kadar, değişik medeniyetler kuran
insanoğlu, kutlu kabul edilen sayılarla ilgili kabul ve inanışları da dilden dile, nesilden nesile
aktarmış, edebiyat ürünlerinde bu sayıları motif olarak kullanmışlardır. Romanya’da yaşayan
Tatar Türklerinin sözlü edebiyat ürünleri de sayılar yönünden oldukça zengindir.
Makalede, Romanya sözlü Türk edebiyatı ürünlerindeki sayıların ortaya çıkarılması ve bu sayıların çözümlenerek mitolojik köklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Romanya’da yaşayan Tatar Türklerinin sözlü edebiyat ürünlerinde 3, 4, 5, 6, 7, 9, 40 sayılarının simgesel özellikler taşıdıkları anlaşılmaktadır. Bu mitolojik sayıların incelenmesi ortak
Türk kültürünün yayılma alanlarının belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Türk mitolojisinden
kaynaklanan kullanımların tespiti yanında, evrensel kültürle ortak özellikler taşıyan unsurların ortaya çıkarılması da hedeflenen amaçlardandır.
Anahtar Sözcükler: Romanya, Tatar Türkleri, sözlü Türk edebiyatı, mitoloji, sayılar,
sayı sembolizmi, sözlü kültür
Abstrackt
Mythological Numbers İn Rumanian Turkic Oral Literature Products
Since mythological times mankind attempted to understand what s/he observed and give
meaning to them. As they evaluated the things around, they made use of numbers, and considered some numbers as “sacred”. Mankind who founded many different civilizations used
this “sacred number tradition” in literature and passed it onto next generations. Tatar Turks,
living in Rumania, has a rich oral tradition that harbours sacred number tradition.
This article aims to reveal the sacred numbers in Rumanian oral tradition and their
mythological roots and their function in the culture. It has been understood that 3, 4, 5, 6,
7, 9 and 40 have symbolic meanings in the oral literary products of Tatar Turks living in
Rumania. The examination and evaluation of these numbers will contribute to determine the
extent to which Turkic culture expands. In addition to revealing the usages that stem from
Turkic mythology, revealing some common aspects with universal culture is also within the
objective of this paper.
Key Words: Rumania, Turkic Tatars, oral Turkish literature, mythology, numbers, numerical symbolism, oral culture
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