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Özet
Sayıların insan hayatını kolaylaştırdığı ve çeşitlendirdiği muhakkaktır.
Genel kanı olarak 5 ya da 10 parmaktan türetildiği tahmin edilen sayılar,
tarihin ilk çağlarından beri toplumların hayatında çok önemli bir yere
sahip olmuştur. Her medeniyet kendine özgü işaretlerle kendi sayılarını
ve bunlara bağlı sistemleri geliştirip kullanmıştır. Sayılar, zamanla
matematiğin dışında diğer bilim dallarına, dine, sanata ve edebiyata da
sirayet etmiştir. Tüm dinlerde olduğu gibi İslâm’da özellikle de tasavvufî
çevrelerde bazı sayılar, diğerlerine nazaran ön plana çıkmıştır. Kimi
zaman sanatçılar, her bir sayıyı bir metafora karşılık gelecek şekilde
kullanmışlardır. XIII. yüzyılda yaşamış bir sufi olan Yûnus Emre de bu
metaforları eserlerinde sıkça kullanan şairlerdendir.
Risâletü’n-Nushiyye ve Dîvân adında iki önemli esere sahip Yûnus Emre,
Türkçenin ve Türk edebiyatının önemli kilometre taşlarından biri kabul
edilmektedir. Onun metinleri, içinde geçen sayılar bakımından oldukça
zengindir. Bunlar, sıradan karşılıklardan ziyade özel anlamlar ifade
etmektedir. Sayıların çeşitliliği ve taşıdığı değerler, Yunus Emre’nin iyi bir
öğrenim gördüğünün ve zamanının bilimlerini öğrendiğinin bir göstergesi
sayılmalıdır.
Bu makalede Fatih Nüshası dikkate alınarak Yunus Emre metinlerinde
geçen sayılar tespit edilecek, bunların anlamları ve gösterdiği özellikler
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Semantik,
Nushiyye, Yunus Emre Divanı.
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NUMBERS IN THE WORKS OF YUNUS EMRE
Abstract
It is certain that the numbers facilitate and diversify human life. The
numbers that are supposed to be derived from 5 or 10 fingers as a
general consensus have had a crucial place in the lives of societies since
the early ages of history. Each civilization has developed and used its
own numbers and systems connected to it with specific signs. Numbers
gradually spread to other branches of science, religion, art and literature
outside mathematics. As in all religions, some numbers in Islam,
especially in sufi circles, have come to the fore compared to others.
Sometimes artists used each of the numbers to correspond to a
metaphor. Yunus Emre, a sufi who lived in the 13th century is a poet
who frequently uses these metaphors in his works.
Yunus Emre, who has two important pieces on the name of Risaletun
Nushiyye and Divan is accepted one of the important milestones of
Turkish and Turkish literature. His texts are quite rich in terms of the
numbers. They represent far more special meanings than casual
encounters. The diversity of the numbers and the tangible values are
seen as a sign that Yunus Emre has a good learning and learned the
sciences of his time.
In this article which is taken into consideration the Fatih Copy, the
numbers mentioned in the texts of Yunus Emre will be determined and
their meanings and properties will be examined.
Key Words: Semantic, Numbers, Yunus Emre, Risaletun Nushiyye,
Divan by Yunus Emre.

GİRİŞ
Sayıların düzene duyulan ihtiyaçtan ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Ancak bugünkü
genelgeçer düĢünsel sistemlere göre evrenin geçmiĢ ile gelecek arasındaki varoluĢ dilinin
sayılar olduğu bir gerçektir. Çünkü teklik ve çokluk kavramlarının ifadesi sayıları oluĢturur.
Biz insanlar için aynı ve farklı türden nesnelerin varoluĢu ve çoklukları sayma fikrini de
beraberinde getirmiĢtir.
Çok eski zamanlardan beri çeĢitli toplum ve kültürlerde birbirinden farklı sayı sistemleri
kullanılmıĢtır. Örneğin Sümerler çeĢitli Ģekillerdeki kertikleri, Ġnkalar renkli düğümleri,
Çinliler çeĢitli çizgileri olan imleri ve abaküsü, Mısır uygarlığı resimleri, Girit ve Hitit
krallıkları hiyeroglif sayısal gösterimini, Fenikeliler ve Romalılar ilkel sayı formlarını
kullanmıĢlardır (Schimmel, 2011: 15-16; Corry, 2017:39-48; Küçük, 2009: 374). Mayalardan,
Eski Hint‟ten, Mısır ve Mezapotamya uygarlıklarından günümüze kadarki süreçte evrim
geçirdiklerini gözlemlediğimiz sayılar, uygulanabilirlik özellikleri dolayısıyla bilimsel olsun
olmasın hayatın her alanında ölçme ve değerlendirmenin temel unsuru olarak kullanılmıĢ,
geliĢme ve geliĢtirmenin temel aracı olmuĢtur. Çünkü en basit teklik ve çokluk ifadelerinden
en karmaĢık problemlere kadar her Ģey doğanın simgesel dili olan sayılarla ilgilidir.
TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2018, Yıl 6, Sayı: 15
Issn: 2147-8872

- 271 -

Vasfi Babacan

www.turukdergisi.com

Sayıların metaforlar dünyasına giriĢi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Masallarda,
destanlarda, mitolojide, ilkel inançlarda, çeĢitli hikayelerde daha pek çok dilsel üründe
sayıların varlığı, onlara yüklenmiĢ özel anlamlarla kendisini göstermektedir. Din, edebiyat ve
felsefede özenle seçilmiĢ bazı sayıların taĢıdıkları derin anlamlar dolayısıyla diğerlerinden
daha fazla rağbet görmüĢ olması, zamanla sayı metafiziğini ve gizemciliğini ortaya
çıkarmıĢtır.
Sayılarla ilgili ilk sistemli ve çarpıcı açıklamalar, MÖ. VI. yüzyılın ilk yarısında
Samos‟ta doğan ve iyi bir öğrenim gördükten sonra bir söylentiye göre Fenike‟yi, Mısır‟ı,
Babil‟i gezerek orada Doğu‟nun ilahiyat sahasındaki düĢüncelerini, matematiğini ve
geometrisini öğrenen Pythagoras (Pisagor) tarafından yapılmıĢtır. Pythagoras ile onun
takipçilerinin dikkatlerini çeken ve üzerinde durdukları Ģey, maddede maddî olmayandır;
âleme egemen olan düzendir; evrende varolan karĢıt unsurların birbirleri arasında
gösterdikleri uygunluk, âhenktir ve her Ģeyin temelinde bulunan matematiksel iliĢkilerdir. ġu
halde sayı, âlemin prensibi ve özüdür; eĢya da sayıların duyulur hale gelmiĢ Ģeklinden
ibarettir. Her varlık bir sayıyı gösterir ve bilimin son gayesi, bu varlıkların her birinin karĢılığı
olan sayıyı bulmaktır. Sayıların ve dolayısıyla varlıkların sonsuz dizisi “bir”den çıkar. Eğer
sayı, eĢyanın özü ise sayının özü de “bir”dir (Weber, 1998: 25). Yahudi, Hristiyan ve Ġslami
kürede sayılara ve sayıların özelliklerine duyulan ilgi Pythagorasçıların hazırladıkları bu
temele dayanmaktadır. Pythagoras ile onun takipçilerinin düĢünceleri dinsel, edebi ve hatta
büyüsel çalıĢmaları da etkilemiĢtir. Her Ģeyin özünü sayılarla açıklayan Pythagorasçılara göre
dünyanın evrimi sayıların evrimine paraleldir; “bir”den sayı, sayıdan da bütün gök, bütün
evren ortaya çıkmıĢtır (Schimmel, 2011: 21-22).
Platon (MÖ. V. yüzyıl), Pythagorasçıları eleĢtirmesine rağmen sayıların âlemin sırlarını
çözecek belli anahtarlar içerdiğini kabul etmiĢtir (Schimmel, 2011: 26). Ammonios Sakkas‟ın
öğrencisi olan Plotinus (MÖ. III. yüzyıl) ise Tanrısal birlikte sayı diye hiçbir Ģey olmadığını
söyler. Sayı birliği; ikiyi, üçü vb. gerektirdiği halde, Tanrısal birlik sonsuza eĢittir ve her Ģeyi
içermektedir. Tanrısal birlik, sayı birliği gibi sonu olmayan kesirler halinde bölünemez.
(Weber, 1998: 111) Ona göre Tanrı‟nın taĢması (südur) ise geri kalan her Ģeyi oluĢturmuĢtur.
Onun bu noktada Pythagorasçı gelenekle paralel düĢündüğü anlaĢılmaktadır.
Ġbrani dili ile yazılmıĢ en eski felsefî eserlerden olan “Sepher Yetzirah”ta (YaratılıĢ
Kitabı) evrenin, Ġbrani alfabesinin 22 harfi ile “sefirot” adı verilen 10 ilahi rakamdan
yaratıldığı anlatılmaktadır. Buna göre Tanrı, 22 harf aracılığıyla onlara bir biçim ve suret
vererek, onları birbirine karıĢtırarak ve değiĢik yollarla kombine ederek yaratılmıĢ ve
gelecekte yaratılacak olan her Ģeyin nefsini oluĢturmuĢtur. Bu aynı harfler üzerine “kutsal
olan”, “yüksek ve kutsal ad”ı temellendirmiĢtir (Abelson, 2012: 72).
Ġslami gelenekte Ġhvân-ı Safâ cemiyetinin sayılara çok büyük önem verdiği, tezlerini
oluĢturmada Pythagorasçılar ile Plotinus‟un sayılarla ilgili görüĢlerini kullandıkları
görülmektedir. X. yüzyılda çeĢitli bilimlerle ilgili 52 risale bıraktıkları bilinen Ġhvân-ı Safâ,
matematiğin bir bölümü olarak gördükleri aritmetiği, sayıların özelliklerini inceleyen ve
Pythagoras ile Nikomakhus‟un belirttiği gibi yaratılmıĢların iç gerçekliğiyle iliĢkili olarak
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sayılara karĢılık gelen anlamları araĢtıran bir ilim olarak tanımlarlar. Ġhvân-ı Safâ‟ya göre
bütün varlık ve tefekkürün mutlak prensibi “bir” sayısıdır. Sayılar ilmi (ilmü‟l-aded), bu
sebeple felsefenin baĢında, ortasında ve sonunda yer alır. Dolayısıyla tabiatın üstünde yer alan
ve varlıkların prensibi olan bir bilim olarak tevhidi anlamaya ileten bir yoldur. Ġhvân-ı Safâ
felsefesinde sayılarda ilahi sırlar çıkartılır ve onlara mistik anlamlar verilir (Çetinkaya, 2008:
47-62).
Ġslami dünyada sayılara olan ilginin bir nedeni de alfabedeki harflerin sayıları temsil
etmesi esasına dayanmasının pratikliği ve çekiciliğidir. Daha önce Hintlilerde, Mısır‟da,
Yunanistan‟ın ilk zamanlarında ve Ġbranilerde kullanılan bu yöntem, Araplar tarafından da
kullanılmıĢtır. Harflerin Sami dilleri esasınca dizilmesini izleyen Arap alfabesine “ebced”
denilmektedir. Harfler ve sayılar arasında yer değiĢtirebilme olanağı, gizemci Müslümanlar
tarafından Kur‟an yorumlarında, kehanetlerde özellikle de Ģiirde ebcedin yerinde kullanımıyla
ince iĢlemlerin yapılmasını sağlamıĢtır (Schimmel, 2011: 15-29). Ġhvân-ı Safâ cemiyetinden
baĢka Sehl b. Harun, Hallac-ı Mansur, Ġbnü‟l Arabi gibi Ġslam bilginleri de harflerle sayısal
semboller arasındaki iliĢkiyi dikkat çekici bulmuĢlar ve bu konuda görüĢler ileri sürmüĢlerdir
(Usluer, 2009: 117).
Sayı sembolizmi, Ġslam felsefesi olan tasavvufta kendine özel bir yer edinmiĢtir. Esasen
tasavvuf öğretileri oluĢturulurken 1,2,3,4,5,7,9,11,40,100… gibi sayılar gerek adap ve erkanın
belirlenmesinde gerekse ritüeller ve tekrarlar açısından önem atfedilen sayılar olarak
belirlenmiĢtir. Tasavvuf mensupları, düĢünürler ve sanatçılar da eserlerini oluĢtururken ebced
dahil olmak üzere bu sayısal sembolleri kullanmıĢlar, hatta yer yer sayıların gizemine
göndermeler yapmıĢlardır. Yazdıkları birçok eserde sayıları özel anlamlar taĢıyacak Ģekilde
bazen de çok yönlü olarak kullanmayı bilmiĢlerdir. Örneğin tasavvufun vahdet-i vücûd
felsefesini sistemleĢtiren Ġbnü‟l-Arabî‟nin Fusûsu’l-Hikem adlı eserini, her biri bir
peygamberin hikmetine tahsis ederek 27 bölüm halinde düzenlediği bilinmektedir.
Edebî eserlerde yazarların kullandıkları semboller, dıĢa vurulamayan duygulara ıĢık
tutmuĢ; insanların iç dünyasındaki parçalanmalar, sembollerle daha açık bir Ģekilde
yansıtılmıĢtır. Anlatıcının ya da kahramanın sık sık vurgu yaptığı sayısal ifadeler de doğrudan
ortaya koyulamayan duygu ve düĢünceleri yoğunlaĢtırılmıĢ olarak okuyucuya sunma imkanı
vermiĢtir. Sembol dilinin zenginliğini eserlerinde kullanan yazarlar, bu kaynaktan karakterleri
tanıtmak, tema, zaman ve mekân gibi unsurlara açıklık kazandırmak ve anlatımı etkili kılmak
için yararlanmıĢlardır (Yılmaz, 2011: 45-51).
Sayısal sembolleri eserlerinde çok verimli bir Ģekilde kullananlardan birisi de tasavvuf
geleneğinin güçlü Ģairlerinden olan Yûnus Emre‟dir. XIII. yüzyılın II. yarısı ile XIV. yüzyılın
ilk çeyreğinde yaĢayan Yûnus Emre Ģüphesiz Türk edebiyatının en önemli edebî
Ģahsiyetlerinden ve Türk sufiliğinin baĢlıca temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Yûnus Emre‟ye ait Ģu an için elimizde iki önemli eser bulunmaktadır. Bunlardan biri
“Risâletü’n-Nushiyye”, diğeri de “Dîvân”dır (Babacan, 2017: 103). Adı “Dîvân-ı Yûnus
Emre” olan Fatih nüshasının içinde Risâletü’n-Nushiyye de yer almaktadır. Bu nüsha,
Abdülbaki Gölpınarlı ve Faruk Kadri TimurtaĢ gibi araĢtırmacılara göre Yûnus‟un en eski, en
bilinen ve en doğru nüshalarından biri olarak kabul görmektedir. Nüshanın 2r-54v arası çeĢitli
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semboller vasıtasıyla tasavvufi öğretilerin anlatıldığı Risâletü’n-Nushiyye mesnevisi, 56r210v arasını da vahdet-i vücûd ve lirizmin hakim olduğu Dîvân‟daki Ģiirler oluĢturmaktadır
(Babacan, 2017: 257-448). ġimdiye kadar Yûnus Emre‟nin eserleri çeĢitli açılardan
incelenmiĢ ve bu çalıĢmalardan önemli sonuçlar elde edilmiĢtir. ÇeĢitli sempozyumlarda bu
eserlerdeki sayılara bir nebze olsun değinilmeye çalıĢılsa bile (Ayan, 1994: 17-31;Çukurlu,
2010: 165-179) bunların anlamları da dikkate alınmak suretiyle tamamına nüfuz eden
kapsamlı ve titiz bir çalıĢma henüz yapılmamıĢtır.
Yûnus Emre, sayı sembolizmini eserlerine ustalıkla yerleĢtirmiĢ bir sufi Ģairdir. Onun
eserlerinde kullandığı sayıların çokluğu, çeĢitliliği ve metaforsal anlamlarla yüklü olması bu
çalıĢmanın yapılmasına esas teĢkil etmektedir. Yûnus, metinlerinde sayıları tasavvuf
dinamiklerine uygun Ģekilde kullanmıĢtır. Örneğin kimi kullanımlarda bir sayısını “Tek ve
Mutlak” olanı ifade edecek Ģekilde kullanırken, iki sayısını bazı kullanımlarda “bölünmenin
ve ayrıĢmanın sayısı” olarak kullanmıĢtır.
Yûnus Emre’nin Eserlerinde Geçen Sayılar
bir (1):
Bütün dinsel geleneklerde bir sayısının özel bir önemi vardır. Bir; bir ikincisi olmayan
ilahinin, kutuplaĢmamıĢ varoluĢun simgesidir. Bu yüzden bütünlüğü ve birliği kapsar ve
yaratılmıĢlığın ötesinde kendi içine dönüktür (Schimmel, 2011: 51-52). Ġslâm geleneğinde bir,
ikinci bir müstakil varlık kabul etmeksizin “Allah‟tan baĢka tanrı yoktur.” düĢüncesinin
temellendirdiği, Allah‟ın mutlak ve sonsuz varlığının birliğini simgeleyen kusursuz sayıdır.
Ayrıca zıddı olmayan bir, Allah adının ilk harfi olan “elif”in ebced hesabındaki karĢılığıdır.
Ġlkçağ Yunan felsefesinin son büyük akımı olan Yeni Eflatuncu felsefenin temsilcileri
bir sayısını “Mutlak Varlık”la eĢdeğer olarak kullanmıĢlardır. Plotinus‟un varlık felsefesi,
âlemin “Bir” veya “Tanrı” olarak adlandırılan bir Ģeyden çıktığı, bu Ģeyin veya ilkenin
kendini üç farklı aĢamada ortaya koyduğu tezine dayanmaktadır. Plotinus, varolan tek ve
biricik Ģeyin Tanrı olduğunu söyler. Geri kalan her Ģey, Tanrı‟nın taĢmasından (südur, feyz)
baĢka bir Ģey değildir. Her varlığın, özün ve akılsallığın üzerinde olan 1/Ġyi/Tanrı, evrenin
merkezidir; erdemin ebedi kaynağı ve ilahi aĢkın kökenidir (Bal, 2009: 91; Arslan, 2010: 7990).
Tasavvuf düĢüncesinde bir, “ben” deme hakkına sahip “Tek Varlık”ın sayısıdır. Çünkü
bu düĢünceye göre yalnızca Tanrı, kendi birliğine Ģahadet edebilir (Schimmel, 2004: 113). En
koyu sufiler bunu, arayanın ilahi olanda tamamen yok olmasından sonra Tanrı‟nın kendisinin,
kendi ağzından, kendi birlik inancını konuĢtuğu Ģeklinde formüle etmiĢlerdir. Böylece
görünüĢte Tanrı‟ya karĢıt olan olumsuz ilke bile en sonunda iptal olur ya da “birlik”le
bütünleĢir (Schimmel, 2011: 52-53).
Sayıların baĢlangıcı ve temeli olan bir, Yûnus Emre‟nin eserlerinde en fazla kullanılan
sayı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Risâletü’n-Nushiyye‟de 61, Divan‟da 325 olmak üzere
toplamda 386 defa kullanılmıĢtır. Her iki eserde bir sayısının belirsizlik sıfatı Ģeklinde
kullanımının daha yaygın olduğu görülmektedir.
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Yûnus Emre‟de “vahdet-i vücûd” metafiziğinin en güzel Ģekilde anlatımı, bir sayısının
sıkça kullanılmasıyla kendisini göstermiĢtir. Vahdet-i vücûd demek, hakiki varlığın tek olması
ve eĢyanın varlığının aslında Hakk‟ın eĢya Ģeklindeki tecellisi olmasıdır. Allah‟ın ve onun
tekliğinin ifadesi olan bir, “birlik, birliktelik, bir olma hâli, teklik, vahdaniyet, ahadiyet”
anlamlarına gelecek Ģekilde Risâletü’n-Nushiyye‟de 3, Dîvân‟da 23 defa geçmektedir:
138v1 gāh birlik içre birlik eyleyem ol birile
geh dönem deryā olam ḳaṭre olam ῾ummān olam
167r6 ῾ayne‟l-yaḳīn görüpdür yūnus mecnūn olupdur
167v1 birile bir olupdur ḥaḳḳe‟l-yaḳīn içinde
169v3 on sekiz biŋ ῾ālem ḫalḳı cümlesi bir içinde
kimse yoḳ birden artuḳ söylenür dil içinde
Ġsa peygamber, mucize olarak bir kadından (Meryem) babasız olarak doğmuĢtur.
Kur‟an-ı Kerim‟e göre Ġsa, Cebrâil‟in Meryem‟e üflediği ruhtur. Bu nedenle neye dokunsa
ona can verir, ölüleri diriltir. Yûnus, “vahdet-i vücûd” düĢüncesini iĢlediği bir Ģiirinde bu
kıssadan yararlanmıĢtır:
133v3 ῾īsā oldum ḳudretden bahānem bir ῾avratdan
῾ināyet oldı ḥaḳḳ‟dan ölü dirgürüp geldüm
Bir sayısı; metinde “vahdaniyet, birliktelik” anlamının yanı sıra “aynılık, benzerlik ve
eĢitlik” gibi kavramları barındıracak Ģekilde de kullanılmıĢtır. Örneğin bütün yaratılmıĢlara
“bir” gözüyle bakmayan Ģeriatın evliyası olsa bile hakikat makamında asidir. Yûnus‟a göre
bütün insanlar dil, din, ırk, statü farkı gözetilmeksizin eĢittir. Ġnsanların değeri giydikleri
kıyafetleriyle de ölçülmemelidir:
70r7

cümle yaradılmıĢa bir gözile baḳmayan

70v1 Ģer῾üŋ evliyāsıysa ḥaḳīḳatde ῾āṣīdür
152r4 ḥaḳḳ naẓar ḳılduġı cāna bir gözile baḳmaḳ gerek
aŋa kim ol naẓar ḳıla ben anı nice yėreyin
184v4 ḳamusın bir gör kem-terin er gör
alıḳ (alçak) görmegil palās geyeni
Yûnus, dört kutsal kitabın manasının bir elifte belirdiğini söyler. Arap alfabesinin ilk
harfi olan elif, ilmin baĢlangıcını ve ilmi iĢaret ettiği gibi Cenâb-ı Hakk‟ın zâtı, mutlak tekliği
ve birliğini de gösterir. Elif, bir sayısının bütün sayılara yayılması gibi bütün mahreçlere
yayılır:
119r6 dört kitābuŋ ma῾nāsı bellüdür bir elifde
bī dėdürmegil baŋa ben bu yoldan azaram

TÜRÜK
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2018, Yıl 6, Sayı: 15
Issn: 2147-8872

- 275 -

Vasfi Babacan

www.turukdergisi.com

Yûnus Emre‟nin “Yedi Kapılı Hak ġehri”ni anlattığı Ģiirinde, bu Ģehrin birinci
kapısında bir kiĢi bulunmaktadır. Ġsmail Hakkı Bursavî‟nin Ģerhine göre birinci mertebedeki
kiĢi nefs-i emmâredir. Hak Ģehrinin altıncı kapısında da bir huri oturmaktadır. “Bursavî‟nin
Ģerhine göre altıncı kapıdaki bir hûrî ilimdir” (Kayaer, 2010: 220). Bunun da terki
gerekmektedir:
148r2 evvelki ḳapusında bir kiĢi olur anda
saŋa aydur selīm ol sen miskīnlik bulasın
148v2 altıncı ḳapusında bir ḥūrī oturur anda
saŋa aydur gel berü olmasun kim varasın
Nefs, öteden beri Allah‟a asidir. Onun değeri ise bir urgandır; yani nefs öldürülmelidir.
Yûnus Emre‟ye göre dünyayı ve nefsinin isteklerini terk eden kiĢinin imanı kuvvetlenir,
canına rahmet saçılır. Bütün ilim ve amellerin bir terk kadar değeri yoktur. Aynı Ģekilde
dünya nimetlerini terk etmeyenin de bir yaprak kadar bile değeri yoktur:
6r2

ḳadīmden nefsdür sulṭāna ῾āṣī
bir urġandur hemān anuŋ bahāsı

40r5

ḳamu ῾ilm ü ῾amel bir terke degmez
ki terki olmayan bir berke degmez

Erenler yolu inceden incedir; yani hassas dengeler üzerine kurulu, titizlik ve nezaket
esasına dayalıdır. Yûnus, bunu Süleyman peygamberin yolunun bir karınca tarafından
kesilmesi örneğiyle anlatır. Rivayete göre Süleyman peygamber bir gün sefere çıkarken
karınca beyinin diğer karıncalara: “Kaçınız! Süleyman sizi ezmesin!” dediğini duydu. Bunun
üzerine Süleyman peygamber gülümseyip karınca beyini yanına davet etti. Ondan öğütler ve
hediye olarak bir çekirge budu aldı. Bu but, Hz. Süleyman‟ın duasıyla bereketlendi ve bütün
ordu doydu. Hatta yarısını karıncaya iade etti (Pala, 2009: 411-412). Bu kıssanın telmih
yoluyla iĢaret edildiği beyit Ģu Ģekildedir:
100v4 cānum erenler yolı inceden inceyimiĢ
süleymān‟a yol kesen Ģol bir ḳarıncayımıĢ
Kur‟an-ı Kerim‟e göre Yahudiler, Ġsa peygamberi öldürmeye kalkınca o gökyüzüne
yükseltilmiĢ, ihanet eden havari çarmıha gerilmiĢtir. Rivayete göre Ġsa‟nın üzerinde dünya
eĢyası olarak bir tas, bir tarak ve bir iğne varmıĢ. Birinin eliyle su içtiğini, bir baĢkasının da
parmaklarıyla sakalını taradığını görünce tası ve tarağı bırakmıĢ. Göğe çıkarıldığı zaman
üzerinde dünya eĢyası olarak bir iğne olduğu için dördüncü kattan ileri geçememiĢtir:
195r2 ol meryem oġlı ῾īṣā durup dosta giderken
Ģol bir yarımca igne ῾īṣāyı yoldan ḳodı
Bunların dıĢında bir sayısı ile ilgili Yûnus Emre‟nin eserlerinde dikkat çeken
özelliklerden bazıları Ģunlardır:
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Yer-gök yaratılmazdan önce Allah bir güher yaratmıĢ ve ona nazar kılmıĢtır. Bunun
üzerine dönen güherden buğu çıkmıĢ ve o buğudan gökyüzünü yaratmıĢtır. Âdem
peygamberin bedeni yaratılmazdan önce dört büyük melekten biri olan Azrail yeryüzüne
inerek oradan bir avuç toprak almıĢtır. Daha sonra dört melek bu toprağı yoğurmuĢ ve bundan
bir peygamber (Hz. Âdem) meydana gelmiĢtir.
Ġnsanın sağ omzunda bir melek, sol omzunda da bir melek bulunmaktadır. Bunlardan
sağ omuzda bulunan, kiĢinin sevaplarını; sol omuzda bulunan da günahlarını yazmaktadır.
Allah, kırk kiĢi olan Ashab-ı Suffa‟ya sabırla kanaati bahĢettiği için kırk kiĢi, bir
gömleğe kanaat etmiĢtir. Rivayete göre kırkından birinin koluna neĢter çalınınca hepsinden
kan akarmıĢ (Gölpınarlı, 2010: 458-459).
Yûnus, derviĢlik denilen Ģeyin acayip bir durak (yurt) olduğunu söyler ki fetva verenler,
derviĢlik beratını okumadıkları için onu bilmezler. Çünkü derviĢlik bambaĢka gizli bir
sayfadır. Hak dostu olmak isteyenlere öğüt veren Yûnus, onların bu dünyada Allah
dostlarından bir ders okumalarını söyler.
Yûnus‟un dünyasında bir sözün bile çok büyük değeri vardır. Ġnsan, sözünü aklının
süzgecinden geçirmeli, çocukça bir söz söylememelidir. Bir söz, insanın iĢlerini yoluna
koyabileceği gibi yüzünü ağartabilir ve bu cihan cehennemini 8 cennete çevirebilir. Ama öyle
bir söz vardır ki insanı Allah katından uzaklaĢtırarak her iki dünyada onun felaketine neden
olabilir.
Dünya ile ilgili benzetmelerde de bir, büyük öneme sahiptir. Örneğin dünya, ağızdaki
bir lokmaya benzetilir ki o çiğnenip yutulacaktır. Bir baĢka yerde dünya, yeĢil ve kızılla
süslenmiĢ bir gelindir. Ġnsan da tıpkı yeni geline bakar gibi dünyaya bakmaktan gözünü
alamaz. Yine dünya, herkesin üzerinden geçmek zorunda olduğu bir köprüye benzer ki
cahiller onu bilmezler. Öyleleri vardır ki dünya için her Ģeylerini feda ederler; ama Hak
yoluna harca dediğinizde bir yufkaya (az bir Ģeye) bile kıyamazlar. Ġnsan, dünyaya bir kez
geldiği gibi bu dünyada yüzyıllar hoĢluğuyla ömür sürse bile sonunda vereceği yine bir
nefestir. Yani bir gün zeval erecek, insanın yüce boyu toprağa girecektir. Azrail, bir yoksul
gibi insanların canlarını almaya açtır. Ölen insan, toprağın altına yensiz bir gömlek ile
gömülür. Bu yüzden insanın bir karıncaya (en ufak iyiliğe) bile ihtiyacı vardır. Yûnus, bir kez
geldiği bu dünyadan ve bir kez vereceği son nefesten kendi arzusuyla vazgeçmektedir. Ona
göre iki âlem, bir bakıĢta bir ateĢten ibarettir. Ġlahi aĢk için dünyayı ve ahireti terk eden kiĢiler
için bugün ve yarının bir önemi yoktur. Cennet ise bir tuzaktır. Cennet için ibadet eden kiĢi de
Hak âĢığı sayılmaz. Yûnus, dünyada aĢksız insanın olmadığını söyler. Her bir insanın bir
nesneye sevgisi vardır. Ġlahi aĢk kadehinden her kim bir yudum içerse bahtiyar olur; artık
onun için bu dünyadaki maddi olan hiçbir Ģeyin değeri kalmamıĢtır.
Yûnus, bir kitap okumuĢtur ki bu, kalemin yazmaya gücünün yetmediği aĢk kitabıdır.
Yedi deniz mürekkep haline getirilse bile bu kitabı yazmaya yetmeyecektir. Dört kitabın
manasını okuyup öğrenen Yûnus, aĢka gelince onun uzun bir hece olduğunu fark eder. Hak
yolunda olan kimsenin bu çabasından ötürü Allah katında “bir pulu” (en ufak çabası) bile
ziyan olmayacaktır.
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Yûnus‟a göre bir gönül ziyareti 100 defa Kâbe‟yi ziyaret etmekten daha yeğdir. Bir kez
kalp kırmak ise, onun düĢüncesine göre 1000 defa hacca gitmek ve 1000 defa din uğruna
savaĢa katılmakla telafi edilebilecek bir davranıĢ değildir.
Bir sayısıyla ilgili tüm bu kullanımları dikkate aldığımızda Yûnus Emre için önem arz
eden sayıların merkezinde bir sayısının olduğu sonucu çıkmaktadır. Çünkü Allah‟ın bir oluĢu
ve kutsal kitaplarında sık sık “birliğini” vurgulaması, dört kitabı okuyup hâsıl ettiğini
söyleyen Yûnus ile vahdet-i vücûd felsefesi mensuplarının düĢünsel dünyasının en hassas
noktasını oluĢturmaktadır. Yûnus‟un bir sayısıyla “Tek ve Mutlak” olana yaptığı
göndermeler, Pythagorasçılar ile Plotinus kaynaklıdır. Onlara göre çokluk (kesret) denilen
âlem, “bir”in (vahdet) yansıması yani açılımıdır. Böylece bir, sayıların ilkesi olduğu için
Yûnus Emre metinlerinde diğer tüm sayılardan tartıĢmasız Ģekilde öne çıkmıĢtır.
iki (2):
Ġslami gelenekte “bir”in sayıların aslı kabul edilmesi nedeniyle ikinin özelliği kesinlikle
ilk sayı olması ve bütün çift sayıların paydası olmasıdır (Çetinkaya, 2008: 68-69). Ġki sayısı
(kesret) çokluk âleminin sayısıdır. Ġlahi yasa, kesret âlemini ikilikler ve zıtlıklar üzerine
kurmuĢtur: YaĢam-ölüm, ıĢık-karanlık, aĢk-nefret…
Ġki; ayrıĢmanın, bölünmenin kimi zaman da çeliĢki veya kutuplaĢmanın sayısıdır.
Risâletü’n-Nushiyye‟de 13, Divan‟da 40 kez kullanılan bu sayının gösterdiği özellikler Ģu
Ģekillerde karĢımıza çıkmaktadır:
Yûnus, eskiden beri insanı ele geçirerek bildiğini okuyan 2 asker baĢı (komutan)
olduğunu söyler. Bunlar hased (kıskançlık) ve hıkd (kin, öç alma) duygularıdır ki bunlardan
uzak durmak gerekir. Buğz (kin, nefret, düĢmanlık) ve gıybet ise insanların ibadetlerden elde
ettikleri sevapları yok ettiği için vazgeçilmesi gereken 2 duygudur. Ġnsanlar, bu duyguları iki
düĢman olarak bellemelidirler. Kim ki kendisine değer vermez ve kendisindeki cevherleri
keĢfetmezse 2 gözü kördür, üstelik varlıksız (yaĢamayan) biridir. Yûnus‟a göre insanlar 2
dilek sahibi olmalarına rağmen bir gönle sahip oldukları için ya maddî ya da manevî
arzularını gerçekleĢtirebileceklerdir. Bu yüzden ikisinden birini seçmek zorundadırlar. Aynı
konuyla ilgili olarak bir baĢka yerde Yûnus, 2 aĢkın ve 2 davanın insandaki bir gönle
sığamayacağından bahseder.
12 hücresi ve 7 kapısı olan insan gönlünde 2 dilber vardır. Bunlar insandaki ruh ve
nefstir. Her ikisi de insanı kendilerine doğru meylettirmeye çalıĢır. Ruh ve nefs baĢka bir
yerde gönül mülkünü almaya çalıĢan 2 sultan olarak geçer ve bunlardan biri Rahmanî biri de
Ģeytanîdir. Tasavvufi gelenekte olduğu gibi Yûnus‟un anlayıĢında da insan vücudu, her zaman
2 güç (ruh ve nefs) arasındaki mücadeleye sahne olmuĢtur.
Mezarda ölünün yanına sorgu melekleri olarak Münker ve Nekîr adında 2 melek
gelecektir. Yine 2 melek, insanın günahlarını ortaya dökecek ve onun boynuna amel defterini
asacaktır.
Yûnus, insan-ı kâmil mertebesindeki Ģeyhinin cemâlini anlattığı bir Ģiirinde onun 2
kaĢını hilâl durumundaki aya, gözlerini 2 çerağa benzetmektedir. ġeyhinin küpeli 2 kulağı ve
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yüzünden yansıyan ilahi nur Yûnus‟ta hayranlık uyandırır. Yûnus, bu durum karĢısında kendi
manevî yetersizliğinin farkına varır ve kendiyle ilgili birtakım Ģüphelere düĢer.
Âlemler, 2 âlem veya 2 cihan olarak adlandırılır. Bunlar dünya ve ahirettir. Ġki âlem
sadece Risâletü’n-Nushiyye‟de bir yerde kullanılmasına rağmen, iki cihan ifadesi Risâletü’nNushiyye‟de 2, Divan‟da 18 olmak üzere toplam 20 defa kullanılmıĢtır:
58r5

ne ėderler ḫān u mānı ya sensüz iki cihānı
iki cihān fėdā saŋa kimsene gümān dutmaya

Hak Ģehrinin ikinci kapısında 2 arslan bulunur. Bu iki arslanla kibir ve gazap sıfatları
kastedilir:
148r3 ikinci ḳapusında iki arslan vardur anda
niçeleri ḳorḳutmıĢ olmasun kim ḳorḳasın
Metinde Zekeriyyâ peygamberin testere ile 2 parçaya bölündüğü söylenmektedir.
Rivayete göre Zekeriyyâ peygamber, düĢmanlarından kaçıp Beyt-i Mukaddes‟te bir kavak
ağacının içine gizlenmiĢ; ancak eteği dıĢta kalmıĢtır. ġeytân da bunu Yahudilere gösterince
onlar da kavak ağacıyla birlikte onu testere ile kesmiĢler (Pala, 2009: 490). Peygamberler
tarihini bilen Yûnus, Zekeriyyâ peygamberin bu kıssasına Ģu beyitte değinmiĢtir:
204r4 zekeriyyā aġaca ṣıġınmaġın
bıçġuyıla iki dildürdüŋ anı
“Can suyu, dirilik suyu, içene ebedi hayat veren çeĢme” anlamına gelen âb-ı hayat
suyunu 2 kiĢinin içtiği söylenir. Bu suyun karanlıklar ülkesinde olduğuna, Hızır ve Ġlyas‟ın bu
çeĢmeden içip ölümsüzlüğe ulaĢtığına inanılır:
208r4 yūnus emre bu dünyede iki kiĢi ḳalur dėrler
meger ḫıżır ilyās ola āb-ı ḥayāt içmiĢ gibi
Dinsel geleneklerde iki; ayrılma, mutlak ilahi birlikten ayrı düĢme anlamına da gelir
(Schimmel, 2011: 57). Ġki sayısı, 4 yerde “ikilik, ayrılık, bölünme, Ģirk” anlamlarında
kullanılmıĢtır. Ġkilik, dinde olduğu gibi tasavvufî anlayıĢta da en büyük günahların baĢı olarak
görülmektedir:
166r6 biriseŋ birlige gel ikiyi bıraḳ elden
bütün ma῾nā bulasın ṣıdḳ u īmān içinde
Son olarak metnimizde iki sayısının deyim içinde “aĢk elinde vücudu iki bükülmek”
olarak kullanıldığını da görmekteyiz. AĢkın ıstırap kılıcı âĢıkların vücutlarını ya parça parça
eder ya da onu iki büklüm bırakır. Deyim, Ģeyhinden ilâhî aĢkı öğrenen derviĢin “aĢkın yakıcı,
hükmedici, terbiye edici etkileriyle Ģekillenip olgunlaĢması” anlamında kullanılmıĢtır
(Babacan, 2017: 869).
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üç (3):
üç sayısı Risâletü’n-Nushiyye‟de 2, Divan‟da 7 yerde geçmektedir. Risâletü’nNushiyye‟nin baĢında yer alan “aklın tarifi” adındaki mensur bölümde Yûnus Emre aklı 3
çeĢide ayırır. Biri dünya tertiplerini bildiren “῾aḳl-ı ma῾āĢ”; diğeri ahiret ahvalini bildiren
“῾aḳl-ı ma῾ād”; üçüncüsü de Allah‟ın marifetini bildiren “῾aḳl-ı küllī”dir. Yûnus, aynı
bölümün devamında imanın 3 türlü olduğunu söyler. Bunlar ῾ilme‟l-yaḳīn, ῾ayne‟l-yaḳīn ve
ḥaḳḳe‟l-yaḳīndir:
3r6

῾aḳl pādiĢāhuŋ ḳadīmlıġı pertevindendür ῾aḳl

3r7

daḫı üç dürlüdür biri ῾aḳl-ı ma῾āĢdur dünyā tertīblerin

3r8

bildürür biri de ῾aḳl-ı ma῾āddur āḫiret aḥvālin bildürür

3v1

biri de ῾aḳl-ı küllīdür allāh te῾ālā ma῾rifetin bildürür īmān

3v2

pādiĢāhuŋ hidāyeti nūrındandur īmān da üç

3v3

dürlüdür biri ῾ilme‟l-yaḳīndür ve biri ῾ayne‟l-yaḳīndür

3v4

ve biri ḥaḳḳe‟l-yaḳīndür ammā ol īmān kim ῾ilme‟l-yaḳīndür

AkĢam namazının farzı 3 rekâttır. Ġnsan ne kadar günahkâr olursa olsun, onun dağ gibi
birikmiĢ günahları bu namazlar sayesinde eriyip yok olacaktır:
108v7 aḫĢam durur üç farīża ṭaġca günāhuŋ eride
109r1 eyü ῾amellerüŋ saŋa Ģem῾ ü çırāġ olsa gerek
Yûnus‟un 4 arkadaĢından 3‟ü ile baĢı hoĢtur, onlarla iyi geçinir; ancak onlardan birine
öfke duymaktadır. Ġyi geçindiği 3 yoldaĢı can, din ve iman; öfkeli olduğu da kendi nefsidir:
124v1 ol dördüŋ birisi cān biri dīn biri īmān
biri nefsümdür düĢmen yolda ṣavaĢup geldüm
Ahirette de 3 kiĢi Allah‟ın cemalini göremeyecektir. Yûnus‟a göre bunlar diŋci (dinbaz;
casus, laf getirip götüren), kovucı (münafık, dedikoducu, müfteri, yalancı), gammaz (laf
taĢıyan, laf yetiĢtiren) olan kiĢilerdir:
162r6 yarın ḥaḳḳ dīdārını görmeyiser üç kiĢi
bir diŋci bir ḳovucı biri ġammāzdur peĢe
Yûnus, vuslat hallerini öğrenmek isteyenlere 7 öğüt vermek ister. Bunlardan dördünü
söyler; fakat üçünü gizler. Bunu ancak kararlı olup halvete girmek isteyenlere söyleyecektir:
164v3 yūnus yedi niĢān dėdi evet üçüni gizledi
anı daḫı dėyüvėrem gelüp ḫalvet ṣoranlara
Üç, aynı zamanda yas süresidir. Ölen kiĢinin ardından 3 gün boyunca oturulup yas
tutulur. Ne yazık ki ölen kiĢinin adı zamanla anılmaz olur:
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176r3 üç güne dek oturalar hep iĢüŋi bitüreler
ol dem dile getüreler ayruḳ kimse aŋmaz ola
Yedi kapısı olan Hak Ģehrinin üçüncü kapısında insana saldıran 3 evren bulunmaktadır.
Buradaki üç evren, 3 ejdehâdır. Üç ejdehâ, Ġsmail Hakkı Bursevî‟nin Ģerhine göre riyâ, hased
ve mal sevgisidir (Kayaer, 2010: 220). Divan‟da Ģu Ģekilde geçmektedir:
148r4 üçünci ḳapusında üç evren vardur anda
saŋa ḥamle ėderler olmasun kim dönesin
Son olarak Yûnus Emre Divanı‟nda “üç buçuk okumak” deyiminin de geçtiğini
belirtmeliyiz. Üç buçuk okumak deyimi “yarım yamalak öğrenim görmek, az buçuk bir Ģeyler
okumak” demektir (Babacan, 2017: 833) ki bu âlimlik için yeterli değildir:
dostdur bizi oḳıyan üstümüzde Ģaḳıyan

89r7

89v1 Ģimdi üç buçuḳ oḳuyan deriŋ tānıĢman
dört/dörd (4):
Kare sayıların ilki ve çift sayıların ikincisi olan dört sayısı, Ġslami gelenekte âlemin
terkibinde tamamen kendi baĢına bir yer iĢgal etmesi sebebiyle önemli görülmektedir. Buna
göre dört sayısı Tanrı eliyle kurgulanmıĢtır ve tabiattaki her Ģey dört grup halinde yaratılmıĢtır
(Çetinkaya, 2008: 70-71).
Risâletü’n-Nushiyye‟de 6, Divan‟da 33 yerde geçmektedir. Bununla ilgili kullanımlar ve
bunların özellikleri Ģu Ģekildedir:
Ġnsanın yapıtaĢını toprak, su, hava ve ateĢ adındaki 4 muhalif nesne oluĢturmaktadır.
Risâletü’n-Nushiyye‟nin baĢ kısmında bu 4 unsurdan insana hangi özelliklerin geçtiği
anlatılmıĢtır. Buna göre toprak ile birlikte insana 4 sıfat gelmiĢtir: Sabır, iyi huy, tevekkül,
mekrümet (yücelik). Su ile birlikte 4 hâl gelmiĢtir: safâ (temizlik), sahâ (cömertlik), lutf
(iyilik) ve visâl (kavuĢma). Hava ile birlikte 4 türlü heves (meyil) gelmiĢtir: kizb (yalan), riyâ,
tizlik (acelecilik), nefs. AteĢ ile birlikte 4 türlü tat gelmiĢtir: Ģehvet, kibir, tama, haset. Dört
unsurdan oluĢan insana cân (ruh) verilmesiyle Ģu 4 huy gelmiĢtir: izzet (Ģeref), vahdet (birlik),
hayâ, âdâb-ı hâl (hâl âdâbı, vahdete ulaĢmanın edepleri).
Dört ile ilgili en bilinen özelliklerin baĢında 4 yön (sağ, sol, ön, arka; kuzey, güney,
doğu, batı) kavramı gelmektedir. Yûnus Emre Divanı‟nda dört yön ifadesi, 4 yan olarak
geçmektedir. Dört yan, “her taraf, her yer” anlamına gelecek Ģekilde 8 yerde kullanılmıĢtır:
66v3 ῾ıĢḳ benligüm iletdi ῾aḳıl dört yaŋa gitdi
yūnus‟a yüki yėtdi bilmeyene az gelür
125v2 geldi ṣalacam ṣarılur dört yaŋa ṣalā vėrilür
il namāzuma dėrilür Allāh saŋa ṣundum elüm
Ġslam‟ın baĢlangıcında “Hulefâ-yı RâĢidun” olarak bilinen 4 halife vardır. Bunların
içinde en olgunları Hz. Ebu Bekir olarak bilinir:
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80v2 ῾ömer ü ῾oŝmān ῾alī, muṣṭafā yārenleri
bu dördinüŋ ulusı ebū bekr-i ṣıddīḳ‟dur
Semavî kitaplar 4 kitap olarak adlandırılır. Dört kitap ifadesi, Divan‟da 8 yerde
geçmektedir. Musa peygambere inen Tevrat, Hz. Davud‟a inen Zebur, Hz. Ġsa‟ya inen Ġncil ve
Hz. Muhammed‟e inen Kur‟ân-ı Kerîm‟dir:
101r3 dört kitābuŋ ma῾nāsın oḳıdum ḥāṣıl ėtdüm
῾ıĢḳa gelincek gördüm bir uzun hėceyimiĢ
Tasavvuf geleneğinde ana caddesi ve ilk kapısı Ģeriat olan toplam 4 kapı vardır. Diğer
kapılar tarikat, marifet ve hakikat kapılarıdır. Her birinin onar makamı bulunduğu kabul
edilmiĢtir. Bunlar Allah‟a ulaĢmanın dört aĢamasıdır. Divan‟da 2 yerde kullanılmıĢtır:
183r4 dervīĢüŋ dört yanında dört ulu ḳapu gerek
ḳancaru baḳarısa gündüz ola gėcesi
Divan‟da bir yerde “Yedi Kapılı Hak ġehri”nin dördüncü kapısında 4 pîr bulunduğu
söylenmektedir. Dört pîr, 4 rehber demektir. Ġsmail Hakkı Bursavî‟nin Ģerhinde Hz.
Ġbrahim‟in 4 kuĢu olarak yorumlanmıĢtır. Bu kuĢlardan tavus ziyneti, karga hırsı, horoz
Ģehveti, güvercin hevâyı temsil eder (Kayaer, 2010: 211):
148r5 dördünci ḳapusında dört pīrler vardur anda
bu söz saŋa rumūzdur gör kim delīl bulasın
Cenaze namazı “dört tekbir namaz” olarak geçer. Bununla insan için artık bu dünyadaki
her Ģey bitirilmiĢtir. Divan‟da bir yerde geçmektedir:
147r3 oġlan gider dānıĢmana ṣalā dur dosta düĢmene
Ģol dört tekbīr namāzıla tamām ḳılam bir gün
Yûnus; 9 arslan, 7 evren ve 4 ejdehâ ile savaĢ eylemektedir. Bunlardan dört ejdehā ile 4
unsur kastedilmiĢtir. Divan‟da bir yerde geçen dört ejdeha; ateĢ, hava, su ve topraktır. Bunlar
insanı ve tüm varlık âlemini meydana getirir ki bunlarla mücadele edilmesi gerekir. Bu
mücadele, yaratılmıĢların gerçekte bir varlığa sahip olmamaları dolayısıyladır; çünkü “Mutlak
Varlık” sadece Allah‟tır:
139r5 bu ṭoḳuz aṣlan yėdi evren ü dörd ejdehā
bunlaruŋla ceng ėdem rüstem olam destān olam
Divan‟ının iki yerinde Yûnus Emre, Âdem peygambere can verilmezden önce onun
toprağının 4 melek tarafından yoğrulduğunu söylemektedir:
186r1 ῾azrā‟īl yėre indi bir avuç ṭopraḳ aldı
dört feriĢte yoġurdı bir peyġām-ber eyledi
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189v5 ṭopraġı ḳudretinden ṣūret ü ḫaṭ baġladı
dört fėriĢte yoġurdı ādem andan eyledi
beş/bėş (5):
BeĢ sayısı Risâletü’n-Nushiyye‟de 2, Divan‟da da 7 yerde geçmektedir. 5, bir elin
parmaklarının toplam sayısıdır ve insan 5 duyu organına sahiptir. 5, doğal insanın toplam
hayat sayısıdır. Risâletü’n-Nushiyye‟nin bir yerinde insan ömrü topu topu 5 günlük olarak
anılmakta, diğer bir yerinde de 5-10 gün gibi kısa bir zaman olarak görülmektedir. Bu yüzden
insan, bu beĢ güne aldanmamalı ve geçici dünyanın süsüne ve eğlencesine dalmamalıdır:
14v5 bu beş günlik ῾ömür bu ḫarca yetmez
ṣaġır mı ḳulaġuŋ niçün iĢitmez
15v5 beş on gün ῾ömür içün gėrü ḳayıḳma
bu fānī dünyenüŋ naḳĢına baḳma
Toprak altına giren insanın elbisesi (kefen) ancak 5 karıĢtır. Allah‟ın buyruğu olan
namaz da 5 vakittir. 5 kiĢi bir araya gelip cemaat oluĢturur:
147r4 beş ḳarıĢ bez durur ṭonum ilan çeyan yėye tenüm
yıl geçe obrıla sinüm unıdılup ḳalam bir gün
108v3 müsülmānam dėyen kiĢi Ģarṭı nedür bilse gerek
teŋri‟nüŋ buyruġın ṭutup beş vaḳt namāz ḳılsa gerek
Yine 7 kapısı olan Hak Ģehrinin beĢinci kapısında 5 ruhban oturmaktadır. Bunlar
insandaki hayal, fikir, akıl, hıfz, fikr kuvvetleridir (Kayaer, 2010: 220):
148r6 beşinci ḳapusında bėş ruhbān vardur anda
148v1 dürlü metā῾lar var ṣatar olmasun kim alasın
yedi/yėdi (7):
Birçok din ve kültürde kutsal sayılardan olan yedi, özelliği itibariyle ilk yetkin sayı
olarak görülmektedir. Bu adı almasında birden sonraki ilk tek sayı (3) ile ikinci çift sayının
toplamı olmasıdır (Çetinkaya, 2008: 73). Risâletü’n-Nushiyye‟de 2, Divan‟da da 24 olmak
üzere toplam 26 defa kullanılmıĢtır.
Doğu Türklerine göre gök 9 kat, Batı Türklerine göre ise 7 kattır. Bunun sebebi Batı
Türklerinin Ġran‟a yakın olmaları ve güneyden tesir almıĢ olmalarındandır. Bunun gibi yer de
7 kattır. Hepsi toplam 14 kat eder. Bu da Ġran mitolojisinin bir özelliğidir (Ögel, 1994: 30).
Yedi kat gök ile; dünyayı merkez tanıyan ve çevresinde sırasıyla dönen Ay, Utarit, Merîh,
GüneĢ, Zühre, MüĢteri ve Zuhal yıldızlarının bulunduğu gökler kastedilmektedir. Sekizinci
katta Kürsî, dokuzuncu katta da ArĢ bulunmaktadır. Yûnus‟un eserlerinde yedi kat gök ve
yedi kat yer ile ilgili kullanımlardan bazıları Ģunlardır:
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152v2 yėdi ḳat yer yaratdı ol gevherüŋ tozından
yėdi ḳat gök yaratdı ol gevherüŋ buġından
18r6

aĢaḳlıḳdur yer ü gögi götüren
yedi ḳat yėrden aĢaġa ṭuran

Yûnus Emre Divanı‟nında 7 deniz ifadesi geçmektedir. Eski coğrafyacılara göre yedi
deniz Ģunlardır: 1. Çin Denizi, 2. Mağrip Denizi (Atlantik Okyanusu), 3. Rum Denizi
(Akdeniz), 4. Karadeniz, 5. Taberiyye Denizi (ġap Denizi), 6. Cürcan Denizi (Hazer Denizi),
7. Harzem Denizi (Fars Denizi) (Gölpınarlı, 2010: 470). Eserde bir yerde Kur‟an‟daki bir
ayete telmihte bulunulacak Ģekilde toplam 3 beyitte yedi deniz ifadesi kullanılmıĢtır:
98r5

ben bir kitāb oḳudum ḳalem yazmadı anı
mürekkeb eylerisem yėtmeye yėdi deŋiz

103r1 yedi deŋiz ü dört ırmaḳ seni mismil eylemeye
çünki iĢüŋ o ḥaḳḳ‟ıla olmadısa ḳalduŋ ıraḳ
152v3 yėdi deŋiz yaratdı ol güher ṭamlasından
ṭaġları muḥkem ḳıldı ol deŋiz köpüginden
Yeryüzünde 7 iklim bulunmaktadır. Yedi iklim “yedi ülke, yedi memleket” demektir.
Eski coğrafyacılara göre dünyanın üstünde insan yaĢayabileceği söylenen dörtte birlik kısmı,
yedi bölüme ayrılmıĢtır: 1. Batıda Berber ve HabeĢ ülkesinden, Yemen‟in güneyinden
Hindistan‟a ve Çin‟e uzanan bölge. Halkı siyah renklidir. 2. Batıda Ġspanya ve Sudan ile Arap
Yarımadası‟nın kuzeyinden, Mekke, Medine ve Tâif‟ten Basra Körfezine varır; Hind ve
Çin‟in ortalarından Doğu Okyanus‟taki adaların ortasına ulaĢır. Halkının rengi, siyaha bakar
esmerdir. 3. Batı illerinin kuzeyinden ve Mısır‟dan geçip Kudüs, ġam, Kûfe Bağdat, Basra...
ve Fars memleketleriyle Hindistan ve Çin ülkelerinin kuzeyinden geçer ve yine Doğu
Okyanus‟taki adalara ulaĢır. Halkı buğday benizli ve esmerdir. 4. Akdeniz ile Sebte
Boğazı‟nın, Endülüs‟ün ve Rumeli‟nin güneyinden geçip Tarablus, Antakya, Ġskenderun,
Halep, Erzincan, Diyarbakır... KeĢmir ve Horasan‟dan, Hıtâ ve Hoten‟in güneyi ile Hind ve
Çin‟in kuzeyinden geçer. Halkının rengi beyaza yakın esmerdir. 5. Ġspanya‟nın kuzeyinden ve
Avrupa‟nın ortalarından geçerek Anadolu Ģehirlerinin çoğuna ve Hazer‟in güneyine uğrar,
oradan Harzem, Semerkant, Buhârâ, BedehĢân, Türkistan üzerine ulaĢarak Çin Seddi‟nin
kuzeyinden Hıtâ veHoten ülkelerinin ortalarından Doğu Okyanus‟a varır. Halkı beyaz
renklidir. 6. Avrupa‟nın kuzeyinden Venedik ve Rumeli‟den geçip Gürcistan, Tiflis, Gence ve
Revân Ģehirlerine varır. Derbend kalesinden Dağıstan ve Ejderhan‟a ulaĢarak, Hazer‟in
kuzeyinden Karakalpak, Özbek, Çağatay... Hıtâ ve Hoten‟in kuzeyinden Doğu Okyanus‟taki
adalara varır. Halkının rengi sarıdır. 7. Garp Okyanus‟undan baĢlar, Portekiz ülkesi ile
Ġngiltere‟den geçip kuzey ülkelerinden, Kıpçak, Bulgar ve Rus Diyârı‟ndan ve Hazer‟in
kuzeyinden Ġskender Seddi‟ne varır; oradan Doğu Okyanus‟taki adalara varır. Halkının rengi
kızıldır (Gölpınarlı, 2010: 460-461). Divan‟da yedi iklim Ģu beyitte geçmektedir:
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135r4 evvel ḳadīm öŋden ṣoŋa zevāli yoḳ sulṭān benem
yėdi iḳlīme ḥükm ėdüp diri dutan sübḥān benem
Ġnkârcıların ve günahkârların ahirette cezalandırılacakları yer olarak bilinen cehenneme
Eski Türk inancında “ṭamuġ” adı verilmiĢtir. Cehennem (tamu) 7 tabakaya ayrılır; bir baĢka
deyiĢle birbirinden farklı 7 cehennem vardır. Kur‟ân-ı Kerîm‟de yedili tasnife göre cehennem
süur, cahîm, hâviye, hutame, lezâ, sa‟îr, sekar adlarıyla geçmektedir. (Topaloğlu, 1993: 227).
Bunların her birinin farklı derece ve özellikleri vardır. Doğu Türkçesi ilk Kur‟an çevirilerinde
cehennemle ilgili kavramların sayısı ise 35‟i bulmaktadır (Kök, 2008: 2919-2950). Yûnus
Emre Divanı‟nda yedi cehennem 5 yerde geçmektedir. Bununla ilgili bazı beyitler Ģunlardır:
147v5 bundan ῾ıĢḳuŋ Ģehrine üç yüz deŋiz geçerler
üç yüz deŋiz geçüben yėdi ṭamu bulasın
147v6 yėdi ṭamuda yanġıl her birinde kül olġıl
vücūduŋ anda ḳoġıl ayruḳ vücūd bulasın
153r3 yėdi ṭamu dėdükleri ḳatlanmaya bir āhuma
sekiz uçmaḳ aldamaya bunda neye aldanayın
Hak Ģehrinin yedinci kapısında oturan “Yediler”, 7 kiĢidir. Ġsmail Hakkı Bursevî‟nin
Ģerhine göre “Yediler” ilahi sıfatlardır: hayat, iradet, kudret, semi‟, basar, kelam, tekvin:
148v4 yedinci ḳapusında yėdiler oturur anda
saŋa derler ḳurtılduŋ gir dost yüzin göresin
Yûnus Emre‟ye göre kalpte Allah‟ın cemâlini görmek mümkündür ve Yûnus bu konuda
büyük bir iĢtiyak içindedir. Tasavvufta kalp gözü baĢ gözüne benzer. Kalp gözünün,
kendisiyle göreceği Ģeyler arasına engel diye konulmuĢ yedi tabakaya iĢledikten sonra
görebileceği, kiĢinin bu tabakaları geçtikten sonra gaybın ilk mertebesine nüfuz edebileceği
söylenmiĢtir (El-Hakîm, 2005: 402):
84v2 ol sulṭānuŋ ḫalvetinüŋ yėdi ḥücresi vardur
yėdisinden içerü seyrān ḳılasım gelür
Yûnus Emre‟ye göre sarp bir yol olan tasavvuf yolunda Allah ile vuslata eriĢmek için 7
önemli hususa dikkat edilmelidir. Yûnus, bunlardan dördünün “insanları çekiĢtirmemek,
nefsini semirtmemek, bütün dünyevî heveslerden vazgeçmek, dünyadan uzak durmak”
olduğunu söyler; fakat üçünü gizler. Diğer üçünü halvet isteyenlere söyleyecektir:
164r3 vuṣlat ḥālin aydıserem vuṣlat ḥālin bilenlere
yėdi dürlü niĢān gerek ḥaḳīḳate ėrenlere
Divan‟da bir yerde 7 mushaf okumaktan bahsedilmiĢtir. “Kur‟ân 7 çeĢit okunur.” ve
“Kur‟ân 7 okunuĢa göre inmiĢtir.” mealinde hadisler vardır. Bu okunuĢlar usulleriyle bir bilgi
hâline getirilmiĢ ve buna “kırâat bilgisi” denmiĢtir. OkunuĢlar, boyların deyiĢlerine göre olup
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söz ve anlam değiĢmez. Kur‟ân 7 konu üzere inmiĢtir: emir, nehiy, teĢvîk, korkutuĢ, öğüt,
ibret, hikâyeler-örnekler. Ayrıca Kur‟ân; nehiy, emir, helal, haram, muhkem (manası açık ve
belli), müteĢâhin (manası teville anlaĢılan) ve örnekler olarak 7 esas üzerine inmiĢtir
(Gölpınarlı, 2010: 472):
193v2 oḳıduŋ yėdi muṣḥafı ha ṭā῾at gösterür ṣāfī
çünki ῾amel eylemedüŋ gerekse var yüz yıl oḳı
sekiz (8):
Sekiz sayısı Yûnus Emre Dîvânı‟nda sadece cennetle (uçmaḳ/uçmaġ) bağlantılı olarak 6
yerde kullanılmıĢtır. Bu beyitlerden bazıları Ģunlardır:
58r6

sekiz uçmaġuŋ ḥūrisi eger bezenüp geleler
senüŋ sevgüŋden özgeyi hīç ḳabūl ėtmeye

95v3 kiĢi bile söz demini dėmeye sözüŋ kemini
bu cihān cehennemini sekiz uçmaġ ėde bir söz
125v5 yėdi ṭamu sekiz uçmaḳ her birinüŋ vardur yolı
her bir yolda yüz biŋ çārsū Allāh saŋa ṣundum elüm
Sekiz, uğurlu sayı olarak da kabul edilir. Sekizin cennetle bağlantısı çağlar boyunca
sürmüĢtür. Cennet, bütün dinsel inançlarda insanların ölüm ve kıyamet sonrasında sonsuz
mutluluk ve güzellik içinde yaĢayacakları yer olarak tarif edilmiĢtir. Ġslâm inancına göre
Tanrı‟nın merhameti gazabından daha büyük olduğu için 7 cehennem, 8 cennet vardır
(Schimmel, 2011: 169). Türkçe ilk Kur‟an çevirilerinde türlü cennetlerle ilgili kavramların
sayısı 18 civarındadır (Kök, 2009: 181-212).
Sekiz cennet Ģunlardır: Yûnus sûresi 25. âyette “esenlik yurdu”; Kehf sûresi 107. âyette
“bahçeler” anlamında Firdevs; Tâ hâ sûresi 76. âyet, Beyyine sûresi 8. âyet, Nahl sûresi 31.
âyet, tevbe sûresi 72. âyette ebedî oturulacak yurt anlamında Adn; Furkan sûresi 15. âyette
“ebedîlik yurdu” anlamında “hâlidîne” huld; Secde sûresi 19. âyet ve Necm sûresi 15. âyette
“sığınılacak yurt, konak” anlamında me‟vâ; Ankebut sûresi 64. âyette “yaĢayıĢ yurdu”; Fâtır
sûresi 35. âyette “oturulacak yurt”; Vâkıa sûresi 12. âyet, ġuarâ sûresi 85. âyette “nimetler
yurdu” anlamında naîm cennetleri (Babacan, 2017: 713).
Yûnus‟un metinleri incelendiğinde çeĢitli ayetlere ait alıntılar ve sekiz cennet de dahil
olmak üzere önemli dinsel detaylar bulunduğunu biliyoruz. Tüm bunlar, onun iyi bir din ve
Kur‟an-ı Kerim bilgisine sahip olduğuna iĢaret etmektedir.
ṭoḳuz (9):
Tek basamaklı sayıların sonuncusu olan dokuz, Risâletü’n-Nushiyye ve Dîvân‟da ikiĢer
olmak üzere toplam 4 yerde geçmektedir. Yûnus Emre‟ye göre nefsin oğlanları 9 kiĢidir.
Ġnsanların arasına ayrılık tohumları ekmek ve Allah‟a Ģirk koĢmak bunların iĢidir. Bu 9 oğlan;
kin, haset, cimrilik, tamâ, gıybet, öfke, kibir, Ģehvet ve ikiyüzlülük gibi kötü huylardır:
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bu nefs oġlanları ṭoḳuz kiĢidür
nifāḳ u Ģirk anlaruŋ iĢidür

Dîvân‟da bir yerde Yûnus dokuzu yolda koymakta, bir yerde de “9 aslan”la cenk
etmektedir:
137v2 adımum atdum yėdi dört on sekizden ben öte
ṭoḳuzı yolda ḳodum Ģāh emrine fermān olam
Gölpınarlı‟ya göre Yûnus‟un yolda koyduğu dokuz, 9 kat göktür. Yedi yıldızın
bulunduğu farz edilen 7 göğü, burçların, sâbitelerin bulunduğu sekizinci kat gök kaplar; bu
göğe sâbiteler, burçlar göğü anlamına “Felekü‟s-Sevâbit, Felekü‟l-Burûc” denir. Bu göğü de
içinde hiçbir Ģey olmayan “Felek-i Atlas” kuĢatır. Dokuz gök, Tanrı‟nın ilminde sabit olan
“ilmî suretler”in, baĢka bir deyimle “Akl-ı Küll”ün, yani yaratıcı kudretin aktif kabiliyetiyle
bu aktif kabiliyetten meydana gelen “Nefs-i Küll”ün pasif kabiliyetin izhar ettiği varlıklardır
ve her birinin aktif ve pasif güçleri, eski deyimle akıl ve nefisleri vardır (Gölpınarlı, 452-453).
139r5 bu ṭoḳuz aṣlan yėdi evren ü dörd ejdehā
bunlaruŋla ceng ėdem rüstem olam destān olam
Gölpınarlı‟ya göre burada geçen dokuz aslandan maksat yine 9 kat göktür. Dokuz
göğün dönmesinden 4 unsur meydana gelmiĢtir. Dokuz unsur baba, dört unsur da ana sayılır.
Dokuz gök ve dört unsurdan 3 çocuk meydana gelir. Yani cansızlar, bitkiler ve canlılar
(Gölpınarlı, 2010: 479).
on iki (12):
Risâletü’n-Nushiyye‟de bir yerde, Dîvân‟da da 2 yerde geçmektedir. On iki sayısı ile
ilgili en çok bilinen, yılın 12 ay olduğudur. Bunun yanında insan sırtında 12 kemik olduğu
bilinmektedir. Ġnsan gönlünde yedi kapısı bulunan 12 oda bulunmaktadır ve burada ruh ve
nefs adlarında “iki dilber” bulunmaktadır. Bunlardan hangisi üstün gelirse, insan ona
meyleder:
33v6 yıl on iki ay anuŋ Ģādlıġı yoḳ
yese ger yėmese ḳayġuyıla ṭoḳ
114v2 bu nesneyi terk eyledüm yürimege ῾azm eyledüm
on iki süŋügin yazarlar elden ele düĢdi göŋül
154v3 on ikidür ḥücresi yėdi dervāzesi vardur
anda iki dil-ber var bilmezsin ki ṣorasın
on dört (14):
On dört sayısı Dîvân‟da bir yerde Ģu Ģekilde geçmektedir:
104v6 kerem ėt bir beri baḳ niḳābı yüzüŋden bıraḳ
ayuŋ on dördi misin balḳurur yüz ü yaŋaḳ
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On dört sayısı metinde ay ile beraber kullanılmıĢtır. Ayın on dördü, ayın tamamlanıp
dolunay hâline geldiği en parlak, en güzel zamanıdır. Bu, tasavvufta kiĢinin noksansız ve tam
hâle gelmiĢliği ile yani insan-ı kâmil olmasıyla açıklanmıĢtır. Ayın baĢlangıçtan dolunay
Ģekline gelinceye kadarki hâli aynı zamanda gittikçe gülen ve sonunda mutlu olan bir insanı
andırmaktadır. ġiirde ayın on dördü gibi parlayan kiĢi, Yûnus Emre‟nin mürĢididir. O,
yüzünden yansıttığı ilahi nuru ve değerli sözleriyle insanları kendinden geçirmekte, Yûnus‟u
kendisine hayran bırakmaktadır. Genellikle ayın on dördü Hz. Muhammed‟e atfedilir. Ayın
on dördünün Kutadgu Bilig‟de geçen “Ay Toldı” ile benzerliği dikkat çekicidir. Günümüzde
hem ayın on dördü hem de “dolunay” Ģeklinde kullanılmaktadır.
on sekiz (18):
Ġslâm kültürü ve tasavvuf çevrelerinde on sekiz sayısı, içinde çeĢitli anlamlar barındıran
kutsal sayılardan biri olarak görülmüĢtür. Besmele‟nin sessiz harflerinin toplamının 18
olması, tüm varlığa hayat veren Allah‟ın Hayy isminin ebced hesabına göre 18 etmesi, Eyüp
peygamberin hastalıkla imtihanının 18 yıl sürmesi, Mesnevî‟nin ilk 18 beytinin bizzat
Mevlânâ tarafından manevi bir ilham ile kaleme alınması, 18.000 âlemi temsil etmesi gibi
nedenlerden dolayı on sekiz sayısı kutsallık atfedilen bir sayı olmuĢtur.
Eskilere göre âlemler on sekizdir: Buna göre 1-Mutlak Varlık 2-Zatına Muzâf Olan
Bilgisi, 3-Atlas Göğü, 4-Sâbiteler Göğü, 5-Zuhal Göğü, 6-MüĢterî Göğü, 7-Zühre Göğü, 8GüneĢ Göğü, 9-Mirrih Göğü, 10-Utarid Göğü, 11- Ay Göğü, 12-Yel (hava), 13-AteĢ, 14-Su,
15-Toprak, 16-Cansızlar (Cemadat), 17-Nebatlar, 18-Canlılar (hayvanlar) olmak üzere toplam
18 âlem vardır. Mübalâğa ve tafsil bakımından bu on sekiz âlemin her biri, Araplarca son sayı
olan binle ifade edilmiĢ ve 18.000 âlem sözü meydana çıkmıĢtır. Metinde geçen,
124v3 ῾ıĢḳ Ģarābından içdüm on sekiz ırmaḳ geçdüm
deŋizler bendin deĢdüm ῾ummāndan ṭaĢup geldüm
137v2 adımum atdum yėdi dört on sekizden ben öte
ṭoḳuzı yolda ḳodum Ģāh emrine fermān olam
beyitlerinden hareketle “on sekiz ırmak geçmek” ve “on sekizden öte adım atmak” sözlerinin
istiareli kullanımlar olduğunu, üzerinden aĢılması gereken çeĢitli hizmet ve zorluk
mertebelerini anlatmak adına kullanıldıklarını anlıyoruz. Yine Allah‟ı isim ve sıfatlarıyla
tanıyan kiĢinin 18.000 âlemi de tanıması, görüp geçirmesi anlamındadır ki bu sanatçıyı
tanıdığınızda sanatını da tanımakla eĢdeğerdir.
Hz. Peygamber‟in amcası Hz. Hamza‟nın çok güçlü olduğu, fütüvvet geleneğinde
pehlivanlar tarafından pir olarak tanındığı gibi Kaf dağının ardına aĢırıldığı, orada devlerle,
ejderhalarla savaĢtığı hakkında birçok halk hikâyeleri (Hamza-nâmeler) uydurulmuĢtur
(Gölpınarlı, 2010: 437). Yûnus, 18 yıl Hz. Hamza ile Kaf dağında savaĢtığını belirterek
kendini onunla “özdeĢleĢtirme” yoluna gitmiĢtir:
118v3 ῾alī‟yile urdum ḳılıç ῾ömmer‟ile ῾adl eyledüm
on sekiz yıl ḳāf ṭaġında ḥamza‟la meydāndayıdum
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otuz iki (32):
32, dördün sekiz katıdır ve çok mutlu, mükemmel sayılardan biri olarak görülür
(Schimmel, 2011: 260). Nesimi “… geniĢliği gökle yerin geniĢliği kadar olan cennet…”
(Hadid 57:21) ayetinden hareketle cennetin 32 ilahi kelime ve suretindeki 32 hat nedeniyle
Âdem‟in sureti olduğunu söylemiĢtir. Buna göre arz ve sema 32 ilahi kelimeyle kaimdir. 32
ilahi kelime Allah‟ın zat ve sıfatının ismi olduğundan cennet, onun aynıdır ve Hakk‟ın
didarının müĢahedesidir (Usluer, 2009: 557-558). Yûnus, Dîvân‟da bu sayıyı 32 diĢle
bağlantılı olarak kullanmıĢtır:
105r2 otuz iki mürvārīt mercāna düzmiĢ gibi
ḳıymeti dürrden olmıĢ yaraĢur incüden aḳ
Ġnsan-ı kâmil mertebesindeki kiĢiler inci gibi diĢleriyle ağızlarından çok değerli sözler
sarf ederler. Hayatı boyunca öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine Ģiar edinen Yûnus, söyleyen ile
söyleneni kıymetli sözcüklerle ustaca anlatmayı bilmiĢtir.
dört on (4x10= 40):
Yûnus Emre Dîvânı‟nda kırk sayısının farklı bir kullanımı “dört on” Ģeklindedir.
Köktürkçede olduğu gibi küçük sayı büyük sayının önüne getirilerek bu Ģekilde çoğaltma
yoluna gidilmiĢtir. Bu kuruluĢta çarpma esastır (Kaymaz, 2002: 749). Bu Ģekilde kullanım
örnekleri Eski Uygurlarda da mevcuttur. Ġyi ve Kötü Prens‟teki “Ġnçip sekiz on yaĢayur karı
erti” (Seksen yaĢında ihtiyar idi.) (Eraslan, 2012: 179) örneğinde geçen “sekiz on: 80” sayısı
aynı Ģekilde kurulmuĢtur. Dört on, sadece bir beyitte geçmektedir. Anne karnındaki bebeğin
belli bir süreç sonunda kendisine ruh verilmesinden dört on (40) gün sonra hareket etmeye
baĢlaması anlatılmaktadır:
114r4 anda beni cān eyledi et ü süŋük ḳan eyledi
dört on gün dėyicegez degritmege düĢdi göŋül
ḳırḳ (40):
Yüklendiği anlamlarla birlikte kullanılan ve taĢıdığı çeĢitli değerleri mitolojik
dönemlerden ve kutsal dinlerden alan kırk, hazırlama ve tamamlama sayısı göreviyle
karĢımıza çıktığı gibi aynı zamanda çokluk bildirme ifadesi olarak da kullanılan önemli bir
sayıdır (Güvenç, 2009: 95).
Kırk sayısı Dîvân‟da 6 yerde geçmektedir. Türkçede “kılı kırk yarmak” deyimi vardır.
Sözlükte “inceden inceye düĢünüp en küçük ayrıntıyı bile hesaba katmak, titizce incelemek,
ince eleyip sık dokumak” anlamındaki bu deyim, Yûnus Emre tarafından tasavvufî bir anlam
içerecek Ģekilde Ģu beyitte kullanılmıĢtır:
124v2 bir ḳılı ḳırḳ yardılar birin yol gösterdiler
bu mülke gönderdiler ol yola düĢüp geldüm
Ashâb-ı Suffa da 40 kiĢiden oluĢmaktadır. Bunlar, âlemlerin mânen idarecisi
durumunda olan kırk ermiĢ kiĢidir. Aleviler arasındaki bir hikâyeye göre; güya Hz.
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Muhammed kırkların meclisine gider, kapıyı çalar. Onlar da buraya peygamber sığmaz derler.
Üçüncü defa kapıyı çalıp “Kavmin hizmetçisiyim.” deyince içeriye alırlar. Ġçeride 39 kiĢi
vardır, baĢları da Hz. Ali‟dir. Bizim varımız, yoğumuz birdir derler. Hz. Ali kolunu neĢterle
yaralar öbürlerinden de kan damlar, aynı zamanda damdan da kan damlar ki bu da onlara rızık
bulmaya giden Selman‟dan akan kandır. Hz. Ali kolunu bağlayınca hepsinin kanı diner.
Selman gelir bir üzüm tanesi getirir. Hz. Peygamber tabağa su koyup üzümü ezer. Kırklar bu
sudan birer yudum içip esrerler ve semâ‟a kalkarlar. Hz. Peygamber de semâ ederken sarığı
düĢer. Kırklar da sarığı kırk parçaya bölüp bellerine bağlarlar (Gölpınarlı, 2010: 458-459).
Metnimizde Ģu beyitlerde geçmektedir:
126v6 ṣabrıla ḳanā῾ati ḫoĢ vėrüpdür anlara
ḳırḳ kiĢi bir göŋlege ḳanā῾at ḳılan benem
127r1 ḳırḳdan birisine çaldumıdı neĢteri
ḳırḳından ḳan aḳıdup ῾ibret gösteren benem
Tasavvufta dört kapı (Ģeriat, tarikat, marifet, hakikat) vardır ve bunların her birinin onar
olmak üzere toplam 40 makamı bulunur:
183v4 dört ḳapudur ḳırḳ maḳām yüz altmıĢ menzili var
aŋa ėrene açılur vilāyet derecesi
Dîvân‟da bir yerde Âdem peygamberin 40 yıl beden kalıbının yattığı geçmektedir. Bir
hadiste Allah‟ın Âdem‟in çamurunu kırk sabah boyunca elleriyle yoğurduğu söylenir (Usluer,
2009: 326-327). Rivayetlere göre de Âdem peygamberin toprağının 40 veya 70 yıl balçık
içinde yattığı söylenmektedir. Bununla ilgili olarak kırk sayısının geçtiği beyit Ģu Ģekildedir:
186v6 ḳırḳ yıl ḳālebi yatdı adı ῾ālemi ṭutdı
gör Ģeyṭānı buġżından ne fitneler eyledi
ḳırḳ beş (45):
Yûnus Dîvân‟daki bir Ģiirinde bütünüyle insan biyografisini anlatarak insan hayatını bir
Ģiire sığdırmayı baĢarmıĢtır. Kırk beĢ sayısı iĢte bu Ģiirdeki bir beyitte geçmektedir:
114v7 ḳırḳ beşinde ṣūret döner ḳara ṣaḳala aḳ iner
115r1 baḳup Ģeybetin göricek yoldurmaġa düĢdi göŋül
Metinde kırk beĢ sayısı insan yaĢıyla (bkz. YaĢnâmeler) ilgili kullanılmıĢtır. Yûnus
Emre‟ye göre bu yaĢ, insan hayatında bir dönüm noktasıdır ve bu yaĢlarda insanın yüzü
değiĢmeye baĢlar. YaĢlılık tüm organlarda kendisini hissettirir, beden hırkasını âdeta yama
yama hâle getirir. Ġnsanın sakalları ağarır. Ġnsan bu durumun farkındalığını sürekli yaĢar. Bu
Ģiiri yazdığında Yûnus‟un bu yollardan geçtiği en azından 45 yaĢın üstünde olduğu
muhakkaktır. Çünkü bu Ģiir, olgunluğa eriĢip hayatın geçiciliğinin farkına varan bilge birinin
tecrübe ve edasıyla yazılmıĢ bir Ģiirdir.
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elli (50):
Dîvân‟da 2 yerde geçmektedir. Rivayete göre Abdürrezzak diğer adıyla ġeyh San‟an,
aĢkı için her Ģeyi bir kenara bırakmazdan önce 50 defa Kâbe‟yi tavaf edip Allah‟a
yalvarmıĢtır:
103v4 cübbe vü ḫırḳa tāc u taḫt vėrse gerekdür ῾ıĢḳa bāc
dört yüz mürīd ü elli ḥācc terk eyledi ῾abdü‟r-rezzāḳ
Elli, ömür sayısı olan 5‟in 10 ile çarpımından oluĢmaktadır. Metnin bir yerinde alegorik
bir anlatımla iç içe olan bu sayı, “dilediğin kadar, ömür boyu” anlamlarına gelmektedir:
116v1 ḳara ṭaĢa ṣu ḳoyursaŋ elli yıl ıṣladurısaŋ
hemān ṭaĢ gine bayaġı hünerlü ṭaĢ olur degül
Bu beyit doğru bir Ģekilde açıklandığında elli sayısının fonksiyonu ortaya çıkmaktadır.
Tasavvuf ehli olan kiĢiler, mana ehli olmanın zor ama doğuĢtan gelen bir cevherle mümkün
olabileceğini düĢünmüĢlerdir. Aynı Ģekilde içinde cevher taĢımayan eğitimsiz bir insanı
eğitmeye çalıĢmak da sonuç alınamayacak bir giriĢimdir. Burada “kara olmak ya da karanlık”
taĢ için aslî bir durum olup bu taĢ, ne kadar uğraĢılırsa uğraĢılsın değerli bir nesneye mesela
bir aynaya dönüĢtürülemez veya parlatılamaz (Babacan, 2017: 878).
yėtmiş (70):
YetmiĢ sayısı Dîvân‟da 2 yerde kullanılmıĢtır:
eger beni cercīsleyin yėtmiş kez öldürüriseŋ

88r4

dönem gėrü saŋa varam zīrā ki ῾ārum yoḳ durur
127v5 cercīs‟leyin ol dost beni yėtmiş kez öldürürise
biŋ daḫı ölürisem yüz biŋ kez ileri gelem
Cercis (Circîs) peygamberin 70 kez öldürülmesi ve 70 dirilmesi ile ilgilidir. Rivayete
göre Ġsa peygamberden sonra, onun Ģeriatıyla hükmetmek üzere gönderilen bu peygamberi
kavmi yetmiĢ kere öldürmüĢ, o da yetmiĢ kere dirilmiĢtir. Ġmam Caferü‟s-Sâdık‟tan rivayet
edilen Ġstiftah duasında adı geçer (Gölpınarlı, 2010: 437).
yėtmiş iki (72):
YetmiĢ iki, Dîvân‟da millet ve dil sözcükleriyle birlikte 8 yerde kullanılmıĢtır. YetmiĢ
iki sayısı, eski çağlardan beri popüler bir sayıdır. Ġslâmî gelenekte içlerinden birisinin
“kurtarılmıĢ topluluk” olduğu 72 ya da 73 mezhebin olduğu yaygın bir kullanımdır. Hafız, 72
mezhep arasındaki sürtüĢmeye bir Ģarap ĢiĢesi kadar bile değer vermediğini söyler.
Efsanelerde 72 dil ifadesine bağlı olarak dünyada 72 ülke olduğu yaygın bir inanç olarak
karĢımıza çıkmaktadır (Schimmel, 2011: 286). Bu sayıyla ilgili metnimizdeki bazı örnekler
Ģunlardır:
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119v2 yėtmiş iki millete ṣuçum budur ḥaḳḳ dėdüm
ḳorḳu ḫıyānetedür ya ben niçün ḳızaram
184r6 yėtmiş iki milletüŋ sözüni ῾ārif bilür
miskīn yūnus sözleri cümle uṣūl degül mi
204r1 yaratdı yėtmiş iki dürlü dili
arada üstün ḳodı müsülmānı
yüz (100):
Yüz sayısı, mükemmel yuvarlak sayılardan biridir ve Dîvân‟da 4 yerde kullanılmıĢtır.
Beyitlerde “birçok, birçok defa, çok sık, uzun zaman” gibi anlamlarda kullanılmıĢtır.
Metnimizde bu sayıyla ilgili bazı örnekler Ģunlardır:
63r5

yüz yıllar ḫoĢlıġıla ῾ömrüŋ olursa yūnus
ṣoŋ ucı bir nefesdür geç andan da ötdüŋ ṭut

193v2 oḳıduŋ yėdi muṣḥafı ha ṭā῾at gösterür ṣāfī
çünki ῾amel eylemedüŋ gerekse var yüz yıl oḳı
199v6 düriĢ ḳazan yė yėdür bir göŋül ele getür
yüz ka῾be‟den yėgrekdür bir göŋül ziyāreti
yüz altmış (160):
Yûnus Emre‟ye göre 4 kapı içinde 40 makam, bunların içinde de toplam 160 menzil
bulunmaktadır. Bu menzillere eriĢildikten sonra velilik mertebesine yükselinir:
183v4 dört ḳapudur ḳırḳ maḳām yüz altmış menzili var
aŋa ėrene açılur vilāyet derecesi
üç yüz (300):
Dîvân‟da bir defa kullanılan üç yüz sayının geçtiği beyit Ģu Ģekildedir:
147v5 bundan ῾ıĢḳuŋ Ģehrine üç yüz deŋiz geçerler
üç yüz deŋiz geçüben yėdi ṭamu bulasın
300 sayısı aĢk Ģehrine ulaĢmak için geçilecek makamların sayısıdır. AĢk Ģehri, vahdet-i
zatın tevhit edilmesiyle, yani birlenmesiyle tahakkuk edecek olan ahadiyet makamıdır. BaĢka
bir ifadeyle Hakk‟ın kesretini de vahdetini de içine alan hakikatidir. Bu hakikat insan-ı kâmile
emanet edilmiĢ olduğundan, aĢk Ģehri, insanî hakikatten baĢka bir Ģey değildir. ġehir dört ana
duvarla çevrildiğine göre ahadiyet Ģehrinin de dört ana duvarı (anasır-ı erbaa) vardır: Ģeriat,
tarikat, marifet ve hakikat.
Bu dört duvarlı Ģehre ulaĢmak için 300 denizden geçmek gerekir: Ġlme‟l-yakîn, ayne‟lyakîn, Hakke‟l-yakîn. Her üç yakîn makamında da (mecâzen ve faraza) iç içe girmiĢ yüzer
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(yani pek çok) mertebe vardır. Bu yüzer mertebe için, geçilmesi gereken “ilahi esma” da
denilebilir. Yüz, rakamı esma-yı ilahiyyenin tamamlanmıĢ hâlidir. Böylece üç yüz denizden
geçmek, üç yakîn mertebesinden veya baĢka bir ifadeyle üç tevhit mertebesinden (tevhîd-i
esma, tevhîd-i ef‟âl, tevhîd-i sıfat) geçmek anlamına da gelecektir. Bu makamların ötesinde
“aĢk Ģehri”, yani, zat tevhidinin tahakkuk ettiği “ahadiyet” makamı vardır (Tatçı, 2007: 743).
üç yüz altmış (360):
Bir hadiste geçtiğine göre insanda 360 eklem vardır. Hurufilikte 360 eklem, 6 kere 28
ve 6 kere 32‟nin toplamına eĢittir. Aynı Ģekilde insandaki deri, sinir ve damar da 360 adettir
(Usluer, 2009: 295). Tasavvufta 360 damarın bekçisi olan birer melek bulunduğu inancı
vardır. Risâletü’n-Nushiyye‟de Ģu beyitte geçmektedir:
49v1 üç yüz altmış ṭamaruŋ uyḳuladı
gidüp kervān yüküŋ yabanda ḳaldı
dört yüz (400):
Gazalî‟nin Tuhfetü’l-Mülûk ve Attâr‟ın Mantıku’t-Tayr adlı eserlerinde hikâyesi
anlatılan Abdürrezzak (ġeyh-i San῾ân), efsaneye göre Mekke‟de 400 müridi olan, zühd ve
takvâ sahibi bir Ģeyhtir. Bir gece rüyasında Hristiyan bir kıza âĢık olur. Onu bulmak için
müritlerini terk eder. Dört yüz sayısı, sadece Dîvân‟da ve Ģu beyitte geçmektedir:
103v4 cübbe vü ḫırḳa tāc u taḫt vėrse gerekdür ῾ıĢḳa bāc
dört yüz mürīd ü elli ḥācc terk eyledi ῾abdü‟r-rezzāḳ
dört yüz ḳırḳ dört (444):
Hakk erenlerinin (evliya) 444 bölük olduklarıyla ilgili inanca iĢaret etmektedir. Bunlara
keramet ehli de denmiĢtir. Dîvân‟da 2 yerde geçmektedir:
86v1 dört yüz ḳırḳ dört ṭabaḳāt evliyāya
vėrilmiĢ anlara kerāmetüŋ var
120r3 yüz yigirmi dört biŋ ḫāṣṣı dört yüz ḳırḳ dört ṭabaḳası
devlet maḳāmında ol gün ulu ḫānedāndayıdum
yedi yüz yedi (707):
Yûnus Emre‟nin olgunluk dönemi eseri olan Risâletü’n-Nushiyye‟nin son kısmında
geçmektedir. Hicri 707 sayısı miladi 1307-8 tarihlerine denk gelmektedir. Bu tarihte Yûnus
Emre‟nin hayatta olduğu anlaĢılmaktadır. Bazı araĢtırmacılar hicri 707‟nin Risâletü’nNushiyye‟nin tamamlanma tarihi olduğunu öne sürmüĢlerdir:
54r4

söze tārīḫ yedi yüz yediyidi
yūnus cānı bu yolda fėdāyidi
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biŋ (1.000):
Risâletü’n-Nushiyye‟de 11, Dîvân‟da 24 defa geçmektedir. Bin sayısı ile ilgili
kullanımlar ve bunların özellikleri Ģöyledir:
Risâletü’n-Nushiyye‟nin giriĢ kısmında anlatıldığına göre Allah 4 unsurdan yarattığı
Âdem peygambere cân verdikten sonra Hz. Âdem, azâmet sahibi Allah‟a hamd ve Ģükrederek
“1.000 benim gibiyi yaratmak senin için imkansız değil.” demiĢtir:
2v4

ḥamd ü Ģükr ėtdi dėdi ėy ẕü‟l-celāl
biŋ benüm bigi yaratsaŋ ne muḥāl

Ġnsandaki tama (açgözlülük) duygusunun 1.000 askeri olduğu düĢünülür. Bu duygu tüm
dünyayı elde etmek isteyen güçlü bir duygudur. Yûnus, iki beyitte “tama”nın bin askerinin
gücünü anlatır:
6r5

biŋ er ṭonlu ṭururlar ḳapusında
esīr ėtmiĢ cihānı ṭapusında

7v4

biŋ er ṭonlu durur ṭama῾ çerisi
mübārizdür bahadur her birisi

Risâletü’n-Nushiyye‟nin “Dâstân-ı Kibr” bölümünde alçakgönüllülük kibir askerine
yetiĢtiğinde kibir erleri her bir tevâzu erini 1.000 kiĢi olarak görmeye baĢlarlar:
17r6

çün alçaḳlıḳ ėriĢdi kibr erine
baḳadur bir kiĢiyi biŋ görine

Yûnus‟a göre Allah “aĢk eri”ne (derviĢ), güç ve cesaret timsali, pehlivanların pîri olan
Hz. Hamza‟nın gücünün 1.000 misli kadar kuvvet vermiĢtir. Bu yüzden aĢk erleri, Allah‟a
ulaĢmak için önlerindeki bütün engelleri aĢarlar. Bu aĢk erlerini sevmeyenler, dört kutsal
kitabı günde 1.000 kez okusalar bile Allah‟ın cemâlini göremeyeceklerdir:
56r4

biŋ ḥamzaca ḳuvvet vermiĢ ḳādir çalap ῾ıĢḳ erine
ṭaġları yolından ırar ḳaṣd ėder dosta gitmege

198v5 gökden inen dört kitābı günde biŋ kez oḳurısaŋ
va‟llāh dīdār görmeyesin sevmeziseŋ dervīĢleri
Yûnus, bir kez gönül kırmanın 1.000 kez hacca gitmekle ve 1.000 kez din uğruna savaĢa
katılmakla bile telafi edilemeyecek kötü bir davranıĢ olduğu fikrindedir:
193v3 biŋ kez ḥacca varduŋısa biŋ kez ġazā ḳılduŋısa
bir kez göŋül ırduŋısa gerekse var yollar doḳı
Gönül, cam gibi olduğundan ve kırıldıktan sonra tekrar eski hâline gelemeyeceğinden
dolayı çok dikkatli olması gereken insan, bu dünyadayken çeĢmelerden bardağını
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doldurmasını da bilmelidir. Eğer kiĢi kendisi bunu yapmazsa bin yıl geçse bile o
kendiliğinden dolacak değildir:
112r2 çeĢmelerden bardaġuŋ ṭoldurmadın ḳorısaŋ
biŋ yıl anda ṭurursa kendü ṭolası degül
Bu beyitte “testi” anlamındaki bardak sözcüğü ile tasavvufta “insan kalbi” kastedilir
(Babacan, 2017: 842). Bu yüzden kiĢi, mürĢidinin söz ve davranıĢlarından yararlanmalı, yine
“âb-ı hayat”ın çeĢmesi olan mürĢid-i kâmilden Allah‟ın nurunu alarak kalbini feyizle
doldurmalıdır.
Doğum ve ölüm Allah‟ın emridir; her gün insanların binlercesi doğar ve binlercesi ölür.
Vakti gelen dünyaya doyamadan göçüp gidecektir. Uzun yaĢamak hatta bin yıl ömür sürmek
bile bu gerçeği değiĢtiremez ve geçici olan bu dünyada yaĢayanlar, ancak bir saat kadar
yaĢamıĢ oldukları hissine kapılırlar. Bu dünya binlerce insanı aldatmıĢtır. Ġnanmayan kiĢiler,
hangi bedenin kimi sonsuza kadar yaĢatabildiğini görmelidirler:
81r5

biŋi ṭoġar biŋi gider buyruḳ böyle geldi meger
kim ola dünyāya doyar peymānesi ṭoldı gider

115v3 gerekmez dünyeyi bize çünki bāḳī bünyād degül
bir ḳul biŋ de yaĢarısa ölicek bir sā῾at degül
15v6 senüŋ bigi biŋi aldadı dünye
16r1

inanmaz göre kim ṭutdı binye

Yukarıda örneklerle birlikte verdiklerimiz dıĢında bin sayısı ile ilgili diğer bazı
kullanımlar da Ģunlardır: Haset sahibi insanın hayatı gönül darlığı ve piĢmanlıklar içinde
geçmekte, o bu yüzden her nefeste bin defa helâk olmaktadır. Ona ne söylenirse söylensin bin
defa daha dara düĢmektedir. Cimri insana eğer Allah yardım etmezse, bin defa nasihat versen
bile hiçbiri fayda etmez ve ağzı hiç kapanmaksızın küfründe devam eder. Ġnsanların amelleri
kendilerine aittir ve insan onlardan bin yıl kaçsa bile onlar peĢinden gelir. Cahil insanlar bin
söz söyleseler bile sözlerinde hiçbir ağırlık ve değer bulunmaz. Bütün doğadaki her Ģeyin
Allah‟ı tesbih etmesi gibi etrafımızdaki her bir çiçek bin naz ile Allah‟ı över. Bunun gibi,
insan bin yıl Allah‟ın vasıflarını saymaya kalksa yine de bir zerresini bile saymakla
bitiremeyecektir.
Ġsrafil sûrunu üfürünce tüm insanlar için “bir karınca hesabını 1.000 Süleyman‟ın
veremeyeceği” zorlu bir dönem baĢlayacaktır. Dine uyanlar bin Ġsa gibi göğün en yükseğine
çıkarılacak, dine uymayıp dünya peĢinden koĢanlar da 1.000 Karun gibi yer altına
gönderilecektir.
Yûnus, bin kez dost eliyle ölse (mürĢidin yardımıyla nefsin öldürülmesi) bile, Cercîs
peygamber gibi, yüz bin kez tekrar doğacaktır. Bin yıl toprakta yatsa bile bir an bile “Ene‟lHakk”ı bırakmayacak, bin yıl ömrü olsa bile ilahi aĢk yolundan ayrılmayacaktır. Allah için
bin can feda etse bile bu ĢaĢılacak bir durum değildir. Yûnus‟a göre Allah yerde ve gökte
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dopdoludur (her yeri kaplamıĢ); hatta öyle ki her bir taĢ altında 1.000 Ġmran oğlu Musa
gizlidir.
Sonuç olarak bin sayısı, kapsamlılığı anlatan bir sayı olarak karĢımıza çıkmıĢ ve Yûnus
Emre metinlerinde “nice, çok, birçok, fazla” gibi anlamlara gelecek Ģekilde kullanılmıĢtır.
biŋ bir (1.001):
Özellikle “Bin Bir Gece Masalları”nda akıllarda yer eden bin bir sayısı öteden beri
“sonsuzluk, sınırsızlık” anlamlarında kullanılmıĢtır. Bu sayının metinlerde sonsuz
geniĢlemeyi iĢaret ettiği söylenmiĢtir (Schimmel, 2011: 297-298). Dîvân‟da 2 yerde geçen
1.001, Musa peygamberin kavminin baĢına Harun‟u halife bıraktıktan sonra Tur dağına çıkıp
orada Allah‟la konuĢtuğu kelime sayısıdır. Metinde Ģu beyitlerde geçmektedir:
127r5 mūsā peyġām-berile biŋ bir kelime ḳıldum
῾īsā peyġām-berile göklere çıḳan benem
133v5 mūsā‟yla ṭūr‟a çıḳdum biŋ bir kelime ḳıldum
bu ḫalḳ bizi ne bilsün anda bilinüp geldüm
altı biŋ altı yüz altmış altı (6.666):
Sadece Dîvân‟da ve bir yerde geçmektedir. Farklı görüĢler olmasına rağmen bazı din
bilginlerince Kur‟an‟da 6.666 ayet olduğu söylenegelmiĢtir. Bazı âlimlerin Kur‟an‟da ayet
sonu saydığı yerleri diğerlerinin saymaması, sure baĢlarındaki besmelelerle yine bazı surelerin
baĢlarında bulunan harflerden her birinin müstakil birer ayet kabul edilip edilmemesi gibi
sebeplerden dolayı 6.000‟in üzerinde olan farklı rakamlar ortaya çıkmıĢtır. Ġbni Abbas bu
sayının 6.600 olduğunu söylemiĢ; ayrıca 6.204, 6.214 6.219, 6.225, 6.236 olarak tespit
edenler de olmuĢtur. (Yavuz-Çetin 1993: 243). Metnimizde Ģu beyitte geçmektedir:
86v2 altı biŋ altı yüz altmış altı
oḳınur ḫalḳ üzre āyetüŋ var
altı biŋ yėdi yüz (6.700):
ÇeĢitli rivayetlere dayanan Ġslâmî kaynaklar, insan neslinin ömrünün sanıldığı kadar çok
eskilere gitmediğini, tahmini olarak 6.500-7.500 yıl olduğunu iddia etmektedirler. Rivayetlere
göre Hz. Muhammed, Hz. Âdem‟den 6.000 yıl sonra dünyaya gelmiĢtir (Usluer, 2009: 384).
Yûnus, Âdem peygamberin doğumundan kendi zamanına kadarki dilimi 6.700 yıl olarak
nitelendirmiĢ olmalıdır. Dîvân‟da bu sayıyla ilgili beyit Ģöyledir:
188v4 altı biŋ yėdi yüz yıldan geçen ādem‟i
dile getürdi yūnus Ģimdi tekrār eyledi
ṭoḳuz biŋ (9.000):
Risâletü’n-Nushiyye‟de 2 yerde geçmektedir. Ruhun askerleri karĢısında nefsin haĢerâta
(böcekler) benzeyen 9.000 askeri vardır. Bunlar nefsin arzu ve istekleri olup insanı sürekli
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dünyaya meylettirmeye çalıĢırlar. Ġnsan, yılan çıyandan, böceklerden kaçtığı gibi bunlardan
hemen uzaklaĢmalıdır:
5v2

ṭoḳuz biŋdür bu nefsüŋ ḥaĢerātı
müdām eyerlüdür bunlaruŋ atı

Aldığı ilim, feyz ve ilahi sözlerle nefsini dönüĢtüren Yûnus, nefsinin arzu ve
isteklerinden uzaklaĢmıĢ, onu müslüman etmiĢtir:
46v2 ṭaġ u ṭaĢ oldı bize küllī Ģekker
ṭoḳuz biŋ kiĢi anı her dem öger
on iki biŋ (12.000):
Dîvân‟da bir yerde Hz. Peygamber‟den nakledilen hadislerin toplamı olarak 12.000
sayısı geçmektedir. Hadis kitapları incelendiğinde özellikle Müslim‟in topladığı hadis
kitabındaki hadislerin sayısının (tekrarlarıyla birlikte) 12.000 olduğu görülecektir:
150v3 on iki biŋ ḥadīŝi cem῾ eyledi muṣṭafā
unutduŋuz anı siz Ģerḥile söz ṣatarsın
on üç biŋ (13.000):
Sadece Risâletü’n-Nushiyye‟de geçen bir sayıdır. Yûnus, insan ruhunda 13.000
Rahmanî asker bulunduğunu söylemektedir. Ruhun askerleri her zaman için nefsin
askerlerinden fazladır. Bunlar, yenilmez askerlerdir ve bunlarla ruhun sıfatları kastedilir. Eğer
kiĢi bu sıfatları elde ederse nefsini alt etmeyi baĢarabilir:
5r6

on üç biŋ er durur raḥmānī leĢker

5v1

zebūnsuz kimselerdür key erenler

on sekiz biŋ (18.000):
On sekiz bin sembolik bir sayıdır ve âlemler 18.000 ile ifade edilir. Tanrı‟nın tecellisi
olan Akl-ı Küll ile Nefs-i Küll‟den dokuz felek meydana gelmiĢ, bunların dönmesi de dört
unsuru oluĢturmuĢtur. Dört unsurla dokuz göğün birleĢmesinden ise, üç çocuk (varlık: hayvan
+ bitki + cansız) vücut bulmuĢtur ki hepsi 18 eder. Bunlardan her biri Araplardaki son sayı
olan binle ifade edilince 18.000 eder. ĠĢte âlemlerin 18.000 sayılıĢı bu yüzdendir (Gölpınarlı,
2010: 452-453). Yûnus Emre Dîvânı‟nda bir yerde geçmektedir:
169v3 on sekiz biŋ ῾ālem ḫalḳı cümlesi bir içinde
kimse yoḳ birden artuḳ söylenür dil içinde
otuz biŋ (30.000):
Doksan bin sayısıyla bağlantılı olarak Dîvân‟da 2 beyitte geçmektedir. Rivayete göre
Hz. Peygamber, Miraç‟ta Allah ile 90.000 söz konuĢmuĢ, bunlardan 30.000‟ini halka,
30.000‟ini irfan ehline söylemiĢ, 30.000‟ini de gizlemiĢtir:
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132v4 ṭoḳsan biŋ ḥaḳ kelāmını eyleyicek ḥabībile
otuz biŋi sır olıcaḳ ol vaḳtin ben andayıdum
169v7 ṭoḳsan biŋ ḥaḳ kelāmı altmıĢ biŋi ῾āmm u ḫāṣṣ
170r1 otuz biŋi ḫāṣṣü‟l-ḫāṣṣ ol durur sır içinde
altmış biŋ (60.000):
Miraç‟ta Allah ile 90.000 söz konuĢtuğu söylenen Hz. Peygamber‟in, bunlardan herkese
(halka ve irfan ehline) söylediği söz sayısının toplamı 60.000 (30.000 + 30.000)‟dir:
169v7 ṭoḳsan biŋ ḥaḳ kelāmı altmış biŋi ῾āmm u ḫāṣṣ
170r1 otuz biŋi ḫāṣṣü‟l-ḫāṣṣ ol durur sır içinde
ṭoḳsan biŋ (90.000):
Dîvân‟da 2 yerde geçen doksan bin sayısının Miraç hadisesiyle ilgili olduğu
söylenmektedir. Habib sözcüğü “sevilen kimse, sevgili, dost” (Ayverdi, 2011: 1148) anlamına
gelir; Hz. Peygamber‟e Allah‟ın sevgilisi anlamına gelen “Habîbu‟llah” denmiĢtir. Hz.
Peygamber‟in Miraç‟ta Allah ile 90.000 söz konuĢtuğu, bunlardan 30.000‟ini halka,
30.000‟ini irfan ehline söylediği, 30.000‟ini de gizlediği söylenegelmiĢtir (Gölpınarlı, 2010:
467):
132v4 ṭoḳsan biŋ ḥaḳ kelāmını eyleyicek ḥabībile
otuz biŋi sır olıcaḳ ol vaḳtin ben andayıdum
169v7 ṭoḳsan biŋ ḥaḳ kelāmı altmıĢ biŋi ῾āmm u ḫāṣṣ
170r1 otuz biŋi ḫāṣṣü‟l-ḫāṣṣ ol durur sır içinde
yüz biŋ (100.000):
Risâletü’n-Nushiyye‟de 6, Dîvân‟da 37 defa geçmektedir.
Yûnus‟a göre bu kısa dünya iki cihan (dünya-ahiret) kadardır. Ġnsan bu dünyaya çok
bağlanırsa bu hayat onun gözüne yüz bin gibi çok büyük bir Ģey olarak görünür. Bu dünya
baki olmadığı için geçici ömrünü ve onun verdiklerini arzu etmemelidir. Çünkü 100.000
melik ve 100.000 sultan bütün mallarını dünyada bırakıp da öyle göçmüĢlerdir. Eğer bunlar
dost yüzünü görüp ilahi aĢkı yaĢasalardı, bütün bedensel arzularından ve tüm kazanımlarından
vazgeçerlerdi:
4v8

bu muḫtaṣar cihān iki cihānca
dükeli baḳarısaŋ yüz biŋ anca

117r6 isteme ῾ömr-i fānīyi dünye kime ḳaldı bāḳī
yüz biŋ melik yüz biŋ sulṭān rāyigān ḳodı mülk ü māl
160r1 yüz biŋ melik ü selāṭīn dost yüzini göreyidi
terk ėdeydi ten tertībin ῾izzet ü leĢker ḫān u mān
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Yûnus, dünyada insanları oyalama ve aldatma aracı olan birçok düĢünce olduğunu
söyler. Bunların her biri insanın imanından bir Ģeyler eksiltmeye yöneliktir. Özellikle riyâ
askerleri olan 100.000 çeĢit bilgi veya düĢünce vardır ki ilahi aĢk yolundaki kiĢi bu riyâ
askerlerini ancak nefsini öldürmekle yok edebilecektir:
199v2 yüz biŋ riyā çerisi bilüŋ vardur bu yolda
nefs öldürmiĢ er gerek ol çeriyi ḳırası
Bu dünyada nefislerini Müslüman edemeyen ve Allah‟ın yardımına hak kazanamayan
kiĢiler, 100.000 peygamber gelse de Ģefaat bulmazlar. Hatta Allah ile vuslatı arzu eden
gönüller, 100.000 yol açsalar bile eğer Hak nasip etmemiĢse yine de buna
kavuĢamayacaklardır:
200r2 yüz biŋ peyġam-ber gele hīç Ģefā῾at olmaya
vāy eger olmazısa Allāh‟uŋ ῾ināyet
111v6 güher seven göŋüller yüz biŋ yol ėderise
ḥaḳḳ‟dan naṣīb olmasa naṣīb olası [degül]
AĢk erleri olan derviĢler, aĢkları uğruna ellerine taĢçı kazması alıp dağları yarmaya
çalıĢan Ferhatlar gibidirler. 100.000 Ferhat (derviĢler), vuslat yolunda aĢkı için aĢkla tüm
zorluklara katlanarak engelleri aĢmak, nefislerini öldürmek ve olgunlaĢmak için varını yoğunu
ortaya koyar. Bunlar gibi Yûnus da kendi bedenine isabet edecek 100.000 sıkıntı ve eziyetin
ilahi aĢk sevgisinden hiçbir Ģey eksiltmeyeceğini söyler. Onun aĢkı, ne 7 cehennemin
korkusuyla ne de 8 cennetin sevinciyle boy ölçüĢebilir. 100.000 huri gelse bile onun ilahi
aĢkla yağmalanan gönlünü aldatamayacaktır. Yine ilahi aĢk öyle bir Ģeydir ki 100.000 Yûnus
gibiyi hırka giyen bir derviĢ haline getirmiĢtir:
56v1 yüz biŋ ferhād külüngini alup ḳazar ṭaġlar bünyādını
ḳayalar kesüp yol ėder āb-ı ḥayāt aḳıtmaġa
110r1 yüz biŋ eger cevr ü cefā uġrarısa ṣūretüme
hīç eksilmez Ģādılıġum cümlesin yur seni sevmek
153r4 yüz biŋ ḥūrī gelürise aldamaya bu cānumı
῾ıĢḳuŋ göŋlüm yaġmaladı senden nice uṣanayın
191v5 ben ḳaçan dervīĢ olam tā ki aŋa ėĢ olam
yüz biŋ benüm gibiyi ῾ıĢḳ ḫırḳa-pūĢ eyledi
Metnimizde yüz bin sayısıyla ilgili diğer kullanımsal özelliklerin bazıları Ģunlardır:
Allah‟ın dünyasında 100.000 türlü sevgi vardır. Ġnsan, bunlardan kendi özüne uyanı kabul
etmelidir. Bin yıl boyunca kim Allah‟ın vasıflarını saymaya kalksa bir zerrenini bile
bitiremez. Çünkü her damlada 100.000 denizle karĢılaĢacağından bir damlasını bile
söyleyemeyecektir.
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Hakk‟tan canını esirgeyen (nefsinin isteklerinden vazgeçemeyen) kiĢi, dost katından
uzak düĢecektir. Bu yüzden Yûnus, 100.000 canı olsa dosta yaklaĢmak için hepsini feda
etmeyi ister. Bu dünyadaki varlığından vazgeçmek ve nefsini öldürmek için mürĢit tarafından
terbiye edilmeye, nefsin bağlanmasına ihtiyaç vardır. Cercis gibi yetmiĢ, hatta bin defa
öldürülse bile 100.000 kez tekrar doğacaktır. Çünkü her defasında varılacak makam, Hakk‟ta
baki olma makamıdır.
Yûnus, özdeĢleĢmeyi ve vahdet hallerini anlattığı beyitlerde de yüz bin sayısını çokça
kullanmıĢtır. Örneğin yeryüzüne 100.000 türlü insan geldiğini, bunları önce getirip sonra da
yok edenin kendisi olduğunu söyler. Yine baĢka bir yerde bir güneĢ olup dönmeyi, her
zerresinde de 100.000 arĢ olmayı diler.
Görüldüğü gibi yüz bin sayısı “çokluğun üst sınırı” olarak kullanılmıĢtır. Her ne kadar
ilk bakıĢta sınırlayıcı bir rakam gibi gözükse de bu sayının çoğu yerde “sayısız, sayılamayak
kadar çok” anlamı taĢıdığı dikkati çekmektedir.
yüz biŋ yigirmi dört biŋ (100.000+24.000= 124.000):
Yüz yirmi dört bin sayısının farklı kullanımıdır. Ġki sayının birbirine eklenmesiyle veya
sayıların doğrudan sıralanmasıyla oluĢturulmuĢ bir sayıdır (Kaymaz, 2002: 755).
Köktürklerde “kırk artukı yiti: 47, otuz artukı tört: 34” (Tekin, 2008: 123) Ģeklinde örneklerini
gördüğümüz sayı sisteminin benzer kullanımıdır. Sayının bu Ģekilde kullanımı Dîvân‟da bir
yerde geçmektedir. Peygamberlerden Ģeriat sahibi olanlarla diğer bir peygamberin Ģeriatına
tabi olanların toplam sayısının 124.000 olduğu (Gölpınarlı, 2010: 465) inancıyla ilgilidir.
Metnimizde Ģu beyitte geçmektedir:
190r2 görgil çalap fażlını yıḳmaz ῾āṣī göŋlini
yüz biŋ yigirmi dört biŋ ol tercemān [eyledi]
yüz yigirmi dört biŋ (124.000):
Yüz yirmi dört bin sayısı sadece Dîvân‟da bulunmakta ve 2 yerde geçmektedir.
Yeryüzüne gönderilen peygamber sayısı konusunda iki rivayetten birisi 124.000 peygamberin
gönderildiği Ģeklindedir. Bunlar, Allah‟ın has kulları olup O‟nun dinini yaymak için her
topluma gönderildiği düĢünülen kiĢilerdir. Bu sayıların geçtiği beyitler Ģunlardır:
86r6

bu yüz yigirmi dört biŋ nebīye
gėce mi῾rāc gündüz münācātuŋ var

120r3 yüz yigirmi dört biŋ ḫāṣṣı dört yüz ḳırḳ dört ṭabaḳası
devlet maḳāmında ol gün ulu ḫānedāndayıdum
yüz yėtmiş biŋ (170.000):
Yüz yetmiĢ bin sayısı Dîvân‟da sadece bir defa kullanılmıĢtır. Yûnus, yer-gök
yaratılmadan hatta levh ü kalem yazılmadan Yaradan‟ın mülkünde onunla birlikte olduğunu
170.000 meleğin karĢısında saf bağladığını bildirmektedir. Allah ile vahdet hâlindeyken
Yûnus, Cebrail‟i de karĢısında görür:
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132v1 yüz yėtmiş biŋ feriĢteler ṣaf baġlayup durucaġız
cebre‟īli gördüm ol ulu dīvāndayıdum
SONUÇ
Risâletü’n-Nushiyye ve Dîvân‟da geçen sayıları incelediğimiz yukarıdaki çalıĢmamız
göstermektedir ki bu eserlerde en fazla kullanılan sayılar sırasıyla 1, 2, 100.000, 4, 1.000 ve 7
sayılarıdır. Her iki eserde toplam 39 çeĢit sayı (iki tekrar ile beraber) kullanılmıĢ, bunlardan
7‟si tek sayılardan 31‟i ise çift sayılardan oluĢmaktadır.
Yûnus Emre metinlerinde “Tek ve Mutlak” varlığı karĢılayan 1 ile ayrıĢmanın ve
bölünmenin adı olan 2 haricindeki 1, 2 ve diğer sayısal kullanımlar asıl sayı sıfatı Ģeklindedir.
Az da olsa sayıları belirsizlik, sıra sayı ve üleĢtirme sayı sıfatı olarak kullanmıĢtır.
Kullanılan tüm sayıları bir tablo haline getirdiğimizde karĢımıza Ģöyle bir sonuç
çıkmaktadır:
Tablo 1. Yûnus Emre Metinlerinde Sayısal Kullanımlar
Sayılar

Risâletü’n-Nushiyye Dîvân TOPLAM

1 (bir)

61

325

386

2 (iki)

13

40

53

3 (üç)

2

7

9

4 (dört)

6

33

39

5 (beĢ)

2

7

9

7 (yedi)

2

24

26

8 (sekiz)

-

6

6

9 (dokuz)

2

2

4

12 (on iki)

1

2

3

14 (on dört)

-

1

1

18 (on sekiz)

-

3

3

32 (otuz iki)

-

1

1

40 (dört on)

-

1

1

40 (kırk)

-

6

6

45 (kırk beĢ)

-

1

1

50 (elli)

-

2

2

70 (yetmiĢ)

-

2

2

72 (yetmiĢ iki)

-

8

8

100 (yüz)

-

4

4

160 (yüz altmıĢ)

-

1

1

300 (üç yüz)

-

2

2

360 (üç yüz altmıĢ)

1

-

1

400 (dört yüz)

-

1

1

444 (dört yüz kırk dört)

-

2

2

707 (yedi yüz yedi)

1

-

1
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1.000 (bin)

11

24

35

1.001 (bin bir)

-

2

2

6.666 (altı biŋ altı yüz altmıĢ altı)

-

1

1

6.700 (altı bin yedi yüz)

-

1

1

9.000 (dokuz bin)

2

-

2

12.000 (on iki bin)

-

1

1

13.000 (on üç bin)

1

-

1

18.000 (on sekiz bin)

-

1

1

60.000 (altmıĢ bin)

-

1

1

90.000 (doksan bin)

-

2

2

100.000 (yüz bin)

6

37

43

124.000 (yüz biŋ yigirmi dört biŋ)

-

1

1

124.000 (yüz yirmi dört bin)

-

2

2

170.000 (yüz yetmiĢ bin)

-

1

1

Yukarıdaki tablo oluĢturulurken metinde kullanılan sıra sayı sıfatları ile üleĢtirme sayı
sıfatları dikkate alınmamıĢtır. Fatih nüshasında sıra sayı sıfatları olarak geçen sözcükler ile
bunların ne Ģekilde geçtiği ve beyit numaraları Ģunlardır:
evvelki (1.): evvelki ḳapusında 148r2.
ilk (1.): ilk yaz güneĢi 136v4.
ikinci (2.): ikinci ḳapusında 148r3; ikinci nefḫanuŋ ḳavli 170v3; ikinci niĢānı 164r6;
ikincisi 182v6.
üçünci (3.): üçünci ḳapusında 148r4; üçünci nefḫa içinde 170v3; üçünci niĢānı 164v1.
dördünci (4.): dördünci ḳapusında 148r5; dördünci niĢānı 164v2; dördüncisi 183r2.
beşinci (5.): beĢinci ḳapusında 148r6.
altıncı (6.): altıncı ḳapusında 148v2.
yedinci (7.): yedinci ḳapusında 148v4.
ÜleĢtirme sayı sıfatları ile ilgili metinde az sayıda örnek vardır. Bunlar “birer” ve
“biŋer” örneklerinde karĢımıza çıkmaktadır:
birer (1’er): binmiĢler birer atı 92r5.
biŋer (1.000’er): biŋer erleri vardur 4r3, 4r6, 4r9.
ÇalıĢmamızda dikkat çeken hususlardan biri “dört on” (4x10=40) Ģeklindeki bir örneğin
Eski Türkçedeki sayısal kullanımlara benzer Ģekilde kullanılmasıdır. Ayrıca “yüz biŋ yigirmi
dört biŋ” (100.000+24.000=124.000) gibi eklemeli bir kullanım da metnimizin bir yerinde
geçmektedir. Burada büyük bir sayıya daha küçük bir sayı eklenerek 124.000 sayısı elde
edilmiĢtir.
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Sonuç olarak Yûnus Emre‟nin eserlerinde sayıların kullanım çeĢitliği ve sıklığı dikkate
alındığında normal bir edebî eserden daha fazla sayının kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.
Sayısal değerlerin Yûnus Emre‟nin eserlerinin anlamsal boyutuna katkısı çok büyüktür. Onun
kullandığı sayılar esas olarak iki ana kaynağa dayanmaktadır: Birincisi eski Türk inanıĢlarına
ait belli değerler atfedilen sayılar; ikincisi de Hint, Mısır, Mezapotamya, Eski Yunan, Ġbrani
ve Arap kültürünün beslediği Ġslam dairesine ait sayılar. Metinleri incelendiğinde Arapçayı,
Farsçayı, dört kitabı, hadisleri, peygamber kıssalarını, vahdet-i vücûd‟u, skolastik felsefeyi,
mitolojiyi bildiği anlaĢılan Yûnus Emre, sahip olduğu bu ciddi birikimini eserlerinde
kullandığı sayısal değerlerle de yansıtmıĢtır. Yûnus Emre için sayılar tıpkı Pythagorasçılar,
Neo-Platonistler ve Ġhvan-ı Safâ‟da olduğu gibi mutlak varlık olan yaratıcıyı ve evreni
anlamanın bir anahtarı konumundadır. Onun metinlerinde kullanılan sayısal metaforların
karĢılıklarının ve anlamsal değerlerin bilinmesi Yûnus‟un eserlerinin daha iyi anlaĢılmasını
sağlayacaktır. Bir edebi eserde bu kadar çok sayının kullanılması Yûnus‟un eğitim, bilgi ve
zekâ seviyesinin yüksekliğinin bir sonucudur.
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