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ÖN SÖZ 

 

Anonim (sözlü, şifahî, avız) halk edebiyatının kalıplaşmış ifadeleri içerisinde 

değerlendirebileceğimiz; atasözü, deyim, dua (alkış), beddua (kargış), ölçülü sözler, 

vb.lerinin yanında bilmecelerin de çok önemli bir yeri vardır. Geçmişin bitmek, tükenmek 

bilmeyen uzun kış gecelerinde karın şehre (ilçeye, köye, eve) hapsettiği insanlar, hoşça 

vakit geçirebilmek için masal anlatmışlar; Battalname, Hamzaname, Eba Müslim Horasanî 

ve Karadavut Hikâyeleri’ni okumuşlardır. Ayrıca tandır veya ocak başına aileleriyle, 

komşularıyla oturarak bilmece yarışmasına girmişlerdir. 

Bilmeceler sadece hoşça vakit geçirmek için sorulmaz. Onlar hayatımızın her 

aşamasında önemli roller üstlenirler. Bu hususun ayrıntıları çalışmamız içerinde V. 

Bölüm’de verilmiştir. Araştırmanın sonuçları göstermektedir ki, bilmeceler sadece çocuklar 

veya ailelere hitap etmez. Devlet adamları da zaman zaman ülkeler arası iletişim sağlamak 

amacıyla bilmecelerden yararlanmışlardır. 

“Somut-soyut varlıkları, kavramları, durumları, duyguları, insanları, kısacası 

günlük hayatta karşılaşabileceğimiz hemen hemen her şeyi konu alan, bunları birtakım 

ipuçları vererek ve uzak-yakın çağrışımlar kurarak tarif eden, böylece cevabın bilinmesine 

zemin hazırlayan, soru ve cevap olmak üzere iki ana unsuru bulunan, sorulması ve 

cevaplandırılması belirli bir geleneğe bağlanan, karşılıklı olarak iki kişinin veya grupların 

birbirine sorduğu, genellikle manzum olan, örneği az olsa da mensur şekilleri de bulunan 

anonim halk edebiyatı türüdür.” şeklinde tarif ettiğimiz bilmeceler sadece çocukları 

eğlendirmek amacını gütmemektedir. Bilmeceler hem çocukların hem de yetişkinlerin 

kelime hazinesini, diksiyonunu ve zekâlarını geliştirmekte önemli bir yere sahiptir. 

Dünyada son yıllarda yapılan çocuk edebiyatı çalışmalarına bir göz attığımız zaman 

bilmecelerin çocuk eğitiminde ne kadar önemli olduğu görülecektir. Türkiye’de ise 

bilmecelerin çocuk edebiyatına ve diğer edebiyat türlerine yansıması, dünyadakilerin tam 

tersine bir yol izlemektedir. Yukarıda söz ettiğimiz kitaplara bilmeceler sadece metin 

olarak girebilmiştir. 

Mehmet Tuğrul’la başlayan halk edebiyatı sahasındaki doktora tezlerine şöyle bir 

baktığımızda çalışmaların masal, efsane, halk hikâyesi, destan, saz şiiri, tekke şiiri, vb. gibi 

konularda yoğunlaştığını görüyoruz. Bu tezlerin de pek çoğunda sık sık tekrarlarla 

karşılaşmaktayız. Bu hususta Prof. Dr. Umay GÜNAY, Prof. Dr. Şükrü ELÇİN, Prof. Dr. 

Abdurrahman GÜZEL ve Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU herhâlde epey şikâyetçidirler. 

Zaman zaman Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU Hocamızın odasında hatıralarını dinlerken 
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yüreğinin derinliklerinde bir sızı hissettiğini hep anlamışımdır. Doktora tez danışmanım, 

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN’le konumu tespit ederken o da bu hususları hissetmiş 

olacak ki, “Hatice, dörtlüklerden kurulu Türk dünyası bilmecelerini çalışacaksın.” dedi. 

Hocamın bu sözünü işittikten sonra konuyu hızla araştırmaya başladım. Ancak Doğu 

Türkistan’dan başlayan ve Viyana önlerinde son bulan böylesine büyük bir coğrafyanın bir 

tezde değerlendirilmesinin zorluğu da bilinmektedir. O hâlde ne yapmalıydık? 

Yapacağımız şey gayet açıktı: Pek çok çalışmada bir sınır olarak alınan Hazar Denizi’nin 

batısını (Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Musul-Kerkük, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, 

Balkanlar) çalışmaya karar verdik. Sonuçta elinizdeki Ön Söz, Giriş, altı Bölüm, Sonuç ve 

Kaynaklar’dan oluşan tez ortaya çıktı. 

Çalışmamızın Giriş kısmında bilmece tarifleri sözlükler, ansiklopediler ve bilmece 

kitaplarından hareketle verilmiştir. Ayrıca bilmecelerin şekil ve muhteva özellikleri kısaca 

maddeler hâlinde sıralanmıştır. Bu özellikler I. Bölüm’de ayrıntıyla incelenmiştir. Burada 

yer alış amacı ise kısaca derli toplu bir bilgi vermektir. Bilmecenin diğer türlerle ilişkisi 

(masal, halk hikâyesi, fıkra, mâni, türkü, tekerleme, muamma, lûgaz, bağlama, atasözü, 

deyim, gölge oyunu, fıkhî bilmece) en ince ayrıntısına kadar işlenmiştir. Daha sonra 

bilmeceler üzerine yapılan çalışmalar kitaplar, tezler, ansiklopedi maddeleri ve makaleler 

başlıkları altında sıralanmıştır. Ayrıca Türk bilmecelerinin ilk örnekleri olan Codex 

Cumanicus bilmeceleri Kumancası ve Türkiye Türkçesi’ne aktarımlarıyla sunulmuştur. 

Bu bölümde yer alan diğer bir konu ise yerli ve yabancı araştırıcıların bilmeceleri tasnif 

çalışmalarıdır. Bu sınıflamalar bazen incelenen kitapların İçindekiler bölümünde yer aldığı 

için sayfa numarası olarak ilgili kısımlar alınmıştır. Ancak sınıflama bazen de 

İçindekiler’de yer alamamakta, bilmece metinleri bu başlıklar altında tasnif edilerek 

sıralanmaktadır. Böyle kitaplarda da ilgili kısımların sayfa numaraları verilmiştir. 

“Bilmecelerin Şekil ve Muhteva Yapısı” adını taşıyan I. Bölüm’de bilmecelerin 

şekil ve kafiye yapısı, doldurma kelimeler ve yansıma kelimeler metinlerimizden 

seçtiğimiz örneklerle ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bilmeceleri konuları bakımından 

ise on altı başlık altında ele aldık. Bu kısımda bazı konuların karışmasının tabiî 

karşılanacağını ümit ediyoruz. Çünkü tabiatı ele alan bir bilmecede insan da konu 

edilebilmektedir. Zaten böyle bir ayrımı yapabilmek de çok zordur. I. Bölüm’de ele 

aldığımız bir başka konu ise söz sanatlarıdır. Burada teşbih, teşhis ve intak, istiare, tenasüp, 

tezat, mübalağa, telmih ve cinas sanatları, üzerinde durduğumuz metinlerden örnekler 

seçilerek okuyucunun hizmetine sunulmuştur. 
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II. Bölüm’de bilmeceler mitolojik açıdan ele alınmıştır. Bilmecelerin kökeni ve 

mitoloji ilişkisi; ağaç, dağ, su, maden ve hayvan kültleri; renkler ve sayılar çeşitli 

kaynaklardan yararlanılarak anlatılmaya çalışılmıştır. Bu bölüm ilk defa tarafımızdan 

hazırlandığı için kusurlarımızın da olması tabiîdir. Ancak yapılanların tekrarından ziyade 

yeni konuları değerlendirmeyi ön plana aldığımız için böyle bir bölüm hazırlamayı uygun 

bulduk.  

“Bilmecelerin Yer ve Şahıs Adları Bakımından Değerlendirilmesi” adını taşıyan 

III. Bölüm’de bilmecelerde geçen yer adları (şehir, ilçe, ülke, deniz, nehir, ada, vb.) 

verilmiştir. Bunlara ilâveten bilmecelerde geçen şahıs adları (erkek, kadın, millet, ırk, vb.) 

ile bölüm tamamlanmıştır. Burada dörtlüklerden kurulu Batı Türkleri bilmecelerinde geçen 

yer ve şahıs adlarını tespit ederek kültür, coğrafya ve mazi birliğimizi ispatlamaya çalıştık. 

Son yıllarda halk edebiyatı ürünleri üzerinde yapılan çalışmalarda onların yetişkin 

ve çocuk eğitimi bakımından taşıdığı önem de değerlendirilmiştir. Masallardan sonra 

bilmeceler ilk defa çalışmamızda ayrıntılı bir şekilde “Bilmecelerin Eğitim Bakımından 

Değerlendirilmesi” adını taşıyan IV. Bölüm’de incelenmiştir. Her ne kadar Türkiye’deki 

çocuk edebiyatı kitaplarında bilmecelere yer veriliyorsa da bunların eğitici yönü üzerinde 

hemen hemen hiç durulmadığını yakından biliyoruz. Bu sebepten bilmecelerin dinî ve millî 

eğitim bakımından değerlendirilmesi yeni bir çığırın kapısını açacaktır. 

V. Bölüm’de bilmecelerin önemli bir bölümünü oluşturduğuna inandığımız bilmece 

sorma geleneği ve konusu üzerinde durulmuştur. İlgili bölümde soru kalıplaşması ve soru 

kayması gibi bilmecelerin önemli özellikleri metinlerden seçilen örneklerle anlatılmıştır. 

VI. Bölüm Hazar Denizi’nin batısında kalan Türk coğrafyasından tespit ettiğimiz 

dörtlüklerden kurulu bilmeceler ve bunlara ait varyantlar (eş metinler)a ayrılmıştır. 1016 

bilmece ve bunların varyantları tasnif çalışmaları kısmında verdiğimiz konu başlıkları 

altında cevaplarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Türkiye dışındaki yerlere ait olan 

bilmecelerin derlendiği bölgeleri belirtmek amacıyla bazı kısaltmalar kullanılmıştır, bunlar 

Kısaltmalar bölümünde görülebilir. Ancak Türkiye’yi belirtmek için herhangi bir kısaltma 

kullanılmamıştır. Ayrıca Metinler bölümünde bazı yazar adları da kısaltılarak verilmiştir. 

Bunlar da Kısaltmalar’da yer almaktadır. Metinler okunduğunda bilmece olarak tespit 

edilmiş bazı lûgaz örneklerinin de olduğu görülecektir. Bu bağlamda yine cevaplarına göre 

alfabetik olarak sıraya dizilmiş olan 56 lûgaz de burada yer almaktadır. VI. Bölüm 

bilmecelerin cevaplarına ve konularına göre yapılan dizinleriyle son bulmaktadır. 

Tezimizin araştırmasından elde ettiğimiz sonuçları ise Sonuç kısmında değerlendirmeyi 

uygun bulduk. 
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Çalışmamızın hazırlanması sırasında yararlandığımız kitap, makale, derleme, 

vb.lerini de Kaynaklar başlığı altında yazarlarının soyadlarına göre alfabetik olarak 

sıraladık. Aynı yazara ait olan çalışmaları ise kronolojik olarak verdik. 

Gerek konunun tespitinde, gerekse karşılaşılan problemlerin çözümünde çalışmaya 

başladığım ilk günden son güne kadar yardımlarını gördüğüm, özgün fikirleriyle ufkumu 

açan, şahsî kütüphanesinden yararlandığım, lisans, yüksek lisans ve doktora dönemlerinde 

kendisinden ders aldığım danışman Hocam Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN’e bana böyle 
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GİRİŞ 

BİLMECE NEDİR? 

 

A. BİLMECE TARİFLERİ 

 

Anonim halk edebiyatının türlerinden birisi olan bilmece, hem manzum hem de 

mensur şekilleri bulunan bir türdür. Günlük hayatta karşılaşılabilecek hemen hemen her 

şeyi konu alan bilmeceler hem şekil hem de yapı bakımından zengin ürünlerdir. 

Bilmecelerdeki konu çeşitliliğine halk edebiyatının başka bir ürününde rastlanamaz. 

Mitoloji ile olan ilişkisinden dolayı ilk örnekleri insanlık tarihi ile yaşıt olan bilmeceler 

üzerinde günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. Araştırıcılar bu çalışmalarda çeşitli 

özelliklerini göz önünde bulundurarak bilmeceyi tarif etmeye çalışmışlardır. Bu tariflerden 

bazılarını aşağıya almak istiyoruz: 

 

1. Yabancı Kaynaklardaki Bazı Bilmece Tarifleri 

Yabancı araştırıcılar bilmecelerin tarifini yaparken onlarda yer alan mecazlardan, 

betimlemelerden ve benzetmelerden yola çıkmışlardır. Mecaz fikrini ilk ortaya atan ise 

Aristo olmuştur: “İyi bilmeceler bize genel olarak doyurucu mecazlar sağlar; çünkü mecaz 

bilmeceyi gerektirdiğinden, iyi bir bilmece güzel bir mecazın oluşmasına yol açabilir.” 

(Retorik, III. Kitap, II. Bölüm’den Georges-Dundes, 1974: 87). 

Gaston Paris de Aristo’nun tanımına benzer bir tanım yapmıştır: “Anlamı açık 

olmayan ve günlük kullanıma geçmemiş bulunan mecaz ya da mecazlar topluluğudur.” 

(Frederick Tupper, The Riddles of the Exeter Book, Boston 1910, s. XII-XIII’den 

Georges-Dundes, 1974: 87). 

Taylor konu hakkında şunları söylemiştir: “Gerçek bilmece, ya da en dar anlamıyla 

bilmece, bir nesneyi, bütünüyle değişik bir başka nesneyle karşılaştırır.” (Taylor, 1943: 

13). 

Michael D. Lieber bilmeceyi şöyle tarif etmiştir: “Gerçek bilmece nesnelerin 

özelliklerini, kategorilerini ve sınıflarını kullanan semantik bir oyundur” (Lieber, 1976: 

261). 
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Sokolov ise bilmecelerde mecazın zorunlu olmadığını söylemesine rağmen yine de 

mecaz özelliğini göz önüne alarak bir tarif yapmıştır: “Bilmece, genellikle mecaz 

(metaphor) biçiminde olan ustalıklı bir soru olarak tanımlanabilir.” (Sokolov, 1975: 13). 

 

2. Türk Kaynaklarındaki Bazı Bilmece Tarifleri 

Burada bilmece ile ilgili tarifleri daha çok Türkiye’deki kaynaklardan alacağız. 

Çünkü araştırma sahamıza giren bölgelerden sadece Azerbaycan’daki bazı kaynaklarda 

bilmece tariflerine rastladık. Bu nedenle diğerlerini buraya alamıyoruz. Bazı sözlük ve 

ansiklopedilerde bilmece şöyle tarif edilmiştir: 

Edebiyat Terimleri Sözlüğü: “Hayatımızı kuşatan, dolduran hemen her şeyi 

(nesneler, araç-gereç, tabiat olayları, canlılar, vd.), birtakım benzetmelerden, 

çağrışımlardan yararlanıp üstü kapalı bir biçimde anlatarak soran kalıplaşmış söz 

grupları.” (Karataş, 2004: 74). 

Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü: “Somut-soyut varlık ve kavramları uzak yakın 

ilişki ve çağrışımlarla insanın düşünce ve dikkatine sunarak bunları açıklamayı ve bulmayı 

amaçlayan kalıplaşmış sözlerden oluşan anonim halk edebiyatı türü.” (Albayrak, 2004: 

79). 

İslâm Ansiklopedisi: “Çeşitli varlılarla bunlara bağlı olayları, insan, hayvan, bitki 

gibi canlıları, eşyayı, akıl, zekâ, güzellik gibi soyut kavramlarla dinî konu ve motifleri 

kapalı bir şekilde yakın-uzak münasebetler ve çağrışımlarla insanın, düşünce, muhakeme 

ve dikkatine sunarak bulmayı amaçlayan kalıplaşmış sözlerdir.” (15. Cilt, 1997: 348). 

Türk Ansiklopedisi: “Nesneleri, tabiat unsur ve olaylarını, insan uzuvlarını, 

aletleri, nakil vasıtalarını, hayvanları, nebatları, uzak münasebetler ve tedailerle tarif eden 

hazır söz kalıpları.” (Cilt VI, 1968: 394). 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: “Somut veya soyut birçok kavramlarla 

ilgili üstü kapalı bir soruyu, uzak-yakın ilişki ve çağrışımlarla düşünce ve dikkatimize 

aksettirerek karşılığını bulmayı hedef tutan, belli bir geleneğin gereği olarak oyun, 

yarışma, üretim faaliyetlerinde zamanı değerlendirme, bilgi gösterisi gibi fonksiyonları 

üstlenen, pek çoğu kalıplaşmış şiirli sözlerdir.” (I. Cilt, 1977: 432). 

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat Tarihi: “Belirli 

kurallar ve gelenekler dahilinde, bir şeyin çeşitli özellikleri anlatılarak ne olduğunun 

bilinmesi istenen; tabiat, insan, din, mücerred kavramlar vb. gibi insan hayatıyla ilgili 
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hemen hemen her çeşit konuyu içine alan ve çoğunlukla manzum hâlde bulunan, insanların 

belirli konularda zeka, dikkat ve maharetini ölçen anonim bir türdür.” (C. 3, 2003: 224). 

Türkçe Sözlük: Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o 

şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma.” (Cilt I, 1988: 

298). 

Bu konuda bazı araştırıcılara ait olan önemli gördüğümüz tarifleri de vermek 

istiyoruz: 

Türkiye’de ilk defa derleme metotlarıyla hazırlanan Konya Vilâyeti Halkıyat ve 

Harsiyatı’nın yazarları Saadettin Ergun ile M. Ferit Uğur şöyle bir tanım yapmışlardır: 

“Bil bakalım nedir? diye oldukça kapalı ve karanlık tabirlerle vasıflandırılan ve 

tanımlanan bir nesnenin keşfini, açılmasını karşıkinden istemek demektir.” (Ergun-Uğur, 

2002: 272). 

Nasıh Güngör-İhsan Ozanoğlu: “Acunda duyulan ve görülen herhangi bir madde 

mana ve olacın mecaz, kinaye ve nevileri gibi edebî sanatlar yolu ve aralarında yakın bir 

dünürlülük elde edilmek üzere dışardan eşya ve olaçlar gibi bir madde veya keyfiyet 

iradile sanlanıp tabir olunan bir madde veya mananın hallü keşfini muhataptan istemek 

için söylenilen Halk edebiyatı karakterini haiz manzum veya mensur sözlere bilmece 

derler.” (Güngör-Ozanoğlu, 1939: 22). 

Şükrü Elçin ise bu konuda şunları söylemektedir: “Bilmeceler, tabiat usurları ile 

bu unsurlara bağlı hâdiseleri; insan, hayvan ve bitki gibi canlıları; eşyayı; akıl, zekâ veya 

güzellik nevinden mücerret kavramlarla dinî konu ve motifleri vb. kapalı bir şekilde yakın-

uzak münasebetler ve çağrışımlarla düşünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek 

bulmayı hedef tutan kalıplaşmış sözlerdir.” (Elçin, 1983: VII). 

Boratav-Başgöz: “Bilmece çözüm bekleyen küçük bir sorunun, kalıplaşmış şiirsel 

bir şekilde ifadesinden meydana gelen bir sözlü edebiyat türüdür.” (Boratav-Başgöz, 1974: 

2). 

Çelebioğlu-Öksüz: “Mücerred, müşahhas hemen her mevzu’u, karakteristik bir 

veya birkaç yönüyle içine alan daha çok manzûm ve sûal mâhiyetinde, söyleyeni mechul, 

tarihimizin karanlık devirlerinden günümüze kadar süregelen halk mahsûlleridir.” 

(Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 7). 

Paşa Efendiyev: “Tapmaça insanların düşüncesini yoklamağ magsadına 

düzeldilen bu veya diğer hadise ve eşyanın poetik tesviridir.” 
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V. Huluflu: “Tapmacalar, ümümiyetle, tesvir, terifçe közel, üslubça da geçenk 

oldugları kimi çoh muhakime teleb ediler. Buna köre tapmaçalara halg fikrinin 

matematikası demek olar.” (Huluflu, 1928’den Efendiyev, 1981: 104). 

Bilmecenin kendisini tarif ettiği bir bilmece metni ise Elâzığ’da derlenmiştir: 

“Dağlardan taşlardan 

Canlıdan, cansızdan; 

Yiyilir, içilirden; 

Yiyilmezden içilmezden; 

Ben söyliyeyim, sen bil.” (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 7). 

 

Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde derlenmiş bir bilmece ise kendisini şöyle tarif 

etmektedir: 

“Âzımda bî zembil, 

İçinde gödebil (gör de bil) 

Ben süleyem sen de bil” (Cebeci, 1974: 47). 

 

Tüm bu tarifleri ve bilmecelerin özelliklerini göz önüne alarak aşağıdaki tarifi 

yapmayı uygun bulduk: 

Bilmece, somut-soyut varlıkları, kavramları, durumları, duyguları, insanları, 

kısacası günlük hayatta karşılaşabileceğimiz hemen hemen her şeyi konu alan, bunları 

birtakım ipuçları vererek ve uzak-yakın çağrışımlar kurarak tarif eden, böylece cevabın 

bilinmesine zemin hazırlayan, soru ve cevap olmak üzere iki ana unsuru bulunan, 

sorulması ve cevaplandırılması belirli bir geleneğe bağlanan, karşılıklı olarak iki kişinin 

veya grupların birbirine sorduğu, genellikle manzum olan, örneği az olsa da mensur 

şekilleri de bulunan anonim halk edebiyatı türüdür.   

Almanca’da rät(h)sel, Fransızca’da enigma, İngilizce’de riddle, Amerikan 

İngilizce’sinde quiz qestion, Yunanca’da ise aininigma, kelimeleriyle karşılanan bilmece 

tüm Türk dünyasında örneği olan bir üründür. Anadolu sahasında bilmecenin yanı sıra asal, 

askı, atlı hekat, bilmeli matal oyunu, bulmaca, düğün, düzmece, elçim, fıcık, masal, mesel, 

mesel vurma, mat, metal, metel söyleşme, söz, tanıtmaca, tanıtmalı hekat ve tatmaca 

kelimeleri kullanılırken (Sakaoğlu, 1979-1983: 230-242); Türk dünyasında ise aşağıda 

verilen terimler bilmece kelimesini karşılamaktadır: 
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Altaylar : Tabıskak, tabışkak, tabkak, taptıruv, taptırgış, tabıska, tabısak, 

tapkış, tavısak, tavusak, tavuskak, takpır, tapkır 

Azerbaycan : Bilmaca, , tapbaca, tapmaca, tappaca, tapzug 

Başkurtlar : Tabışmak, yomak 

Doğu Türkistan: Tabzuğ 

Hakas (Abakan) : Tapçan nımah (tapçan umak, sespak nımak) 

Karaçaylar : Yumak, zomak 

Karakalpaklar: Jumbak 

Karaylar : Tapmaca 

Kazakistan : Jumbak, zomak 

Kıbrıs      : Mesel 

Kırgızistan : Tabışmak, zomak 

Kumanlar : Tapkış 

Nogaylar : Tapmacak 

Özbekistan : Cumbak, çöpçak, matal, tabişmak, matal, taper, tapmaça 

Tataristan : Başvatkıç, sir, tabışmak 

Tuva  : Tapkır, tavısak 

Türkmenistan : Matal, tapmaca  

Irak Türkmenleri: Tapmaca 

Uygurlar : Tepişmak 

Yakutlar : Taabırın (Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası 

Edebiyat Tarihi, C. 3, 2003: 222; Sakaoğlu, 1979-1983: 232-243). 
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B. BİLMECELERİN ÖZELLİKLERİ 

 

Bilmecelerin şekil ve konu meselesi ileriki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde ele 

alınacağından burada bu özellikler kısaca maddeler hâlinde verilecektir: 

1. Dörtlüklerden oluşan bilmecelerin çoğu mâni tarzındadır. Bundan dolayı en çok 

rastlanan ölçü, 7’li hece ölçüsü olup bilmecelerin çoğu aaxa şeklinde kafiyelenmektedir. 

2. Yarım ve tam kafiye örnekleri çoktur, bunun yanı sıra zengin ve cinaslı kafiyeye 

de rastlanmaktadır. 

3. Doldurma kelimeler ile taklide dayalı olan kelimeler bilmecelerin vazgeçilmez 

unsurlarındandır. 

4. Genellikle anonimdirler, ancak bir lûgaz veya muamma kaynaklı olanlar da 

vardır. 

5. Bazıları divan edebiyatının türleri olan lûgaz ve muammaya kaynaklık 

etmişlerdir. 

6. Konu bakımından oldukça çeşitlidir. İnsan hayatının parçası olan hemen hemen 

her şey bilmeceye konu olabilir. 

7. Kelime oyununa dayalı bilmece çeşitleri de vardır. 

8. Bilmecelerde özne sayısı tektir. Özne sayısının artması cevabın da artması 

demektir. 

9. Cevapları tek kelimeden veya daha fazla kelimeden oluşabilir. 

10. Yetişkin ve çocuk eğitiminde önemli roller üstlenirler. 

11. Bir şey sormak üzere oluşturuldukları için insanlarda problem çözme yeteneğini 

geliştirirler. 

12. Genellikle Türkçe kelimeler veya Türkçeye yerleşmiş kelimelerle 

oluşturuldukları için iyi bir dil öğreticisidirler. 

13. Ölçü, durak, kafiye, redif, vb. ahenk unsurlarıyla oluşturuldukları için şiir 

zevkini geliştirirler. 

14. Topluca yapılan işlerde kullanılarak zamanın daha çabuk geçmesini ve işin 

daha bir hâle gelmesini sağlarlar. 

15. Cevap olan şeyi tarif etmek amacıyla edebî sanatlardan yararlanırlar. 

16. Kökleri mitolojiye dayanmaktadır. Onlarda ilk insanın dünyaya, tabiat 

olaylarına, hayvanlara, vb. şeylere karşı olan tutumlarını görmemiz mümkündür. 



 7

17. Bilmeceler belirli bir geleneğin ürünü olduğu için bazılarında cevabı bilmeyene 

yapılmış bir tehdit veya verilen bir ceza vardır. Çok az da olsa cevabı bilene ödül vaat 

edildiği de görülmektedir. 

18. Genellikle yetişkin insanların tekelinde olan bilmeceler çocuk geleneklerinde de 

kendisine yer bulmuştur. 

19. Her zaman bilmece sorulmaz. Yılın belirli zamanlarında (yıl başı, nevruz, vb), 

hasatta, topluca yapılan işler sırasında, düğünlerde, akşam komşularla yapılan toplantılarda 

sorulur. 

20. Bilmeceler bir milletin hayat anlayışını ve değer yargılarını yansıtırlar. 

 

C. BİLMECELERİN DİĞER TÜRLERLE İLİŞKİSİ 

 

Bilmece anonim halk edebiyatının ürünüdür. Halk edebiyatı ürünleri üzerine 

yapılan çalışmalar arttıkça bu ürünlerin birbirleriyle olan ilişkisi ve ortak noktaları da 

araştırılmıştır. Bilmece çok yönlü bir ürün olduğu için onun halk edebiyatının hemen 

hemen her türü ile bir ilişkisi vardır. Manzum olanları mâni şeklinde söylendikleri için 

mânilerle, bilgi sınamak amacıyla masallarda ve halk hikâyelerinde kullanılmasından 

dolayı masallar ve halk hikâyeleriyle, uzun olanları tekerlemeyi andırdıkları için 

tekerlemelerle, mizahî birtakım unsurları bünyesinde taşıdıklarından ise fıkralarla bir ilişki 

içerisindedirler. 

Bilmecenin anonim halk edebiyatının malı olduğunu belirtmiştik. Ancak bazı 

bilmecelerimiz ferdî bilmece diyebileceğimiz muamma ve lûgazlerle yakın ilişki 

içerisindedirler. Bazı halk bilmeceleri ya bu türlerden doğmuş ya da bazı bilmeceler bu 

türlere kaynaklık etmişlerdir. Bu nedenle bilmece bu türlerle yakın bir ilişki içerisindedir. 

 

1. Bilmecelerin Halk Nesriyle İlişkisi 

a. Bilmece-Masal 

Esas itibariyle bakıldığı zaman bilmece ile masal arasında pek bir ilgi yok gibidir. 

Çünkü masal genellikle nesir, bilmece ise nazım veya nesirdir. Masal metinlerimiz 

içerisinde doğrudan bir bilmece metni yoktur. Ancak pek çok bilmecemsi ifade yer 

almaktadır. 
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Örneğin; sorulan üç şeye verilen cevap sonucunda asılmak üzere olan kahramanın 

hayatı kurtulabilir. Bazen bu sorular iki ülke arasında savaşa ya da barışa yol açabilir. 

Masalarda yer alan bilmecelerin fonksiyonları Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk 

Dünyası Edebiyat Tarihi’nde şu şekilde belirlenmiştir: 

Masal kahramanı zor bilmeceyi çözerek: 

a. Ölümden kurtulur. 

b. Sevdiğine kavuşur. 

c. Büyük mevkiler elde eder (padişahlık, beylik, vb.). 

ç. Padişahın kızıyla evlenme hakkını kazanır. 

d. Zenginlik elde eder. (3. Cilt, 2003: 240).  

Biri marangoz, biri hoca, biri terzi olan üç arkadaş can sıkıntısından bir kadın 

heykeli yaparlar. Heykelin yapılmasında üçünün de payı olduğu için kızı kimin alacğına 

karar verilemez. Bu masal Türk dünyasının neredeyse tamamında bilinmektedir. Kızın 

kime ait olduğunun tartışılması ise bize bilmeceyi hatırlatmaktadır. Nitekim aynı durum 

Motif-Index of Folk Literature’de H 620. Çözülmemiş Problemler: Masalların 

Bilmecemsi Sonları başlığı altında şöyle sınıflandırılmıştır: 

H 621. Becerikli arkadaşlar kadın heykeli yapar; o kime aittir? 

Ağacı oyan bir bebek yapar, terzi onu giydirir, bahçıvan ona konuşma yeteneği 

verir (ya da benzeri bir yetenek). Böyle durumlarda sık sık sorulan soru ise şudur: Onun 

babası, annesi ya da kocası kimdir? (Thompson, 1966: 436). 

Yine padişahın ölmek üzere olan kızını sahip oldukları uçan halı, ayna ve dürbün 

yardımıyla kurtaran üç gencin durumu da buna benzerdir. Bu masalda da kızla evlenmeyi 

kimin hak ettiği hususu tartışılır. Bu masalın bilmecemsi sonu ise Index’te şöyle 

sınıflandırılmıştır: 

H 621.2. Kız becerikli arkadaşlar tarafından kurtarılır; o kime aittir (Thompson, 

1966: 436). 

Bir Keloğlan masalında ise padişah kızının sorduğu üç soruya cevap veren 

Keloğlan, kız ile evlenmeye hak kazanır. Bu masalda geçen bilmecemsi ifadeler şunlardır: 

 

Kız: 

Evimizin önü selvi 

Sen onu bil Kel Ketez 
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Selvinin üstünde sümbül 

Sen onu bil Kel Ketez 

Sümbülün üstünde bülbül 

Sen onu bil Kel Ketez 

Aman aman Kel Ketez 

Varmam seni keserim. 

 

Keloğlan: 

Evinizin önü selvi 

Boyun değil mi hanım? 

Selvinin üstünde sümbül 

Saçın değil mi hanım? 

Sümbülün üstünde bülbül 

Dilin değil mi hanım? 

Aman aman a hanım 

Aldım seni sararım 

 

Kız: 

Evimizin önü kuyu 

Sen onu bil Kel Ketez 

Kuyunun içinde yılan 

Sen onu bil Kel Ketez 

Aman aman Kel Ketez 

Varmam seni keserim 

 

Keloğlan: 

Evinizin önü kuyu 

Lâmba değil mi hanım? 

Kuyunun içinde yılan 

Fitil değil mi hanım? 

Yılanın ağzında mercan 

Işık değil mi hanım? 

Aman aman a hanım 

Aldım seni sararım 
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Kız: 

Üç ayaklı yürümez 

Sen onu bil Kel Ketez 

Üstüne binen yorulmaz 

Sen onu bil Kel Ketez 

Kısır karı doğurmaz 

Sen onu bil Kel Ketez 

 

Keloğlan: 

Üç ayaklı yürümez 

Sacayak değil mi hanım? 

Üstüne binen yorulmaz 

Tencere değil mi hanım? 

Kısır karı doğurmaz 

Katır değil mi hanım? 

Aman aman a hanım 

Alır seni sararım (Güngör-Ozanoğlu, 1939: 155-157). 

 

Masalda kızın Keloğlan’a sorduğu ikinci soru çalışmamızdaki bilmeceler arasında 

yer almaktadır ve lâmba cevabına sahiptir:  

Bizim evde var kuyu 

Kuyunun içinde suyu 

Suyun içinde yılan  

Yılanın ağzında mercan (448.3.b.). 

 

Ayrıca üçüncü soru ise bir mısra (4. mısra) eklenmiş hâliyle bilmecelerimiz 

içerisinde yer almakta olup sacayağı, tencere, katır ve tazı cevaplarını karşılamaktadır. 

Üç ayaklı yürümez 

Üstüne biner yorulmaz 

Kısır karı doğurmaz 

Gezer gezer yorulmaz (990.1.). 

 

Bir masal metnimizde ise yapılan tarifler yoluyla sorulan şeyin bilinmesi 

istenmiştir. Yani bir çeşit bilmece sorulmuştur: 
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“Annen nere getdi?” 

“Biri iki yapmaya  getdi.” 

“Ablan nere getdi?” 

“Çirkini güzel yapmaya gitdi.” 

“Güccük ablan nere getdi?” 

“Topağı yassı yapmaya getdi.” 

Biraz daa soruyor, bunlara bir sual yok, çünkü cevap veremiyor. 

“Ocakda bişirdiğin ne?” 

“Ağzı aşşağı , ağzı yukarı.” (Alptekin, 2002: 303). 

Kaynak şahıs masalı dinleyenlerden cevap alamayınca bilmeceyi kendisi 

cevaplıyor: 

“Ne oldu, ne gördün, ne geçirdin?” 

“Böyle böyle oldu.” 

“Ne cevap verdin?” 

“Bir cevap veremedim.” 

“Haa sende gafa deyi bi şey yokmuş, benim yanımda sen bedava duruyorsun, bak 

sana annadayım, biri iki yapmaya geden, ebeliğe getmiş, çirkini gözel yapmaya geden 

gelin düzmeye getmiş; topağı yassı yapmaya geden ekmek atmaya getmiş. Bişirdiğini 

sormuşsun, ağzı aşşağı, ağzı yokarı deyor, onun da cevabı bakla deyor, baklanın çiçeği 

yokarı açılır, dökdüğünde cülükleri aşşağı eğilir.” diyor. (Alptekin, 2002: 303). 

Yine masallarımızda padişahın üç kızı babalarına karpuz göndererek evlenmek 

istediklerini sembolik bir dille ifade ederler. Padişahın evleneceği kızı bilmece sorarak 

seçmesine de masallarımızda rastlanmaktadır. Motif Index’te bu durum şöyle ifade 

edilmiştir: 

H 552. Adam bilmecelerini tahmin eden kızla evlenir (Thompson, 1966: 425). 

Azerbaycan’da anlatılan ve benzeri Kelile ve Dimne’de Tacir Ehlevatı adıyla yer 

alan bir masal metni bilmece masal ilişkisine güzel bir örnek oluşturmaktadır: 

“Bir insan ormanda giderken bir arslana rastlar. Hayvan (arslan) onu kovalamaya 

başlar. İnsan kaçar, kaçar ve sonunda bir kayanın uçurumuna gelir ve orada bulunan bir 

ağacın budağına yapışır. Sallandığı yerden etrafına bakan adam, bir “ağ siçanla, gara 

siçanın” ağacın kökünü kemirdiklerini görür. Adamın eli yorulur yere düşmek üzereyken 

aşağıya bakar ki ne görsün; aç bir ejderha onu yemek için bekliyor. Yukarıda ise ağaç 

dalları arasında bir bal peteği görür ve parmağı ile balın tadına bakmak ister.” 
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Birtakım sembollerden dolayı bilmece özelliği gösteren bu masal şöyle 

açıklanmaktadır: Aslan, ecel; ağ ve gara siçan, ömürden giden gece ve gündüz; ejderha ise 

kabirdir (Sakaoğlu-Alptekin-Şimşek, 1992: 2).   

Bunların dışında bazı masal tekerlemelerinin karşımıza bilmece olarak çıkması da 

bilmece-masal iliklisine güzel bir örnek oluşturmaktadır. Çalışmamızda yer alan rüya ile 

ilgili bir bilmecede bu unsurlar görülmektedir: 

Az gitti uz gitti 

Dere tepe düz gitti 

Altı ay bir güz gitti 

Uyanınca hep bitti (318.1.). 

 

 b. Bilmece -Halk Hikâyesi 

Âşıklar saz meclislerinde üstünlük sağlamak ve âşıklıktaki ustalıklarını göstermek 

için birbirlerine birtakım sorular (muamma) sorarlar. Hangisi soruyu doğru olarak 

cevaplayıp karşısındakini yenerse güçlü bir âşık olduğunu ispat etmiş olur.  

Âşık Garip Hikâyesi’nde Garip bir kahvede bulunan kırk âşığa beş muamma sorar, 

ancak âşıklardan hiçbirisi bunlara cevap veremeyince kendisi cevaplar. Bu muammalardan 

birisini ve cevabını aşağıya alıyoruz: 

 

...................... 

O nasıl kiledir dolar boşalır 

Ol nedir ki da’im yere döşenir 

Emirler yeşili kimden kuşanır 

Cevap ver ki kalın başı ağrısız 

...................... 

 

...................... 

Bu dünya kaç defa doldu boşandı 

Rüzgâr estikçe yere döşendi 

Emir yeşili, Zeyne’l-‘Âbidin kuşandı 

Cebrâil cennetten çıkaran dediler 

......................    (Türkmen, 1995: 132-133). 
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Ayrıca bazı halk hikâyelerimizde ise iki sevgilinin bilgilerini ölçmek için 

birbirlerine bilmece tarzında çeşitli sorular sorduğu görülmektedir: 

Kamber: 

Yemişlerde gülüzindir 

Hayvanlarda dilsizindir 

İmdi haber vir bana 

Ay ile gülsüzindir 

 

Arzu: 

Yoktur balığın dili 

Olmaz incir güli 

Harût ile Mârût’dır 

Bilmezler ay ile güli (Şimşek, 1987: 118). 

 

Köroğlu Destanı’nda âşıkların birbirlerine bilmece sordukları üç değişik yerde 

görülmektedir: 

Han Ayvaz saz ile  söz ile, Köroğlu’na acı acı söz söyleyip, pencere içinde meğer, 

Ayvaz’ın ağzından çıktığı kelamlar, Köroğlu’nun ciğerini deler geçerdi. Çünkü ezeli 

ezelden, dedelerimizden babalarımızdan kalan bir sözdür. Hakikatde bir adam bir adama 

düşüne düşüne sözü söylesin! Âşıklar bazan biri birine sorgu sorar da; biri demişti: 

O nedir ki meler gelir 

O nedir ki eler gelir 

O nedir ki deler gelir 

Yarası var kanı çıkmaz 

 

O buluttur meler gelir 

O yağmurdur eler gelir 

Kötü sözdür deler gelir 

Yarısı var kanı çıkmaz (Mehmet Kaplan-Akalın-Bali, 1973: 196, 339, 

475). 

Bunlar dışında bilmecelerimiz arasında öyle metinler vardır ki, bunlar içlerinde yer 

alan ifadelerden dolayı “âşık der, vb.” bir âşık şiiri izlenimi uyandırırlar: 
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Âşıh der gassap ağlar 

Al geymiş gassap ağlar 

Ölen davar ağlamaz 

Öldüren gassap ağlar (65.4.). 

 

Dağdan gelir akrep 

Ağzında yeşil yaprak 

Size soram âşıklar 

Bu dünya kaç kile toprak (301.2.). 

 

c. Bilmece-Fıkra 

Aslında bilmece ile fıkra arasında pek fazla bir yakınlık yoktur. Bilmecelerin 

çoğunluğu manzum oldukları, mensur olanlarında da çeşitli ses benzerliklerinden 

yararlanıldığı için şiire daha yakın olan bir ifade tarzları vardır. Fıkralar ise manzum 

şekilde örnekleri bulunmasına rağmen genellikle kısa mensur eserlerdir. Bu ayrılığa 

rağmen fıkra ile bilmecenin bazı ortak noktaları da vardır. Bazı bilmecelerimiz –özellikle 

de son yıllarda ortaya çıkanlar– soru ve cevap arasındaki ilişkiden dolayı mizahî bir üslup 

taşırlar. Fıkraların da başta gelen özelliklerinden birisi mizahtır. Aşağıda verilen bilmece 

örnekleri dikkatle incelenecek olursa; âdeta bir fıkra gibi esprili oldukları görülecektir: 

 

Yemekte olduğumuz bir elmadan çıkan bir kurttan daha kötü olanı nedir? (Cevap: 

Yarım kurt çıkması). (Mercanlıgil, 1967: 16). 

Dişisi de erkeği gibi bay olan hayvan hangisidir? (Cevap: Baykuş). (Mercanlıgil, 

1967: 9). 

Ramazan’da yense bile orucu bozmayan şey nedir? (Cevap: Dayak). (Mercanlıgil, 

1967: 15). 

Şu bilmece ise âdeta sadece konuşma bölümü kalmış bir fıkra gibidir.  

-Tencerenin büyüğü nedir? 

-Kazan 

-Kazanın büyüğü nedir? 

-Vilâyet (Mercanlıgil, 1967: 16). 

 

Buna benzer örnekler çalışmamızda yer alan metinlerde de vardır: 
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Ak koyun nerden gelirsin 

Kızıl kaya dibinden 

Kanın neden kurumuş 

Mevlâ’m böyle buyurmuş (236.1.). 

 

Karşıdan gördüm şırıl şırıl 

Yanına vardım mırıl mırıl 

Dedim hayırlar ola 

Dedi akşama gelin (256.1.). 

 

Ayrıca bazen de fıkra metni içerisinde bir soru sorulur. Eğer bu soru bilmece 

şeklinde soruluyorsa fıkra kısaltılarak ya da o bölümü alınarak bilmece olarak kullanılabilir 

(Sakaoğlu B, 1972: 6507). Örnek olması açısından şu metni aşağıya alıyoruz: 

“Bir köylü ilk defa gittiği il pazarında gördüğü bir şeyden alır ve yiyince de çok 

hoşuna gider. Ertesi hafta il pazarına kendisi gidemediği için bir arkadaşına bu yemişten 

lamasını söyler ve yemişi ona tarif eder: 

‘Bana pazardaki güzel yemişten bir kilo al.’ 

‘Bu nasıl bir yemiş?’ 

‘İçi darı gibi, dışı deri gibi.’ 

Pazara giden arkadaşı araya araya tarife uygun olarak patlıcanı bulur, onu da dışı 

deri gibi, içi darı gibi. Bu adam köye dönünce patlıcanı arkadaşına verir. O da hemen 

ısırır ve der ki: 

‘Bir haftada kartlaşmış yahu; hem uzamış, hem de tadı bozulmuş.’” (Sakaoğlu B, 

1972: 6507-6508). 

Adamın fıkrada yemiş ile ilgili olarak yaptığı tarif Şükrü Elçin’de 

“Altı deri üstü deri 

 İçinde bir avuç darı” (Elçin, 1983: 17). 

şeklinde yer almıştır. Başgöz-Tietze’de ise 

“Dışı deri 

 İçi darı” (B-T, 1999: 349). 

şeklinde kullanılarak bilmeceleştirilmiştir. 
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2. Bilmecelerin Anonim Halk Şiiriyle İlişkisi 

a. Bilmece-Mâni 

Mâni halk edebiyatının başlıca iki türünden biridir. Genellikle aaxa şeklinde 

kafiyelenip 7’li hece ölçüsü ile söylenir. Dörtlüklerden oluşan bilmecelerimizin de çoğu 

mâni tarzında söylenmiştir. Şekil bahsinde de üzerinde durduğumuz gibi çoğu bilmecemiz 

7’li hece ölçüsü ile söylenip, aaxa şeklinde kafiyelenmiştir. 

Mâninin önemli özelliklerinden birisi de ilk iki mısraın doldurma mahiyetinde 

olması, asıl anlatılmak istenenin 3 ve 4. mısralarda dile getirilmesidir. Bu durum 

bilmecelerimiz için de geçerlidir. Örneğin; 

Dağlarda lala gezer 

Elde piyala gezer 

Ne yumurtlar ne doğar 

Yanınca bala gezer (221.3.). 

 

Bilmecenin cevabı balıktır. İlk iki mısraın balıkla hiçbir ilgisi yoktur. Aslında 

balığın bazı özelliklerini tarif etmesi gerekirken bu mısralar doldurma mahiyetinde 

kullanılmıştır. Cevabı namaz olan şu bilmecemizde de ilk iki mısra doldurma mahiyetinde 

kullanılmış, cevap ile ilgili tarifler 3 ve 4. mısralarda yapılmıştır. 

Şimdi şimdi şim düşer 

Gölge kalkar gün düşer 

Bir ağaçta beş elma 

İkisine gün düşer (305.6.). 

 

Bilmece mâni ile o kadar iç içe girmiştir ki, bazen mâni olan bir dörtlüğün hiçbir 

değişiklik yapılmadan bilmece olarak kullanıldığı da görülmektedir. Mâni olan herhangi 

bir dörtlüğün bilmece olarak da kullanılabilmesi, dörtlüklerden oluşan bilmecelerin aslında 

kendine has bir şekli olmamasından kaynaklanmaktadır. Bilmecelerimizin çoğunda onların 

bilmece olduklarını belirtecek herhangi bir soru kelimesi bulunmaması ve onların bir şeyi 

sorduğunun gelenek yoluyla anlaşılması da bu karışıklığa yol açmıştır. Aşağıda örnek 

olarak vereceğimiz dörtlükler aslında birer mânidirler, ancak herhangi bir değişiklik 

yapılmadan ve soru ifadesi eklenmeden bilmece olarak sorulmuşlardır: 
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Kahve Yemen’den gelir 

Bülbül çemenden gelir 

Ak gerdan beyaz topuk 

Her gün hamamdan gelir (243.10.). 

 

Karşıdan atlı geçti 

Nalı parlattı geçti 

İllere selâm verdi 

Bizi ağlattı geçti (250.9.). 

 

Âşık Reyhanî de bazı mânilerin bilmece olarak sorulduğunu belirtmiştir: 

 

Birinci kadın sorar: 

“Mâni mâniye geldim 

Gaymak yemeye geldim 

Meramım gaymak değil 

Yâri görmeye geldim. 

 

Karşısındaki kadın cevap verir: 

Mâninim edasına 

Düşmüşüm sevdasına 

Biraz evvel gelseydin 

Kız gitti yaylasına” (Başgöz-Tietze, 1999: 20-21). 

 

Bazen bunun gibi herkes tarafından anlaşılmaması gereken durumlar da 

mektuplarda mâniler yoluyla sorulmuştur: 

“Aman mektup var da gel 

Yârdan haber al da gel 

Bir idik iki olduk 

Üç olduk mu sor da gel” (Artun, 1997: 166). 

 

Bilmecelerimiz arasında sadece düz mâninin örnekleri değil, cinaslı ve kesik 

mâninin örnekleri de bulunmaktadır. Yani bazı bilmecelerimiz düz mâni, bazıları ise kesik 
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veya cinaslı mâni şeklinde söylenmiştir. Bunlar içerisinde örneğine en sık rastlanan tabiî ki 

düz mânidir. Burada birer örnek verilecektir. Düz mâni şeklinde söylenmiş bilmece: 

Beş direk üstündedir 

El yürek üstündedir 

El işler gözler bakar 

Kol yürek üstündedir (517.1.). 

 

Kesik mâni tarzında söylenmiş bilmece: 

Hakanî 

Bir kuşum var hakanî 

Deryahtan bir kuş uçtu 

Ne eti var ne kanı (216.1.). 

 

Cinaslı mâni tarzında söylenmiş bilmece: 

Men aşıg iki sine 

İki dal iki sine 

Bir ağaçda beş alma 

Gün düşüb ikisine (58.14.). 

 

b. Bilmece-Türkü 

Anadolu insanın duygularına tercüman olan türkülerimiz çoğunlukla mâni 

dörtlüklerinden oluşmaktadır. Bilmecelerimiz arasında mânilerin bulunduğunu da 

belirtmiştik. İşte bu ilişki nedeniyle bilmece olarak sorulan bazı mânilerimiz bir türkünün 

dörtlükleri arasında da yer alabilmektedir. Ya da bir türkünün herhangi bir dörtlüğü 

bilmece olarak sorulabilmektedir. Bilmece-mâni ilişkisi içerisinde örnek olarak verdiğimiz; 

Kahve Yemen’den gelir 

Bülbül çemenden gelir 

Ak gerdan beyaz topuk 

Her gün hamamdan gelir (243.10.). 

 

mâni-bilmecesi bir türkümüzün dörtlükleri arasında; 
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Kahve Yemen’den gelir 

Bülbül çemenden gelir 

Yâri güzel olanın 

Her gün hamamdan gelir 

 

şeklinde yer almaktadır. 

Çarşıdan aldım Fatma’yı 

Alnına çattım çatmayı 

Kız annenden mi öğrendin 

Böyle güzel göbek atmayı (543.2.). 

 

bilmecesini bir Van türküsünün ikinci dörtlüğünde şu şekilde görürüz: 

Dama çattım çatmayı 

Seslen gelsin Fatma’yı 

Fatma nerden öğreştin 

Çarşaftan kol atmayı (Sakaoğlu A, 1972: 6509). 

 

c. Bilmece-Tekerleme 

Bazı bilmecelerimiz söyleniş şekli, ses ahenkleri ve uzunluğu ile tekerlemeyi 

andırmaktadır. Bu benzerlik çocukların oyunlarda ebe seçmek için söyledikleri oyun 

tekerlemeleri için söz konusudur. Bu tür metinlerde soru anlamı da ağır basmaktadır. Bu 

nedenle bunlara “tekerlemeli bilmece” adını vermeyi uygun bulduk. Aaşğıda vereceğimiz 

örneklerle konu daha da netleşecektir: 

Haylı gitti 

Huylu geldi 

Ahı gitti 

Vahı geldi 

Dört ayaklı kâhi geldi 

Meydanî geldi 

Server sultanı geldi 

İki üç beş on geldi 

Kâh beş geldi 

Kâh on geldi 
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Bohçalı kahbe geldi 

Saçaklı o... geldi 

Mısır’ın Hacı Hüseyin ağası geldi 

Yemen’in kara Mustafa’sı geldi (misafir, sini bezi, peşkir, sini ayağı, 

meydan sinisi, ekmekler, dolma, börek, tel kadayıf, pilâv, kahve) 

(Hamamizade, 1930: 49). 

 

Ol hanım geldi 

Şol hanım geldi 

Balaban bakışlı 

Keklik sekişli 

Narın turuncu 

Mısır pirinci 

Kızların genci 

Öldüm bayıldım 

Güldüm ayıldım 

Eller alası 

Berber aynası 

Bel tabancası 

Kulluk sopası 

Dere karpuzu 

Gül gülistanda afaroz hanım. (kurbağa) (Hamamizade, 1930: 44). 

 

–Nereden geliyorsun? 

–Zirzop Kalesi’nden 

–Üstün neden yaş? 

–Denizden geçtim 

–Çok derin miydi? 

–Kıyısından dolaştım 

–Üstün neden beyaz? 

–Değirmenden geçtim 

–Çok kalabalık mıydı? 

–Çakırdakı işittim 

–Akşam nerede idin? 
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–Bey konağında 

–Ne yedin? 

–Koç 

–Neresinden? 

–Hiç 

–Nerede yattın? 

–Minarede 

–Çok kaba mıydı? 

–Kupkuru yerde 

–Üstüne ne örttüler? 

–Perde 

–Sen uğrattın beni derde. (gönül) (Elçin, 1983: XI). 

 

3. Bilmecelerin Saz Şiiriyle İlişkisi 

a. Bilmece-Muamma  

Muamma hem klasik edebiyatta hem de halk edebiyatında kullanılan bir türdür. 

Çeşitli kaynaklarda muamma ile ilgili tarifler yapılmıştır. Bir fikir vermesi açısından bu 

tarifleri vermeyi uygun bulduk:  

İslâm Ansiklopedisi: “....zahirî, bazen müphem bir manası olan bir cümle veya 

manzûmenin, birtakım usûller yardımı ile bazı harflerini kullanmak, bazılarını düşürmek 

ve bazılarının müterâdiflerini almak vb. üzere tertip etme sanatıdır.” (8. Cilt, 1971: 435). 

Kamus-ı Türkî “Manası gizli ve güç anlaşılır söz veya şekil vesaire bilmece, 

yanılmaç” (Şemseddin Sami, 1995: 1376). 

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat : “Usûlüne göre tertib olunmuş bulunan 

ve çok defa insan  ismine delâlet eden bilmece, yanıltmaca.” (Devellioğlu, 1993: 658). 

Ali Fuat Bilkan: “Edebiyatımızda, bir ismin gizlenmesi şeklinde düzenlenmiş 

bilmecelere ‘muamma’ denmiştir.” (Bilkan, 2000: 11). 

Türk Bilmeceler Hazînesi’de Âmil Çelebioğlu ve Yusuf Ziya Öksüz: “Gizli, 

örtülü, anlaşılmaz veya anlaşılması güç, yahut işaret ve remiz yoluyla söylenmiş söz veya 

şey manalarına gelir.” demektedirler (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 33). 

Şükrü Elçin ise kelimeyi şöyle tarif etmiştir: “Arapça ‘körletmek’, ‘gizli ve güç 

anlaşılır söz’ manalarına gelen muamma, bir isme delâlet eden söz, mısra veya beyit 

demektir.”  (Elçin, 1983: XIV). 
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Muamma edebiyatımıza XVI. yüzyılda girmiştir. Başlangıçta sadece Allah’ın 99 

ismi (esmâ-i hüsnâ) için yazılan muammalar zamanla padişahlar, paşalar, beyler, vb. için 

de yazılmıştır. Hatta Namık Kemal bile kendi ismi için muamma yapmıştır. 

Edebiyatımızda aralarında Ali Şir Nevai, Fuzûlî, Bâkî, Fıtnat Hanım gibi ünlü isimlerin de 

bulunduğu pek çok şair muamma yazmıştır. Hatta Cem Sultan Divanı’nda 41 muamma 

bulunmaktadır (Bilkan, 2000: 80). 

Muamma genellikle tek bir ismi sormak üzere oluşturulur, ancak birden fazla ismi 

soran muammalar da vardır. Genellikle isimle ilgili bilgi son mısrada verilmesine rağmen 

bu kural her zaman için geçerli değildir (İslâm Ansiklopedisi, 1971: 436). Muammayı 

çözmek için Arap alfabesini, ebced hesabını ve bazı muamma çözüm metotlarını iyi 

bilmek gerekmektedir. Bunun için muamma risaleleri yazılmıştır (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 

33). 

Muammalar bazen bir olayı üstü kapalı bir şekilde anlatmak için de kullanılmıştır. 

Osmanlı vakanüvistlerinden Şefik Efendi, Şefik-nâme adlı eserinde Edirne vakasını 

herkesin anlayamayacağı bir tarzda anlatmak için muamma ve lûgazlerden yararlanmıştır 

(İslâm Ansiklopedisi, 1971: 436). 

Klasik edebiyatta iki ayrı tür olan muamma ve lûgaz bazen birleştirilerek 

kullanılmış ve ortaya yeni bir şekil çıkmıştır: Muamma ber-tarîk-i lugaz (Bilkan, 2000: 

56). Aşağıda âşık şiirinde kullanılışıyla ilgili bolca örnek vereceğimiz muammaların divan 

edebiyatındaki kullanımı ve çözümüyle ilgili birkaç örnek vermek istiyoruz: 

“Usandı gönül musâferetden 

Zülfeyn içinde hâne dutdı 

 

Yukarıdaki beyitte “hâ-ne” kelimesinin eş anlamlısı olan “ev” kelimesi alınıyor. 

Teşbih yoluyla “zülfeyn” (iki zülf) kelimesi “dal” harfini ifade ediyor. Bulduğumuz bu iki 

“dal” harfinin içerisine beytin anlamını da düşünerek “ev” kelimesini yerleştiriyoruz ve 

“Dâvud” ismi ortaya çıkıyor.” (Bilkan, 2000: 96-97). 

 

“Şevk ile hâtır-ı gamkin niçe gelsün cûşa 

Şem’-i bezm almayacak sâyesini âgûşa 

Şem’-i bezm’in müteradifi mum, sâyesinin müteradifi zill olduğuna göre, bu ikinci 

kelime birincinin ortasına getirilince, Mazlûm ismi çıkar.” (İslâm Ansiklopedisi, 1971: 

437). 
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Asıl konumuz olmadığı için muammanın divan edebiyatındaki yeri hakkında bu 

kadar bilgi ile yetinip âşık edebiyatındaki muammalara gelmek istiyoruz:  

 

Muamma Asma Geleneği 

Edebiyatımıza İran’dan gelen muamma divan şairlerine özenen halk şairlerinin 

etkisiyle halk edebiyatına da girmiştir. XVII ve XIX. yüzyıllarda ise âşıklar tarafından 

yaygın olarak kullanılmıştır. Âşık şiirinde muamma, divan şiirinde olduğu gibi sadece 

isimleri değil lûgazler gibi hemen hemen her şeyi konu edinmiştir. Bu açıdan bakılınca 

aslında âşık edebiyatında muamma ve lûgazın aynı görevi yaptığı ortaya çıkmaktadır. 

Muamma asmak ve indirmek âşık edebiyatında bir geleneğe bağlanmıştır. 

Muamma asmak isteyen âşık, yörede âşıkların daimi uğrak yeri olan kahvehanelerden 

birisine giderek muammayı kahve duvarına asar buna “muamma asmak” denilir. 

Muammanın çözümünü (cevabını) ise kapalı bir zarf içerisinde kahveciye teslim eder. 

Bazen muammanın çözülemeyerek günlerce duvarda asılı kaldığı olur. Muammanın 

çözüleceği gün usta âşıkların çırakları kahvede bulunanlardan bahşiş (para, şal, çuha, vb.) 

toplar. Bunlar muamma tepsisinde biriktirilir. Muamma asan âşık, bir gazelden sonra 

muammayı çözen kimsenin olup olmadığını şiirle sorar. Muammayı çözüme kavuşturmak 

isteyen âşık ise bir fasıldan (koşma, semai, destan) sonra muammanın cevabını manzum 

olarak verir. Bu cevap daha önceden kahveciye teslim edilen zarftaki cevapla karşılaştırılır, 

eğer doğru ise muamma duvardan indirilir, buna da “muamma indirmek” denilir (Onay, 

1996: 379; Elçin, 1983: XV; Halıcı, 1992: 15; Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk 

Dünyası Edebiyat Tarihi, Cilt 3, 2003: 249). Muamma tepsisinde toplanan hediyeler ise 

ya âşıklar arasında eşit olarak paylaşılır ya da sadece muammayı çözen âşık hediyeleri 

alarak çırağıyla paylaşır (Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat 

Tarihi, C. 3, 2003: 249, 2003: 249). 

Muammanın cevabını veren âşık saz çalmayı bilmiyorsa saz çalan bir kişi fasla 

katılarak cevabı okur (Onay, 1996: 379). Eğer muammayı hiçbir âşık çözemezse asan âşık 

cevabı verir. Toplanan hediyeler de böylece ona kalır. 

Âşıklar arasında muamma asmak veya indirmek oldukça önemlidir. Bir muammayı 

çözüme kavuşturmak veya bir muamma asmak âşığın ustalığının delili olmuştur. Nitekim 

muamma asmayan veya indirmeyen âşığa tam âşık gözüyle bakılmamıştır. Muamma 

asmak bir çeşit meydan okumadır. Hatta çoğu zaman kendi memleketinden başka bir 

memlekete giden âşık, o yörenin âşıklarına üstünlük sağlamak için muamma asar. 

Muammayı asan âşık, diğerlerinin bilgisini sınamaktadır ve eğer onlar muammayı 
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çözemezlerse yenilmiş sayılacaklardır. Hatta bazen muammayı çözemeyen âşık 

cezalandırılarak sazı elinden alınır. Bu, yenilen âşık için oldukça küçük düşürücü bir 

olaydır. Nitekim İzanî ile Şenlik’in karşılaşmasında Şenlik, İzanî’nin sorduğu muammaya 

cevap verir; ancak İzanî onun sorduğuna cevap veremez. Bunun üzerine İzanî, Şenlik’e 

sazını elinden almaması için yalvarır (Halıcı, 1992: 21). Saz alma olayı muammayı 

çözemeyen âşığa verilmiş bir çeşit cezadır ki, bunun benzerini bilmecelerde de görüyoruz. 

Âşıkların birbirlerine âdeta meydan okuma tarzında sordukları bu muammalar 

onların ünlerini arttırmıştır. Öyle ki, bazılarının muamma asmaları ve indirmeleri bile 

dilden dile anlatılmıştır: 

Âşık Kenzî’nin memleketi Karaman’da bulunduğu bir zaman şehre iki âşık gelir. 

Şehre girerlerken elleri kınalı bir gelinin bir inekle yavrusu dişi bir buzağıyı götürdüğünü 

görürler. Hemen gördükleri bu olayla ilgili bir muamma hazırlayarak şehirdeki bir 

kahvenin kapısına asarlar: 

“Bu muamma âşık aklı 

Kınayaklı, kanayaklı 

Kanayaklı, kanayaklı 

Üç başlı ve on ayaklı” 

 

Muammayı indiren Âşık Kenzî olur. Kanayaklı dişi için kullanılan bir tabirdir. 

Bunun üç defa tekrar edilmesinden üç dişiyi vurguladığını anlayan Kenzî, bunların 

başlarının üç, ayak toplamalarının ise on olduğundan hareket ederek muammayı çözer 

(Halıcı, 1992: 18-19). 

Muamma asma ve çözme konusunda oldukça usta olan Kenzî ömründe bir defa 

Âşık Şem’i’ye yenilmiştir. Kenzî, Konya’ya giderek devrin ünlü âşıklar kahvesi olan 

Sulukahve’ye bir muamma asar: 

“Ol nedir ki muallaktır kâşanesi? 

Temeli yok üstad kendi kurar anı 

Zinciri var, kemendi var hem şanesi 

Sakit duru lâkin yakar nice canı.”  

 

Âşık Şem’i muammanın cevabının örümcek olduğunu bilir. Daha sonra Şem’i 

Kenzî’ye bir muamma sorar. Ancak Kenzî buna cevap veremez (Halıcı, 1992: 17). 

Muammalar her zaman kahve duvarına asılmaz. Bazen usta bir âşık, yazdığı 

muammayı başka bir âşığa göndererek ondan cevap vermesini isteyebilir. Bu şekilde Âşık 
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Cemal Hoca, Âşık Divânî’ye bir muamma gönderir. Ancak Divânî muammayı 

çözemeyince cevabı yine Cemal Hoca verir (Yardımcı, 1999: 206). 

Halk şairlerinin muamma ile bu derece iç içe olmaları bilmeceler ile muammaların 

birbirlerini etkilemelerine sebep olmuştur. Nitekim bunun sonucunda bazı muammalar 

bilmece olarak da sorulmuştur. Çalışmamızda bu türden örnekler yer almaktadır. Yukarıda 

verilen Âşık Kenzî’nin çözdüğü muamma inek, dana, süt sağan kimse cevaplarını 

karşılamak üzere bilmece olarak da kullanılmıştır: 

Âşık der kan ayaklı 

Kan tutmuş kan ayaklı 

Bir acibe rast geldim 

Üç başlı on ayaklı (851.1.). 

Uzun süre kimsenin cevap veremediği bu nedenle muammanın sahibi Âşık Yesarî’nin 

cevaplandırdığı aşağıdaki muamma karşımıza bilmece olarak da çıkmaktadır: 

 “Namaz, namaz, o namaz, 

Onu kimse kılamaz. 

Etten mescit, su kıble, 

Onu kimse bilemez.” (Halıcı, 1992: 19). 

 

Namaz namaz bir namaz 

Cahil bundan anlamaz 

Etten mescit su kıble 

Onda kılmış kim namaz (311.1.). 

Muammanın da bilmecenin de cevabı Hz. Yunus’tur.  

 

Yine aynı şekilde namazla ilgili olan bir başka muamma: 

“Ol nedir ki: Hak yaratmış beş yemiş 

Beşi dahi birbirini görmemiş 

İkisi gündüz bulunur, yaz ve kış, 

Üçü dahi gün yüzünü görmemiş.” (Öztelli, 1977: 11). 

 

çalışmamızda yer alan metinler içerisinde bilmece olarak tespit edilmiştir: 

Hak Taâla hoş yaratmış beş yemiş 

Beşi dahi birbirini görmemiş 
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İkisine gün dokunur yaz ve kış 

Üçü dahi gün yüzünü görmemiş (305.3.). 

 

Cevabı böcek olan ve Âşık Bulduk’un çırağına sorduğu; 

“Ol nedir ki ustalardan ustadır? 

Ol nedir ki hastalardan hastadır? 

Ol nedir ki bağırsağı destedir? 

Âşık çocuk muammamı bil benim!” (Halıcı, 1992: 19). 

 

bu muamma biraz değişikliğe uğrayarak yine ipekböceği cevabını vermek üzere karşımıza 

bilmece olarak çıkmıştır: 

Selâmünaleyküm hastalar 

Aleykümüsselâm ustalar 

Öyle bir kuş tanırım ki 

Kendi bağını desteler (178.11.). 

  

b. Bilmece-Lûgaz  

Esas itibariyle divan edebiyatının ürünü olan lûgaz, bilmece ile yakın ilişki 

içerisinde bulunan bir türdür. Bir zamanlar hem divan hem de halk şairlerini meşgul eden 

bu türle ilgili olarak değişik tarifler yapılmıştır: 

Ahteri-i Kebir: “Meyl etmek, yaban faresinin delikleri mânâsınadır” veya “Eğri 

çapraşık yol derler, sâlikine müşkül ola.” (Ahderi Mustafa Çelebi, 1292: 193). 

Kamus-ı Türkî: “Fehmi ve hâlli müşkil olacak surette uydurulmuş söz, bilmece, 

yanılmaç” (Şemseddin Sami, 1995: 1341). 

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat: “Bilmece, bulmaca; yanıltmaca; 

manzum bilmece, eski dîvanların çoğunda bulunan ve halk dilinde hece vezni ile yazılmış 

olan bilmece.” (Devellioğlu, 1993: 554). Devellioğlu, örnek olması açısından şu 

bilmeceleri lûgatına almıştır: “Bir küçücük fıçıcık / İçi dolu turşucuk: limon.”, “Bir 

küçücük Arabcık / Başındadır tablacık: çivi” (Devellioğlu, 1993: 554). Demek ki, yazarın 

lûgaz tabirinden anladığı asıl şey bilmecedir. 

Tahirü’l Mevlevî ise kelime ile ilgili olarak “Manzum bilmece demektir.” tarifini 

verdikten sonra örnek olmak üzere Devellioğlu’nda yer alan metinleri vermiştir (Tahirü’l 

Mevlevî, 1973: 93). 
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Şükrü Elçin: “Lügaz, Arapça bilmece demektir. Bir ismi değil, bir şeyi gizlemek 

üzere düzenlenen hünerdir.” şeklinde tarif etmektedir. (Elçin, 1983: XV). 

İnsan adı dışında her şeyi konu alabilen genellikle ferdî bir bilmece türü olarak 

tanımlayabileceğimiz lûgazler, edebiyatımıza Araplar’dan geçmiştir. XV. yüzyıldan 

itibaren ise yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır (Çelebioğlu-Öksüz, 1995:17). Beyler, 

paşalar, hatta padişahlar bile lûgaz söylemişler ve zaman zaman lûgazler yoluyla 

haberleşmişlerdir. Nitekim Sultan III. Murat’a ait olduğu zannedilen şu lûgaz bunu 

kanıtlamaktadır: 

“Ol nedir kim: Dört ayaklı canı yok, 

Sanki bir kuru deridir, kanı yok. 

 

Üstüne güp güp düşer âşıkları, 

Onları men’ etmeğe dermanı yok. 

 

Durmayup hançer çekerler göğsüne, 

Hançere göğüs gerer, kalkanı yok. 

 

Ey Muradî, bu muammayı bilen 

Aklı kâmildir, velî noksanı yok.” (Öztelli, 1977: 10). 

 

Lûgaz hem manzum hem de mensur şekilleri bulunan bir türdür. Bu bakımdan 

bilmecelere benzeyen lûgazler ferdî olmalarıyla onlardan ayrılırlar. Halk arasında yaygın 

olarak bilinen şu bilmece aslında mensur bir lûgazdır: 

“Yanında bir koyun ve bir kurt ve ot bulunan bir adam bir nehirden geçmeğe 

mecbur olarak nehirdeki kayık yahud kelek ise kayıkçısız olduğu hâlde kendiyle beraber 

onlardan ancak birini alabilse o adam koyunu kurt ile yahud ot ile bırakamayacağı cihetle 

ne yapmalıdır? 

Cevap: Evvelâ koyunu karşı yakaya geçirip bırakmalı. Ba’dehu dönüp otu 

götürmeli ve koyunu alıp gelmeli. Ondan sonra kurdu götürüp otun yanına koymalı ve 

ba’dehu gelip koyunu geçirmelidir.” (Mehmed Zihni, Elgâz-ı Fıkhiyye, İstanbul 1309, s. 

337’den Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 18). 

Ancak mensur lûgazlerin sayısı manzumlara göre oldukça azdır. Bilmece ile lûgaz 

arasındaki en önemli farklardan birisi de vezindir. Manzum bilmeceler genellikle hece 

ölçüsü ile söylenirken lûgazler aruzun çeşitli kalıplarıyla özellikle fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün 
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kalıbıyla yazılmaktadırlar. Genellikle kafiyenin kolaylıkla bulunması açısından mesnevi 

tarzında, yani her beyit kendi arasında kafiyelenmiştir. Manzum olanlarının beyit sayısı 1-

25 arasında değişmektedir (Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat 

Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 1, 2001: 438). Lûgazler ferdî 

olmalarına rağmen bunların sonlarında şairin mahlası yer almaz. Ancak uzun olan bazı 

lûgazlerde mahlas kullanılır (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 18). 

Lûgazlerin başında genellikle “Ol nedir ki”, “Bir acayip nesne gördüm” veya “Ben 

bugün bir nesne gördüm” ifadeleri yer almaktadır. Bu onların bilmeceden ayrılan 

taraflarıdır. Çünkü asıl halk bilmecelerinde bu tür ifadelere rastlanmaz. Hatta bir çoğunda 

soru kelimesi bile yoktur. Ayrıca bilmecelerin sonunda görülen tehdit, hakaret veya 

aşağılamanın yerini lûgazlerin bazılarında iltifat alır: “Arif olan kişi fehmeder anı.”, 

“Bilmeceyi halledenin aklı tamam noksanı yok.” 

Lûgazler konu bakımından muammadan farklıdırlar. Çevrede görülen hemen 

hemen her şey (tabiat, bitki, hayvan, insan, eşya, vb.) ile ilgili olabilirler. Bu bakımdan 

bilmecelerle aralarında benzerlik bulunmaktadır. Ayrıca bilmeceler gibi çözüme yarayacak 

ipucunu da bünyelerinde bulundururlar. Bir çok bilmeceye de konu olmuş olan gök 

cisimlerinden ay, bir lûgazde şöyle işlenmiştir: 

Nedir ol kim yigirmi on yaşında 

Cihânın yükü hep anın başında 

 

Acebdir geh arıklar geh semirir 

Görünmez gâhi sankim yere girir 

 

Çıkıp çardağın üstüne gâhi 

Oturur başı çıplak yok külâhı 

 

Zokaklara çıkıp dün yarısı hep 

Gezer hırsız gibi bî-bâk ü bî-gam 

 

Varır evden eve her şeb ol âfet 

Velikin ana itmezler ri’âyet  (Letâif-i Elgâz, 1873: 27-28). 
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Soyut kavramlarla ilgili olan lûgazler de vardır. Baht cevaplı şu lûgaze bir göz 

atalım: 

Nedir ol kim ola sermaye câna 

Sebebdir rahat-ı halk-ı cihâna 

 

Doğurmuş herkesi anınla mader 

Velikin mevt ile ölmüş beraber 

 

Değil sam ü Nerîmân zabtına kâdir 

Olur gâhi seninle câya hazır 

 

Eder şâh-ı cihân geh bir gedâyı 

Gehi düşman eder bir âşinâyı 

 

Şekerden tatludur amma ki yenmez 

Hüdâ ihsân eder ol yerde bitmez 

 

Olursan nûr-ı dîdemsin ana yâr 

Reşid derdmendi etme ağyâr (Letâif-i Elgâz, 1873: 27-28). 

 

Lâmiî, Âşık Ömer, Vehbî, Rahmî, Ferdî, Sücudî, Vahyî, Nedim, Zarifî, Zamirî, 

Fazlî, Saidî, Râşid, Lebib, Fennî, Emînî, Sâbit, Ziver, Sâmî, Cihadî ve Müdamî gibi şairler 

lûgaz yazmışlardır (Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat 

Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 1, 2001: 438).  

Divan edebiyatı şairlerinden etkilenen halk şairleri de lûgaz yazmışlardır. Âşıkların 

lûgaz yazmaları halkın malı olan bilmeceler ile ferdî ürünler olan lûgazler arasında bir 

köprü kurmuş, bunun sonucunda bu iki tür birbirinden etkilenmiştir. Zaman zaman bir halk 

bilmecesi bir lûgaza zaman zaman da bir lûgaz bir halk bilmecesine kaynaklık etmiştir. 

Bunlar birbirlerinden bu alışverişi yaparken lûgaz bilmeceyi, bilmece de lûgazı kendi 

üslubuna uygun bir hâle getirmiştir. 

Üç kardaşlardır ki 

Biri yerde gezer 

Biri gökte gezer 

Biri hak-i paye yüz sürer (20.1.). 
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cemrelerle ilgili olan bu bilmecemizin kaynağı Fitnat Hanım’a ait olan şu lûgazdır: 

“Ol nedir kim üç birader her zaman 

Birbiri ardınca olmuşdur revân 

 

Yılda bir kerre gelirler âleme 

Makdemiyle kesb-i feyzeyler cihân 

 

Kimseler görmüş değildir yüzlerin 

İsmi vardır cismi amma ki nihân 

 

Birisi oldu havâya münkalib 

Birisi âb içre tutdu âşiyân 

 

Gördü bulmuş her birisi yerlerin 

Biri dâhi eyledi hâki mekân 

 

Serleri üç, pâları beş anların 

Kıl tefekkür eyledim sana beyân” (Tahirü’l Mevlevî, 1973: 93). 

 

Aynı şekilde yukarıda III. Murat’a ait olarak gösterilen lûgaz dili sadeleşerek şu 

şekilde bilmeceleşmiştir: 

Kuru kafa kanı yoktur dört ayaklı canı yoktur 

Üstünde güller açar kokusu reyhanı yoktur 

Bin bir hançer girer çıkar ayağa kalkanı yoktur 

Bunu bilen yiğidin aklının noksanı yoktur (522.3.). 

 

Nitekim biz de çalışmamız için kaynak taraması yaparken lûgaz olan bazı 

metinlerin çeşitli kaynaklarda bilmece olarak yer aldığını gördük. Bunları çalışmamızın II. 

cildinde bilmece metinlerinden sonra “Bilmece Olarak Tespit Edilmiş Lûgazler” başlığı 

altında verdik. 

Burada yer alan pek çok lûgaz asıl metinlerimiz ile benzerlik göstermektedir. 

Örneğin; cenaze ile ilgili olan bir bilmece (250.8.) ile bir lûgaz (10.2.) birbirine çok 

benzemektedir. Cevabı kestane olan şu bilmecemiz ise; 
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Eştemen eşteri 

Cümle âlem lezzetine müşteri 

Giydiği kaftan kara gömleği sarı 

Anası yüz yaşında bir koca karı (85.3.). 

 

yine cevabı kestane olan bir lûgaze kaynaklık etmiştir: 

Ol nedir kim bindir anın neşteri 

Giydiği kaftan kara gömlek sarı 

Anası var yüz yaşında bir karı 

Cümle âlem lezzetine müşteri (28.1.). 

 

Aynı şekilde şu lûgazın kaynağı da kestaneyle ilgili bilmecemizdir: 

Ol nedir ki yüz yaşında bir karı 

İrili ufaklı oğlancıkları 

Her birinin vardır türlü sayesi 

Onları hep sütle besler teyzesi (23.1.). 

 

Yumurta ile ilgili olan şu lûgaz ise yine yumurta cevaplı bir halk bilmecesine 

kaynaklık etmiştir: 

Bir acaip kubbe gördüm bassam alnı yarılır 

Nısfı kabuk nısfı sarı nısfı anın zar olur 

Kendi canlı değil amma ister ise canlanır 

Canlı olsun cansız olsun hastaya derman olur (56.1.). 

 

Bir mücevher hokka buldum 

Yarı altın yarı gümüş 

Hastaya versem canlanır 

Arzu etsem kanlanır (243.8.). 

 

c. Bilmece-Bağlama 

Bağlama, âşık edebiyatı türlerinden birisi olup âşıkların birbirlerine karşılıklı olarak 

sordukları manzum bilmecedir. Örnekleri daha çok Azerbaycan edebiyatında görülür. Tür, 

âşıklar tarafından yaratıldığı için muamma ve lûgazlere benzemektedir. Manzum bir 
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soruya verilen manzum bir cevap olmasından dolayı da bilmecelerden farklıdırlar. Çünkü 

bilmecelerde cevap kısmı manzum değildir. Ayrıca bağlamalarda soru kısmı kaç mısra ise 

cevabın da o kadar olması gerekir. Bilmeceler için ise böyle bir durum söz konusu değildir. 

Bilmeceler anonim olmalarına rağmen bağlamalar ferdî ürünlerdir. 

Bağlamalar iki değişik şekilde söylenebilirler: a. İki saz şairi veya iki ayrı âşıklar 

bölüğü bir dernekte veya iddialı bir toplantıda karşılaşınca “yabancı-garip” veya 

“misafir” olan yahut yaşlı bulunan taraf bağlamasını söyler, karşıki veya öteki taraf da 

açmasını “yeğden” (irticalen) söyler. b) İkinci tür söyleme sebebi de, usta bir halk şairi, 

dilediği bir sırada kendi kendisine bir bağlama söyler ve çoğu zaman bunun bir de 

açmasını veya açmacasını yapar (Sakaoğlu, 1979-1983: 231). 

 

Sual: O nedi ki, gece gündüz lahlıyar? 

O nedi ki, her ne versen sahlıyar? 

O nedi ki, kişileri hahlıyar? 

Üstad isen bunan mene cavab ver? 

 

Cavab: O geyimdir gece, gündüz lahlıyar 

O torpagdı her ne versen sahlıyar 

O bilikdi kişleri hahlıyar 

Al cavabın usta söyle başgasın. (Sakaoğlu-Alptekin-Şimşek, 

1992: 210). 

 

4. Bilmecelerin Kalıplaşmış İfadelerle İlişkisi 

a. Bilmece-Atasözü 

Bilmeceler ve atasözleri arasında öğretici özelliklerinden dolayı bir ilgi vardır. Her 

ikisi de milletlerin uzun deneyimleri sonucunda ortaya çıkan türlerdendir. Atasözlerinde de 

bilmecelerde de mecazlar bulunur. Bilmeceler oldukça karmaşık bir yapıya sahiptirler. 

Ancak aynı karmaşık yapıyı atasözlerinde göremeyiz. Bu konuda Elli Köngäs Maranda 

şunları söyler: “Eğer bir bilmece gizli bir soru ile oluşturulan açık bir soru ise, bir atasözü 

açık bir sorudan kapalı bir soruya yönelir.” (Maranda, 1976: 130). Yani atasözleri ve 

bilmeceler arasında örtülü soru ile açık soru arasındaki hareketten dolayı ters bir ilişki 

vardır. 
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Galit Hasan-Rock her iki türü konu alan yazısında Afrika’da iki tür arası ortak bir 

türün bulunduğundan (bilmece-atasözü) bahsetmektedir (Hasan-Rock, 1974: 939). Bizde 

böyle ara bir tür yoktur, ancak bazen bir bilmecenin ufak tefek bazı değişikliklerle atasözü 

olarak kullanıldığı da görülmektedir. 

Örümcek ile ilgili olan şu bilmecemiz iki mısraı alınarak atasözü olarak 

kullanılmıştır: 

Bir kuşum var havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme bir kuş yapamaz 

Onun yaptığı binayı (181.2.). 

 

Erkek kuş havayı, düşü kuş yapar yuvayı (Bölge Ağızlarında Atasözleri ve 

Deyimler, I. Cilt, 1996: 114). 

Mezarlığın gideni var, geleni yok, çarşısı var, pazarı yok (Bölge..., II. Cilt, 1996: 

73) şeklinde karşımıza çıkan atasözünün aslı ise şu bilmecedir: 

Geleni var 

Gideni yok 

Ordusu var 

Pazarı yok (326.1.f.). 

 

İki mısraı alınarak atasözü hâline getirilmiş diğer bir bilmece ve onun atasözü 

olarak kullanımı şöyledir: 

Salman deve 

Girmez eve 

Kır sapını 

Girsin eve (574.5.). 

 

Salma deve, gelmez eve (Bölge..., I. Cilt, 1996: 184). 

 

b. Bilmece-Deyim 

Deyimler atasözleri gibi belirli bir hüküm bildirmezler. En az iki kelimeden oluşan 

deyimler, herhangi bir durumu şaşırtıcı bir şekilde ifade etmeye yararlar. Ancak bazen her 

iki türün sınırları çizilememiş deyim olan bir kelime grubu bazen karşımıza atasözü olarak 
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da çıkmıştır. Aynı durum bilmece-deyim ilişkisi için de geçerlidir. Bazı bilmecelerimiz az 

çok değişikliğe uğrayarak ya da hiç değişmeden deyim olarak da kullanılmıştır. 

Altı aydır kışları, alaca karga kuşları, çörtidir aşları, yarım batman pabuçları 

(Bölge..., I. Cilt, 1996: 228) deyimi metinlerimiz arasında Erzurum cevabını karşılamak 

üzere yer almaktadır: 

Karadır kuşu 

Dokuz ay kışı 

Tezekle pişir aşı 

Kuşburnudur yemişi (322.1.). 

 

Dört cevaplı bir bilmecemiz ise çok az bir değişikliğe uğrayarak deyim olarak da 

kullanılmaktadır: 

El elde 

El belde 

Ak çayda 

Kara gölde (963.1.). 

El elde, el belde, ak çayırda, kuru gölde (Bölge..., I. Cilt, 1996: 300). 

 

Cevabı ısırgan olan şu bilmecemizin deyim olarak kullanılanı da vardır. 

Karşıdan baktım 

Bir yeşil türbe 

İçine girdim 

Estağfurullah tövbe (122.2.). 

 

Karşıdan (dışardan) baktım bir yeşil türbe, yanına vardım (içine girdim) 

estağfurullah tövbe (Bölge..., I. Cilt, 1996: 344). 

 

Metinlerimiz arasında kedi, terazi, vb. gibi birkaç cevabı karşılamak üzere yer alan  

Deve tabanı 

Süngüç sabanı 

Gezer evleri 

Bilmez yabanı (208.2.). 

 

bilmecesi şöyle deyimleşmiştir: 



 35

Deve tabanı, gezer yabanı (Bölge..., I. Cilt, 1996: 287). 

Genellikle deniz araçlarını soran;  

Hon honun katırı 

Ne yüklesen götürü 

Yem yemez su içmez 

Öyle suda oturu (587.14.). 

 

bilmecesinin ise ilk iki mısraı değişerek deyim olarak kullanılmıştır: 

Yağcıoğlu’nun katırı ne sararsan götürür (Bölge..., II. Cilt, 1996: 171). 

 

Ramazan ayı ile ilgili olan bir bilmecemiz de deyimleşenler arasındadır: 

Tıngır elek 

Tıngır saç 

Elim hamur 

Karnım aç (263.1.). 

 

Yeldir yelek yeldir saç, elim hamur karnım aç (Bölge..., I. Cilt, 1996: 401). 

 

5. Bilmecelerin Diğer Türlerle İlişkisi 

a. Bilmece-Gölge Oyunu  

Geleneksel gölge oyunumuz diğer bir adıyla Karagöz’ün muhavere bölümünde bazı 

bilmeceler yer almaktadır. Hacivat’ın sorduğu bu bilmeceleri Karagöz çözmeye çalışır: 

“Sen bilmece bilir misin?” 

“Antikasını. Söyle bilmeceni, al cevabını.” 

“Bir ufacık fıçıcık, içi dolu turşucuk.” 

“Bildim. Turşu fıçısı.” 

“Değil.” 

“Fıçı turşusu...” 

...................... 

“Karagöz’üm bilmeceye cevap vereceğin zaman sorarsın: Yenir mi, yenmez mi; 

canlı, cansız mı?” 

“Yenir mi yenmez mi, canlı mı cansız mı?” 

“Yenir, cansız, hastalara şifa, dertlilere devâ.” 
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...................... 

“Çorbanın içine limon sıkarlar. Benim de söylediğim bilmece limondu.” 

“Bunu kim bilmez, şuradaki mini mini yavrular bile bilir. Şimdi bilmeceyi, sen 

benden dinle.” 

“Gıcırlının bıcırlısı, bıcırlının gıcırlısı. Yarısı canlı, yarısı cansız. Yarısı yenir, 

yarısı yenmez. On ayaklı, üç başlı, altı gözlü. Nedir o bil?” (Sevilen, 1986: 329-332). 

Karagöz’ün Hacivat’a sorduğu bu bilmece ise metinlerimiz içerisinde kağnı 

cevabıyla yer almaktadır: 

Gıcırlının bıcırlısı 

Bıcırlının gıcırlısı 

Yarısı canlı yarısı cansız 

Yarısı yenir yarısı yenmez (582.3.). 

 

b. Bilmece-Fıkhî Bilmece  

Bilmeceler günlük hayatta karşılaştığımız hemen hemen her şeyi konu edinirler. 

Bunlar arasında din ve inanışlar da vardır. Sadece din kurallarını konu alan bilmecelere ise 

fıkhî bilmece adı verilmektedir. Bunlar daha çok medrese eğitimi gören gençlere dinî 

bilgileri öğretmek amacıyla sorulurlar. Hacı Zihni Efendi’nin bu tür soruları konu alan 

Elgaz-ı Fıkhiyye adlı bir eseri vardır. Örnek olması açısından bu sorulardan birisini 

aşağıya alıyoruz: 

“Nasıl olur ki bir adam namaz kılarken sağına selâm verdiğinde karısı boş olmuş, 

soluna selâm verdiğinde namazı bozulmuş, göğe baktığında bir kuruş vermek lâzım 

gelmiş?” Bazı din kurallarını ve gereklerini soran bu sorunun cevabı şöyledir: “namaz 

kılan adam haberi alınmayan kayıp bir adamın karısını almış, sağına selâm verirken onu 

görünce hanım boş düşmüş, soluna selâm verirken üstünde namazı bozacak derecede bir 

pislik görmüş, göğe bakarken de yeni ayı görerek borçlu olduğunu ve bin kuruşun ödeme 

vaktinin geldiğini anlamış.” (Mehmed Zihni, Elgâz-ı Fıkhiyye, İstanbul 1309’dan Ergun-

Uğur, 2002: 273). 

Bu soru ve ona verilen cevabın bilmeceyle ne şekil ne de üslup bakımından bir 

benzerliği vardır. Bu şekilde nesir olan bilmeceler de vardır, ancak onlar da genellikle bir 

din kuralı yerine herhangi bir nesne, durum veya kavram sorarlar. Ayrıca bilindiği üzere 

asıl halk bilmecelerinde genellikle soru kelimesi yer almadığı gibi bilmece nesir de olsa 

ahengi sağlayan seci unsuru vardır. Bazen bu tür bilmecelerin asıl halk bilmeceleri arasına 
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karıştığı da görülmektedir. Çalışmamızdaki metinler arasında da bu türe yakın bir örnek 

vardır: 

Namaz kılardı bir âdem 

Anırdı eşeği ol dem 

Bozuldu namazı onun 

Aceb bunun sebebi ne (659.1.). 

 

Bu bilmecede bir din kuralı sorulmuştur ve dördüncü mısrada bir soru kelimesi 

bulunmaktadır. Cevabı ise teyemmümlü birisinin eşeğinin suyu görmesiyle anırmasıdır. Bu 

nedenle bilmecemiz bize göre asıl halk bilmeceleri arasına karışmış fıkhî bir bilmecedir. 

Tamamen bu dala girmese de bu gurup içinde değerlendirebileceğimiz bir diğer dal 

ise Alevîler arasında topluluğun bütün üyeleri tarafından bilinmesi gereken sorulu 

şiirlerdir. Soru şeklindeki bu şiirler tıpkı fıkhî bilmecelerde olduğu öğretici bir özellik 

taşırlar. Bunlar mezheb topluluğuna yeni girenin, Alevî töresinin temel kuralları, “âdab ve 

erkân” üzerine bilgisinin sınandığı giriş (initiation) ritlerine dahildirler. Bunların 

cevapları da, mezhebin temel ilkelerini anlatan şiirler şekline sokulmuştur. Yeni gelenin 

cevaplamada yetersiz kalması âyin-i Cem meclisinden atılmağa kadar varacak olan 

cezalar getirir. (Boratav-Başgöz, 1974: 5).  

Bu tür tam olmasa da ceza özellikleri ve şiirsel olması bakımından halk 

bilmecelerini hatırlatmaktadır. 
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Ç. TÜRK BİLMECELERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Bilmece ilk çağlardan beri yetişkinlerin ve çocukların ilgi gösterdiği bir tür 

olmuştur. Gerek mitoloji ile olan bağlarından gerekse ilkel insanın yaşam tarzından dolayı 

bilmece onun günlük hayatının bir parçası hâline gelmiştir. Bu nedenle yüzyıllar boyunca 

insanoğlunu meşgul eden bu tür üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. 

Dünya üzerinde ilk yazılı bilmecelere sahip olan millet Babillilerdir. Yine 

Samson’un Filistinli arkadaşlarına ve daha sonra onların Samson’a bilmeceler sorduğu 

bilinmektedir. M.Ö. X. yüzyılda Saba Melikesi’nin Hz. Süleyman’a zor bilmeceler 

sorduğu tarihte kayıtlıdır. M. S. I. yüzyılda yaşamış olan Yahudi Josef, Süleyman ile Tir 

kralı Hiram arasındaki bilmece yarışmasından bahseder (Reaver-Boswell, 1969: 26-27). 

Bu husus Motif İndex of Folk Literature’de de yer almaktadır (Volume 3, 1966: 424). 

Grek, Latin ve Sanskrit geleneklerinde de bilmeceler bulunmaktadır. Bu bilmeceler 

hakkında J. B. Freedrich’in Gesthichte des Rätsel (1860) ve Archer Taylor’un The 

Literary Riddle Before 1600 (1948) adlı eserlerinde bilgi bulunabilir (Abrahams-Dundes, 

1972: 129). 

Eski Yunan’da da bilmecelerin sorulduğu bilinmektedir. Bunlardan en meşhuru ise 

Sfinks adıyla özdeşleşen ve hemen hemen her kültürde bulunan insanoğlunun hayatının 

evreleriyle ilgili olandır. Ortaçağ ve Rönesans’ta ise birbirine zıt kavramları açıklayan 

edebî bilmeceler önem kazanır (Reaver-Boswell, 1969: 29). 

XIX. yüzyılda karşılaştırmalı çalışmalar Gaston Paris tarafından başlatılır. Eugène 

Rolland’ın, Devinettes et Ènigmes popularies de la France, (Paris 1877) adlı kitabı da 

karşılaştırmalı çalışmalar bakımından önemlidir. Karl Mülhenhoff’a ait olan “Nordische, 

Englische und deustche Rätsel”, Zeitschrift für deustche Mythologie 3, (1855) adındaki 

eser de bu yüzyıldaki önemli çalışmalardandır. Bilmeceye akademik açıdan yaklaşan 

Alman araştırıcı Robert Petch Neue Beiträge zur Kenntnis des Volksrätsels, (Palaestra 

IV, Berlin 1899) adlı doktora tezinde bilmeceleri stilistik açıdan ele almıştır (Maranda, 

1976: 131). 

Dünya bilmeceleriyle ilgili olan bu önemli kaynaklardan sonra asıl konumuz olan 

Türk bilmecelerine geçmek istiyoruz. Türk bilmeceleriyle ilgili olarak bilgi bulabildiğimiz 

en eski kaynak ise Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden birisi olan Dîvânü 

Lûgati’t-Türk’tür. Eserde her ne kadar bilmece metni yok ise de bilmece kelimesini 

karşılamak üzere kullanılan terimler bulunmaktadır: 
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tabuzgu: bilmece (I/489). 

tabuzgu neng: bilmece (I/489). 

tabuzguk: bilmece (I/502). 

tapzuğ: halkın birbirini sınamaya çektikleri bilmece (I/462). 

tabzuguk: halkın birbirini sınamaya çektikleri bilmece (I/462). 

tabız-: bilmece söylemek veya sormak (II/164). 

tabuz-: bilmece söylemek veya sormak (II/164). 

 

XIV. yüzyılda derleme metotlarına uygun olarak hazırlanan Kuman-Kıpçak 

Türkleri’ne ait olan Codex Cumanicus adlı kitapta Türk bilmecelerinin en eski örneklerini 

görürüz. Kumanca-Latince ve Kumanca-Almanca sözlük olmak üzere iki ayrı kitaptan 

oluşan eserin tek yazma nüshası Venedik’teki Saint Marcus Kütüphanesi’ndedir. Eserin 

ikinci kitabında 46 bilmece yer almaktadır. Bilmeceleri ilk defa Geza Kuun 1880 yılında 

yayımlayarak edebiyat dünyasına tanıtmıştır (Öztürk, 1985: 293). Daha sonra Danimarkalı 

Türkolog Kaare Grönbech eserin el yazmasının tıpkı basımı ile sözlük dizinini 

hazırlamıştır (Özergin, 1974: 6862). Bu bilmeceler Türk bilmecelerinin prototipi oldukları 

için bunları ve bunların Türkiye Türkçesi’ne aktarmalarını çalışmamıza almayı uygun 

bulduk: 

 

1. Tap tap tamızık 

Tamadırgan tamızık 

Kolagasi b... (bar) 

Koyedırgan tamızık 

                          (ol köbelek) 

 

Bil bil bilmece 

Parıldayan bilmece 

Gölgesi gümüştendir 

Yanıp biten bilmece  

       (kelebek) 

 

2. Biti biti bitidim 

Beş ağacga bitidim 

Konesuwum yuwurdum 

Kok (?) yibekim çırmadım 

                       (ol kınadır) 

 

Ben yazdım yazdım 

Ben beş ağaca yazdım 

Kınasını yoğurdum 

Yeşil ipek bohçaladım 

           (kına) 

 

3. –Tä kara kula yuvşapdır 

             (ol işlikdir) 

 

Taa kara kula ulaştı 

           (ıslık) 
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4. İtip itip irgalmäs 

İcindägi çäyhalmäs 

          (ol uru) 

İtip itip oynamaz 

İçindeki çiy kalmaz 

         (kuyu) 

 

5. Siloüsin yägı silkip bolmäs 

 Sırma tonum bügüp b[ol]mäs  

            (ol y–) 

 

Vaşak kürkümü silkmek imkânsız 

Sırma elbisemi bükmek imkânsız 

         (yumurta) 

 

6. Ak küymäniŋ avzu yoh 

               (ol yumurtka) 

 

Ak kümenin ağzı yok 

            (yumurta) 

 

7. Alan bulan (kulan?) tuv turur 

Ayri agaçdän yav tamar 

Kulan alan tuv turur 

Kuv agaçdän yav tamar 

             (………..) 

 

Alan bulan dik durur 

Ayrı ağaçtan yağ damlar 

Kulu olan dik durur 

Eğik ağaçtan yağ damlar 

                  (cevap yok) 

 

8. Kün altundän älçi keliyir 

Kómis birgi tar[ta]keliyir 

Ay altundä[n] elçi keliyir 

Altun birgi t[arta] keliyir 

       (ol …….) 

 

Gün altından elçi gelir 

Gümüş karadan gelir 

Ay altından elçi gelir 

Altın kargıdan gelir 

            (ay ve güneş ışığı) 

 

9. Butu butu uzun 

Butundä arek 

(o uzu) 

 

Budu budu uzun 

Budundan kolu uzun 

            (cevap yok) 

 

10. A— açeli yabovli 

Altun başli çohmarli 

      (ol turnadır) 

 

Ap-ak elli at çullu 

Altın başlı çomaklı 

                   (turna) 
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11. Sendä mendä yoh 

Seŋgir tavdä yoh 

Ütlü taşdä yoh 

Kipçakda yoh 

(ol kus sütdir) 

 

Sende bende yok 

Engin dağda yok 

Oyuk taşta yok 

Çürük pamukta yok 

             (kuş sütü) 

12. Koçkar müzi koyürmak 

Koyurmakdän koyur[mak] 

Tegä müzi tiyirmak 

Tiyirmakdän tiyirmak 

        (koçkar müzi ku[de?]) 

        (t[egä] müzi teŋli (teŋri?) 

Koç boynuzu sert olur 

Sert olandan sert olur 

Koç boynuzu girdiği 

Girdiğinden çok olur 

                 (gökyüzü) 

 

13. Uzun agaçın başındä 

Urguul atli kuş olturur 

Ani atma är kerek 

Yüreginä t— kerek 

                    (ol tin [?] )  

      

 

Uzun ağaç başında 

“Urgul” adlı kuş oturur 

Onu atmaya ar gerek 

Yüreğine tak gerek 

                         (ruh) 

14. Uzun agaç başındä 

Ulu bitiv bitidim 

Kensän ovlu kelgäy dep 

Kensän turup sahladım 

(ol kaig (?) bile balik) 

 

Uzun ağaç başında 

Ulu yazı bitirdin (yazdın) 

Parlak pullu beklerken 

Durdum tutup bekledim 

           (kayık ve balık) 

15. Ahçä kaydä kişlämiş 

Kanli yerdä kişlämiş 

Kani neçik yuhmamiş 

Hap ortadä kişlämiş 

(ol kari yavdir) 

 

Beyaz nerde kışladı 

Karlı yerde kışladı 

Niye ona yapışmadı 

Kışı ortada kışladı 

(yağ)

  16. Beş başli elçi keliyir 

 (ol  etikdä beş barmak ba–) 

Beşli başlı elçi geliyor 

(beş parmak) 
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17. Tav ustındä talaşman 

Tayagi bar bes batman 

(...tulkuçigi tup—) 

 

Dağ üstünde dolaşan 

Kuyruğu var beş batman 

(tilki kuyruğu) 

18. Araba şak taş araba şak 

Ete tüşti 

      (ol tovä) 

Ataş düşen arala tak 

 Arala tak                       

(deve) 

 

19. Tuv j–r käläsim [?] menim karnim aç 

                             (ol keregidir) 

    Karnım aç 

       (iskelet) 

     

 20. Siyir sirti 

      Koy koŋaçi 

                         (ol tuŋlik [?] ) 

       

 Sığır sırtı 

      Koyun gömleği 

                        (?)

 

21. Kokçä ulahım kogendä semirrir   

                              (ol khuun) 

 

Çokça uzayıp köşede semirir 

                                (kavun)

 

22. [Ke]çe [ba]rir kara ulah 

 Erte kellir kara ulah 

                           (tunlik [?] ) 

  

Gece gider kara ulak 

 Sabah gelir kara ulak 

                     (gün ışığı) 

 

23. Bir uçu kiş kişlär 

Bir uçu yäy yäylär 

                   (ol sirih) 

 

Bir ucu kış kışlar 

Bir ucu yaz yazlar 

           (sırık [kamış] ) 

 

24. Olturganım oba yer 

Baskanım bagir çänäk 

                   (ol üzengi) 

                

Oturduğun oba yer 

Bastığın bakır çorak 

                        (üzengi)

 

25. Çäpçaçik ustundä çäpçaçık 

                       (ol hamişdir) 

 

Fıçı üstünde fıçı 

               (kamış) 
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26. Yäzdä yäŋi keli yugunädir 

                   (ol hamis basidir)  

                

Yazın yeni keli ucundadır 

                             (kamış başı) 

             

27. Yäzdä yavli tokmak yatir 

                         (ol kirpidir) 

 Yerde yağlı tokmak yatar 

                               (kirpi) 

 

28. Yäzdä yavli hayiş yatir 

                        (ol yılandir) 

         

 

Yerde yağlı kayış yatar 

                         (yılan) 

        

29. İçer yer 

     İninä kirer 

                         (ol bicakdir) 

İçer yer 

Kınına girer 

       (bıçak)

 

30. Salp keşim 

Sansis ohum 

                        (ol kok bile yuldusdir) 

 

Salp kesin 

Sersiz okum 

       (gök ile yıldız) 

             

31. Burunsis buz teşer 

            (ol koy bogu) 

Burunsuz buz keser 

(koyun b...u) 

 

32. Oŋlu solulu ayırgan 

Otus tümen órteyçim 

        (ol kuyas ay yul[dus] [t]aŋ (?) ) 

 

 

Önü solu ayıran 

Otuz tümen o meydan 

        (güneş, ay, yıldız) 

33. Altun ayırgan tura tüşer 

Al torhan yäyli tüşer 

              (ol bey klunlagandir) 

Ayakta alta tura düşen 

Al torba toylu düşer 

              (doğuran at) 

 

34. Oy otemiş otemiş 

Yiy koldä kişlämiş 

     (ol itdir artina sohup uyur) 

 

Ot ötemiş ötemiş 

Pis gölde kışlamış 

 (başını arkaya koyup uyuyan köpek) 
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35. Tümä tüdim 

Tütgäŋgä saldım 

        (ol usdir) 

           

Düğümledim 

Tüte saldım 

        (akıl [hafıza]) 

36. Kasartkiçe ka tamiş 

Kara ulusga yäyilmiş 

                      (ol otdir) 

           

Karadıkça kararmış 

Kara ulusa yaymış 

      (ateş) 

  

           37. Uzun uzun sirgalak 

  Uçunä deyri sirgalak 

  Kizga kisg[a] sirgalak 

  Krivinä deyri sirgalak 

     (ol biçak bile bil[e]g[ü]) 

Uzun uzun sırgalak 

Ucuna deydi sırgalak 

Kısa kısa sırgalak 

Kırığına deydi sırgalak 

      (bıçak ile bileği taşı) 

 

38. Bu bardi izi yoh 

             (ol kemädir) 

 

Giderdi izi yok 

               (kayık) 

  

39. Tap artında karp 

                (ol esikdir) 

 

Top ardında kap 

                   (eşik)

 

40. Avzum açsäm ópkäm korunir 

       (ol eşik açsä ot korungandir) 

           

Ağzın açsan ciğeri görünür 

       (kapı açılınca tandır (ateş) görünür

 

41. Al savri yäŋçigim 

Alti tovram aşkinim 

                          (ol hoz) 

 

Kırmızı bir torbam var 

Altı tane yiyeceğim var 

                            (ceviz) 

 

42. Seŋ seŋ ayri başındä 

Segiz koyan ini bar 

Sen ani tapmäsäŋ 

Senek iyin yılagil 

Avluŋ bile tapmäsäŋ 

Avruv iyin yılagil 

             (ol kuymiçdir) 

 

Çatallaşmış başında 

Sekiz tavşan ini var 

Sen onu bulamazsan 

Kırk ile yanarsın 

Aklınla bulamazsan 

Acı ile yanarsın 

(kuyruk kemiği) 
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43. Teŋridän tüşgan tokmaçik 

Dort ayäkli mäymäçik 

                       (ol kirpi) 

 

Tanrıdan düşen tokmacık 

Dört ayaklı karcalı 

                           (kirpi) 

44. Bugänäkli çärt terek 

            (ol tutgan kişidir bugovli) 

 

Dallı budaklı genç ağaç 

  (köle) 

Buga toŋgus kişlamiş 

(ol kisi (corrected from kisä ?) 

ata kilägandir) 

 

Öküz ve domuz böğürdü 

(babası için ağlayan) 

Küz (?) bugasi kürlämiş 

  (ol atasi sohrangandir) 

Sonbaharda öküz böğürdü 

   (babası ağlayan) 

 

Kuçmen kara çiŋlämiş 

  (ol anasi yılagandir) 

Sersem inek inledi 

    (ağlayan anası) 

 

Eki sete setelär 

Sete tübü bürküldär 

   (ol eki siiz (?) yılagandir) 

İki tane sallanır 

Sallandıkça ağlanır 

   (ağlayan iki kız kardeş) 

 

45. Yogartin kelgan nekyik 

Yolabars kiyik deşirlär 

Yotasinçu su yinçi 

Tama kellir deşirlär 

 

Küyürtin kelgan nekyik 

Kulabars kiyik deşirler 

Kuyruğunçu su yinçi 

Tama kellir deşirlär 

          (ol bezergedir)       (bezirgan) 

 

46. Beltirdägi beş kuvluk 

Beşibile kulunlamiş 

    (ol yil kelgandir)   (yıl kelgen) 
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Saraydägi sare äygir 

Savlavtati kişnämiş 

     (ol kazdir)          (kaz) (Tietze, 1966: 1-140; İpek, 1972: 28-30). 

 

Görüleceği üzere 46 bilmecenin 20’si beyit (4, 5, 10, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 

32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43); 13’ü nesir şeklinde tek cümle (3, 6, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 

31, 38, 39, 44); 12’si dörtlüktür (1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 45, 46). Biri ise altı 

mısradan (42) meydana gelmektedir. Şiir şeklinde olanların 14’ü ölçülü olup bunlar 

arasında en kalabalık grubu 7 heceli ölçüyle söylenenler oluşturmaktadır (2, 4, 10, 12, 14, 

15, 17, 24, 32, 36). Bir bilmece 9’lu (8), biri 8’li (22), biri 6’lı (23), biri ise 4’lü (20) hece 

ölçüsüyle söylenmiştir. Diğer bilmecelerimiz ise ölçüsüzdür. 

Şiir şeklinde olanların kafiye düzeni ise şöyledir: aaxa (1, 15), aaaa (2, 8, 11, 12, 

37), abab (7), xxaa (13), xxxx (14), abcb abcb (45), xaxa (46), aa (4, 5, 10, 17, 22, 29, 30, 

33, 34, 36), xx (9, 20, 24, 32, 35, 41), xxabab (42). En yaygın kafiye şekli her beytin kendi 

arasında kafiyeli olduğu düz kafiyedir. Bunun dışında dört mısralı bilmecelerde mâni tipi 

kafiyenin kullanılıyor olması bugünkü bilmeceler ile Kuman-Kıpçak bilmeceleri arasındaki 

ortaklığı gösterir. Yine ilk bilmecemizde yer alan “Tap tap tamızık” ifadesi günümüz 

metinlerinde yer alan “Bilmece bildirmece” veya “Tap tap tapmaca” ifadelerini 

hatırlatmaktadır. Ayrıca metinler içerisinde yer alan bir bilmecemiz ise günümüzde hiçbir 

değişiklik yapılmadan kullanılmaktadır: 

Yäzdä yavli hayiş yatir (yılan) (28).  Yerde yağlı kayış yatar. 

 

Yukarıda da görüldüğü gibi Codex Cumanicus’ta yer alan bilmeceler geçmişle 

günümüz arasında güzel bir köprü oluşturmaktadır. Ayrıca bazı bilmecelerde yer alan 

benzetme ve ifade tarzları bugün de korunmaktadır. Örneğin; 16. bilmecede parmakları 

tarif etmek üzere yer alan “Beş başli elçi keliyir.” bize metinlerimiz arsında yer alan ve 

yine parmakları tarif eden şu mısraları hatırlattı: 

Garannıhdan gadı gelir 

Beş cariye garşı gider (770.1.). 

 

46 bilmecenin 4’ü iki cevaplı (14, 30, 37, 46), biri üç cevaplı (32), geriye kalan 41’i 

ise tek cevaplıdır. Bunlar cevabı verilemeyen 3 bilmece dışında konu bakımından tabiat (9, 

12, 22, 30, 32), hayvan ve hayvan ürünleri (1, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 43), 

bitki (21, 23, 25, 26, 41), insan ve insan organları (16, 19, 44, 45), eşya (2, 4, 24, 29, 37, 
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39), ulaşım araçları (38), soyut kavramlar (13, 35), yiyecekler (15), diğer konular (3, 36, 

40) ve birbiriyle ilgili olmayan şeyler (14, 46)’i işlemektedir. Yani konu bakımından da 

günümüz bilmeceleri ile aralarında benzerlik vardır. 

Bilmeceler birtakım şeyleri üstü kapalı olarak tarif ederler. Biz böyle tariflere yine 

tarihî eserlerimizden birisi olan Dede Korkut Hikâyeleri’nde rastlıyoruz. Salur Kazanın 

Evinin Yağmalandığı Boy’da evinden haber almak isteyen Kazan, kurt ve köpekle 

konuşur. Her iki konuşmada da kurt ve köpek bazı sözlerle tarif edilmiş, ancak son mısrada 

adları geçmiştir. Bu metni bilmece özelliği taşıdığı düşüncesiyle aşağıya alıyoruz: 

Karanku ahşam olanda güni toğan 

Kar ile yağmur yağanda er gibi turan 

Kara koç atlar gördüginde kişneşdüren 

Kızıl deve gördüginde buzlaşduran 

Ağça koyun gördüginde kuyruk çarpup kamçılayan 

Arkasını urup berk ağılun ardın söken 

Karma ögeç semüzin alup tutan 

Kanlu kuyruk çap çap yudan 

Avazı kaba köpeklere gavga salan 

Ordumun haberin bilürmisin digil mana 

Kara başum kurban olsun kurdum sana (Ergin, 1997: 102). 

 

Şimdi de XIX. yüzyıldan itibaren Türk bilmeceleri üzerine yapılan ve kitap 

hacminde olan eserleri kısaca tanıtmak istiyoruz. Kaynaklar incelenirken önce künyesi 

daha sonra da kısa tanıtmaları yer alacaktır. Buraya alınan çalışmaların tamamı bizim 

çalışma alanımızla ilgili olanlardır. Bu yüzden Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Batı Trakya, 

Bulgaristan, Kırım, vb. gibi alt başlıklara ayrılmamıştır. Yerli ve yabancı araştırıcıların 

çalışmaları ayrı ayrı verilmiştir. Kitaplar kronolojik olarak, makaleler ise yazarların 

soyadına göre alfabetik olarak verilmiştir. Yabancı araştırıcıların çalışmalarında bilmece 

ile ilgili çalışma yapanlar değil Türk bilmeceleriyle ilgili çalışma yapan araştırıcıların kitap 

ve makaleleri alınmıştır.  
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1. Kitaplar 

a. Türk Araştırıcıların Kitapları 

 

Letâ’if-i Elgâz, 1289/1873, 32 s. 

Bilmeceler ile ilgili ulaşabildiğimiz en eski kaynak olan bu kitapta 10’u Abdî, 2’si 

ise Reşid adındaki şairlere ait olan 236 lûgaz yer almaktadır. Ayrıca eserin dış ve iç 

kapaklarında kitabın asıl adının yanında bilmece adı da yer almaktadır. Lûgazler aruzun 

fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilün vezniyle yazılmış olup hepsi mesnevi nazım şeklindedir. 

 

Mu’ammânâme, 1291/1874-1875. 

Letâ’if-i Elgâz’dan sonra en eski eser olan bu kitapçığın kime ait olduğu belli 

değildir. Kitapta 102 muammaya yer verilmiştir. 

 

Zeynallı, H. (1928), Tapmacalar, Baku. 

Zeynallı Azerbaycan tapmacalarını derleyen ilk araştırıcı olan Zeynallı’nın bu eseri 

hakkında fazla bir bilgimiz yoktur. Şifahi Halg Edebiyatı adlı eserden öğrendiğimize göre 

kitapta 760 bilmece yer almaktadır. 

 

Huluflu, V. (1929), Tapmacalar, Baku. 

Huluflu, eserinde tapmacaları alfabetik sıraya göre vermiştir. Dil ve lehçe 

özelliklerinin korunduğu tapmacaların cevapları ise kitabın sonunda yer almaktadır. Eserin 

Elaveler kısmında mahnılar da yer almaktadır. 

 

Hamamizade İhsan (1930), Bilmeceler, İstanbul, VI+77 s. 

Türkiye’de Türkler tarafından yapılan ilk müstakil çalışmalardan birisi 

Hamamizade İhsan’a ait olan eserdir. Kitapta bilmece metinlerine geçilmeden önce Türk 

bilmeceleri ile ilgili olarak 38 kaynağın adı verilmiştir. Bu çalışmalar Türkiye dışındaki 

Türkler’le ilgili olduğu için önemlidir. Metinler kısmında ise cevaplarının ilk harfine göre 

alfabetik sıraya dizilmiş 771 bilmece yer almaktadır.  

 

Ali Haydar (1931), Millî Bilmeceler, İstanbul, 60 s. 

Bilmecelerle ilgili olarak hazırlanan ilk çalışmalardan olan bu kitapta nereden 

toplandığı belli olmayan 327 bilmece metni yer almaktadır. 
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Güngör, Nasıh-İhsan Ozanoğlu (1939), Kastamonu Bilmeceleri, İzmir, 204 s. 

1939 yılında Nasıh Güngör ve İhsan Ozanoğlu ortak imzası ile yayımlanan 

Kastamonu Bilmeceleri  adlı eserde öncelikle bilmecelerin genel özellikleri, tarifi, 

muamma ve lûgaz ile arasındaki fark, bilmecelerde işlenen konular, vb. incelenmiştir. 

Bilmece metinleri kısmında 704 bilmeceye yer verilmiş olup bunlar konu bakımından 

tasnif edilmeden ilk harflerine göre alfabetik olarak sıraya dizilmiştir. Kitabın özgün 

taraflarından birisi ise bilmeceli bir Keloğlan masalına yer vermesidir.  

 

Tezel, Naki (1941), Bilmeceler ve Maniler, Ankara, 96 s. 

Tezel’in  hazırladığı bu çalışmada sekiz başlık altında cevaplarının ilk harfine göre 

alfabetik sıraya dizilmiş olan 315 bilmece yer almaktadır.  Bilmece dışında 458 mâninin de 

bulunduğu eserdeki ürünlerin tamamı İstanbul’da derlenmiştir.  

 

San, Salih (1947), Malatya’da Mahallî Bilmeceler, 47 s. 

Eserde, Malatya ve civarında derlenen 165 bilmece metni bulunmaktadır. 

 

Akalın, Lûtfullah Sami (1954), Erzurum Bilmeceleri, İstanbul, VII+111s. 

Araştırıcı, çalışmasının başında Türkiye’de yapılan bilmece çalışmalarının 

künyelerini vermiş, bilmeceleri hem genelde hem de özelde (Erzurum) şekil ve muhteva 

bakımından incelemiştir. Erzurum bilmecelerini fonetik ve morfolojik bakımlardan da 

inceleyen Akalın, Erzurum’da derlenen 807 bilmeceyi ilk harflerine göre alfabetik olarak 

sıralamıştır. 

 

Mollova, Mefkure (1959), Bilmeceler, Sofya, 66 s. 

Kitapta Bulgaristan Türkleri’nden derlenen 608 bilmece yer almaktadır. 

 

Sılacı, Ferhat (1960), Seçilmiş 1001 Bilmece, İstanbul, 144 s. 

Kitapta nereden derlendiği belirtilmeyen bilmece metinleri yer almaktadır. 

Bilmeceler ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği gibi metinlerin sınıflaması da 

yapılmamıştır. 
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Elmas, Yılmaz (?), Samsun Bilmeceleri, Samsun, 16 s. 

Basım tarihi belli olmayan ancak 1960’lı yıllara ait olduğu zannedilen eserde 

Samsun’un Çırakman, Ökse, Kadamut ve Karahüseyinli köylerinden derlenen 254 bilmece 

metni bulunmaktadır. Bilmeceler hakkında herhangi bir bilgi verilmediği gibi tasnif de 

yapılmamıştır. 

 

Tezel, Naki (1969), Türk Halk Bilmeceleri, Ankara, VIII+118 s. 

Kitapta bilmecelerin genel özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra 1730 bilmece 

cevaplarının ilk harfine göre alfabetik sıraya dizilerek verilmiştir ki, bu bilmecelerden 

315’i yine aynı yazara ait olan Bilmeceler ve Maniler adlı eserde de yer almaktadır. Geri 

kalanlar Ankara’nın iki ilçesi ve bunların köyleri ile Kırşehir’in Avanos ilçesi ve 

köylerinde derlenmiştir.  

 

Dakûkî, İbrahim (1970), Irak Türkmenleri, Ankara, 189 s. 

Çalışma, Kerkük bilmecelerine yer veren ve bizim ulaşabildiğimiz en eski 

kaynaktır. Burada yer alan bilmece sayısı fazla değildir. Kitapta bilmecelerin özellikleri 

verilerek 14 metin örnek olarak alınmış ve bunlar üzerinde bazı değerlendirmeler 

yapılmıştır.  

 

Kerkük, Aydın (1972), Irak Türkmenleri Ağzında Bilmeceler, Kerkük, 64 s. 

Irak Türkmenleri’nin bilmecelerini içine alan ve Aydın Kerkük tarafından Arap 

Alfabesi ile yazılan eser Kerkük bilmeceleri ile ilgili en özgün ve geniş kapsamlı 

çalışmadır. İki Bölüm’den oluşan çalışmanın ilk bölümünde bilmeceler hakkında genel 

bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise bilmeceler araştırıcının tasnif başlıkları altında 

karışık olarak sıralanmıştır.  

 

Başgöz, İlhan-Andreas Tietze (1973), Bilmece: A Corpus Of Turkish Riddles, 

London, 1063 s. 

Türk bilmecelerinin katalogunun hazırlandığı bu eserde bilmeceler hakkında genel 

bilgi verildikten sonra Türk bilmeceleri yapı ve üslup özellikleri bakımından incelenmiştir. 

Daha sonra da bilmeceler hakkında yapılan çalışmalar sıralanmıştır. Kitapta 1089 asıl 

bilmece, bunların alt dalları ve varyantları (eş metinleri) yer almaktadır. Bilmeceler; tek 

kavramlı, çok kavramlı, bilgi ölçen bilmeceler, kelime parçalarından oluşan bilmeceler ve 
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şaka-alay bilmeceleri başlıkları altında sıralanmıştır. Eserin sonunda cevaplarına göre 

yapılan indeksten sonra Taylor sitemine uygun olarak hazırlanan indeks de bulunmaktadır. 

 

Ðukanovic, Marija-Ljubinka Rajkovic (1980), Türk Bilmeceleri/Les Enigmes 

Turques, Belgrade, 292 s. 

Balkanlar sahasında yapılan en önemli çalışmalardan birisi olan bu eserde Tabiat, 

Hayvanlar ve Bitkiler, İnsan ve Çaşıtlı Bilmeceler başlıkları altında herhangi bir şekilde 

alfabetik sıraya uyulmaksızın sıralanan 1240 bilmece yer almaktadır. Kitapta yer alan 

bilmeceler hem Latin, hem de Kiril alfabesi ile verilmiştir.  

 

Şenkaya, Mehmet-Mehmet Saadettin Aygen (1980), Afyonkarahisar Bilmeceleri, 

Afyon, 72 s. 

1980 yılında iki amatör araştırıcı öğretmen Mehmet Şenkaya ve doktor Mehmet 

Saadettin Aygen tarafından hazırlanan bu eserde 516 metin rastgele sıralanmıştır. 

Bilmecelerin çözümleri metinlerin sonunda yer almaktadır. Eserin sonunda ise 190 kaynak 

sıralanmıştır. Çalışma bibliyografya bakımından değerlidir. 

 

Yorgancıoğlu, Oğuz M. (1980), Kıbrıs Folkloru, Mağusa, 187 s. 

Oğuz M. Yorgancıoğlu’nun bu çalışmasında halk edebiyatının hemen hemen her 

türü ile ilgili metinler vardır. Bunun yanı sıra doğum, evlilik ve ölüm âdetleri, vb. de 

kitapta işlenmiştir. Konumuzla ilgili olarak ise 62 bilmece herhangi bir tasnif yapılmadan 

sıralanmıştır.  

 

Efendiyev, Paşa (1981), Azerbaycan Şifahi Halg Edebiyatı, Baku. 

Azerbaycan bölgesine ait pek çok halk edebiyatı ürününün konu alındığı bu eserde 

bilmeceler “Tapmacalar” başlığı altında ele alınmıştır. Burada bilmecenin tarifi ve konu 

bakımından tasnifi yapılmış, özellikleri sıralanmış, bilmece ile ilgili olan birkaç kaynak 

hakkında bilgi verilmiştir. Eserde birkaç da tapmaca (bilmece) örneği yer almaktadır.  

 

Elçin, Şükrü (1983), Türk Bilmeceleri, Ankara, XVI+88 s. 

Kitabın ilk baskısı 1970 yılında yapılmıştır. Bilmecelerle ilgili önemli 

çalışmalardan birisidir. Eserde bilmecenin tarifi tüm özelliklerini kapsayacak şekilde 

yapılmış, bilmeceler konularına ve şekillerine göre sınıflandırılmıştır. Ayırca muamma ve 

lûgaz hakkında da bilgi verilmiştir. İkinci bölüm diyebileceğimiz kısımda 476 bilmece 
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cevaplarının ilk harfine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Kitap, 1983 yılında tekrar 

basılmıştır. Bu baskıda fazla bir değişiklik yapılmamıştır. Metinler de ilk baskıdakilerin 

aynısıdır.  

 

Saatçi, Suphi (1984), Kerkük Çocuk Folkloru, İstanbul, 136 s. 

Eserde tapmaca hakkında genel bilgiler verilerek tapmacanın işlevleri üzerinde 

durulmuş ve 249 bilmece ilk harflerine göre alfabetik sıraya dizilerek verilmiştir. 

 

Hafız, Nimetullah (1985), Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Priştine, 266 

s. 

Kitapta Kosova Türkleri’nden alınan pek çok halk edebiyatı ürününün yanı sıra 

bilmecelere de yer verilmiştir. Metinler üzerinde herhangi bir inceleme yapılmamış sadece 

bunların sıralanmasıyla yetinilmiştir. Bilmeceler başlığı altında ise konularına göre tasnif 

edilen 278 bilmece bulunmaktadır.  

 

 

Öztürk, Ali (1985), Türk Anonim Edebiyatı, İstanbul. 

Halk edebiyatının hemen hemen her türüyle ilgili bilgi bulunan kitabın III. 

Bölümü’nde bilmeceler de incelenmiştir. Çeşitli araştırıcıların bilmece tarifleri ve bilmece 

özelliklerinin verildiği kitapta bazı önemli yabancı kaynaklardan da bahsedilmiştir. 

Bilmecelerle ilgili Türkler’in yapmış olduğu önemli çalışmaların da adları sıralanarak 

bilmecenin tür olarak kaynağı hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Gökçeoğlu, M. (1988), Tezler ve Sözler, Lefkoşa, 236 s. 

Kıbrıs’la ilgili olan bu çalışma on Bölüm’den oluşmaktadır. Eserin Sekizinci 

Bölüm’ünde bilmece konusu ele alınmıştır. Bilmeceler genel özellikleri bakımından 

incelendikten sonra konu sınıflaması ve alfabetik sıralamaya uyulmaksızın 73 metin 

sıralanmıştır. 

 

Hafız, Nimetullah (1989), Makedonya Türk Halk Edebiyatı Metinleri, İstanbul, 

275 s. 

Nimetullah Hafız tarafından hazırlanan eserde diğer halk edebiyatı ürünlerinin 

yanında Makedonya Türkleri’ne ait 78 bilmece metni de bulunmaktadır. Bilmeceler 
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cevaplarının ilk harfine göre alfabetik sıraya dizilmiş olup konu bakımından herhangi bir 

tasnif yapılmamıştır.  

 

Hafız, Nimetullah (1990), Bulgaristan Türk Halk Edebiyatı Metinleri I, Ankara, 

220 s. 

İki cilt olan eser, bu bölgeye giren Bulgaristan sahasının önemli çalışmalardan 

birisidir. Çalışma konumuz olan bilmeceler I. ciltte yer almaktadır. Eserde cevaplarının ilk 

harflerine göre alfabetik sıraya dizilmiş olan 599 bilmece bulunmaktadır. Ayrıca atasözleri 

ve deyimler, mâniler, ninniler ve türküler de kitapta yer alan diğer ürünlerdendir.  

 

Ketene, Cengiz (1990), Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler, Ankara, VII+143 

s. 

Sekiz Bölüm’den oluşan kitabın Yedinci Bölüm’ü bilmecelere ayrılmıştır. Eserde 

Şükrü Elçin’in bilmece tarifi ve Türk dünyasındaki karşılıkları verilerek konularına göre 

24 bilmece sıralanmıştır.  

 

Seyidov, Nureddin (hzl. Saim Sakaoğlu-Ali Berat Alptekin-Esma Şimşek (1992), 

Azerbaycan Tapmacaları/Bilmeceleri, Elazığ, XI+268 s. 

Sakaoğlu-Alptekin-Şimşek üçlüsünün hazırladığı eserin aslı Nureddin Seyidov’a 

aittir. Ancak araştırıcılar kitabı bire bir aktarmamışlar, esere aslında olmayan yeni 

bölümler eklemişlerdir. Konu bakımından yapılan tasnif ise çalışmanın aslında olmayıp 

Sakaoğlu-Alptekin ve Şimşek tarafından yapılmıştır. Kitaba eklenen indeks de üç 

araştırıcıya aittir. Eserde 1446 tapmaca ve 35 bağlama (sual-cevab) yer almaktadır.  

 

Başgöz, İlhan (1993), Türk Bilmeceleri I-II, Eskişehir, XII+724 s 

Kitap İlhan Başgöz’ün Tietze ile ortak olarak hazırladığı eserin Türkçe basımıdır. 

İki cilt olarak yayımlanan kitapta hazırlayıcı olarak sadece Başgöz’ün adının yer alması 

dışında bazı değişiklikler de vardır. Kitap bilmeceler hakkında yapılan çalışmalar ile 

başlar. İngilizce kitaptaki Ön Söz ve Taylor sistemine göre yapılan dizin bu baskıya 

alınmamıştır. I. Bölüm’de tek karşılığı olan bilmeceler, II. Bölüm’de karşılıkları birden çok 

olan bilmeceler verilmiştir. Eserde toplam 1110 bilmece ve bunlara ait varyantlar yer 

almıştır. Cevap ve konuları bakımından yapılan indekslerle kitap son bulmaktadır. Eserin 

ikinci baskısı 1999 yılında Ankara’da Türk Halkının Bilmeceleri adıyla yayımlanmıştır. 

Bu baskı iki cildin birleştirilmiş hâli olup dış kapağa diğerinden farklı olarak Tietze’nin de 
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adı eklenmiştir. Ayrıca yine ilk baskıdan farklı olarak bilmecelerin çeşitli özellikleri ile 

ilgili olarak bilgiler verilmiş, kaynaklar daha sonra sıralanmıştır. Bilmece sayısında ve 

indekslerde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

 

Elçin, Şükrü (1993), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara, VIII+763 s. 

Halk edebiyatı el kitabı olan çalışmada çeşitli halk edebiyatı ürünleri ele alınarak 

işlenmiştir. Bilmece hakkında ise Türk Bilmeceleri adlı eserdeki bilgiler tekrarlanarak, 

bilmecenin Türk dünyasındaki karşılıkları verilmiş ve konularına göre tasnif edilen 

bilmece örnekleri sıralanmıştır. 

 

Ahundov, Ehliman-Semih Tezcan (1994), Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri, 

Ankara, XIV+556 s. 

Azerbaycan folkloru ile ilgili olarak hazırlanan bu eserde mâni, masal, halk 

tiyatrosu, geçiş dönemleri, vb.nin yanında bilmecelere de yer verilmiştir. 350 bilmece 

konularına göre tasnif edilerek sunulmuştur. 

 

Boratav, Pertev Naili (1995), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul, 237 s. 

Halk edebiyatı sahasında birinci el kaynak durumunda olan eserin ilk baskısı 1969 

yılında yapılmıştır. Türlerin tanıtımının sorularla yapıldığı kitapta bilmece türü tarifi, 

özellikleri ve gelenek açısından ele alınmıştır. 

 

Çelebioğlu, Amil-Yusuf Ziya Öksüz (1995), Türk Bilmeceler Hazînesi, İstanbul, 

478 s. 

İlk baskısı 1979 yılında yayımlanan önemli bir eser ise Amil Çelebioğlu ve Yusuf 

Ziya Öksüz’ün birlikte hazırladıkları Türk Bilmeceler Hazînesi adlı kitaptır. Kitapta 

bilmecenin tarifi yapılmış, bazı özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Lûgazler ve 

Muâmmalar başlıkları altında incelenen bölümlerinde ise bilmecelere çok yakın olan bu iki 

tür hakkında bilgi verilerek bunlarla ilgili çeşitli örnekler sırlanmıştır. Kitabın metinler 

kısmı “Bilmeceler” başlığı altında verilmiş olup burada Türkiye’nin dört bir yanı ile  

Yugoslavya, Kıbrıs, Kerkük, vb. yerlerden derlenmiş 4890 bilmeceye yer verilmiştir. 

Bilmeceler konularına göre ayrıntılı bir şekilde tasnif edilmiştir. Kitap bilmecelerin 

cevaplarına ve içlerinde geçen kelimelere göre yapılan iki indeksle son bulmaktadır.  
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Dirlik, Ünal Şöhret (1996), Fethiye Bilmeceleri, Denizli, 21 s. 

Amatör bir araştırıcı olan Dirlik’in kitabında Fethiye yöresinde derlenen 159 

bilmece metni yer almaktadır. Bilmeceler ilk harflerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 

 

Onay, Ahmet Talât (1996), Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i, Ankara, 

XXII+417 s. 

Halk şiirinin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi veren eserde diğer türlerin yanı sıra 

lûgaz, muamma ve bilmece de işlenmiştir. Bu türler hakkında kısaca bilgi verildikten sonra 

örnekler sıralanmıştır. 

 

Mahmut, Enver-Nedret Mahmut (1997), Dobruca Türk Halk Edebiyatı 

Metinleri, Ankara, 520 s. 

Dobruca Türklerinin halk edebiyatıyla ilgili olarak yapılan en geniş kapsamlı 

çalışmadır. Eserde Tapmaşalar başlığı altında ilk harflerine göre alfabetik sıraya dizilmiş 

olan 112 bilmece yer almaktadır. Bu bilmecelerin Türkiye Türkçesine aktarımı ise 

Bulmacalar başlığı altında yine ilk harflerine göre alfabetik olarak sıraya dizilerek 

verilmiştir. 

 

Kaya, Doğan (1999), Anonim Halk Şiiri, Ankara, XVII+672 s. 

Anonim halk şiiriyle ilgili önemli çalışmalardan birisi olan kitapta Altıncı Bölüm 

bilmecelere ayrılmıştır. Oldukça geniş olan bu bölümde bilmecenin tarifleri, çeşitli 

araştırıcıların ve Kaya’nın kendi sınıflaması yer almaktadır. Bilmecenin özelliklerinin 

verildiği kitapta kısmen soru kalıplaşması bahsine, kısmen de bilmecenin lûgaz ve 

muamma ile olan ilgisine girilmiştir. 

 

Yardımcı, Mehmet (1999), Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri Âşık Şiiri 

Tekke Şiiri, Ankara, 420 s. 

İlk baskısı 1998 yılında yapılan âşık şiiri ile ilgili olan bu kitabın Anonim Ürünler 

başlığı altında bilmecelere de yer verilmiştir. Bilmecelerin çeşitli araştırıcılar tarafından 

yapılan tariflerinin dışında, bilmecelerin özellikleri ve bilmece kaynakçası da verilmiştir. 

Bilmecelerin sınıflandırıldığı kitapta bilmece örnekleri de yer almaktadır. 
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Ergun, Saadettin-Mehmet Ferit Uğur (2002), Konya Vilâyeti Halkiyat ve 

Harsiyatı, Konya, 377 s. 

1926 yılında ilk baskısı yapılan eser, Sadettin Nüzhet (Ergun) ve Mehmet Ferit 

(Uğur) tarafından derleme metotlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bilmeceler hakkında 

genel bilgi bulabildiğimiz ilk çalışmalardan birisidir. Kitapta bilmece, lûgaz ve muamma 

hakkında genel bilgiler verilerek içinde muamma ve lûgazlerin de yer aldığı 133 bilmece 

tasnif edilmeden sıralanmıştır.  

 

Kafkasyalı, Ali (2002), İran Türk Edebiyatı Antolojisi, Erzurum. 

Altı cilt olarak hazırlanan eserin I. cildinin 85-102. sayfaları arasında Güney 

Azerbaycan Türklerinden derlenen bilmeceler yer almaktadır. Çalışma bu bakımdan 

önemli bir kaynaktır. 

 

Yançev, Mihail (2002), Mani ve Bilmeceler, Ankara, IX+156 s. 

Bulgaristan’ın Rodoplar bölgesinde yaşayan Türk topluğunun bilmece ve 

mânilerini içeren bu çalışmada 642 bilmece bulunmaktadır. Bunların cevapları eserin 

sonunda verilmiştir.  

 

Tüm bu kaynaklar dışında bilmeceler hakkında bilimsel olmayan pek çok çalışma 

yapılmıştır. Biz onları burada tanıtma yoluna gitmeden sadece önemli gördüğümüz 

bazılarının bibliyografyasını kronolojik olarak vermekle yetineceğiz:  

Şen Bilmeceler, İstanbul, 1943, 16 s. 

Tuncer, Ferit Ragıp (1949), Çocuklara Bilmeceler, İstanbul, 69 s. 

Güvercin Kitap: Bilmeceler, Ankara 1957, 15 s. 

Kaplan, Mevlût (1957), Bilmece, Bulmaca, Ankara, 32 s. 

Salman, Mustafa (1957), Çocuklara Bilmece ve Şaşırtmacalar, İstanbul, 32 s. 

Salman, Mustafa (1957), Üç Çetin Bilmece, İstanbul, 40 s. 

Ertan, Cemal (1959), En Güzel Bilmeceler, İstanbul, 64 s. 

Yurdalan, Canan (1960), Bilmece, Bulmaca, Düşünmece, Isparta, 16 s. 

Çayır, Ferhunde (1962), Bilmeceler, (?), 15 s. 

Salman, Mustafa (1963), Bilmece, Bildirmece, İstanbul, 24 s. 

Sunar, Şaban (1962), Bilmeceler, İstanbul, 50 s. 

Erdoğan, Fehmi (1963), Türk Atasözü, Mani ve Bilmeceleri, İstanbul, 48 s. 
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b. Yabancı Araştırıcıların Kitapları 

 

Kuun, Geza (1880), Codex Cumanicus Bibliothecae ad Templum Divi 

Venetiarum, Budapeşte. 

Geza Kuun, Codex Cumanicus bilmeceleri üzerine çalışan ilk araştırıcıdır. Kitabı 

hakkında elimizde fazla bir bilgi yoktur. Sadece bu bilmecelerin ilk defa burada 

yayımlandığı bilinmektedir. Kuun Kuman-Kıpçak bilmecelerinin sayısını 50 olarak 

göstermiştir. 

 

Kúnos, Ignace (1887-1889), Oszman-Török Nepköltesi Gyüjtemeny, 2 Volume, 

Budapest. 

Kúnos, Türk bilmeceleriyle ilgilenen ilk batılı araştırıcılardandır. Bu kitabında 

İstanbul’dan derlediği 278 bilmece bulunmaktadır. Eserde bu bilmecelerin Macarca’ya 

tercümeleri de verilmiştir. 

 

Carnoy, E. Henry.-Jean Nicolaides (1889), Traditions Popularie de l’aise 

Mineure, Paris, 369 s. 

Türk bilmeceleri hakkında batılı araştırıcıların yaptığı ilk çalışmalardandır. Kitapta 

nereden derlendiği belli olmayan 317 Türk bilmecesi bulunmaktadır. 

 

Radloff, Wilhem (1896), Proben, Sn. Petersburg. 

Proben serisinin VII. cildinde Kırım’da derlenen bilmeceler bulunmaktadır. 199 

bilmecenin yer aldığı bu ciltte herhangi bir inceleme yapılmamış, sadece metinler 

sıralanmıştır. 

 

Kúnos, Ignace (1905), Oszman-Török Nyelvköny, Budapest, 530+89 s. 

Kitapta 57 bilmece metni bulunmaktadır. 

 

Gordlevskii, V. (1916), Obrazey Osmanskago Narodnago Tvorçeştva, I, 

Moscow, 130 s. 

Eserin 71 ve 72. sayfalarında Kowalski’nin Kuzey Bulgarlarla ilgili olan 

makalesinden alınan 31 bilmece bulunmaktadır. 
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Kowalski, Tadeusz (1919), Zagadki Ludowe Tureckie (Ènigmes Populaires 

Turqes, Krakow, 76 s. 

Kitapta Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden derlenen 141 bilmece yer almaktadır. 

Bu bölgeler Yugoslavya’dan Kayseri’ye kadar yayılan geniş bir alandan derlenmiştir. 

Ayrıca bilmecelerin çevirisine de yer verilmiştir. 

 

Filonenko, V.I. (1926), Zagadki Krymskikh Tatar, Simferepol, 56 s. 

Eser hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ancak adından da anlaşılacağı 

üzere Kırım Tatarlarıyla ilgili bir kitaptır. 

 

Grøenbech, Kare (1936), Codex Cumnaicus, Kopenhagen. 

Codex Cumanicus’un sözlüğü olan bu kitapta bilmecelere de yer verilmiştir. 

Ancak bilim adamlarının üzerinde fikir birliğine varamadığı bilmeceler bunların dışında 

bırakılmıştır. 

 

Kowalski, Tadeusz (?), Konja, 131 s.  

Eserde 133 Türk bilmecesi bulunmaktadır. 

 

Taylor, Archer (1939), A Bibligraphy of Riddles, Helsinki, 158 s. 

Bilmecelerle ilgili çok sayıda çalışma yapan Taylor, kitabında bazı milletlerin 

bilmeceleriyle ilgili olan kaynakları vermiştir. Türk bilmeceleriyle ilgili bibliyografya ise 

136-138. sayfalarda bulunmaktadır. 

 

Tietze, Andreas (1966), The Koman Riddles and Turkic Folklore, London, 1966, 

XVI+160 s.  

Türk bilmecelerinin en eski örneklerini oluşturan Kuman-Kıpçak bilmeceleri 

üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmadır. Eserin Giriş kısmında bu bilmecelerle ilgili 

çalışmalar tanıtılmış, bilmecelerin bugünkü Türk bilmeceleriyle ilgisinden bahsedilmiş ve 

özellikleri verilmiştir. Araştırıcı bilmeceler bölümünde 46 bilmecenin diğer araştırıcılar 

tarafından okunmuş şekillerini verdikten sonra Türk dünyasındaki benzer metinleri de 

tespit ederek en doğru metni bulmaya çalışmıştır. Son bölüm diyebileceğimiz kısımda ise 

Tietze, İngilizce çevirilerin toplu bir cetvelini, Türk dünyasında yapılan bilmece 

çalışmalarını, 352 sözcükten oluşan Kuman Türkçesi sözcüklerinin ve bilmecelerin 

karşılıklarına göre dizinini vermiştir. 
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2. Folklor ve Ağız Çalışmaları 

 

Çeşitli araştırıcılar tarafından hazırlanan bölge veya illerin ağız çalışmalarında 

derlenen metinler arasında bilmeceler de bulunmaktadır. Burada önemli gördüğümüz bazı 

kaynakları tanıtacağız:  

 

Koşay, Hamit Zübeyir (1935), Ankara Budun Bilgisi, Ankara, 286 s. 

Kitapta Ankara ve çevresinde derlenen 43 bilmece bulunmaktadır. 

 

Aşkun, Vehbi Cem (1940-43), Sivas Folkloru, Sivas. 

İki cilt olarak hazırlanan kitabın I. cildinde yörede derlenen 75 bilmece yer 

almaktadır. 

 

Beysanoğlu, Şevket (1943-46), Diyarbakır Folkloru, Diyarbakır. 

İki cilt olan eserin I. cildinde Diyarbakır’da derlenen 245 bilmece bulunmaktadır. 

 

Bayrı, Mehmet Halit (1947), İstanbul Folkloru, İstanbul, 236 s. 

Kitapta İstanbul’da derlenen 113 bilmeceye yer verilmiştir. 

 

Uğur, Sait (1947-48), İçel Folkloru, Ankara. 

Üç cilt olarak hazırlanan eserin I. cildinin 263-267. sayfaları arasında İçel’de 

derlenmiş olan 134 bilmece bulunmaktadır. 

 

Atakurt, Mithat (1951), Urfa Folklorundan Bir Demet, Ankara, 79 s. 

Eserde Urfa’da derlenen 58 bilmece yer almaktadır. 

 

Arsunar, Ferruh (1962), Gaziantep Folkloru, İstanbul, III+318 s. 

Kitap, Gazi Antep’te derlenmiş 67 bilmece metnini içermektedir. 

 

Saracoğlu, Erdoğan  (1992), Kıbrıs Ağzı, (?), XII+132 s. 

Üç Bölüm’den oluşan kitapta Kıbrıs ağzı ve ses bilgisi özellikleri incelenirken 

üzerinde çalışılan derleme metinleri verilmiştir. Bu metinler arasında 103 bilmece vardır. 

Bunlar tasnif edilmeden verilmiştir.  
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Caferoğlu, Ahmet (1994), Anadolu Dialektoloji Üzerine Malzeme I, Ankara, 

XIII+219 s. 

Eserde Burdur’dan 5, Isparta’dan ise 5 olmak üzere toplam 10 bilmece 

bulunmaktadır.  

 

Caferoğlu, Ahmet (1994), Anadolu Dialektoloji Üzerine Malzeme II, Ankara, 

XII+175 s 

Çalışmada asal sorma oyunu başlığı altında Burdur’da 8 bilmeceye yer verilmiştir. 

 

Caferoğlu, Ahmet (1994), Anadolu Ağızlarından Toplamalar, Ankara, 

XXIV+271 s. 

Kitapta Kastamonu ve Çankırı’da derlenen 24 bilmece bulunmaktadır. 

 

Caferoğlu, Ahmet (1994), Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, 

Ankara, XXVI+355 s. 

Eser’in Metinler bölümünde Ordu ve Trabzon’un çeşitli ilçelerinden derlenen 

toplam 52 bilmece yer almaktadır. 

 

Caferoğlu, Ahmet (1994), Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar, 

Ankara, XXVII+276 s. 

Sivas’ın çeşitli ilçelerinden toplanan 12 bilmeceye metinler içerisinde yer 

verilmiştir. 

 

Caferoğlu, Ahmet (1995), Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler, İstanbul, 

XVIII+288 s. 

Çalışmada Van’ın Edremit ilçesinden 48, Safranbolu’dan ise 18 bilmece metni 

bulunmaktadır. 

 

Caferoğlu, Ahmet (1995), Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Ankara, 

XXIV+296 s. 

Eserde Terekemeler’den derlenen 18, Kars’tan derlenen ise 8 bilmece yer 

almaktadır. 
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Caferoğlu, Ahmet (1995), Güney Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, 

Ankara, XVIII+319 s. 

Çalışmada Gazi Antep ve Malatya’nın çeşitli ilçelerinden derlenmiş olan 38 

bilmece sıralanmıştır. 

 

Olcay, Selâhattin (1995), Erzurum Ağzı, 130 s. 

Çalışmanın Metinler bölümünde 38 Erzurum bilmecesine yer verilmiştir. 

 

3. Tezler 

a. Bilmece Tezleri 

 

Ceren, İsrafil (1979), Elbistan Bilmeceleri, Erzurum, 70 s. (Yayınlanmamış Lisans 

Tezi) 

Saim Sakaoğlu tarafından yönetilen tez Giriş, Metinler, Bilmecelerin Konularına 

Göre Tasnifi ve İnceleme bölümlerinden meydana gelmektedir. Giriş’te Şükrü Elçin’e ait 

olan bilmece tanımı verilmiş ve Elbistan yöresinde bilmece karşılığında kullanılan 

kelimeler sıralanmıştır. Tezin Metinler bölümünde 559 bilmece cevaplarının ilk harflerine 

göre alfabetik sıraya konulmuştur. Bilmecelerin konularına göre tasnifi Elçin’in 

sınıflamasına uyularak yapılmıştır. Son bölümde ise bilmecelerin Başgöz-Tietze 

Katalog’una göre ve kendi tezlerindeki numaraları verilmiştir. 

 

Göktaş, Köksal (1982), Halk Edebiyatı Tezlerindeki Türk Bilmeceleri, Erzurum, 

72 s. (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Tezin Önsöz’ünden sonra 1970-1975 tarihleri arasında yapılmış olan halk edebiyatı 

tezlerinde yer alan 1094 bilmece metni sıralanmıştır. Bunlar cevaplarının ilk harfine göre 

alfabetik sıraya dizilmiştir. Çalışmanın sonunda bilmecelerin alındığı kaynakların yıllara 

göre künyeleri verilmiştir. Bilmecelerin konuları bakımından tasnif edilmediği tezin 

danışmanı Saim Sakaoğlu’dur. 
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Taştan, Ömer (1983), Halk Edebiyatı Tezlerindeki Türk Bilmeceleri II, 

Erzurum, I+88 s. (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Saim Sakaoğlu’nun danışmanlığında hazırlanan çalışmada 47 halk edebiyatı 

tezinden tespit edilen 1581 bilmece bulunmaktadır. Bunlar cevaplarının ilk harfine göre 

alfabetik olarak sıralanmıştır. Tezin sonunda bilmecelerin alındığı kaynakların yıllara göre 

künyeleri verilmiştir. Ayrıca çalışmalarda kaç bilmecenin olduğu da belirtilmiştir.  

 

b. Folklor ve Ağız Tezleri 

 

1960-70’li yıllarda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bazı 

folklor ve ağız tezleri yapılmıştır. Bunlarda da çalışılan bölgeye ait bilmece metinleri 

bulunmaktadır: 

 

Ünsal, Tüzün (1959), Bilecik Ağzı, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Çalışmada  34 bilmece bulunmaktadır. 

 

Gülez, Sümer (1963-64), Bilecik İlinde Dere Sakarya Köyü Ağzı, Ankara 

(Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Tez, yörede derlenen 25 bilmeceye yer vermektedir. 

 

Önal, Ülkü (1964-65), Çankırı Folkloru, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Çalışmada yörede derlenen 66 bilmeceye bulunmaktadır. 

 

Özalp, Aysel (1964-65), Isparta Ağzı, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Aysel Özalp’e ait olan tez, 16 bilmece metnini içermektedir. 

 

Pazarcıklı, Gülser (1964-65), Bilecik Dili Üzerine Bir Tetkik, Ankara 

(Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Bu bitirme tezinde ise Bilecik’te derlenen 15 bilmece bulunmaktadır. 

 

Ulutürk, Hüseyin (1965), Tavas Ağzı, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Hüseyin Ulutürk tarafından hazırlanan çalışmada 12 bilmece sıralanmıştır. 
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Abalı, Ayşe (1966), Zonguldak Ağzı, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Eserde Zonguldak’ta derlenen 20 bilmece yer almaktadır. 

 

Karslı, Halis (1966), Muş Ağzı ve Folkloru, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Çalışmada 46 bilmece ilk harflerine göre alfabetik sıraya dizilerek verilmiştir. 

 

Şendâl, Mehmet Ayhan (1966-67), Diyarbakır Ağzı, Ankara (Yayınlanmamış 

Lisans Tezi). 

Mehmet Ayhan Şendâl’a ait olan çalışmada 15 bilmece yer almaktadır. 

 

Dikkaya, Sadettin (1970-71), Sivaslı Ağzı, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Tez, Sivas’ta derlenen 59 bilmece metnini içermektedir.  

 

Çetin, A. Erol (1972-73), Bitlis Folkloru, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Çalışmada 73 bilmece bulunmaktadır. Bilmece metinleri baş harflerine göre 

alfabetik sıraya dizilmiştir. 

 

Bahadır, Zeynep (1974), Reyhanlı Türkmenleri ve Türkmencesi, Ankara 

(Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Eserde 23 bilmeceye yer verilmektedir. 

 

Atabay, Günay (19..), Urfa Folkloru, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Tezde 69 bilmece yer almaktadır. 

 

Göksel, Afet (19..), Çankırı Ağzı, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Çalışmada Çankırı’da derlenen 41 bilmece bulunmaktadır. 

 

Kulğa, Sevgi (19..), Bursa Ağzı, Ankara (Yayınlanmamış Bitirme Tezi)  

Sayfaların numarasız olduğu  Sevgi Kulğa’ya ait olan  bu çalışmada ise 46 

bilmeceye yer verilmiştir.  

 

Oğan, Safa (?), Isparta Vilâyeti Şarkî Karaağaç Ağzı, Ankara (Yayınlanmamış 

Lisans Tezi). 

Tezde yörede derlenen 10 bilmece metni bulunmaktadır. 
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Örsal, A. Sühendan (19...), Niğde Folkloru, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Çalışmada baş harflerine göre sıraya dizilen 32 bilmece yer almaktadır. 

 

Selvi, Sevgi (19..), Kastamonu Folkloru, Ankara (Yayınlanmamış Lisans Tezi). 

Bu tezde ise Kastamonu yöresine ait olan 18 bilmeceye bulunmaktadır.  

 

4. Makaleler 

Bilmeceler hakkındaki çalışmalar sadece kitaplarla sınırlı kalmamıştır. Başta Türk 

Folklor Araştırmaları olmak üzere Millî Folklor, Folklora Doğru, Erciyes, vb. dergilerde 

bilmecelerle ilgili pek çok makale yayımlanmıştır. Hatta Folklora Doğru dergisinin 37. 

sayısı bilmece özel sayısı olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmalardan çoğu derleme olduğu için 

bunları kaynakçamızın dışında bırakarak önemli bazı makalelerin künyesini vereceğiz: 

 

a. Türk Araştırıcıların Makaleleri 

 

Abdullah, Kerim (1989), “Tapmaşalar”, Renkler (2), Bucureşti, 207-209. 

Acaroğlu, Türker (1990), “Rumeli Bilmeceleri”, Folklor Halkbilim Dergisi, 4(39), 

İstanbul, 11-13. 

Alptekin, Ali Berat (1996), “Kazak Türklerinin Bilmecelerinden Örnekler”, Millî 

Kültür Araştırmaları 50. Kültür ve Sanat Yılında Mehmet Önder’e Armağan, 

Ankara, 189-204. 

Asım, Necib (1916), “Kıpçak Türkçesine Dair”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi 

Mecmuası, 1 (4), İstanbul, 380-388. 

Aybars, Şerafettin (1998), “Bilmece Nedir Masallı Bilmeceler”, Türk Dünyası 

Araştırmaları, (117), Aralık, İstanbul, 153-178. 

Balcıoğlu, Deniz (1957), “Halk Bilmeceleri”, Türk Folklor Araştırmaları, 4 (93), 

İstanbul,1485-1486. 

Başgöz, İlhan (çev. A. Levent Alpay) (1974), “Türk Bilmecelerinin Fonksiyonları”, 

Folklora Doğru, (37), İstanbul, 29-38. 

Batur, Muzaffer (1958), “Gölpazarı Folklor ve Etnografyasında Bilmeceler”, Türk 

Folklor Araştırmaları, 5 (108), İstanbul,1734-1736. 

 “Bilmeceler” (çev. Necati Akdeniz), Folklora Doğru, (21), İstanbul, 13-23. 
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“Bilmeceler” (çev. Halim Aydın), Folklora Doğru, (10), İstanbul, 15-18. 

Biray, Nergis (2002), “Türkiye’ye Yerleşen Afganistan Kazaklarından Derlenmiş 

Tekerleme, Bilmece ve Ata Sözleri”, Millî Folklor, (Bahar 53), Ankara, 71-77. 

Boratav, Pertev Naili (1964), “La Poesie Folklorique”, Philogiae Turcicae 

Fundementa, (II), Weisbaden, 90-128. 

Boratav, Pertev Naili-İlhan Başgöz (1964), “Les Devinettes”, Philogiae Turcicae 

Fundementa, (II), Wiesbaden, 77-89. 

Boratav, Pertev Naili-İlhan Başgöz (çev. Vedat Aydınoğlu) (1974), “Türk Halk 

Bilmeceleri”, Folklora Doğru, (37), İstanbul, 2-13. 

Cankara, Murat (2002), “Metafor Yaratma Eylemi Olarak Bilmece”, Millî Folklor, 

(Güz 27), Ankara, 70-75. 

Cebeci, Ahmet (1974-1975), “Deliorman Bilmeceleri”, TFAY-B, Ankara, 35-54. 

Çağıran, Önder (1988), “Felahiye’de  Derlenmiş Bilmeceler  Üzerine  Bir 

İnceleme”, Erciyes, 11 (123), Mart, Kayseri, 14-16. 

Demiray, M. Güner (1985), “Bilmeceler ve Oyun Tekerlemeleri”, Halk Kültürü, 

(1985/2), İstanbul, 13-20. 

Demirci, Abdullah (2001), “Türkiye ve Azerbaycan Sahasında Bilmece Türü”, 

Millî Folklor, (Yaz 50), Ankara, 78-85. 

Elçin, Şükrü (1965), “Gölpazarı Bilmeceleri”, Türk Kültürü Araştırmaları, (1-2), 

Ankara, 68-160; Halk Edebiyatı Araştırmaları, Ankara 1997, 296-398. 

Eren, Hasan (1960), “Enigmes Popularies Turques de Chypre”, Acta Orientalia, 11 

(1-3), Budapeşte, 105-114. 

Ergun, Metin (1994), “Altay Türkleri’nin Bilmeceleri”, Prof. Dr. Saim 

Sakaoğlu’na 55. Yıl Armağanı, Kayseri, 212-231. 

Eyuboğlu, Sabahattin (hzl. Mehmet Kaplan, vd.) (1982), “Bilmecelerin 

Cennetinde”, Atatürk Devri Türk Edebiyatı II, Ankara, 1165-1170. 

Eyüboğlu, İsmet Zeki (1937), “Türk Halk Bilmeceleri”, İstanbul Edebiyat Fakültesi 

Romanoloji Semineri Dergisi, İstanbul,153-161. 

Eyüboğlu, İsmet Zeki (1959), “Karadeniz Folkloru, Bilmecelerimiz”, Türk Folklor 

Araştırmaları, 6 (121), Ağustos, İstanbul, 1963-1964. 

Eyüboğlu, İsmet Zeki (1959), “Bilmecelerin Konusu”, Türk Folklor Araştırmaları, 

6 (124), İstanbul, 2302-2303. 

Eyüboğlu, İsmet Zeki (1962), “Bilmecenin Yapısı”, Türk Folklor Araştırmaları 7 

(159), İstanbul, 2856-2857. 
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Görkem, İsmail (1999), “Sözlü Kültür Geleneği Açısından Elazığ Bilmeceleri”, 

Millî Folklor, (Güz 43), Ankara, 13-18. 

Hafız, Nimetullah (1979), “Prizren’de Türk Bilmeceleri”, Çevren, Haziran-Eylül, 

(18-19), Piriştine, 203-220. 

Hasan, Hamdi (1977), “Bilmecelerin İçeriği”, Sesler, (121), Aralık, Üsküp, 41-44. 

İnan, Abdulkadir (1939), “Codex Cumanicus Bilmecelerine Dair”, Makaleler ve 

İncelemeler I, Ankara, 353-358. 

İpek, Ali (1972), “Koman Bilmeceleri ve Türk Folkloru”, Folklora Doğru, (21), 

İstanbul, 25-30. 

İslamoğlu, Mahmut (1993), “Kerkük-Kıbrıs-Kosova’dan Bilmece ve 

Tekerlemeler”, Halkbilimi, (31-32), Temmuz-Ağustos-Eylül, Lefkoşa, 32-40. 

Kardaşlık, Mayıs 1961, Bağdat. 

Kartarı, Hasan (1967/2), “Tapmaca-Tappaca (Bilmece-Bulmaca)”, Kars Eli, 3 (31), 

Kars, 7, 16. 

Koz, M. Sabri (1970/11), “Karşılıkları İçinde Bulunan Bilmeceler”, Türk Folklor 

Araştırmaları, 13 (256), İstanbul, 5786-5787. 

Koz, M. Sabri (1974), “Türk Halk Bilmeceleri Kaynakçası”, Folklora Doğru, (37), 

İstanbul, 39-47. 

Koz, M. Sabri (1974), “Tomarza Bilmeceleri”, Folklora Doğru, (37), İstanbul, 48-

59. 

Kurnaz, Cemal (1990), “Şiir Kaynağı Bilmeceler”, Halk ve Divan Şiirinin 

Müşterekleri Üzerine Denemeler, Ankara, 25-33. 

Kurukafa, Vedat (1991), “Atasözleri, Deyimler ve Bilmecelerde Hayvan Adlarının 

Zikredilişi, Çokluğu, Yüzdeleri Üzerine Bir Deneme”, Türk Dünyası Araştırmaları, (70), 

Şubat, İstanbul, 193-202. 

Mahmut, Enver-Nedret Mahmut (1987), “Tapmaşalar”, Renkler (1), Bucureşti, 

209-213. 

Memed, Esma (1989), “Başka Tatar Tapmaşaları”, Renkler (2), Bucureşti, 210-211. 

Mollava, Mefkûre-Emel Emin (1973-1975), “Romanya ve Bulgaristan 

Tatarlarından Derlenen Bilmeceler, Türk Kültürü Araştırmaları, (XI-XII-XIII-XIV), 

Ankara, 123-130. 

Ögel, Bahaeddin (1950), “Riddles From Erzurum”, Journal of Amarican Folkore, 

(63), Texas, 413-424. 
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Önal, Mehmet Naci (1997), “Dobruca Türklerinin Bilmeceleri”, Folklor/Edebiyat, 

(10), Ankara, 83-107. 

Özerdem, Ali (1975), “Karaözü’de Kış Geceleri ve Eğlenceleri”, Sivas Folkloru, 3 

(30), Temmuz, Sivas, 10-11.21. 

Özergin, M. Kemal (1974), “Kuman-Kıpçak Bilmeceleri Üzerindeki Araştırmalar”, 

Türk Folklor Araştırmaları, 25 (294), İstanbul, 6862-6865. 

Öztelli, Cahit (1977), “Halk Edebiyatında Bilmeceler ve Muamma-Lûgaz”, Çağrı, 

(232), Konya, 9-11. 

Sakaoğlu, Saim (1970), “Bilmecelerimiz ve Dört Mısradan Kurulu Erzurum 

Bilmeceleri”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 1 (1), Ekim, 

Erzurum, 55-63. 

Sakaoğlu, Saim (1979), “Bilmecelerde Soru Kayması”, Türk Folklor Araştırmaları, 

18 (359), Haziran, İstanbul, 8673-8676.  

Sakaoğlu, Saim (1980), “Ignace Kúnos’un İstanbul’da Derlediği Bilmeceler”, 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 12 (1), Erzurum, 77-113. 

Sakaoğlu, Saim (1980), “Türk Bilmecelerinde Soru Kalıplaşması ve Kalıp Sorular”, 

Köz, 1 (3), Şubat, Erzurum, 29-48. 

Sakaoğlu, Saim (1980), “Bilmece Terimi Üzerine Notlar”, Türk Kültürü 

Araştırmaları, (17-21 (1-2), 1979-1983), Ankara, 226-243. 

Sakaoğlu, Saim (1981), “Kıbrıs Bilmeceleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, (12), 

Haziran, İstanbul, 122-148. 

Sakaoğlu, Saim (1998), “Altay ve Türkiye Türklerinin Bilmecelerinde Tabiat 

Olaylarının Anlatılması”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Dergisi, (28), İstanbul, 434-444. 

Seyidov, Nureddin (akt. Hayati Develi) (1983/8), “Bilmeceler Hakkında Bazı 

Görüşler”, Türk Folkloru, 4 (49), İstanbul, 10-13. 

Seyidov, Nureddin (akt. Hayati Develi) (1983/10), “Bilmeceler Hakkında Bazı 
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Seyidov, Nureddin (akt. Hayati Develi) (1983/11), “Bilmeceler Hakkında Bazı 

Görüşler”, Türk Folkloru, 4 (52), İstanbul, 17-20. 

Şaul, Mahir (1974), “Dünyada Bilmece Araştırmaları”, Folklora Doğru, (37), 

İstanbul, 80-86. 

Tokatlı, Suzan (1994), “Tapmaca”, Millî Folklor, (Kış 24), Ankara, 42-44. 
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Tuğrul, Mehmet (1974), “Mahmutgazi Köyünden Derlenmiş Bilmeceler”, 

Halkbilimi, 1-2 (3), Ankara, 26-28. 

Tüzün, Nafiz (1937-1938), “Halk Bilmeceleri”, Kaynak, Balıkesir, (24), 52-53. 
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Issledovatel’nogo Instituta jazyka Literatury i Istorii, Abakan, (2), 62-84. 
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Kakuk, Zsuzsa (1961), “Die Türkische Mundart von Köstendil und 
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D. BİLMECELERİ TASNİF ÇALIŞMALARI 

 

Günümüze kadar bilmeceler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bunların 

bazılarında bilmeceler, belirli başlıklar altında sınıflandırılıp bir düzen içerisinde 

verilirken; bazılarında ise herhangi bir tasnife gerek duyulmadan ya ilk mısraının baş 

harfine göre ya da cevaplarına göre alfabetik olarak sıraya konularak sunulmuştur. Konu 

bakımından yapılan sınıflandırmalar ise sayı bakımından ilk sırada yer almaktadır. Burada 

bilmece üzerine çalışan araştırıcıların yaptıkları sınıflandırmalardan önemli gördüğümüz 

bazılarını aşağıya alıyoruz:  

 

1. Dünyada Tasnif Çalışmaları 

Dünya bilmeceleriyle ilgili olarak yapılan ilk tasniflerden birisi bir çok konuda 

temel eser olan Stith Thompson’un Motif-Index of Folk Literature adlı eserinde 

yapılmıştır. Eserin III. cildinde bilmeceler H. Testler başlığı H 500-H 899 sayılı Zekîlik 

Tesleri alt başlığı altında H 540-H 840 numaralarında sınıflandırılmıştır: 

H 530-H 899. Bilmeceler 

H 540. Bilmecelerin Sorulması 

H 570. Bilmecelerin Çözümlerinin Anlamları 

H 580. Muammalı (bilmecemsi) İfadeler 

H 600. Sembolik Yorumlar (Açıklamalar) 

H 620. Çözülmemiş Problemler: Masalların Bilmecemsi Sonları 

H 630. Karşılaştırma[lı] Bilmeceler [Enleri Soran Bilmeceler] 

H 660. Karşılaştırma Bilmeceleri 

H 680. Uzaklık (mesafe) Bilmeceleri 

H  690. Ağrılık ve Ölçü Bilmeceleri 

H 700. Sayı Bilmeceleri 

H 710. Değer Bilmeceleri 

H 720. Mecazî Bilmeceler 

H 770. Açıklamaların Bilmeceleri 

H 790. Aşılmadık Durumlara Dayanan Bilmeceler 

H 810. Kutsal Kitap ya da Efsanelere Dayanan Bilmeceler 

H 840. Diğer Bilmeceler (Thompson, 1966: 367-368). 
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Bilmece konusunda yaptığı birçok çalışma ile adını duyuran Archer Taylor 

bilmecelerde yer alan benzetme ifadelerinden, yani cevap olan şeyin neye benzetildiğinden 

hareketle bir sınıflama yapmıştır. Ancak bu, kullanışlı bir tasnif değildir. Çünkü bazı 

bilmecelerde cevap sadece bir şeye değil birden fazla şeye benzetilir. Bu nedenle aynı 

bilmecenin ayrı yarı başlılar altında değerlendirilmesi gerekir. Örneğin; bir cevap hem 

hayvana hem de bitkiye benzetilmişse bu bilmecenin iki ayrı başlık altında da yer alması 

lâzımdır. Burada Taylor’un yaptığı bu tasnifin ana başlıklarını vermekle yetinerek alt 

başlılarını vermeyeceğiz: 

1. Yaşayan yaratıklarla karşılaştırmalar No: 1-335 

2. Tek bir hayvanla karşılaştırmalar   336-458 

3. Birden çok hayvanla karşılaştırmalar  359-512 

4. Tek bir insanla karşılaştırmalar  513-826  

5. Birden çok insanla karşılaştırmalar 827-1035 

6. Bitkilerle karşılaştırmalar   1036-1099 

7. Eşya ile karşılaştırmalar   1100-1259 

8. Mukayese yolu ile karşılaştırmalar 1260-1408 

9. Biçim veya hem biçim hem işlev yolu ile karşılaştırmalar 1409-1495. 

10. Renkler yolu ile karşılaştırmalar  1496-1572 

11. Hareket yolu ile karşılaştırmalar  1573-1749 (Başgöz-Tietze, 1999: 63). 

 

Yabancı araştırıcılardan Rogers D. Abrahams ve Alan Dundes ise bilmeceleri 

tipleri bakımından şöyle sınıflandırmışlardır: 

1. Tanımlayıcı Bilmeceler 

2. Şaka (Nükte) Soruları 

3. Bilgiye Dayanan Sorular 

4. Özel Durum ve Konularla İlgili Bilmeceler 

5. Gülünç Bilmeceler (Abrahams-Dundes, 1972: 131-139). 

 

2. Türk Bilmeceleriyle İlgili Tasnif Çalışmaları 

a. Azerbaycan 

Paşa Efenidyev tarafından hazırlanan Azerbaycan Şifahi Halg Edebiyatı adlı 

eserde bilmeceler konuları bakımından tasnif edilmiştir: 
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1. Ev Eşyaları 

2. Keyimler 

3. Heyvanlar Alemi 

4. Bitkiler Alemi 

5. Aletler 

6. İnsan ve Onun Beden Üzüvleri 

7. Arzag 

8. Meyveler 

9. Sema Çisimleri 

10. Yer 

11. Tabiat 

12. Tabii Hadiseler 

13. Müçerred Hadiseler Haggında 

14. Elm-Tehkika Haggında 

 

Aslı Nureddin Seyidov’a ait olan, bazı kısımları değiştirilerek Sakaoğlu-Alptekin-

Şimşek imzasıyla Türkiye’de yayımlanan ve tasnif kısmı da bu araştırıcılara ait olan 

Azerbaycan Tapmacaları / Bilmeceleri adlı eserde bilmeceler şekil ve konularına  göre 

tasnif edilmiştir. Araştırıcıların şekil ve yapı bakımından yaptıkları bu sınıflamalar 

şöyledir: 

Şekil Bakımından 

I. Nesir Şeklinde Olan Bilmeceler 

II. Manzum Bilmeceler 

1. İki Mısralı Bilmeceler 

2. Üç Mısralı Bilmeceler 

3. Dört Mısralı Bilmeceler 

4. Diğerleri 

 

Yapı Bakımından 

I. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla İlgili Bilmeceler 

II. Bitkilerle İlgili Bilmeceler 

A. Ev Bitkileriyle İlgili Bilmeceler 

B. Ağaçlarla İlgili Bilmeceler 

C. Bahçe ve Sebzelerle İlgili Bilmeceler 
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Ç. Meyvelerle İlgili Bilmeceler 

D. Yabani ve Taneli Bitkilerle İlgili Bilmeceler 

III. Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

IV. Kuşlarla İlgili Bilmeceler 

V. Haşaratla İlgili Bilmeceler 

VI. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

VII. İnsan ve Onun Uzuvlarıyla İlgili Bilmeceler 

VIII. Giyim ve Süs Eşyalarıyla İlgili Bilmeceler 

IX. Çadır, Ev ve Onların Bölümleriyle İlgili Bilmeceler 

X. Ev Eşyalarıyla İlgili Bilmeceler 

XI. Silâhlarla İlgili Bilmeceler 

XII. Diğer Maddî ve Mücerret Konularla İlgili Bilmeceler 

XIII. Yemekler ve Diğer Yiyecek Maddeleriyle İlgili Bilmeceler 

XIV. Musikî Aletleriyle İlgili Bilmeceler 

XV. Köyde Kullanılan Makine ve Aletlerle İlgili Bilmeceler 

XVI. Matbuat ve Diğer Tekniklerle İlgili Bilmeceler 

XVII. Muhtelif Konularla İlgili Bilmeceler (Sakaoğlu-Alptekin-Şimşek, 1992: III-

V). 

Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri adlı eserde ise bilmeceler konularına göre 

tasnif edilmiştir: 

1. Ekinçiliğe, Tahıl ve Zehmete Dair [Bilmeceler] 

2. Baramaçılığa Dair [Bilmeceler] 

3. Bağçılığa ve Bostançılığa Dair [Bilmeceler] 

4. Heyvanlara, Guşlara ve Böcekler Dair [Bilmeceler] 

5. Işığa, Oda Dair [Bilmeceler] 

6. Su ile Elagedar [Bilmeceler] 

7. Zaman ve Mekanla Elagedar [Bilmeceler] 

8. Yağış, Gar, Buz ve Başga Tebiet Hadiselerine Dair [Bilmeceler] 

9. Silahla Elagedar [Bilmeceler] 

10. İnsan ve Onun Beden Üzvlerine Dair [Bilmeceler] 

11. Ev, Ev Eşyası ve Geyime Dair [Bilmeceler] 

12. Kitaba, Kağıza, Yazıya Dair [Bilmeceler] 

13. Müasir Tehnikaya Dair [Bilmeceler] (Ahundov-Tezcan, 1994: X). 
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b. Türkiye 

Türkiye’de bilmeceleri tasnif eden ilk araştırıcılardan olan Naki Tezel, Bilmeceler 

ve Maniler adlı eserinde konuyu esas alarak bir sınıflandırma yapmıştır: 

I. İnsana Ait Bilmeceler 

II. Eşyaya Dair Bilmeceler 

III. İçtimaî Hayata Ait Bilmeceler 

IV. Gıdaya Dair Bilmeceler 

V. Ölüme, Ahret ve Maneviyata Ait Bilmeceler 

VI. Hayvanata Ait Bilmeceler 

VII. Tabiata Ait Bilmeceler 

VIII. Diğer Muhtelif Bilmeceler (Tezel, 1941: 7-41). 

 

Aynı araştırıcıya ait olan Türk Halk Bilmeceleri adlı çalışmada yapılan tasnif bir 

önceki kitaptakine benzemekte olup bazı kelime farklılıkları vardır:  

I. İnsan Organleriyle İlgili Bilmeceler 

II. Ölüm ve Din ile İlgili Bilmeceler 

III. Eşya ile İlgili Bilmeceler 

IV. Meyve ve Yemişlerle İlgili Bilmeceler 

V. Sebzelerle İlgili Bilmeceler 

VI. Öteki Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Bilmeceler 

VII. Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

VIII. Çiçekler ve Diğer Bitkilerle İlgili Bilmeceler 

IX. Tabiatla İlgili Bilmeceler 

X. Çeşitli Bilmeceler (Tezel, 1969: 1-79). 

 

Lûtfullah Sami Akalın, Erzurum Bilmeceleri’nde bilmeceleri şekli ve bakımından 

sınıflandırmıştır: 

1. Mâni Bilmeceler 

2. Beyit Bilmeceler 

3. Mısra Bilmeceler 

4. Kıtadan Uzun Bilmeceler (Akalın, 1954: 4). 
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Araştırıcı bilmece tipleri ile ilgili de bir tasnif yapmıştır: 

A. Tek Konulu ve Tek Cevaplı 

B. Her Mısraı Ayrı Bilmece 

C. Konuşmalı Bilmece 

D. Kelime Oyunlu Bilmece 

E. Tezatlı Bilmece 

F. Cevabı Mani Bilmece 

G. Tarifli Bilmeceler 

a. Renkle 

b. Şekille 

c. Hareketle 

d. Sesle (Akalın, 1954: 6). 

 

M. Sabri Koz Foklora Doğru dergisinde yayımlanan “Tomarza Bilmeceleri” adlı 

makalesinde bilmeceleri konularını göz önüne alarak sınıflandırmıştır: 

I. İnsanla, İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

II. Hayvanlarla, Hayvansal Ürünlerle İlgili Bilmeceler 

III. Bitkilerle, Bitkisel Ürünlerle İlgili Bilmeceler 

IV. Doğayla-Doğasal Olaylarla İlgili Bilmeceler 

V. Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

VI. Ölüm, Din ve Öteki Konularla İlgili Bilmeceler (Koz, 1974: 49-57). 

 

Şükrü Elçin, Türk Bilmeceleri’nde şekil bakımından bilmeceleri; 

a. Manzum Bilmeceler 

b. Mensur Bilmeceler 

olmak üzere iki ana başlığa ayırmıştır. 

 

Konu bakımından ise cevapları göz önünde bulundurarak bir tasnif yapmıştır: 

1. Tabiat ve Tabiat Hadiseleri ile İlgili Bilmeceler 

2. Bitkiler ve Onların Mahsulleri ile İlgili Bilmeceler 

3. Hayvanlar ve Onların Mahsulleri ile İlgili Bilmeceler 

4. İnsanlar ve Onun Uzuvları ile İlgili Bilmeceler 
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5. Eşya ile İlgili Bilmeceler 

6. Manevî-Dinî Unsurlarla ve Diğer Kavramlarla İlgili Bilmeceler (Elçin, 1983: 

III). 

 

Pertev Naili Boratav ise 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı adlı eserinde  

bilmeceleri söyleniş özellikleri bakımından tasnif etmiştir. Konuyla ilgili olarak yapılan 

sınıflandırma şöyledir: 

1. Başlangıçları Kalıplaşmış Olan Bilmeceler 

2. Soruları Ses Taklidine Sınırlanan Bilmeceler 

3. Kelime Oyunlarına Dayanan Bilmeceler 

4. Aynı Nesneyi Olumlu ve Olumsuz -Çelişkili- Önermeler ile Tanımlayarak 

Çözümü Güçleştiren Bilmeceler (Boratav, 1995: 110-111). 

 

Âmil Çelebioğlu-Yusuf Ziya Öksüz ortak imzasıyla yayımlanan Türk Bilmeceler 

Hazinesi’nde bilmeceler konularına sınıflandırılmıştır. Bu tasnifte ise II rakamıyla 

gösterilen sınıflama başlığına genel olabilecek bir ad verilmemiştir. 

I. Dinî, Kudsî ve Bazı Manevî Husûsiyetlerle İlgili Bilmeceler 

II. 

A. Gökyüzü ve Zamanla İlgili Bilmeceler 

B. Yeryüzü ve Tabiat Hadiseleriyle İlgili Bilmeceler 

C. Madenlerle İlgili Bilmeceler 

III. Bitkilerle İlgili Bilmeceler  

A. Ağaçlar  

B. Meyveler  

C. Sebzeler   

D. Hubûbat  

E. Çiçekler ve Otlar 

IV. Hayvanlarla İlgili Bilmeceler  

A. Kuşlar  

B.Böcek ve Haşereler  

C. Çeşitli Hayvanlar  

V. İnsanla İlgili Bilmeceler 

A. Beden Yapısı  

B. İnsan Hayatı, Bazı Maddî ve Manevî Husûsiyetler, Izdırab ve Hisler  
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C. Evlilik ve Neticeleriyle İlgili Husûsiyetler  

Ç. Bazı Vazife, Meslek ve İtiyadlar 

D. İsim, Yazmak ve Okumakla İlgili Husûsiyetler 

VI. Giyim-Kuşam ve Süsle İlgili Bilmeceler 

VII. Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Bilmeceler  

A. Bazı Yiyecekler ve Malzemeleri  

B. Tatlılar  

C. İçecekler 

VIII. Yakacak ve Aydınlanmayla İlgili Bilmeceler 

IX. İnşaî Husûsiyet ve Malzemelerle İlgili Bilmeceler 

X. Ev İçi Eşyasıyla İlgili Bilmeceler  

A. Mefruşat ve V.s. Malzemeler  

B. Mutfakla İlgili Malzemeler 

XI. Alet ve Edevatla İlgili Bilmeceler  

A. Hayvan ve Ziraatle İlgili Alet ve Malzemeler  

B. Yiyecek ve Ölçüyle İlgili Alet ve Malzemeler  

C. Dokuma ve Dikişle İlgili Alet ve Malzemeler  

Ç. Sesle İlgili Husûsiyetler ve Musikî Aletleri  

D. Oyun ve Oyuncaklar 

E. Elektrikle İlgili Aletler  

F. Silâhlar  

G. Nakil Vasıtaları 

XII. Çeşitli Bilmeceler  

A. Cevabı Özel İsim Olanlar 

B. Yanıltmaçlar 

C. Bir Harfle İlgili Olanlar (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 337-340). 

 

Aynı araştırıcılar, bilmeceleri tipleri bakımından da sınıflandırmışladır: 

1. Cevap Bakımından 

a. Mevzu’u ve Cevabı Tek Olan Bilmeceler 

b. İki Cevaplı Bilmeceler 

c. Her Mısraı Ayrı Bir Bilmece Olan ve İkiden Fazla Cevaplı Bilmeceler 

2. Muhavereli Bilmeceler 

3. Cevabı Manzum Olan Bilmeceler 
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4. Kelime Oyunu Karakteri Gösteren Bilmeceler  

5. Taklidî Bilmeceler (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 10-11). 

 

Ayrıca bilmeceler eserde ifade bakımından da tasnif edilmiştir: 

1. Muhataba “Ne, nedir, kimdir, nedir ol?” Gibi Soru Soran Bilmeceler 

2. Hiçbir Soru Unsuru Bulunmayan Tahkiyevî ve Haber Cümlelerini Haiz 

Bilmeceler 

3. Birinci Şahıs Ağzından Söylenilen ve Mülkiyet veya Bir Hususiyeti Bildiren 

Bilmeceler 

4. Bilmecenin Cevabı Olan Şeyin, Teşhis ü İntakla Bizzat Konuşması 

5. Birden Fazla Cevaplı Bilmecelerde İki Cevabın Konuşması (Çelebioğlu-Öksüz, 

1995: 13). 

 

İlhan Başgöz-Andreas Tietze ortak olarak hazırladıkları Türk Halkının 

Bilmeceleri adlı eserde bilmeceleri hem cevaplarının sayısı hem de konuları bakımından 

sınıflandırmışlardır. Ancak tek karşılığı olan bilmeceler alt başlıklara ayrılmadan 

incelenmiştir. Oysa bu başlık altında toplanan bilmeceler, çok cevaplı bilmecelere göre 

tasnif başlıklarına daha kolay uyum sağlayacak özelliktedir:  

I. Tek Karşılığı Olan Bilmeceler 

II. Karşılıkları Birden Çok Olan Bilmeceler  

A. Doğa 

a. Hava ve Astronomi 

b. Zaman 

c. Doğa Engebeleri 

d. Bitkiler, Meyveler 

e. Hayvanlar 

f. İnsan Vücudu 

B. İnsan Manzaraları 

a. Hayat 

b. Ev Hayatı 

Ev Yapımı 

Isıtma 

Giyim, Kuşam 

Yemek Pişirme 
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Ev Aletleri 

Çocuk Bakımı 

Günlük Hayat 

c. Tarım ve Hayvan Besleme 

d. Gezi ve Ulaşım 

e. Toplum Hayatı 

f. Din ve Din Tarihi 

g. Yazı 

C. Hayattan Görünüşler 

D. Sembolik Dil 

E. Alışılmamış Durumlar 

F. Birbiri ile İlgisi Olmayan Kavramlar 

III. Bilgi Ölçen Bilmeceler 

A. Soy, Sop Bilmeceleri 

B. Hukuk Bilmeceleri 

C. Hesap Bilmeceleri 

D. Din Bilgisi Bilmeceleri 

IV. Sözcüğünün Parçaları Üzerine Kurulan Bilmeceler 

A. Noktalar 

Arap Alfabesi ile Noktalar 

Latin Alfabesi ile Noktalar 

B. Harfler 

C. Dudakların Birbirine Değmesi 

D. Yanıltıcı Sorular 

E. Sözcüğün Ayrı Anlamları Üzerine Kurulan Bilmeceler 

V. Şaka, Alay Bilmeceleri 

A. Hayalleme, Düş ve Yalan Tekerlemeleri 

B. Kurnaz Sorular 

C. Karşılığı Sorunun İçinde Olan Bilmeceler (Başgöz-Tietze, 1999: VII-VIII). 

 

Anonim Halk Şiiri adlı eserinde bilmece bahsine geniş bir yer ayıran Doğan Kaya, 

bilmeceleri yapıları ve konuları bakımından sınıflandırmıştır. Yapı ile ilgili olan sınıflama 

şöyledir: 
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I. Mensur Bilmeceler 

II. Manzum Bilmeceler 

A. Ölçülü Bilmeceler 

1. Beyitlerden Kurulu Bilmeceler 

a. Üç Heceli Bilmeceler 

b. Dört Heceli Bilmeceler 

c. Beş Heceli Bilmeceler 

d. Altı Heceli Bilmeceler 

e. Yedi Heceli Bilmeceler 

f. Sekiz Heceli Bilmeceler 

2. Üçlüklerden Kurulu Bilmeceler 

a. Üç Heceli Bilmeceler 

b. Dört Heceli Bilmeceler 

c. Beş Heceli Bilmeceler 

d. Altı Heceli Bilmeceler 

e. Yedi Heceli Bilmeceler 

f. Sekiz Heceli Bilmeceler 

g. On Bir Heceli Bilmeceler 

3. Üçlüklerden Kurulu Bilmeceler 

a. Üç Heceli Bilmeceler 

b. Dört Heceli Bilmeceler 

c. Beş Heceli Bilmeceler 

d. Altı Heceli Bilmeceler 

e. Yedi Heceli Bilmeceler 

f. Sekiz Heceli Bilmeceler 

g. On Bir Heceli Bilmeceler 

h. On Beş Heceli Bilmeceler 

4. Mısra Sayıları Dörtlükten Fazla Olan Bilmeceler 

a. Beş Mısralı Bilmeceler 

b. Altı Mısralı Bilmeceler 

c. Yedi Mısralı Bilmeceler 

d. Sekiz Mısralı Bilmeceler 

e. On Üç Mısralı Bilmeceler 

f. On Yedi Mısralı Bilmeceler 



 83

g. Yirmi Üç Mısralı Bilmeceler 

h. Yirmi Beş Mısralı Bilmeceler 

B. Ölçüsüz Bilmeceler 

1. Heceleri 3-5 Arasında Değişen Bilmeceler 

2. Heceleri 5-8 Arasında Değişen Bilmeceler 

3. Heceleri 7 veya Daha Fazla Heceli Olan Bilmeceler (Kaya, 1999: 475-476). 

 

Konularına Göre Bilmeceler: 

A. İnsanlar ve Onun Uzuvlarıyla İlgili Bilmeceler 

B. Hayvanlar ve Onun Uzuvlarıyla İlgili Bilmeceler 

C. Bitkiler ve Onun Uzuvlarıyla İlgili Bilmeceler 

Ç. Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

D. Tabiat ve Tabiat Hadiseleriyle İlgili Bilmeceler 

E. Dinî Manevî ve Metafizik Konularla İlgili Bilmeceler 

F. Giyim-Kuşamla İlgili Bilmeceler 

G. Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Bilmeceler 

H. Muhtelif Bilmeceler 

1. Dudakların Hareketine Dayalı Bilmeceler 

2. Noktalarla İlgili Bilmeceler 

3. Harflerle İlgili Bilmeceler 

4. Karşılığı Metnin Kendisi Olan Bilmeceler 

5. Yanıltmaçlar (Kaya, 1999: 476). 

 

Esma Şimşek, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat 

Tarihi’nde bilmeceleri aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır: 

I. Yapılarına Göre Bilmeceler 

A. Mensur Bilmeceler 

a. Tek Cümleden Meydana Gelen Bilmeceler 

b. Birden Fazla Cümleden Meydana Gelen Bilmeceler 

B. Manzum Bilmeceler 

a. Beyitlerden Meydana Gelen Bilmeceler 

b. Üç Mısradan Meydana Gelen Bilmeceler 

c. Dört Mısradan Meydana Gelen Bilmeceler 

ca. Mâni Şeklinde Olanlar 
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cb. Koşma Şeklinde Olanlar 

cc. Diğerleri 

ç. Beş Mısradan Meydana Gelen Bilmeceler 

d. Altı ve Daha Mısradan Meydana Gelen Bilmeceler 

e. Tekerleme Özelliği Gösteren Bilmeceler 

II. Konularına / Cevaplarına Göre Bilmeceler 

A. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla İlgili Bilmeceler 

B. Bitkilerle İlgili Bilmeceler 

C. Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

Ç. İnsanlarla İlgili Bilmeceler 

D. Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

E. Dinî Konularla İlgili Bilmeceler 

F. Mücerret Kavramlarla İlgili Bilmeceler 

G. Mekânla İlgili Bilmeceler 

H. Diğerleri 

III. Söyleniş Özelliklerine Göre Bilmeceler 

A. Kalıplaşmış Sözlerle Başlayan Bilmeceler 

B. Kelime Oyununa Dayanan Bilmeceler 

C. Bilgi ve Dikkat Ölçen Bilmeceler 

Ç. Şaka ve Alay Konulu Bilmeceler 

IV. Bilmece Yerine Söylenen Şiirler 

A. Muamma 

B. Lûgaz (C. 3, 2003: 234-235. 

 

c. Kerkük 

Aydın Kerkük’ün Irak Türkmenleri Ağzında Bilmeceler adlı eserinde bilmeceler 

konuları bakımından sınıflandırılmıştır. Bu tasnifin hatalı olan yönü bazı başlıklardan 

sonra Çeşitli başlığının birkaç defa tekrar edilmesi ve bu başlık altında diğer bilmeceler 

grubunda değerlendirilmesi gereken bilmecelerin de yer almasıdır: 

1. Çeşitli Bilmeceler 

2. Sebzelerle İlgili Bilmeceler 

3. İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

4. Çeşitli Bilmeceler 
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5. Ölüm ve Din ile İlgili Bilmeceler 

6. Meyve ve Yemişlerle İlgili Bilmeceler 

7. Çeşitli Bilmeceler 

8. Eşya ile İlgili Bilmeceler 

9. Hayvanlar ile İlgili Bilmeceler 

10. Çeşitli Bilmeceler 

11. Diğer Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Bilmeceler 

12. Tabiatla İlgili Bilmeceler (Kerkük, 1972: 64). 

 

Kerkük ve çevresinden derlediği folklor ürünlerini Kerkük Halk Edebiyatı’ndan 

Seçmeler adlı çalışmasında toplayan Cengiz Ketene ise bilmeceleri yapı ve muhteva 

bakımlarından sınıflandırmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan tasnif, Şükrü Elçin’in 

tasnifine benzemektedir: 

1. Yapı Bakımından 

a. Manzum Bilmeceler 

b. Mensur Bilmeceler 

2. Muhteva Bakımından 

a. Tabiat ile İlgili Bilmeceler 

b. İnsanlarla İlgili Bilmeceler 

c. Bitkilerle İlgili Bilmeceler 

ç. Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

d. Eşya ile İlgili Bilmeceler 

e. Mücerret Kavramlarla İlgili Bilmeceler (Ketene, 1990: 128). 

 

ç. Kıbrıs 

M. Gökçeoğlu’nun Tezler ve Sözler adlı eserinde Kıbrıs bilmeceleri yapıları ve 

anlamları bakımından tasnif edilmiştir. Ancak hem yapı hem de anlam bakımından yapılan 

sınıflama yetersizdir. Bizce araştırıcı tasnif başlıklarında anlatmak istediğini ifade 

edememiştir. Anlam bakımından yapılan sınıflandırmada yer alan “Çok nesneli 

bilmeceler” başlığı ise aslında bilmecelerin cevap sayısı bakımından yapılan bir tasnife 

daha uygun düşmektedir. Ayrıca yapı bakımından yapılan tasnifte bilmeceler önce 

manzum ve mensur olmak üzere ayrılmalıydı. Burada manzum ve mensur bilmeceler 

karışık olarak verilmiştir. Her iki tasnifi de aşağıya almak istiyoruz: 
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Yapıları Bakımından: 

a. Tek Tümceden Oluşan Bilmecelerimiz 

b. İki Dizeden Oluşan Bilmecelerimiz 

c. Üç Dizeden Oluşan Bilmecelerimiz 

d. Dört Dizeli Bilmecelerimiz 

1. Uyakları Mânilere Benzeyenler 

2. Uyakları aa bb cc... Biçiminde Olanlar (Gökçeoğlu, 1988: 173-174). 

 

Anlamları Bakımından: 

a. Yalın Anlamlılar 

b. Çok Nesneli Bilmeceler 

c. Çift Anlamlı Bilmeceler 

ç. Nesneleri Soyut Kavramlar Olan Bilmecelerimiz (Gökçeoğlu, 1988: 174-176). 

 

d. Balkanlar 

Balkan Türklerinin Bilmeceleri ile ilgili olan ve Marija Ðukanovic ve Ljubinka 

Rajkovic tarafından hazırlanan Türk Bilmeceleri adlı eserde bilmece metinleri bir tasnif 

sistemi diyebileceğimiz şu başlıklar altında verilmiştir: 

1. Tabiat 

2. Hayvanlar ve Bitkiler 

3. İnsan 

4. Çaşıtlı Bilmeceler (Ðukanovic-Rajkovic, 1980: VI). 

 

Nimetullah Hafız ise Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri’nde bazı ufak tefek 

kelime değişiklikleriyle Şükrü Elçin’in konu bakımından yaptığı tasnife uymuştur: 

A. Doğa ve Doğa Olayları İle İlgili Bilmeceler 

B. Bitkiler ve Onların Ürünleri İle İlgili Bilmeceler 

C. Hayvanlar ve Onların Ürünleri İle İlgili Bilmeceler 

Ç. İnsan ve İnsan Örgenleri İle İlgili Bilmeceler 

D. Eşya İle İlgili Bilmeceler 

E. Mânevi-Dinî Unsurlarla ve Diğer Kavramlarla İlgili Bilmeceler (Hafız, 1985: 

20-32). 
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Yine aynı araştırıcıya ait olan Bulgaristan Türk Halk Edebiyatı Metinleri I adlı 

eserde de buna benzer bir sınıflama yapılmıştır:   

1. Tabiat ve Tabiat Hadiseleri ile İlgili Bilmeceler 

2. Bitkiler ve Onların Ürünleri ile İlgili Bilmeceler 

3. Hayvan, Kuş, Böcek ve Onların Ürünleri İlgili Bilmeceler 

4. İnsan ve İnsan Organları ile İlgili Bilmeceler 

5. Eşya ile İlgili Bilmeceler 

6. Manevî Unsurlarla İlgili Bilmeceler 

7. Diğer Kavramlarla İlgili Bilmeceler 

 

Bulgaristan’ın Rodoplar bölgesinde yaşayan Türklerin halk edebiyatı ürünlerini 

Mani ve Bilmeceler adıyla yayımlayan Mihail Yançev ise bilmeceleri konularına göre 

tasnif etmiştir: 

 I. Tabiat ve Tabiat Olayları 

II. Bitkiler 

III. Hayvanlar, Kuşlar, Kurtlar, Böcekler 

IV. Ev, Ev Eşyaları, Bina, İlim, Alet ve Düzenler 

V. Yemekler 

VI. İnsan ve Azaları, Toplum Hayatı ve Soyut Adlar (Yançev, 2002: VII). 

 

e. Kırım 

“Dobruca Türklerinin Bilmeceleri” adlı makalesiyle Kırım bilmeceleri üzerinde 

çalışan Mehmet Naci Önal, bilmeceleri konuları ve cevap sayılarını göz önüne alarak 

sınıflandırmıştır: 

I. Tek Cevaplı Bilmeceler 

A. Eşya ile İlgili Bilmeceler 

B. Bitkiler ve Ürünleri İlgili Bilmeceler 

C. Yiyeceklerle İlgili Bilmeceler 

D. İnsan ve Uzuvlarıyla İlgili Bilmeceler 

E. Tabiat ve Tabiat Hadiseleriyle İlgili Bilmeceler 

F. Maddî, Manevî ve Diğer Konularla İlgili Bilmeceler 

II. Birden Fazla Değişik Cevabı Olan Bilmeceler (Önal, 1997: 84). 
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Bütün bu tasnifleri verdikten sonra biz de bilmecelerin cevap ve konularını göz 

önüne alarak aşağıdaki şekilde bir sınıflama yapmayı uygun gördük:  

Yapıları Bakımından Bilmeceler: 

A. Mensur Bilmeceler 

1. Yüklemsiz Bilmeceler 

2. Yüklemli Bilmeceler  

a. Basit Cümleden Oluşanlar  

b. Bileşik Cümleden Oluşanlar 

c. Olumlu Cümleden Oluşanlar  

ç. Olumsuz Cümleden Oluşanlar 

B. Manzum Bilmeceler 

1. Beyitten Kurulu Bilmeceler 

2. Üçlükten Kurulu Bilmeceler 

3. Dörtlükten Kurulu Bilmeceler 

4. Mısra Sayıları Dörtten Fazla Olan Bilmeceler 

 

Konu ve Cevap Sayısı Bakımından Bilmeceler: 

A. Cevabı Tek Kelimeden Oluşan Bilmeceler 

1. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla İlgili Bilmeceler 

a. Gökyüzüyle İlgili Bilmeceler 

b. Yeryüzüyle İlgili Bilmeceler 

c. Meteorolojik Olaylarla İlgili Bilmeceler 

ç. Zamanla İlgili Bilmeceler 

2. Bitkiler ve Bitki  Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Ağaçlarla İlgili Bilmeceler 

b. Sebzelerle İlgili Bilmeceler 

c. Meyvelerle İlgili Bilmeceler 

ç. Tahıllarla İlgili Bilmeceler 

d. Çiçeklerle İlgili Bilmeceler 

e. Çeşitli Bitkilerle İlgili Bilmeceler 

f. Bitki Organları ve Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

3. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Uçar Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

b. Sürüngenlerle İlgili Bilmeceler 
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c. Böcek ve Haşarelerle İlgili Bilmeceler 

ç. Çeşitli Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

ça. Karada Yaşayan Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

çb. Suda Yaşayan Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

çc. Hem Karada Hem Suda Yaşayabilen Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

d. Hayvan Organları ve Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

4. İnsanlar ve İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

a. İnsanlarla İlgili Bilmeceler 

b. İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

c. Mesleklerle İlgili Bilmeceler 

5. Din ve İnançla İlgili Bilmeceler 

6. Soyut Kavramlarla İlgili Bilmeceler 

7. Mekânlarla İlgili Bilmeceler 

8. Yiyeceklerle İlgili Bilmeceler 

a. Kahvaltılıklarla İlgili Bilmeceler 

b. Çorbalarla İlgili Bilmeceler 

c. Yemeklerle İlgili Bilmeceler 

ç. Tatlılarla İlgili Bilmeceler 

d. Çerezlerle İlgili Bilmeceler 

e. Baharatlarla İlgili Bilmeceler 

f. Çeşitli Yiyecekler ve Yemeklik Malzemelerle İlgili Bilmeceler 

9. İçeceklerle İlgili Bilmeceler 

10. Keyif Verici Maddelerle İlgili Bilmeceler 

11. Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

a. Ev ve Evin Bölümleriyle İlgili Bilmeceler 

b. Mutfak Eşyalarıyla İlgili Bilmeceler 

c. Kazıcı ve Kesici Aletlerle İlgili Bilmeceler 

ç. Çiftçilikte Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

d. Aydınlanmada Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

e. Isınmada Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

f. Giyim ve Süs Eşyalarıyla İlgili Bilmeceler 

g. Silâhlarla İlgili Bilmeceler 

ğ. Müzik Aletleriyle İlgili Bilmeceler 

h. Oyuncaklar ve Çeşitli Eğlence Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 
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ı. Çeşitli Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

12. Modern ve Teknik Hususiyetlerle İlgili Bilmeceler 

a. İmlâyla İlgili Bilmeceler 

b. Yazı Gereçleriyle İlgili Bilmeceler 

c. İletişim Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

ç. Diğer Bazı Teknik Hususiyetlerle İlgili Bilmeceler 

13. Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

a. Kara Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

b. Deniz Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

c. Hava Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

14. Madenlerle İlgili Bilmeceler 

15. Şaşırtıcı ve Kelime Oyununa Dayanan Bilmeceler  

16. Diğer Bilmeceler 

B. Cevabı İki Kelimeden Oluşan Bilmeceler 

C. Cevabı Üç Kelimeden Oluşan Bilmeceler 

Ç. Cevabı Dört Kelimeden Oluşan Bilmeceler 

D. Cevabı Beş Kelimeden Oluşan Bilmeceler 

E. Cevabı Manzum Olan Bilmeceler 

 

Cevabı birden fazla kelimeden oluşan bilmecelerin alt başlıkları da tek cevaplılara 

uyduğundan buraya alınmasına gerek görülmemiştir. Bunlarda bilmecenin cevabına uygun 

olarak bazı ufak tefek kelime değişiklikleri olmuştur. Ayrıca, Herhangi Bir Sebepten 

Dolayı Aralarında Bir İlgi Bulunan Nesne, Eşya, Hayvan, Bitki, İnsan, Mekân ve 

Durumlarla İlgili Bilmeceler ile Birbirleriyle İlgisiz Olan Nesne, Eşya, Hayvan, Bitki, 

İnsan, Mekân ve Durumlarla İlgili Bilmeceler başlıkları ise birden fazla cevaplılara 

eklenmiştir. Son maddemizde yer alan manzum cevaplı bilmecelerimizle ilgili 

çalışmamızda herhangi bir metin yer almamaktadır.  
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I. BÖLÜM 

BİLMECELERİN ŞEKİL VE MUHTEVA YAPISI 

 

A. BİLMECELERİN ŞEKİL YAPISI 

 

Anonim halk edebiyatının bir ürünü olan bilmeceleri, genel olarak şekil ve konu 

bakımından sınıflandırabiliriz. Şekil özellikleri bakımından ise bilmeceler, manzum ve 

mensur olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bu tasnifte görüleceği üzere bilmece, şekil olarak hem nazım hem de nesir özelliği 

gösterdiğinden dolayı kısmen halk hikâyeleri hariç diğer halk edebiyatı türlerinden ayrılır. 

Çünkü bir ürün ya manzumdur ya mensurdur. Mensur bir mâni veya ninni yoktur, ama 

bilmece vardır. Gerçi mensur bilmeceler genel olarak kafiyeden yoksun oldukları için 

kolayca unutulurlar, bu nedenle manzum bilmecelerin sayısı bunlara göre daha fazladır. 

Mensur bilmeceleri, yüklemsiz bilmeceler ve yüklemli bilmeceler olarak 

inceleyebiliriz. Yüklemli bilmeceler de kendi aralarında basit cümleden oluşan bilmeceler 

ve birleşik cümleden oluşan bilmeceler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bilmeceleri anlam 

bakımından ise olumlu cümleden ve olumsuz cümleden oluşanlar şeklinde ayırabiliriz: 

Yapıları Bakımından Bilmeceler: 

 A. Mensur Bilmeceler 

1. Yüklemsiz Bilmeceler 

Dal ucunda acı biber (Başgöz-Tietze, 1999: 107).  

Dam üstünde uzun gelin (Elçin, 1983: 4).  

Kaba çam baş aşağı (Güngör-Ozanoğlu, 1939: 100). 

 

2. Yüklemli Bilmeceler 

a. Basit Cümleden Oluşanlar  

Ayahsız duvarda gezer (Akalın, 1954: 38). 

İki parmak bir nara bakar (Tezel A, 1941: 16). 

Yol üstüne yoğurt dökülmüş (Başgöz-Tietze, 1999: 134). 

 

b. Bileşik Cümleden Oluşanlar 

Ağaca çıkar kulağına küpe takar (Başgöz-Tietze, 1999: 150). 
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Bir gelin aldım, gelene de süzülür, gidene de (Tezel A, 1941: 17). 

Canlı kaçar cansız kovalar (Elçin, 1983: 30). 

 

c. Olumlu Cümleden Oluşanlar   

Kitli kapıdan hırsız girer (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 63). 

Etten kantar, pırlanta tartar (Tezel A, 1941: 15). 

Elsiz ayaksız kapı açar (Hamamizade, 1930: 58). 

 

ç. Olumsuz Cümleden Oluşanlar 

Üç ayaklı, bir bacaklı, yer yer doymaz (Tezel A, 1941: 17). 

Âlem yedi Âdem yemedi (Akalın, 1954: 30). 

Avuç dolmaz, eve sığmaz (Hamamizade, 1930: 32). 

 

B. Manzum Bilmeceler 

1. Beyitten Kurulu Bilmeceler 

2. Üçlükten Kurulu Bilmeceler 

3. Dörtlükten Kurulu Bilmeceler 

4. Mısra Sayıları Dörtten Fazla Olan Bilmeceler 

 

Beyit şeklinde olan bilmeceler dörtlük şeklinde olanlarla birlikte manzumlar 

içerisinde en kalabalık grubu oluşturur.  

  

Gökten indi apıştı    

Cümle âleme yapıştı (Başgöz-Tietze, 1999: 107). 

 

Akşam ektim bir kile nohut 

Sabah kalktım bir tane yok (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 65). 

 

Üçlük olan bilmeceler arasında dörtlükten bir mısra atılmasıyla (ikinci örnek) 

yapılanlar olduğu gibi özgün olanları da vardır.  
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Babası yamru yumru     

Annesi yayvan kadın    

Oğlu sohbetlerde gezer (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 85).  

   

Küçük gözler 

Büyük gözler 

Sizi gözler (Başgöz-Tietze, 1999: 200). 

 

Beş mısradan kurulu olan bilmeceler bazen dörtlük şeklinde olan bir bilmeceye bir 

mısra eklenmesiyle (birinci örnek) oluşturulmuştur. Tabiî bu eklemeyi yapan bilmecelerin 

asıl yaratıcıları olan halktır. Bunun dışında yapı olarak beş mısradan kurulmuş özgün 

bilmecelerimiz de vardır. 

Elle beni belle beni 

İskelede bekle beni 

Ben bir duduyum kumruyum 

Al koynuna sakla beni 

Şeker ile besle beni (Başgöz-Tietze, 1999: 110). 

 

Gıybet teknesi 

Ayağından bir gayıya vururlar 

Âlem ona mecbur olur dururlar 

Etini keserler fasıla fasıla 

Gene de söylemez asla (Akalın, 1954: 80). 

 

Altılık bilmeceler içerinde dörtlük bilmecelere yapılan beyit ilâvesiyle elde edilen 

bilmecelerin (birinci örnek) yanı sıra özgün olanlar da bulunmaktadır. 

Anasında yok babasında var 

Kardeşinde yok bacısında var 

Anaya değmez babaya değer 

Kardeşe değmez bacıya değer 

Değere değmez değmeze değer 

Vallahi değmez billâhi değer (Hamamizade, 1930: 19-20). 
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Bir degirmanım var 

Galdıramadım yendiremedim 

Çarhını vurup döndüremedim 

Ver sahabına 

Galdırsın da yendirsin de 

Çarhını vurup döndürsün de (Akalın, 1954: 46). 

 

Yedi mısradan oluşan bilmecelerin örnekleri az da olsa vardır.  

Akşam gelir sabah gider 

Bize haydi evlere der 

Süsler onu ayla yıldız 

O güneşten korkar yalnız 

Daha ufuk ağarırken 

Kaçar gider bilmem neden (Başgöz-Tietze, 1999: 289). 

 

Benim sarı gızım 

Benim beyaz gızım 

Çeyizi dizilim 

Gonuh gelir ağlar 

Gonuh gider ağlar 

Babası gelende 

Başına kelâm bağlar (Akalın, 1954: 42-43). 

 

Sekiz mısradan kurulu bilmeceler de az rastlananlar arasındadır. Bir örneğini 

vereceğimiz bilmece şöyledir: 

Bilmece bildirmece 

Resim yapar gündüz gece 

Duvarlara asılır 

Her gün ona bakılır 

Resim yapan bakınca 

Hemen siler kaçınca 

Hatta gülsen ona sen 

O da güler cevaben (Başgöz-Tietze, 1999: 138). 
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Az rastlandığı için yine bir örnek vereceğimiz dokuzluk bir bilmece ise şöyledir: 

Düz alan 

Düz alanın altı kara kolan 

Kara kolanın altı bakanak 

Bakanağın altı kokanak 

Kokanağın altı şıpıldak 

Şıpıldağın altı sivri kaya 

Sivri kayanın altı çukurluk 

Çukurcuğun altı limoncuk 

Limoncuğun altı ayvacık (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 185). 

 

Onlu ve on birli bilmecelerden de birer örnek vermekle yetineceğiz: 

Denizin ortasında bir ağaç var 

Dalsız budaksız 

Üzerine bir kuş konmuş 

Kolsuz kanatsız 

Onu vurmuşlar 

Topsuz tüfeksiz 

Onu pişirmişler 

Yağsız tavasız 

Onu yemişler 

Dilsiz damaksız (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 202). 

 

Beşte toklu 

Onda kuzu 

Otuzda kaplan 

Kırkta öküz 

Ellide deve 

Altmışta inek 

Yetmişte eşek 

Seksende horoz 

Doksanda koy çuvala 

As duvara (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 198). 

 



 96

Burada son olarak on iki mısradan kurulu olan bir bilmece örneği vereceğiz: 

Bir vapur doldurdum 

Yolladım denizin ortasına 

Dedim ya gısmet 

Dönüp de gelmesine 

Bir mum yahdım goydum 

Odanın ortasına 

Eyildim bahdım 

Gaşların arasına 

Dedim dilber ne güzelsen 

Dedi elhamdülillah 

Dedim dilber tez gocalırsan 

Dedi estağfirullah (Akalın, 1954: 54). 

 

On iki mısradan fazla olan bilmecelere az da olsa rastlanmaktadır. Bunların ise 

büyük bir çoğunluğu söyleniş tarzı ve uzunluğu bakımından bir tekerleme izlenimi 

uyandırmaktadır. Bu tür bilmeceler “Bilmece-Tekerleme” bahsinde işleneceği için burada 

sadece bir örnek vermekle yetineceğiz: 

Elim elim ibrişim 

Elden çıktı bir kuşum 

Kuşların şahı geldi 

Örken getir ölçeyim 

Yedi deniz geçeyim 

Yedi deniz üstüne 

Köşk ü saray kurayım 

Köşk ü saray içinde 

Pullu minder koyayım 

Pullu minder üstüne 

Nervür yastık dayayım 

Nervür yastık üstüne 

Ağa dayım gelir 

Ağa dayım yanına 

Hanım yengem gelir 

Hanım yengem yanına 
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Altın beşik gelir 

Altın beşik üstünde 

Çifte bülbül dolaşır 

El attım ki tutayım 

Biri kaçtı 

Birinin kanı 

Elime bulaştı (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 164). 

 

Asıl konumuz olan dörtlüklerden oluşan bilmecelere gelince; bu tür bilmeceler 

arasında üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu, onlu, on birli ve on dörtlü hece 

ölçüsüyle söylenen bilmece örnekleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en kalabalık grubu 

yedi heceliler oluşturur. En az sayıya sahip olanlar ise birer örneği bulunan dokuz ve on 

dört heceden meydana gelenlerdir.  

Çalışmada yer alan tüm bilmecelerin ölçüleri tespit edilmiştir. Bu işlem yapılırken 

bilmecelerin asılları esas alınmış, varyantlarına ise bakılmamıştır. Ayrıca metinler dikkatle 

incelenirse aynı bilmeceye birden fazla yer verildiği görülecektir. Bu durum çalışmamızın 

başka bir bölümünde incelenecek olan “Soru Kalıplaşması” olayı ile ilgilidir. Biz ölçü 

meselesini incelerken her ne kadar tekrar edilmiş de olsa o bilmecelerin de numaralarını 

vermeyi uygun bulduk. Bu bölümde her hece ölçüsü ile ilgili örnek olmak üzere o ölçüyle 

söylenmiş bir bilmece yer alacak, diğerlerinin ise numaraları verilecektir. Böylece 

çalışmamızda yer alan tüm bilmece metinlerinin ölçüleri tespit edilmiş olacaktır. 

 

1. Bilmecelerin Ölçüsü ve Durak Yapısı 

a. Üç Heceliler 

Üçlü hece ölçüsü halk şiirinde çok az kullanılan bir ölçüdür. A. Talat Onay bu 

ölçünün örneklerine daha çok atasözleri arasında rastlandığına değinerek üçlü hece ölçüsü 

ile yazılmış şiir veya türküye rastlamadığını belirtmiştir (Onay, 1996: 82, 84). 

Çalışmamızda bu ölçü ile söylenmiş çok az sayıda bilmecemiz bulunmaktadır. 

Uzundur 

Kılsızdır 
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Huysuzdur 

Tüysüzdür (53.10.). 

 

Örnek olarak verdiğimiz bu dörtlük dışında çalışmamızda yer alan üç heceli ölçü ile 

söylenen diğer bilmecelerin numaraları şunlardır: 17.2., 254.1. 

Mısralardaki durak yapısını incelediğimiz zaman ise örnek verilen dörtlükte durak 

yapısının olmadığını görürüz. Bunun dışında üç heceli bilmeceler arasında durak yapısına 

sahip olanına rastlayamadık.  

 

b. Dört Heceliler 

Üçlü hece ölçüsüne göre kullanım alanı biraz daha geniş olan bu ölçü ile atasözleri, 

türkü nakaratları ve bilmeceler söylenmiştir (Gözler, 1980: 63-64; Onay, 1996: 85). Ancak 

yine de diğer ürünlerde çok fazla kullanılmayan bu ölçü ile söylenen bilmecelerimizin 

sayısı azımsanmayacak bir toplam tutmaktadır.  

Altı haça 

Üstü haça 

İki üzük 

İki gılça (423.1.). 

 

Yukarıdaki dörtlük dışında dörtlü hece ile söylenen diğer bilmecelerimizin katalog 

numaraları şunlardır: 2.3., 2.4., 3.3., 4.2., 7.1., 57.1., 65.10., 72.8., 72.13., 80.6., 92.4., 

95.1., 111.3., 115.2., 122.1., 126.1., 140.1., 143.2., 146.2., 162.1., 162.5., 169.1., 178.12., 

183.7., 203.4., 209.5., 236.3., 250.1., 252.1., 276.3., 277.4., 292.1., 326.1., 328.1., 328.3., 

343.1., 346.1., 375.1., 380.4., 385.1., 390.1., 392.1., 393.1., 395.9., 423.1., 423.6., 428.11., 

431.3., 433.1., 444.1., 448.2., 453.7., 456.4., 457.2., 461.2., 471.2., 482.1., 483.2., 484.1., 

486.4., 486.6., 492.1., 498.1., 511.5., 512.5., 513.1., 514.1., 516.4., 518.1., 523.4., 529.1., 

529.2., 530.2., 545.1., 545.2., 547.5., 548.1., 550.4., 562.1., 579.1., 610.1., 665.1., 674.1., 

685.3., 701.2., 717.3., 741.1., 746.1., 772.2., 820.1., 824.1., 826.1., 938.1., 966.1., 967.1., 

992.1. 

Dört heceden oluşan bilmeceler, genellikle 2+2 şeklinde duraklanır. Ele aldığımız 

dörtlüğün mısralarında da 2+2 şeklinde durak yapılmıştır. Ancak bunun dışında 1+3 

şeklinde iki kısma ayrılabilen bilmecelerimiz de vardır. Bilindiği üzere durak yapısında ilk 

parçanın ikinci parçadan uzun olması gerekmektedir. Ahmet Talat Onay, Hikmet 
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Dizdaroğlu ve H. Fethi Gözler, böyle ayrılan parçaları durak olarak kabul etseler de biz 

bunları duraksız kabul edeceğiz. Bu nedenle aşağıda vereceğimiz dörtlük de duraksızdır: 

Vıy vıyıldar 

Vıy sızıldar 

Vıy iliksiz 

Vıy sümüksüz (183.7). 

 

c. Beş Heceliler 

Beşli hece ölçüsü yukarıdaki iki gruba göre daha yaygın bir biçimde kullanılmıştır. 

Bu ölçünün kullanım alanı şu şekilde belirlenmiştir: Atasözleri, deyimler, şiirler ve 

bilmeceler (Gözler, 1980: 64-65; Onay, 1996: 89). Hikmet Dizdaroğlu ise bu ölçünün 

atasözü, türkü ve bilmecelerde kullanıldığını belirtmektedir (Dizdaroğlu, 1969: 26). 

Çalışmamızda yer alan beş heceli bilmeceler yedi heceli bilmecelerden sonra en kalabalık 

grubu oluşturmaktadır. 

Çalı çalınmaz 

Burnu çürümez 

Yemind içipti 

Yola yerimez (17.1.). 

 

Beş heceli diğer bilmecelerin numaralarını ise şöyle sıralamak mümkündür: 4.6., 

4.8., 29.1., 30.1., 31.1., 55.1., 55.5., 58.1., 62.1., 62.3., 64.1., 64.5., 65.1., 65.11., 72.6., 

78.1., 86.1., 94.6., 98.3., 98.9., 98.12., 100.6., 107.2., 115.1., 117.4., 121.1., 127.3., 128.3., 

129.1., 130.1., 145.4., 145.27., 145.38., 154.5., 154.7., 160.1., 164.2., 166.1., 167.2., 

169.4., 172.2., 172.5., 172.7., 178.8., 180.1., 180.2., 183.4., 189.1., 197.3., 197.7., 197.11., 

201.9., 201.16., 203.7., 204.1., 208.2., 208.6., 208.8., 208.9., 208.10., 215.1., 217.3., 

217.9., 217.10., 217.12., 220.1., 223.6., 223.11., 227.1., 229.1., 242.1., 243.2., 243.6., 

271.1., 273.1., 273.4., 275.1., 307.2., 312.4., 341.2., 344.1., 345.1., 349.2., 351.1., 355.1., 

360.1., 374.2., 376.1., 380.3., 382.1., 388.2., 394.2., 395.7., 395.8., 399.2., 414.3., 418.3., 

419.1., 424.1., 425.1., 428.2., 428.12., 430.1., 431.1., 449.6., 452.1., 455.3., 466.1., 468.2., 

470.1., 478.2., 480.1., 481.1., 486.1., 486.2., 487.1., 499.1., 511.1., 512.7., 527.1., 534.3., 

534.8., 534.14., 536.1., 541.4., 544.1., 544.7., 544.9., 544.11., 568.1., 568.5., 573.1., 

574.1., 576.4., 577.1., 587.1., 587.8., 587.18., 608.2., 636.2., 647.1., 666.1., 681.1., 686.1., 

709.1., 717.1., 738.1., 762.1., 788.1., 797.1., 798.1., 805.1., 811.1., 889.1., 909.1., 928.1., 
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934.1., 935.1., 941.1., 942.1., 946.1., 948.1., 953.1., 954.1., 959.1., 961.1., 962.1., 968.1., 

977.1., 982.1., 984.1., 991.1., 994.1., 1000.1. 

Beş heceli bilmecelerde durak, genellikle 3+2 şeklindedir. 

Derede lünk lünk 

Tepede lünk lünk 

İliksiz lünk lünk 

Kemiksiz lünk lünk (183.4) 

 

Bunun yanı sıra 2+3 şeklinde de iki parçaya ayrılan duraksız bilmecelerimiz de 

vardır.  

 

ç. Altı Heceliler 

Bilmecelerimizde dörtlü ve beşli hece ölçüsünden daha az kullanılmış olan altılı 

hece ölüsü bilmecelerin dışında genellikle atasözleri ve şiirlerde kullanılmıştır (Dizdaroğlu, 

1969: 26; Gözler, 1980: 66-67; Onay, 1996: 100). Bu ölçü aslında bilmecelerde pek sık 

kullanılmamaktadır. Çalışmamızda bununla söylenmiş bilmece örnekleri yirmiyi 

bulmamaktadır. 

Tencere kapağı 

Mencere kapağı 

İskele köpeği 

Zincirli bukağı (663.1.). 

 

Örnek olarak aldığımız bu bilmecemizden başka altı hece ile söylenen diğer 

bilmecelerin numaraları şöyledir: 30.3., 154.2., 167.3., 174.6., 211.1., 301.5., 402.1., 

445.1., 458.1., 499.5., 511.6., 512.2., 534.1., 586.1., 635.1., 663.1., 980.1. 

Altı heceli bilmecelerde 3+3 veya 4+2 şeklinde durak yapısına rastlanmaktadır. 

Yukarıdaki dörtlük 3+3 şeklinde duraklanmıştır. Şu bilmecenin mısraları ise 4+2 şeklinde 

duraklanmıştır: 

Dağdan gelir tin tin 

Taştan gelir tin tin 

Hay kemiksiz tin tin 

Uçacaksın tin tin (154.2.) 
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Altı heceli bilmecelerimiz arasında duraksız olanlar da vardır: 

Göyden gele gele 

Düşer gile gile 

Bunun adı nedir 

Gerek hamı bile (30.3.)  

 

d. Yedi Heceliler 

Yedili hece ölçüsü ile atasözleri, türküler, mâniler ve bilmeceler söylenmektedir 

(Gözler, 1980: 97-70; Onay, 1996: 105). Bu hecenin en yaygın olarak kullanıldığı tür 

mânidir. Bilmecelerimizin pek çoğu mâni tarzında söylendiğinden aralarında en kalabalık 

grubu yedili hece ölçüsüyle söylenenler oluşturmaktadır.  

Gelişi aslan gibi 

Duruşu sultan gibi 

Yayılır hasır gibi 

Sürünür esir gibi (208.4.). 

 

Örnek olarak verdiğimiz bu dörtlük dışında diğer bilmecelerin katalog numaralarını 

şöyle sıralayabiliriz: 1.3., 1.8., 2.1., 2.2., 4.4., 4.5., 4.9., 4.11., 4.18., 4.19., 6.2., 6.5., 7.2., 

7.5., 7.6., 8.2., 9.2., 9.6., 9.8., 10.1., 11.1., 13.2., 14.1., 14.4., 14.6., 14.7., 15.1., 17.3., 

19.2., 19.4., 21.2., 21.4., 24.3., 24.6., 24.8., 24.11., 26.1., 26.4., 26.6., 26.9., 26.12., 26.13., 

27.1., 28.1., 30.5., 30.7., 31.3., 31.4., 32.1., 34.1., 34.2., 35.1., 36.1., 39.4., 40.1., 40.3., 

41.2., 42.1., 43.1., 43.2., 49.1., 51.1., 52.1., 53.4., 53.5., 54.3., 55.2., 56.6., 56.9., 57.4., 

57.6., 57.9., 57.10., 57.13., 58.6., 58.7., 58.9., 58.12., 58.13., 58.14., 61.1., 64.8., 64.9., 

65.4., 65.5., 65.6., 65.13., 65.15., 66.2., 67.1., 69.1., 70.1., 71.2., 71.5., 71.6., 71.8., 72.1., 

72.2., 72.4., 72.10., 72.12., 72.14., 72.16., 73.3., 73.4., 74.5., 74.8., 75.1., 75.2., 76.2., 

76.3., 77.2., 77.3., 77.4., 79.1., 79.4., 79.5., 80.2., 80.4., 80.5., 82.1., 84.2., 84.3., 85.2., 

85.4., 85.5., 87.2., 87.6., 87.7., 87.8., 88.3., 90.1., 90.5., 90.7., 90.9., 90.17., 90.18., 91.4., 

92.3., 94.1., 94.5., 94.12., 94.13., 95.5., 96.1., 96.2., 97.3., 97.4., 98.2., 98.7., 98.8., 98.10., 

98.16., 98.18., 99.1., 100.3., 102.4., 102.5., 104.6., 104.8., 105.1., 105.4., 105.5., 106.1., 

107.1., 108.1., 108.4., 108.5., 108.7., 108.9., 109.1., 110.1., 111.2., 116.1., 116.4., 116.7., 

118.1., 121.2., 124.1., 124.2., 127.5., 127.7., 130.2., 131.3., 134.1., 145.1., 145.3., 145.5., 

145.6., 145.8., 145.9., 145.12., 145.19., 145.20., 145.21., 145.22., 145.25., 145.26., 

145.28., 145.30., 145.34., 145.37., 145.41., 151.2., 153.1., 153.3., 154.1., 154.6., 156.1., 
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157.1., 158.6., 161.1., 162.4., 162.6., 164.1., 167.6., 169.5., 169.6., 169.7., 172.1., 172.6., 

174.1., 174.2., 175.1., 178.4., 178.5., 178.6., 178.7., 178.10., 182.2., 182.3., 182.7., 183.3., 

187.1., 190.1., 190.2., 190.4., 192.1., 193.2., 193.3., 193.4., 193.5., 194.6., 195.1., 195.2., 

195.3., 197.1., 197.4., 197.6., 197.13., 199.2., 199.5., 201.3., 201.6., 201.10., 201.13., 

203.3., 203.6., 203.8., 203.11., 204.3., 205.2., 207.1., 207.6., 208.7., 209.1., 209.2., 209.9., 

210.1., 211.4., 212.2., 214.1., 214.5., 217.6., 217.7., 218.4., 218.5., 221.1., 221.3., 221.5., 

221.6., 221.7., 222.1., 223.4., 223.5., 223.10., 224.3., 225.1., 226.1., 228.4., 228.7., 

228.10., 230.1., 230.2., 230.3., 232.3., 233.1., 236.2., 237.1., 238.2., 241.1., 241.2., 243.4., 

243.7., 243.10., 243.12., 243.13., 243.14., 244.2., 245.2., 248.1., 250.2., 250.3., 250.6., 

250.9., 250.11., 253.1., 255.1., 260.1., 265.1., 268.1., 274.1., 274.2., 274.3., 275.5., 276.4., 

277.3., 277.4., 277.7., 278.1., 279.1., 279.2., 280.1., 282.3., 282.5., 283.1., 283.2., 284.1., 

285.1., 285.2., 285.3., 286.1., 287.1., 290.2., 294.1., 295.1., 296.1., 296.2., 300.1., 301.1., 

302.1., 303.1., 305.1., 305.6., 307.9., 307.10., 311.1., 312.3., 313.1., 313.3., 314.1., 315.1., 

316.1., 317.1., 317.3., 323.1., 325.1., 325.2., 332.1., 334.1., 336.1., 337.1., 337.3., 341.1., 

341.3., 347.1., 347.2., 349.3., 350.2., 352.1., 356.1., 357.1., 359.1., 361.1., 364.1., 368.1., 

369.1., 370.4., 371.1., 372.1., 373.1., 373.2., 373.4., 373.8., 373.10., 374.3., 374.4., 374.6., 

375.5., 376.2., 380.2., 386.5., 388.3., 389.1., 391.1., 392.2., 395.6., 396.1., 398.1., 400.2., 

400.4., 405.1., 406.1., 408.2., 411.1., 413.1., 414.1., 423.3., 428.3., 428.5., 428.7., 428.8., 

428.14., 428.21., 428.26., 429.1., 430.4., 430.5., 430.6., 431.2., 432.1., 432.2., 434.1., 

435.2., 438.1., 438.2., 438.3., 442.1., 442.2., 442.3., 446.1., 447.1., 447.2., 448.5., 448.10., 

449.1., 449.5., 451.1., 453.1., 453.9., 456.2., 456.6., 465.1., 472.2., 472.3., 474.3., 476.1., 

477.1., 477.2., 477.3., 479.1., 483.1., 486.7., 486.8., 486.9., 488.1., 491.1., 491.3., 494.2., 

495.1., 495.4., 496.2., 496.3., 499.3., 499.7., 500.1., 501.2., 503.1., 504.1., 509.1., 511.2., 

551.8., 512.4., 512.8., 516.1., 516.6., 517.1., 518.2., 523.3., 523.5., 528.1., 530.5., 531.8., 

532.1., 533.1., 534.6., 534.10., 544.2., 544.15., 544.18., 544.20., 546.2., 547.1., 550.7., 

550.9., 551.1., 552.2., 552.4., 564.2., 567.1., 568.2., 568.3., 568.6., 568.8., 569.5., 570.2., 

570.3., 571.2., 571.7., 572.1., 576.1., 576.5., 576.10., 578.1., 582.1., 586.3., 586.6., 587.2., 

587.7., 587.16., 587.17., 589.1., 589.5., 589.6., 590.4., 592.1., 593.1., 593.4., 594.2., 

596.1., 603.1., 608.1., 609.1., 610.4., 611.1., 613.1., 614.1., 616.1., 616.2., 616.5., 616.6., 

618.1., 622.1., 624.1., 624.2., 624.3., 624.5., 626.1., 627.4., 627.5., 627.7., 627.9., 628.1., 

632.1., 633.1., 639.1., 640.2., 543.1., 646.1., 649.1., 651.1., 656.1., 656.3., 661.1., 661.3., 

661.7., 661.10., 664.1., 671.1., 672.1., 679.3., 681.2., 684.2., 685.2., 689.1., 694.1., 695.1., 

696.4., 697.3., 697.4., 699.1., 704.1., 705.1., 707.1., 711.1., 712.1., 714.1., 718.1., 723.1., 

725.1., 727.1., 731.1., 733.1., 735.1., 742.1., 743.1., 747.1., 750.1., 754.1., 766.1., 772.1., 
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773.1., 774.1., 808.1., 809.1., 815.1., 818.1., 830.1., 831.1., 833.1., 844.3., 860.1., 861.1., 

865.1., 868.1., 872.1., 873.1., 877.1., 878.1., 879.1., 880.1., 885.1., 890.1., 892.1., 893.1., 

900.1., 901.1., 903.1., 904.1., 910.1., 920.1., 925.1., 949.1., 974.1., 983.1., 993.1., 997.1., 

998.1., 1009.1., 1015.1. 

Bilindiği üzere halk şiirinde yedi hece ile söylenen şiirlerin çoğu 4+3 şeklinde 

duraklanırlar. Aşağıda örnek olarak verdiğimiz dörtlük, 4+3 şeklinde duraklanmıştır. 

Varvara’dan var getir 

Karlı dağdan kar getir 

Sağılmamış inekten 

Çalkanmamış yağ getir (228.10.). 

 

Konunun başında verdiğimiz yedi heceli bilmece örneği ise duraksızdır.  

 

e. Sekiz Heceliler 

Sekiz heceli ölçü ile söylenen ürünler arasında atasözleri, bilmeceler, semaî, varsağı 

ve türküler vardır. (Gözler, 1980: 70-72; Onay, 1996: 128). Cem Dilçin’e göre ise sekizli 

ölçü sadece semaî, varsağı ve türküde kullanılmaktadır (Dilçin, 1983: 47). Bu ölçü 

tezimizde yer alan bilmecelerde kullanım sayısı bakımından 4. sırada yer almaktadır. 

Başı yeşil emir değil 

Üstü kara kömür değil 

İçi beyaz peynir değil 

Kuyruğu var fare değil (66.1.). 

 

Örnek olarak verdiğimiz bu dörtlük dışında çalışmamızda yer alan sekiz heceli 

bilmecelerimiz şunlardır: 1.5., 1.10., 6.1., 21.1., 53.7., 70.2., 72.5., 73.1., 74.7., 81.5., 83.3., 

88.1., 90.20., 98.15., 100.1., 100.5., 104.11., 116.3., 116.5., 128.2., 145.17., 145.24., 

153.2., 154.4., 159.2., 162.2., 162.3., 169.2., 181.1., 194.1., 197.14., 203.5., 209.4., 215.2., 

228.5., 236.4., 239.2., 245.3., 277.1., 299.1., 307.5., 324.2., 358.1., 370.5., 375.2., 428.10., 

428.20., 453.4., 491.2., 497.1., 499.6., 500.2., 511.9., 531.5., 586.4., 588.1., 594.3., 616.3., 

642.2., 650.2., 653.1., 659.1., 673.1., 682.1., 770.1., 776.3., 780.1., 789.1., 792.1., 806.1., 

810.1., 836.1., 913.1., 922.1., 1011.1. 
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Sekiz heceli bilmecelerde durak genellikle 4+4 şeklindedir. Yukarıda örnek olarak 

alınan dörtlüğün tüm mısraları 4+4 şeklinde bir durak yapısına sahiptir. Azerbaycan 

sahasından alınan şu bilmecemiz ise duraksızdır: 

Hürü hürünü dindirir 

Hürü perini dindirir 

Ağacın üç armudu var 

Biri birini dindirir (792.1.). 

 

f. Dokuz Heceliler 

Bu ölçü halk edebiyatında çok az kullanılmıştır. En yaygın olarak atasözü, deyim 

bilmece ve türkülerde kullanılır (Dizdaroğlu, 1969: 26; Gözler, 1980: 76-78; Onay, 1996: 

139). Dilçin ise ölçünün kullanım alanlarını atasözü ve deyim olarak belirlemiştir (Dilçin, 

1983: 49). 

Çalışmamızda dokuzlu hece ölçüsü ile söylenmiş sadece bir bilmece vardır. Kırım 

bölgesine ait olan bu bilmece şöyledir: 

Kasabası bar kişisi yok 

Tawları bar agaşları yok 

Bankaları bar taşları yok 

Denizleri bar suwları yok (629.1.). 

 

Dörtlükte hece ölçüsü 1, 3, ve 4. mısralarda 5+4, 2. mısrada ise 4+5 olarak 

duraklandığı yani ilk parça ikinci parçadan kısa olduğu için duraksız kabul edilecektir. 

 

g. On Heceliler 

Bu ölçü daha çok atasözleri, bilmeceler ve musammatlarda kullanılmıştır 

(Dizdaroğlu, 1969: 26; Gözler, 1980: 78-80; Onay, 1996: 143). Cem Dilçin ise az 

kullanılan bu ölçünün atasözü ve deyimlerde yer aldığını söylemektedir (Dilçin, 1983: 49). 

Tezimizde az sayıda da olsa on heceli ölçü ile söylenen bilmeceler bulunmaktadır.  

Uzundur boyu kertiktir başı 

Sürdükçe akar gözünün yaşı 

Altında vardır Halep kumaşı 

Gidip geldikçe bitirir işi (565.3.). 
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On hece ile söylenen diğer bilmecelerimizin numaraları ise ise şöyledir: 275.2., 

565.3. 

Örnek olarak verilen bu dörtlükte mısralar 5+5 şeklinde duraklanmıştır.  On heceli 

diğer bilmecelerimizde de durak yapısı bundan farklı değildir. 

 

ğ. On Bir Heceliler 

Türk edebiyatında çok sık kullanılan bu ölçünün kullanım alanları şu şekilde 

belirlenmiştir: Atasözleri, dörtlüler/murabba, beşliler/muhammes, gazeller, destanlar, 

tuyuğ ve koşmalar (Gözler, 1980: 81-87; Dilçin, 1983: 49; Onay, 1996: 150). Bu hece 

ölçüsü bilmecelerde çok kullanılan bir ölçü değildir. Ancak yine de on birli ölçüyle 

söylenmiş olan bilmece örneklerine rastlamak da mümkündür.  

Yaşıl taht üstünde oturub peri 

Yaguta mercana benzer lebleri 

Uzagdan baharsan üzün gizletmez 

Elini uzatsam vurur neşteri (108.10). 

 

Bu bilmecemizden başka on bir heceli beş bilmecemiz daha vardır. Bu bilmecelere 

ait olan tasnif numaraları şunlardır: 515.1., 563.1., 564.3., 768.1., 844.2. 

Örnek dörtlüğümüzde 1. mısra duraksız olup diğer üç mısrada durak, 6+5 şeklinde 

kurulmuştur. Bunun dışında on bir heceli bilmecelerde durak genellikle ya 6+5 ya da 

4+4+3 şeklindedir. Ancak duraksız olan bilmecelerimiz de vardır: 

Karşıdan iki şey gelir nagihan 

Birinin karnı ateş başı düman 

Birinin karnı su başı şadırvan 

Bitti meclis yollara olduk revân (515.1.). 

 

h. On Dört Heceliler 

A. Talat Onay bu ölçü için genellikle yedi heceli ölçüde söylenmiş olan beyitlerin 

mısra hâline getirilerek musammat şeklini almasıyla ortaya çıkar der (Onay, 1996: 179). 

Gözler ise günümüzde sık kullanıldığından bahsederek ölçüyle yazılmış modern şiir 

örnekleri verir (Gözler, 1980: 91-93). Dizdaroğlu kalıbın halk şiirinde çok fazla 
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kullanılmadığını sadece bilmece, atasözü ve türkülerde yer aldığını belirtir (Dizdaroğlu, 

1969: 26). 

Bilmecelerde çok az kullanılan on dört heceli ölçünün bir örneği vardır: 189.2. 

Bir kuşum var firengi çardakta çalar çengi 

Ben o kuşun derdinden hem sarhoşum hem benki 

Ağaçlar yeşillendi çayırlar çimenlendi 

Herkesten buse aldım yüreğim tazelendi (183.2.). 

 

Dörtlükte durak yapısı 7+7 şeklinde kurulmuştur. 

Bunlar dışında çalışmamızda yer alan tüm bilmeceler ölçüsüzdür ve bütün 

bilmeceler içerisinde önemli bir sayı oluşturmaktadırlar. Yalnız bu ölçüsüz bilmeceler 

içerisinde bir hece eklenmesi veya çıkarılması yoluyla çok kolay bir şekilde ölçülü hâle 

gelebilecek bilmeceler de bulunmaktadır. Örneğin; 

Hanım uyandı 

Cama dayandı 

Cam [da] kırıldı 

Kana boyandı (90.10.).  

 

bu bilmecemizin 1, 2 ve 4. mısraı beş heceli, 3. mısraı ise dört hecelidir. 3. mısraa bir hece 

[da] eklenmesiyle bilmece ölçülü bir hâle gelmiştir. 

Ay ognutlar ognutlar 

Yusuf’u[mu] yiyen kurtlar 

Tabanından su içer 

Boynuzundan yumurtlar (319.1.). 

 

bu dörtlüğün 1, 3 ve 4. mısraları yedi heceli, 2. mısraı ise sekiz hecelidir. 3. mısradan bir 

hece atılması [mu] atılması yoluyla dörtlük ölçülü olabilir. Çalışmamızda böyle kolayca 

ölçülü hâle getirilebilecek örneklerin yanı sıra ölçü açısından son derece bozuk örnekler de 

yer almaktadır: 

Yatınca kediden alçak 

Kalkınca deveden yüksek 

Alaca yılan 

Selviye dolan (470.3). 
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Âdeta iki ayrı dörtlüğün beyitlerinin birleşmesiyle oluşmuş etkisini yaratan bu bilmecenin 

ilk iki mısraı sekiz heceli, son iki mısraı ise beş hecelidir. Bilmeceyi ölçü bakımından tamir 

etmek için onun yapısını tamamen bozmak gerekmektedir. 

  

2. Bilmecelerin Kafiye Örgüsü ve Kafiye Çeşitleri 

a. Kafiye Örgüsü 

Dörtlüklerden oluşan bilmeceler dikkatle incelendiği zaman görülecektir ki, 

bunların tamamına yakını mâni şeklinde söylenmiştir. Mâninin en belirgin özelliği yedili 

hece vezni ile söylenip aaxa şeklinde kafiyelenmesidir. Yukarıda verilen sayılardan da 

anlaşılacağı üzere bilmecelerimizin çoğu yedili hece vezni ile söylenmekte ve yine 

çoğunun 1, 2 ve 4. mısraları kendi aralarında, 3. mısraı ise serbest olmak üzere (aaxa) 

kafiyelenmektedir. 

Kanadı var uçamaz 

Deryalara kaçamaz 

Küçücük bir evi var 

Kapısını açamaz (218.4.).  

Bilmecelerimizde mâni tipi kafiyeden sonra en çok kullanılan kafiye tipi, daha çok 

mesnevilerde kullanıldığı için mesnevi kafiyesi olarak bilinen, her beytin kendi arasında 

kafiyeli olduğu (aabb) örgüdür. 

Mermer köşke benzerim 

Kuş olup da gezerim  

Ne köpeğim ne kedi 

Bütün harflerim yedi (243.12.).  

 

1 ve 3. mısraları ile  2 ve 4. mısraları kendi aralarında kafiyeli olan (abab), diğer bir 

deyişle çapraz şekilde kafiyelenen bilmeceler de bulunmaktadır. 

Kem kemi turna 

Kemiksiz turna 

Süm sümü turna 

Sümüksüz turna (166.1.).  
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Yukarıdaki şekilde çapraz kafiyelenmenin dışında bir çapraz kafiyelenme örneği 

daha vardır: 1 ve 3. mısralar serbest, 2 ve 4. mısralar ise birbirleriyle kafiyelidir (xaxa). 

Gördüm bugün karşı karşı 

Kurulmuş telli tabyayı 

Kız anandan mı öğrendin 

Bel kırıp göbek atmayı (453.4).  

 

Bilmecelerimizde tüm mısraların kendi aralarında kafiyeli olduğu (aaaa), yani düz 

kafiye örneklerine de rastlanmaktadır. 

Ektim nohut 

Bitti söğüt 

Kendi armut 

Yaprağı dut (127.4.). 

 

İlk iki mısraı serbest, son iki mısraı ise birbiriyle kafiyeli olan (xxaa) bilmece 

örneklerimiz de mevcuttur. 

Akşam gelir leylim 

Sabah gelir leylim 

Çayır çeker leylim 

Dolu döker leylim (211.1.).  

 

Bir üstteki durumun tersine ilk iki mısraı kendi arasında kafiyeli, son iki mısraı ise 

serbest olan (aaxx) bilmecelerimiz de bulunmaktadır. 

Him him üstünde 

Çim çim üstünde 

Bir kuş oturmuş 

Kuyruk üstünde (449.6.).  

 

Bilmecelerimizde örneğine çok az rastlansa da 1 ve 4. mısraları ile 2 ve 3. 

mısraların kendi aralarında kafiyeli olduğu örgüye (abba), başka bir deyişle sarmal kafiye 

örgüsüne rastlamak da mümkündür. 

Ey susen servi çiçeği 

Sen sevindin sen usandın 
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Beni hercayi mi sandın 

Ey paçacılar köçeği (128.2.).  

 

Bilmecelerimizde örneğine en az rastlanan; ilk üç mısraın kendi aralarında kafiyeli 

olup, 4. mısraın ise serbest olduğu (aaax) kafiye örgüsüdür. 

Az gitti uz gitti 

Dere tepe düz gitti 

Altı ay bir güz gitti 

Uyanınca hep bitti (318.1.).  

 

Bunlar dışında Azerbaycan bölgesinden alınan bir bilmecemizin ise 1 ve 4. 

mısraları birbirleriyle, 2 ve 3. mısraları ise serbest (axxa) olmak üzere kafiyelenmiştir. 

Bu günü adınadı 

Altı ter benövşeli 

Sümüksüz sümük yeyir 

Tap görüm adı nedi (175.1). 

 

Bu kafiye örgüleri dışında kafiyesiz olan (xxxx) bilmecelerimiz de vardır. 

Sonbaharın gülüyüm 

Bahçelerin süsüyüm 

Eteklerim hep kat kat 

Hiç koklama renge bak (110.1.). 

 

Dörtlüklerden oluşan bilmecelerde bazen hiçbir şekilde kafiye örneğine rastlanmaz, 

bu dörtlüklerde ahengi redifler sağlar. Bunlarda işitmeye dayalı bir ahenk söz konusudur. 

Bilmecelerimiz arasında sıklıkla karşılaşılan bu durumla ilgili olarak iki örnek vermekle 

yetineceğiz:  

Uzaklardan gelir gemi 

Gemi içi kutu dolu 

Kutu içi kâğıt dolu 

Kâğıt içi inci dolu (90.20.).  

 

Baharı haber verir 

Bülbüle neşe verir 
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Her renk entari giyer 

Bahçelere şan verir (108.1.). 

 

b. Kafiye Çeşitleri 

ba. Yarım Kafiye: Mısra sonlarındaki tek ses benzeşmesine yarım kafiye denir. 

Bilmecelerimizde halk şiirinde de olduğu gibi daha çok ç, k, l, r, ş, t ve z sesleriyle kafiye 

yapılmıştır. Bazı dörtlükleri örnek olması bakımından aşağıya alıyoruz:

Kat kat olur açılır 

Bostanlara biçilir 

Ekşisi hoştur ama 

Tuzlusundan kaçılır (57.13.). 

 

Kızından herkes korkar 

Çünkü ciğeri yakar 

Salkım salkım dökülür 

Ayyaş uzaktan bakar (94.12.). 

 

Küçücük kuşlar 

Camii taşlar 

Kendi kazanır 

Bize bağışlar (145.38). 

 

Attım atmaz 

Yere batmaz 

Yeminlidir 

Yaya gitmez (392.1.). 

 

Giydim bozu 

Gerdim düzü 

Bir ağzı var 

Kırk da gözü (461.2.). 

 



 111

bb. Tam Kafiye: Mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayalı olan kafiye türüdür. 

Çalışmamızda yer alan metinlerde çok sayıda tam kafiye örneği bulunmaktadır. Bunlar 

çoğunlukla an (en), ağ, ak, ap, vb. gibi a ünlüsü ile başlayan seslerle yapıldığı gibi diğer 

seslerle de yapılmaktadır. 

Deniz gıragı düzdü 

Sayı ellidi yüzdü 

Şah küsdü baba köçdü 

Elin bahçadan üzdü (145.20.). 

 

Himdi himdi o himdi 

Gözüm gözüme cimdi 

Yerin altında deyin 

Gece hidmetçi kimdi (197.6.). 

 

Dışından çorap yaptım 

İçinden kebap yaptım 

Senede bir gün kestim 

Yüce bir sevap yaptım (302.1.). 

 

Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır oğlak gibi (582.1.). 

 

Sarıdır safran gibi 

Sevilir bir can gibi 

Kaf’tan Kaf’a hükmeder 

Sultan Süleyman gibi (594.2.). 

 

bc. Zengin Kafiye: En az üç veya daha fazla ses benzeşmesine zengin kafiye denir. 

Halk şiirinde zengin kafiye az kullanılmasına rağmen bilmecelerimizde zengin kafiye 

örneklerine sıklıkla rastlanmaktadır. 

Göyden ener tagla magla 

Aman al da beni sagla 
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Bizim bahçaya gelince 

Ne meyva galır ne pagla (21.1.). 

 

Dağda dalaman 

Suda Süleyman 

Askerî yeşil 

Kendi Alaman (86.1.). 

 

Elde fincan gezdirir 

Kolda mercan gezdirir 

Ellerin sürüsü var 

Beni bir can gezdirir (265.1.). 

 

Uzun uzun abalar 

Ak sakallı babalar 

Elim varıp geldikçe 

Ayaklarım çabalar (550.9.). 

 

Yerde buldum sarı gibi 

Kulağımda arı gibi 

Hem dilberi deli eder 

Ne buğday ne darı gibi (594.3.). 

 

bç. Tunç Kafiye: En az dört ses benzer olmak üzere bir mısradaki kelime diğer 

mısralardaki kelimelerden birisinin içerisinde aynen yer alırsa buna tunç kafiye denilir. 

Tunç kafiye, çalışmamızda yer alan metinlerde bol miktarda kullanılmıştır. 

Yemişi engindedir 

Güzeller rengindedir 

Dişlemesi pek hoştur 

Dudağın rengindedir (87.8.). 

 

Mesel mesel meliki 

Uşağı var on iki 
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Beni gördü ağladı 

Bohçasını bağladı (218.5.). 

 

Al getir alvar getir 

Gelmesse yalvar getir 

El değmemiş ağaçdan 

Gohlanmamış gül getir (255.1.). 

 

Ay gedir adamıla 

Bir hança badamıla 

Ne dili var ne ağzı 

Danışır adamıla (576.1.). 

 

Asıldım bir asmaya 

Asma beni basmaya 

Yeşil kuşak kuşandım 

Demir kılıç kesmeye (643.1.). 

 

bd. Cinaslı Kafiye: Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelerin bir arada 

kullanılmasıyla oluşan kafiye çeşididir. Bu kafiye, daha çok Azerbaycan bölgesi 

bilmecelerinde kullanılmıştır. 

 

Men aşıg iki sine 

İki dal iki sine 

Bir ağaçda beş alma 

Gün düşüb ikisine (58.14.). 

 

Men aşıg budag atar 

Bu dağı o dağ atar 

Torpagsız yerde biter 

Yarpagsız budag atar (230.3.). 

 

Men aşigem düz bağlar 

Eyri çeker düz bağlar 
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Aşıg bir hikmet görüb 

Od içinde buz bağlar (361.1.). 

 

Âşıh der gardaşıdıh 

Zemheride gar daşıdıh 

Anamın öz oğlu idik 

Babamınan gardaşıdıh (601.1.).  

 

Men aşig teknedendir 

Gül açır tek nedendir 

Dohsan kişi yüz arvad 

Hamısı Tekne’dendir (639.1)

 

Görüleceği üzere bilmecelerde üçlüden on dörtlüye kadar her türlü hece ölçüsüne 

rastlamak mümkündür. Halk şiirinde sıkça kullanılan redif, yarım ve tam kafiyenin yanı 

sıra zengin ve cinaslı kafiye örnekleri de bilmecelerde yer almaktadır. Bu, 

bilmecelerimizin şekil özellikleri bakımından diğer halk edebiyatı türlerine göre daha 

zengin olduğunu göstermektedir. 

 

3. Doldurma Kelimeler 

Bilmecelerde bir nesne, durum veya kavramı kelimelerle tarif etmek ve onun 

bilinmesine zemin hazırlamak soru bölümünün görevidir. Bu tanımlama işi yapılırken 

kullanılan kelimeler geniş bir yelpazeden seçilir. Bunlar arasında anlamlı kelimeler olduğu 

gibi hiçbir anlamı olmayan kelimeler ve ses taklidine dayalı olan kelimeler de 

bulunmaktadır. Metinlerimizde Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça ve çok az da olsa batı 

kökenli kelimeler de vardır. 

Bilmecelerimizde kullanılan Türkçe, Arapça, Farsça ve batı kökenli olan anlamlı 

kelimelerin dışında bir de hiçbir anlamı olmayan ve bilmecelerde kullanılışları ilk defa 

Saim Sakaoğlu tarafından incelenerek doldurma kelimeler adı verilen kelimeler de yer 

almaktadır. Bunlar şekil itibariyle başka kelimelere benzeseler de aslında hiçbir anlam 

ifade etmezler. Doldurma kelimeler sadece bilmecelerde değil anonim edebiyatın diğer 

türlerinde de kullanılırlar (atasözü, mâni, koşma, vb.). Bunlar bazen sonraki bölümlere 
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kafiye oluşturmak, bazen de sese dayalı bir benzerlik elde etmek için kullanılmıştır. 

Örneğin; aşağıdaki atasözünde ses benzerliği oluşturmak için kullanılmışlardır: 

Hetiye hütüye,düşersin bir kötüye. 

 

Şu koşmada ise doldurma kelimeler kafiye oluşturmak amacıyla yer almaktadır: 

Hezele de Dadaloğlu hezele 

Melhem eyle gel yaremi tazele 

Saraylar lâyıktır böyle güzele 

Çalıştırdı on halayık kul gibi (Yardımcı, 1999: 295). 

 

Sakaoğlu, bu kelimelerin bilmecelerdeki kullanım amaçlarını bir bildirisinde şu 

şekilde belirlemiştir: Daha sonraki bölümlere kafiye hazırlamak; daha sonraki bölümlerle 

beyit, dörtlük, vs. şeklinde bentler meydana getirmek; taklide dayanan bir ses havası 

vermek, cevap olan kelimeyi ifade etmek; tamamı veya tamamına yakını doldurma olan 

bilmecelerde ise yardımdan daha çok bir benzerliği oluşturmak (Sakaoğlu, 1982: 347-348). 

Çalışmamızda doldurma kelime örnekleri azımsanmayacak bir sayıdadır. Bunların 

bilmecelere dağılımı aynı sayıda olmadığı gibi bulundukları yerler de birbirinden farklıdır. 

Genellikle en çok kullanıldıkları yer birinci mısra ile ilk iki mısradır. Aralarında çok az 

kullanılanları olduğu gibi çok sık kullanılanları da vardır. Sık kullanılanları ve bunların 

değişik kullanımlarını şu şekilde gösterebiliriz: 

 
İlim ilim ilmeci 
İlim ilmen düğmeci  
 
İlim ilim ilmeli  
İlim kadın düğmeli 
 
İlim ilim ilmeli 
İlim kurşun düğmeli 
 
İlim ilim ilmeli 
İlim kızın düğmesi 
 
İlim ilim ilmeli 
İlmeyi dilmeli 
 
İlim ilim ilmeli 
İlim taya binmeli 
 
İlim ilim ilmesi 
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İlim kadın düğmesi [İlim ilim ilmesi / İlim gadı düğmesi, İlim ilim 
ilmesi / İlim hatın düymesi] 

 
İlim ilim iynesi  
İlim hanım düymesi 
 
İlim ilim iynesi 
İlim hatın düymesi 
 
İlim ilim ignesi 
İlim khanım dügmesi 
 
İlim ilim düymesi 
İlim hatın düymesi  
 
Masal masal maliki 
 
Masal masal maniki 
 
Masal masal meniki 
 
Masal masal mat masal 
 
Masal masal matlı masal 
 
Mesel mesel maliki 
 
Mesel mesel meliki 
 
Mesel mesel maniki 
 
Mesel mesel meniki 
 
Mesel mesel meslendi. 
 
Metel metel mali metel 
 
Metel metel meliki 
 
Metel metel maniki 
 
Metel metel meniki 
 
Metel metel metlendi. 
 
Min min minare 
Cin cin cinare 
 
Min min minare 
Çın çın çınare 
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Min min minare 
Çin çin çinare 
 
Min min minare 
Dev dibare 
 
Min min minare 
Dipi kenare 
 
Min min minare 
Ortası nare 
 
Min min minare 
Minare üstünde kinare 
 
Min min minare 
Minarede kanarye 
 
Min min minare 
Tin tin tinare 
 
Minare minare 
Ucu dinare 
 
Min min minare 
Üstü kanare 
 
Min min minare 
Üstünde kamare 
 
Min min minare 
Yeşil kenare 

 

Bilmecelerde doldurma kelimelerin kullanım amaçlarının birbirinden farklı olduğu 

yukarıda belirtilmişti. Bu konuda Saim Sakaoğlu’nun yaptığı tasnif esas alınacaktır. 

Çalışmamızda yer alan bilmecelerden örnekler verilerek doldurma kelimelerin işlevleri 

açıklanacak daha sonra bizim yaptığımız sınıflama başlıkları altında tezimizde geçen tüm 

doldurma kelimeler verilecektir. 

  

a. Daha sonraki bölümlere kafiye hazırlamak için kullanılır. 

Mısra sonunda kullanılan bu doldurma kelimeler kendinden sonra gelen mısraın 

son kelimesiyle kafiye oluşturur. Bunlar arasında yarım, tam, tunç, vb. kafiye çeşitlerine 

rastlamak mümkündür. Aşağıdaki örneklerde bunların kullanım şekilleri görülmektedir: 
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Enestedir eneste  
Altın zincir kafeste (74.3.). 
 
Erçikliler erliler 
Eli yüzi kirliler (267.1.). 
 
Haydi hudurmuş hudurmuş 
Ambar dibinde su durmuş (737.1.). 
 
Ten ten tena  
Kokusu fena (667.1.). 
 
Zırman zırman zırmandı 
Ta duvara tırmandı (546.2.a.). 

 

b. Daha sonraki bölümlerle beyit, dörtlük, vs. şeklinde bentler meydana 

getirmek için kullanılır. 

Mısraın tamamında veya tamamına yakın bir bölümünde yer alan bu kelimeler daha 

sonraki mısrada yer alan kelimelerle ahenk ve kafiye bakımından uyum sağlayarak beyit, 

dörtlük, vb. bentler oluştururlar: 

 
Çekicini patini 
Mamigini hapini (40.1., 72.10.). 
 
Gıcırlının bıcırlısı 
Bıcırlının gıcırlısı (582.3.). 
 
Kın kındıra 
San sandıra (981.1.). 
 
Taka taka taka o 
Var içinde baka o (512.8.). 
 
Uzun ilicim 
Kısa filicim (62.4.). 

 

c. Mânâlı kelimelerle örülü baş tarafa yardımcı olmak üzere, âdeta taklide 

dayanan bir ses havası vermek için kullanılır. 

Genellikle mısra sonlarında bulunan bu doldurma kelimelerin 1 ve 2. mısrada 

kullanılanı arasında ses benzerliği vardır. Aşağıdaki örneklerde bu benzerlik daha iyi 

görülecektir: 

 
Ayakları takarak 
Dudakları makarak (223.2.a.). 
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Bir kuşum var firengi 
Dağlar altda direngi (661.3.). 
 
Dağdan gelir varize 
Ayakları zarize (223.5., 223.5.a.). 
 
Dağlarda tatarina 
Ben onu tutarina  
Ayaklar yısa yısa 
Gözler de tombalisa (199.3.). 
 
Dam dambıldar 
Su gumbuldar (674.1.). 

 

ç. Tamamı veya tamamına yakın bir bölümü doldurma kelimelerden meydana 

gelen bilmecelerde herhangi bir yardım söz konusu değildir. Bunlarda, taklide 

yaklaşan bir ses meydana getirmek esastır.  

Bu tip doldurma kelimelerin ise kullanım amacı ne ses benzerliği, ne beyit 

oluşturma, ne de kafiye yapmadır. Dörtlüğün tamamı veya tamamına yakını bu tip 

kelimelerle kurularak ya cevap olan şeyin çıkardığı sesler veya cevap olan şeye dışarıdan 

müdahaleyle çıkan sesler (cevizin kırılması, vb.) ifade edilmektedir: 

 
Batmura mudarsa  
Battuma hakeza  
Fatlan fiş 
Fatlan fiş (395.3.). 
 
İnili pinili 
Koz içi indili 
Çekicini pantilli 
Mamişili kokili (40.1.a., 72.10.c.). 
 
Şıkka da şık şık  
Şıkka da şık şık 
Engele fiş fiş 
Engele fiş fiş (395.7.). 
 
Şu kadar şukka 
Bu kadar bukka 
Men daka duka 
Men daka duka (395.8.). 
 
Tıran takış 
Tıran takış 
Vela hine 
Vela nakış (717.3.). 
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d. Doldurma kelimeler, bazı bilmecelerde doğrudan doğruya cevap olan 

kelimenin yerine geçecek şekilde kullanılır. 

Mısraın başında da sonunda da yer alabilen bu kelimeler aslında doğrudan cevabı 

ifade ederler. Örneğin; leylim koyunu, vın vın sineği, lili ise kelebeği ifade etmek amacıyla 

kullanılmıştır. Doldurma kelimelerin bu kullanımıyla ilgili örnekleri şöyle sıralayabiliriz: 

 
Akşam gelir leylim 
Sabah gelir leylim 
Çayır çeker leylim 
Dolu döker leylim (211.1.). 
 
Ark sıra lik lik 
Akramaz lik lik 
Su sıra lik lik 
Susamaz lik lik (307.2.). 
 
Dağda vın vın 
Gölde vın vın 
Kemiksiz vın vın 
Sümüksüz vın vın (183.4.a.). 
 
Kemiksi lik lik  
Sümüksü lik lik 
Derede lik lik 
Tepede lik lik (154.7.i.). 
 
Lili dağlarda 
Lili bağlarda 
Lili kemiksiz 
Lili iliksiz (154.7.). 

 

Doldurma kelimelerin kullanımıyla ilgili olarak verilen bu örneklerden sonra 

çalışmamızda yer alan bilmecelerde geçen doldurma kelimeler ve onların kullanıldığı 

yerleri göstermek istiyoruz: 

 

a. Birinci Mısraında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

aa. Birinci Mısraı Tamamen Doldurma Kelimelerden Oluşan Bilmeceler 

Bilmecenin ilk mısraının tamamını oluşturan bu doldurma kelimeler diğerlerine 

göre daha kalabalık bir grup oluşmaktadır. Bunlar arasında ise h harfi ile başlayanlar başı 

çekmektedir. Bunların sayısı 59 olup, bunu m harfiyle başlayan 36, a ile başlayan ise 17 
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doldurma kelime grubu takip etmektedir. Aşağıda çalışmamızda yer alan bu doldurma 

kelimeleri alfabetik olarak veriyoruz: 

 

Abalar yabalar (8.2.a., 9.1., 13.1.). 
Aban abanı (534.8.ı.). 
Afeste mafeste (178.8.e.). 
Ah hazara hazara (64.9.d.). 
Ah lazara lazara (64.9.e.). 
Ahanı ha ahanı (26.1., 315.1.). 
Al milidi milidi (661.5.a.). 
Alasına balasına (162.2.i.). 
Alasına valasına (162.2.j.). 
Ay este meste (307.5.e.). 
Ay halasına halasına (162.2.k., 162.2.l.). 
Ay helende helende (428.14.ğ.). 
Ay heriye heriye (250.7.f.). 
Ay mermendi mermendi (510.1.). 
Ay ognutlar ognutlar (319.1.). 
Ay valalar valalar (151.1.). 
Azara mazara (55.3., 55.3.a.). 
Badyabanı (534.8.j.). 
Buharı ay buharı (174.2.d.). 
Çıldır çıldır (197.3.d.). 
Çıldır çılsız (197.3.a., 197.3.b.). 
Çıldırı çılsız (197.3.). 
Çin çin çireşne (145.11.). 
Çin çin çiniler (525.1.). 
Çit çit çiman (544.9.n.). 
Dakır dakır daklanır (844.3.b.). 
Dildiri dicsiz (197.3.f.). 
Elabıdır elabı (277.3.a., 277.3.b.). 
Elemuz melemuz (365.1.). 
Elen elen elen eter (154.3., 154.3.a.). 
Elikli ülüklü (411.2.). 
Enestedir eneste (74.3.). 
Enteşeli (511.5., 545.2.). 
Erçikliler erliler (267.1.). 
Eriye meriye (250.7.k.). 
Ermendi mermendi (510.1.ç.). 
Eştemen eşteri (85.3.). 
Et eti met meti (57.7.). 
Etteşeli (456.4.). 
Fetti fetti fettan (218.2.) [Fetti fetti fetdan (218.2.a.)]. 
Fırın fırın fırçanak (435.2.). 
Fız fız idik fız idik (145.5.c.). 
Fildiren fildiren (679.1.). 
Fili fili filmeli (130.2.e.). 
Filli filli (474.4.). 
Filli filli filmeli (130.2.f.). 
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Fillidir fiştir (100.2.), [Fildir fiştir (597.1., 597.1.a.)]. 
Fin fini finiler (395.5.). 
Fiy fiy fitler (97.4.b., 98.8.h., 102.4.c.). 
Fiy fiy fiymeli (130.2.g.). 
Halalar ay halalar (17.3.) [Halalar ha halalar (97.3., 100.3., 162.6.)].  
Halbar haze (228.6.a.). 
Halbur haze (228.6.). 
Halebîdir halebî (277.3., 428.16.). 
Hâlindedir hâlinde (14.6.). 
Hapı hapıdan (486.11.). 
Har hara (191.2.). 
Harttır hurttur (122.1.ç.). 
Hastedi nestedi (58.10.). 
Hattır huttur (122.1., 122.1.a., 122.1.b., 122.1.c.). 
Havalar ha havalar (162.6.a). 
Havayîdir havayî (238.2., 238.2.b.) [Havaîdir havaî (238.2.a., 586.3.)]. 
Hay hay hayilen (486.12.). 
Hay hilidi hilidi (627.6.). 
Hazılıyam hazılı (743.1.). 
He mırmandı mırmandı (724.1.a.). 
Hedendi ha hedendi (766.1.). 
Hedeni heden (468.2.a.). 
Hekât hekât hekâtı (307.8.). 
Helâletin hülâletin (145.29.). 
Helinde ha helinde (428.14.g.). 
Hepdi hepe (772.2.). 
Her beriden beriden (453.6.a.). 
Her heriye heriye (250.7.ç., 250.7.d., 250.7.e.). 
Her hız idik hız idik (145.5.a.). 
Heri heri heriden (453.6., 453.6.a.). 
Heriden heriden (453.6.c.). 
Herindedir herinde (9.4.). 
Heriye heriye (250.7.g., 386.4., 428.18., 428.18.a.) [Hariye hariye 

(386.4.a.)]. 
Hestedi ay hestedi (73.3.). 
Hestedi ha hestedi (67.1., 73.3.a., 73.3.b., 77.4.). 
Hestedi nestedi (58.10.a.). 
Heşede ay heşede (32.1.). 
Heşeden he heşeden (145.30.) [Heşeden ha heşeden (517.2.)]. 
Hey bididi bididi (94.9.). 
Hey bidili bidili (210.4.a.). 
Hey heriden heriden (453.6.ç.). 
Hey heriye heriye (250.7., 250.7.a., 250.7.b., 250.7.c.). 
Hey hevayî havayî (238.2.c.). 
Hey hiyitler hiyitler (100.4.). 
Hey hiz idik hiz idik (145.5.b.). 
Hey huğutlar huğutlar (97.4., 98.8.ç., 102.4.a.) [Hey huğurtlar 

huğurtlar (98.8.d.)]. 
Hey iymeli iymeli (104.7.). 
Hey midinni midini (56.7.). 
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Hey mukısı mukısı (181.6.). 
Hey musuda musuda (191.3.). 
Hey nilince (182.8., 182.8.a.). 
Hey tıntıhış tıntıhış (394.3.). 
Hezerem hezerem (540.1., 540.1.a.) [Hezerim hezerim (540.1.b.)]. 
Hırtlar mırtlar (100.4.a.). 
Himdi himdi o himdi (197.6.). 
Hindi hindice (220.1., 220.1.a.). 
Hini hinice (424.1.). 
Hor horosto (397.1.). 
Hurtler hurtler (98.8.l.). 
Hücre hücre hücebba (90.11.). 
Hündürdü ha hündürdü (447.2.). 
Hüp hüpe (283.3.). 
Hürüdü mürüdü (250.7.m.). 
İlim ilim ilmeli (133.1., 349.5.). 
İmrahlıya imrahlıya (250.8.). 
Kari karimez (530.2.e.). 
Leleyem lelendiyim (470.2.). 
Lentarini lentarini (104.11.b.). 
Leyende a leyende (64.8.). 
Mani mani maniki (128.4., 128.4.a.). 
Marmandı marmandı (510.1.c.). 
Masal masal maliki (153.3., 201.13.). 
Masal masal maniki (503.1.a.). 
Masal masal matlı masal (223.10.c.) [Masal masal mat masal 

(223.10.ç.)]. 
Masal masal martalar (501.1.). 
Masal masal matırır (381.1., 381.1.ç.) [Masal masal maturur 

(381.1.a.), Masal masal maturu (381.1.b., 381.1.c.)]. 
Masal masal matladı (289.1., 289.1.a.,  660.1., 660.1.a.). 
Masal masal matlar (203.12.) [Masal masal martladı (440.3.)]. 
Masal masal meniki (503.1.). 
Melek melek meliki (341.1.). 
Melmelecik (691.3.). 
Mer mercik (276.5.). 
Mer merecik (284.2., 550.6.) [Mermerecik (273.3.)]. 
Mermendi mermendi (724.1., 724.1.d.). 
Mesel mesel maliki (307.9., 307.9.a., 679.3.). 
Mesel mesel maniki (381.2.b.). 
Mesel mesel meliki (197.12., 197.12.a., 18.5., 218.5.a., 223.9., 

341.1.a., 516.6., 516.6.a.). 
Mesel mesel meniki (687.2.). 
Mesel mesel meslendi (885.1.). 
Mesel mesel meti tas (154.8.). 
Met met metledim (44.1.). 
Metal metal met iki (493.2.). 
Metel metel mali metel (223.10.a., 223.10.b). 
Metel metel metlendi (587.16., 589.5., 590.4.). 
Metel metel meliki (45.1., 381.2.). 
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Metel metel maniki (494.2.). 
Metel metel meniki (381.2.a.). 
Metel metel net atar (223.10.). 
Milit milit (510.2.). 
Min min minare (669.3., 669.3.a., 669.3.b., 669.3.c., 791.1.a., 

791.1.b., 791.1.c., 821.1., 821.1.a., 889.1.b.). 
Min min minesi (86.3.). 
Min minara (888.1.a.). 
Mirmandi mirmandi (724.1.ç.). 
Musandıra musandıra (312.6.). 
Müçürü ay müçürü (438.3.). 
Nestedir neste (178.8.). 
Nesteyim neste (178.8.a.). 
O hanı ha o hanı (699.1.). 
Oban obanı (534.8.ğ.). 
Obı obanı (534.8.h.). 
Oy meliki meliki (197.12.b.). 
Oy mermendi mermendi (510.1.a., 724.1.b.). 
Oy mermeri mermeri (724.1.c.). 
Oy tamaca tamaca (153.4.). 
Oy zertene zertene (307.10.). 
Pestedi ha pestedi (77.4.a., 85.5.) [Püstedi ha püstedi (178.10.)]. 
Piti piti pitten (218.2.b.). 
San san sandıra (468.7.). 
Sen terani ten terani (98.15., 104.11.) [Sen terini ten terini 

(104.11.a.)]. 
Taka taka takası (550.8.). 
Tap tap tappaca  (201.19.). 
Tapı tapı (143.2.). 
Ten ten tena (667.1., 667.1.a.). 
Ten ten teneme (667.1.b.). 
Tıkır tıkır tıkraba (334.1., 927.1.) [Takır takır takraba (512.9.)]. 
Tin tin timiler (487.1.a.). 
Tin tin tiniler (487.1.). 
Tip timam (544.9.o.). 
Torani torani (104.11.c.). 
Uy manı manı (116.6.). 
Vidini vidini (56.7.a.). 
Zekatî zekatî (308.1.). 
Zırman zırman zırmandı (546.2., 546.2.a.). 

 

ab. Birinci Mısraının Tamamına Yakını Doldurma Kelimelerden Oluşan 

Bilmeceler 

Bu grupta ise doldurma kelimelerin yanı sıra anlamlı kelimeler de kullanılmaktadır. 

Ancak doldurma kelimeler mısra içerisinde sayıca onlardan daha çoktur. Gruba örnek 

oluşturan mısralar şunlardır: 
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Anası havul havul (94.1.d.). 
Cığ cığa guşlar (145.38.l.). 
Cıngır cıngır tas (544.20.b.). 
Cıvcıvı kuşlar (228.3.). 
Cimi cimi kuşlar (380.1.). 
Çık çıklı hamam (544.9.m.). 
Çım çımırda mısın (24.6.e.). 
Çın çın bukağı (544.8.). 
Çın çın hamam (544.9.g., 544.9.ğ.). 
Çın çınlı hamam (544.9., 544.9.a., 544.9.b., 544.9.c., 544.9.ç., 

544.9.d.) [Çın çunlu hamam (544.9.e.)]. 
Çınlı çınlı tas (544.20.a.). 
Çin çin hamam (544.9.ı., 544.9.i.). 
Çin çinli imam (544.9.y.). 
Çin çinni hamam (544.9.f.). 
Çini çini kuşlar (145.38.k.). 
Çullum çullum çumulda mısın (94.7.). 
Dam olam dambara  (290.1.). 
Divlin divlin nar (944.1.). 
Edendir bedendir (468.2.ç.). 
Eley ha veley olar (26.6.). 
Elil ülül mülkü var (201.6.). 
Harım harım alası (539.1.). 
Hav hav hav atar (31.5., 31.5.a.). 
Haydi hudurmuş hudurmuş (737.1.). 
Her her nedendir (468.2.b.). 
Hırda hırda öldüler (105.5.). 
Hon honun katırı (587.14., 587.14.a., 751.1.). 
Işıl ışıl ışıldar (57.10.a.). 
Işım ışım ışıldar (57.10.). 
İndi gitti pindi ketti  (209.4.). 
İnim inim inmeli (130.2.ğ.). 
İvil ivil eder (208.6.a.). 
Kat katı içinde (65.8.). 
Kız mermendi mermendi (510.1.b., 510.1.c.). 
Maral maral ineyim (169.6.). 
Melgin ayaklı (217.9.a.). 
Men dudak (194.5.b.). 
Men men ayaklı (194.5. 217.9.). 
Mıhır mıhır yürürsün (197.13.h.). 
Mili mili mercümek (374.6.). 
Mülür mülür mülkü var (201.6.d.). 
Oban oban obalar (698.1.a.). 
Pılımı pırtısı var (201.6.ç.). 
Pırıl pırıl parıldar (6.5.) [Parıl parıl parıldar (6.5.a.)]. 
Pırım pırım pırtısı var (201.6.a., 201.6.b., 201.6.c.). 
Pindi pindi pindi ketti (215.4.a., 215.4.b.). 
Şakı şakı hamam (561.9.u.) [Şakı şakı tamam (561.9.ü)]. 
Taggur tuggur lezgiler (554.2.). 
Takur takur takanı (1062.1.). 
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Tıhır tıhır yürürsün (197.13.g.). 
Tıkır tıkır tıkır naz (544.21.). 
Tıngır tıngır (çıngıl çıngıl) tıngır taş (544.20.). 
Tıngır tıngır tıngır top (844.3.). 
Tıpış tıpış yürürsün (197.13., 197.13.a., 197.13.b., 197.13.c., 

197.13.ç.). 
Vici vici kuşlar (145.38.u.). 
Yanı yanı boynuzları (94.15.) 
Zer kilim (18.2.). 

 

ac. Birinci Mısraının İlk Kelimesi Doldurma Olan Bilmeceler 

Bu kullanımda doldurma kelime mısraın ilk kelimesidir ve başta yer alır. Diğerleri 

ise anlamlı kelime veya kelime gruplarıdır. Gurubun sayısı ilk gruba göre daha azdır. 

Mısra başında yer alan doldurma kelimeleri ve kullanım alanlarını şöyle tespit ettik: 

 
Bali gümüş dalı var (58.6.c., 58.6.ç.). 
Çakırda mısın çukurda mısın (58.5., 58.5.a., 58.5.b.). 
Çıt atım hamam (544.9.p.). 
Çum çukurda mısın (24.6.d.). 
Edem yapar dedem yapar (181.4., 181.4.a., 238.1., 238.1.a.). 
Enber havası var bunun (88.1.a.). 
Esle beni besle beni (307.5., 307.5.a., 307.5.b.). 
Esle beni sesle beni (307.5.c.). 
Felfeleli fincan gibi (631.1.). 
Varvara’dan var getir (228.10., 228.10.a., 371.1., 726.6.). 
Yap yürür yavaş yürür (197.13.ı.). 

 

aç. Birinci Mısraının İlk İki Kelimesi Doldurma Olan Bilmeceler 

Bilmecelerimizde bazen birinci mısraın ilk iki kelimesi doldurma olup diğerleri 

anlamı olan kelimelerdir. Ancak bunların sayısı da fazla değildir. Bu gruba giren örnekler 

şunlardır: 

Can can çukurda mısın (24.6.f.). 
Cim cim çukurda mısın (350.2.c.). 
Com com çukurda mısın (778.1.). 
Çam çam çukurda mısın (57.6.a.). 
Çim çim çukurda mısın (24.6., 350.2.a.). 
Çin çin çinar yaprağı (261.1.). 
Çuk çuk çukurda mısın (350.2.). 
Çum çum çukurda mısın (24.6.a, 24.6.b., 24.6.c., 24.6.ç.). 
Elpim elpim elbisesi var (201.7.). 
İlim ilası var bunun (145.31.). 
Lebicik lebicik duvarın üstü açık (145.40.). 
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Tıp tıp guyuda mısan (723.1.). 
 

ad. Birinci Mısraının Son Kelimesi Doldurma Olan Bilmeceler 

Birinci mısraının sonunda doldurma kelimeler bulunan bilmecelerin sayısı da az 

değildir. Genellikle kafiye oluşturmak amacıyla kullanılan bu kelimeleri ve onların geçtiği 

mısraları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 
Ablam gırace (376.1.). 
Adı littan (201.1., 201.1.a., 201.1.b.).  
Allah’ın laklı (619.1.). 
Allahümme veresinde (98.1.a.). 
Belim belim bükürgen (418.4.). 
Bir dedem var metten (200.2.). 
Bir guşum var dıggana (154.1.). 
Bir kuşum var firengi (182.2.b., 182.4.j.). 
Bir küpün var enezden (418.5.). 
Buradan attım hışanın (479.1.a.). 
Candır cıldır (534.7.a.). 
Çayda çapuldar (221.2). 
Dağa vardım dağmağa (87.4.a.). 
Dağda var dağmağa (87.4.). 
Dağdan endi hınımış (205.2.). 
Dağdan gelir dangıra (528.1.). 
Dört lap (194.3., 194.3.a., 194.3.b., 194.3.c., 194.3.ç., 194.3.d.). 
Dört lop (194.3.e.). 
Ektim elberi (129.1., 129.1.a.). 
Hediyem hekti (60.1.). 
Kalbur baze (228.6.b.). 
Masalı var metten (200.2.d.). 
Nedir nedir ne nestedir (178.8.h.). 
Uzun uzun hopalar (550.9.d.). 
Uzun uzun obolar (550.9.c.). 

 

ae. Birinci Mısraının Son İki Kelimesi Doldurma Olan Bilmeceler 

Son kelime kadar olmasa da birinci mısraının son iki kelimesi doldurma olan 

bilmeceler de vardır. Burada da kullanım amacı kafiye oluşturmaktır. Grubun örnekleri 

şunlardır: 

 
Aşağıdan gelir hati huti (350.1.). 
Dağdan gelir henir henir (72.5.a.). 
Dağdan gelir hor hor (516.3., 516.3.a., 582.2., 586.1., 586.1.a., 

586.1.b.) [Karşıdan gelir hor hor (584.1., 586.1.c.). 
Gökten gelir havıl havıl (72.16.c.). 
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Rüzgâr eser avur zavur (85.6., 85.6.a.). 
Yel eser havur havur (72.16.a., 72.16.b.). 
Yel eser savur savur (40.3., 72.16.). 

 

af. Birinci Mısraının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

Doldurma kelimeler bazen sonda veya başta değil de mısraın ortalarında ya da 

değişik yerlerinde kullanılır. Daha çok ses benzerliği oluşturmak için kullanılan bu 

kelimeler ve onların geçtiği mısralar şunlardır:  

 
Al getir alvar getir (255.1.). 
Bir kuşum var firengi çardakta çalar çengi (183.2., 183.2.a.). 
Ele geder hizi kimi (159.2.). 
Eş deridir eş deri (104.5.). 
Ey il idi mil idi (661.5.). 
Ey susen servi çiçeği (128.2.c.). 
Hat atar mat atar (530.4.). 
Hay hay atım hayatım (587.11.c., 587.11.ç., 587.11.g., 590.3.b.). 
Hend oldu ha hend oldu (429.1.). 
Hırıl mısın mırıl mısın (100.5.). 
Hil idi hil idi (661.5. b.). 
Ik etti vık vık etti (868.1.). 
İğren gider büğren gider (239.2.). 
İlim ilim il idi (661.5.ç.). 
Leş deridir leş deri (84.1.). 
Mermer olur mer olur (71.5.). 
Peh atım pehre atım (587.11.b.). 
Sert atım sertmez atım (587.11.d., 589.1.c., 590.3.c). 
Sular harhara gider (64.9., 64.9.a., 82.11., 82.11.a., 83.5.,  972.1.) 

[Sular harharı gider (64.9.b.)]. 
Sübhanallah sülbü taş (328.2.). 
Şimdi şimdi şim düşer (305.6.). 
Ufra kuşum bufra kuşum (587.11.h., 589.1.d., 590.3.ç.). 

 

b. İkinci Mısraında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

ba. İkinci Mısraı Tamamen Doldurma Kelimelerden Oluşan Bilmeceler 

İlk mısraı tamamen doldurma kelimelerden oluşan bilmecelerimizin sayısı çok 

olmasına rağmen ikinci mısraı tamamen doldurma kelimelerden oluşan bilmecelerimizin 

sayısı azdır. Bunların tezimizde yer alan örnekleri ise şunlardır: 
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Kını kınıca (172.7.a.). 
Paldır küldür (534.7., 534.7.a.). 
Ziy ziyidi (162.1.). 

 

bb. İkinci Mısraının Başında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Yine birinci mısraya göre örnekleri daha az olan bu grupta ikinci mısraın başında 

kullanılan doldurma kelimelerle karşılaşırız. Kullanılış amaçları beyit meydana getirmek 

olan bu kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: 

 
Çileme toyug (523.2.). 
Çim kara kuş oturur (303.1.). 
Festan kokulu (53.3.). 
Huş derili (127.6.). 
Lenkeranın tuşunda (190.2.). 
Nep içine (282.2.). 
Serpene bıyıklı (104.12.). 
Tabı tabı içinde (298.1.c.). 
Zertavayı ezersin (197.13.j.). 

 

bc. İkinci Mısraının Sonunda Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Örnekleri çok olmasa da ikinci mısraın sonunda bulunan kelimeler kafiye 

oluşturmak amacıyla kullanılırlar. Bunun çalışmamızda yer alan örnekleri şunlardır:  

 
Bacakları var metten (223.3.) [Bacakları metten (223.3.a.)]. 
Üreyim sek sekide (4.18.). 
 

bç. İkinci Mısraının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

İkinci mısraın ortasında veya değişik yerlerinde yer alan bu kelimeler de ses 

benzerliği oluşturmak amacıyla kullanılırlar. Örnekleri fazla olmayan bu kelimeler ve 

kullanıldığı mısralar şunlardır: 

 
Et fit içinde (271.1., 312.4.). 
Kırtıklısı fır fır döner (519.1., 519.1.a.). 
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c. Üçüncü Mısraında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

ca. Üçüncü Mısraı Tamamen Doldurma Kelimelerden Oluşan Bilmeceler 

Çalışmamızda tek örneği yer almakta olup o da diğer bölümlere kafiye oluşturmak 

amacıyla kullanılmıştır: 

 
Leşteri leşteri (235.2.). 

 

cb. Üçüncü Mısraının Başında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Bu gruba giren kelimeler de örnekleri çok olmamasına rağmen ses benzerliği 

oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır: 

 
Hıçikli nine (129.1.). 
Marmanda gelmeyince (510.1.c.). 
Mesel başın bağlamış (381.2.) [Mesel başını bağlamış (381.2.a., 

381.2.b.)]. 
Sekkül sükkül ayağı var (516.3.). 
Zıngırdaklı kürküm (62.4.). 
Zır zır hop (145.13.).  

 

cc. Üçüncü Mısraının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

İki örneği bulunan bu kelimeler ses benzerliği yapmak ya da cevap olan kelimeyi 

ifade etmek amacıyla kullanılmışlardır: 

 
Akşama manca aldım (83.1.). 
Karı çır çır bağırır (381.1., 381.1.c., 381.1.ç.). 

 

ç. Dördüncü Mısraında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

ça. Dördüncü Mısraının Başında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Son mısraın başında yer alan bu kelimeler daha önceki bölümlerle ses benzerliği 

veya dörtlük oluşturmak amacıyla kullanılmışlardır. Bu kelimeler ve yer aldıkları mısralar 

şunlardır: 
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Cıvır cıvır yatar kalkar (423.7.c.). 
Dandini çalar birazdan (418.5.). 
Hırda hırda gar iste (750.1.). 
Pır pır sünnet (829.1.). 
Şipir şipir şerit yazar (576.9.). 
Tırtar yüzlü (190.3.). 

 

çb. Dördüncü Mısraının Sonunda Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Bu gruba giren doldurma kelimeler ise kendinden önce gelen kısımlarla kafiye veya 

dörtlük oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu kelimelerin tezimizde yer alan 

örneklerini şöyle gösterebiliriz: 

 
Galar mitil (484.1.). 
Kızıl banda (970.1.). 
Kızıl bandıra (867.1.). 
Sarı zondura (969.1.). 
Yerde çürür vızziği (516.6.c.). 
Yeşil kaplı matlamış (104.2.). 

 

çc. Dördüncü Mısraının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

Bu grubun çalışmamızda tek örneği bulunup cevap olan kelimeyi ifade etmek 

amacıyla kullanılmıştır: 

 
Ağzı kiğir kipir ediyor (423.7.b). 

 

d. Değişik Mısralarda Bulunan Doldurma Kelimeler 

da. İlk İki Mısraında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

1. İlk İki Mısraının Tamamı Doldurma Kelimelerden Oluşan Bilmeceler 

İlk iki mısraın tamamında yer alan doldurma kelimelerin bazısı diğer kısımlarla 

kafiye veya dörtlük oluşturmak amacıyla kullanılmışlardır. Bu grubun örnekleri 

çalışmamızda şu şekilde yer almaktadır:  

Bıdı bıdı bıd bıd 
Badei ed ed (197.2.a.). 
 
Çaldur çuldur 
Paldır küldür (534.7.). 
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Çıldır çıldır  
Bıldır bıldır (197.3.e.). 
 
Çıldır çılsız 
Bıldır bıldır (197.3.ç.). 
 
Çıldır çılsız 
Daldır kılsız (197.3.c.). 
 
Çitim çitim çitidi 
Çitmeden bitidi (136.1.). 
 
Digir digir digirman 
Digirmanın kızıman (714.1.) [Dıgır dıgır dıgırman / Dıgırmannın 

kızıman (833.1.)]. 
Gıcırımın gıcırtısı 
Fıcırımın fıcırtısı (582.3.a.). 
 
Gıcırlının bıcırlısı 
Bıcırlının gıcırlısı (582.3.). 
 
Gıcırlının mıcırlısı 
Mıcırlının gıcırlısı (854.1.). 
 
Kat kat katılı 
Çat çat çatılı (57.12.). 
 

Kın kındıra 
San sandıra (981.1.). 
 
Mini minice 
Çini çinice (145.42.). 
 

2. İlk İki Mısrada Yer Alıp da Mısra Başındaki Doldurmaları Aynı Olan 

Bilmeceler 

Bu grup diğer çiftli gruplar içerisinde en kalabalık olanıdır. Ayrıca ilk iki mısrada 

yer alan doldurma kelimelerin ise en yoğun olduğu yerdir. Bunlar arasında sayıca en fazla 

kullanılan ise “ilim ilim” söz grubu ile başlayan doldurma sözlerimizdir. İlk iki mısrada yer 

alan tüm bu doldurma kelimeler ve kullanıldığı beyitler şöyledir: 

 

Buharı ha buharı 
Buharıdan yuharı (624.2., 624.2.a.). 
 
Cahı cahı cahılar 
Cahı benim elimde (879.1.). 
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Cik cik cikiler 
Ciki benim elimde (415.1.). 
 
Çeki çeki çekilenir 
Çeki benim elimde (531.5.) [Çeki çeki çektim / Çeki benim elimde 

(587.4.)]. 
 
Çıl çok çılma çok 
Çıl höcre çil kabak (886.1.) [Çıl çok çılma çok / Çil hücre çil kabak 

(810.1.)]. 
 
Çın çın ağaçlar 
Çın kara kaşlar (277.2.), [Çın çın ağaçlar / Çın gara gaşlar (277.2.a.)]. 
 
Çin çinarın başında 
Çin gara guş oturur (364.1.). 
 
Çil çil ağaç başında 
Çil güvercin oturur (301.1.). 
 
Çim çim çiçek 
Çim boylu çiçek (121.1.d.). 
 
Çin çin ağaç başında 
Çin kara kuş oturur (183.3.) [Çin çin ağaç başında / Çin garaguş oturur 

(186.1.), Çin çin çinar başında / Çin gara guş oturmuş (4.7.)]. 
 
Çin çin çinare 
Çinarenin üstü minare (448.6.). 
 
Ezere gider 
Ezer bezere gider (89.1.a., 680.2.). 
 
Fırıl fırıl fır çanak 
Fırıldasın bu çanak (627.5.). 
 
Fildir fildir fil çanak 
Fildirdesin bu çanak (705.1.). 
 
Helle helle hel olur 
Helle döner bal olur (71.8.e.) 
 
Helme helme helmesi 
Helme hatın düymesi (130.2.h., 178.6.). 
 
Hili hili keher at 
Hilisi gözel keher at (499.4.a.). 
 
Hilim hilim keher at  
Hilim mercan keher at (192.1., 192.1.a.). 
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Hini hini keher at 
Hinisi gözel keher at (499.4.). 
 
Hürü hürünü dindirir 
Hürü perini dindirir (792.1.) [Hürü hürünü dindirer / Hürü perini 

dindirer (836.1.)]. 
 
İlik ilik ilmeli 
İlik gözü düğmeli (94.10.). 
 
İlim ilim ilmeci 
İlim ilmen düğmeci (103.1.). 
 
İlim ilim ilmeli 
İlim kadın düğmeli (130.2., 130.2.a.) [İlim ilim ilmeli / İlim kurşun 

düğmeli (477.3., 477.3.a., 477.3.b.), İlim ilim ilmeli / İlim kızın düğmesi (543.1), İlim ilim 
ilmeli / İlmeyi dilmeli (539.2.), İlim ilim ilmeli / İlim taya binmeli (558.1.)]. 

 
İlim ilim ilmesi  
İlim kadın düğmesi (87.6.a., 95.4., 117.3., 130.2.b.) [İlim ilim ilmesi / 

İlim gadı düğmesi (117.3.a.), İlim ilim ilmesi / İlim hatın düymesi (477.3.c.)]. 
 
İlim ilim iynesi 
İlim hanım düymesi (73.4.b.) [İlim ilim iynesi / İlim hatın düymesi 

(130.2.ç.), İlim ilim ignesi / İlim khanım dügmesi (356.1.), İlim ilim düymesi / İlim hatın 
düymesi (53.5.)]. 

 
Kağıl kağıl kaz gider 
Kağıltısı tez gider (72.12., 72.12.a.). 
 
Laka laka lâmelif 
Laka laka mim elif (158.6., 158.6.a.). 
 
Lem leme çiçek 
Lem boyda çiçek (98.12.a.). 
 
Mari mari bacaklı 
Mari diren bacaklı (217.8.). 
 
Mesel mesel matlamış 
Mesel iki çatlamış (486.14.). 
 
 
Mesel mesel merki 
Mesel oturmuş bakla sata (150.1.). 
 
Metel metel madlamış 
Metel iki çadlamış (493.3.). 
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Müyiz müyiz müttigim 
Müyiz men saban ektigim (662.1.). 
 
Saksağan şakıldar 
Şakı benim elimde (729.1.). 
 
Saksağan şaklar 
Şakı benim elimde (729.1.a.). 
 
Sim sim çiçek 
Sim boylu çiçek (99.2.). 
 
Şak şak eder şakı yok 
Şakı benim elimde (784.1.). 
 
Tıngır elek 
Tıngır saç (263.1.). 
 
Zele zele zal olur 
Zele şeker bal olur (71.8.c.). 
 
Zelle zelle zel olur 
Zelle şeker bal olur (71.8.a., 74.8.a.). 
 
Zem zem çiçek 
Zem doğru çiçek (56.10.) [Zem zemli çiçek / Zem boylu çiçek 

(104.15., 117.4.b., 117.4.c.), Zem zemli çiçek / Zem zem boylu çiçek (117.4.ç.), Zem zemi 
çiçek / Zem boyu çiçek (107.2., 107.2.a., 121.1., 121.1.b.), Zem zem çiçek / Zem boy çiçek 
(121.1.a.)]. 
 

3. İlk İki Mısrada Yer Alıp da Mısra Başındaki Doldurmaları Farklı Olan 

Bilmeceler 

Bu grubun kelime başında yer alan doldurmaları her ne kadar farklı ise de kendi 

aralarında yine bir ses benzerliği oluştururlar. Bu doldurma kelimeler aşağıda 

gösterilmiştir:  

 
Çat çat ağacı 
Çata batan ağacı (522.1.k.). 
 
Çat çatan ağacı 
Pat patan ağacı (522.1.e., 522.1.g., 658.1.). 
 
Fırt fırt çanak 
Fırıldak çanak (417.1.). 
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Habı hal içinde 
Tabı tab içinde (298.1.b.). 
 
Hel hel küpe 
Heleme küpe (608.4.a.). 
 
Hem derili 
Huş derili (127.6.a.). 
 
Him him üstünde 
Çim çim üstünde (449.6.) [Him him üsdüne / Çim çim üsdüne 

(720.3.)]. 
 
İnim inim inlesi 
İlla kızın düğmesi (87.6.b.). 
 
Min min ayaklı 
Minti kulaklı (208.9.). 
 
Varvara’dan var getir 
Varamaz’dan yalvar getir (260.1.d.). 

 

4. İlk İki Mısrada Yer Alıp da Mısra Sonundaki Doldurmaları Aynı Olan 

Bilmeceler 

Bu tür doldurma kelimeler tekrar oldukları için mısra sonlarında redife dayalı bir 

ses ahengi oluştururlar: 

 

Alnı ketlez 
Burnu ketlez (530.2.). 
 
Altı yaşıl lalalar 
Üstü yaşıl lalalar (55.2.). 
 
Lülesi lülesi 
Tanrı lülesi (48.1.). 
 
Öte takır 
Beri takır (512.5.). 

 

5. İlk İki Mısrada Yer Alıp da Mısra Sonundaki Doldurmaları Farklı Olan 

Bilmeceler 

Bunlar da mısra başında kullanılıp da birbirinden ayrı olan doldurma kelimeler gibi 

farklı olsalar da kendi aralarında bir ses benzerliği oluştururlar: 
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Altı tıkı tıkı 
Üstü fıkı fıkı (374.1.). 
 
Bir kuşum var zirengi 
Dağlar altda direngi (661.3.). 
 
Çağırdım hitan 
Ses verdi kitan (201.9.f.). 
 
Dağda tak tak 
Suda cık cık (961.1.a.). 
 
Dağdan gelir tatarina 
Ben onu tutarina (217.4., 217.4.a.) [Dağlarda tatarina / Ben onu 

tutarina (199.3.a.)]. 
 
Dağdan gelir tatını 
Vay buni tutuni (123.1.). 
 
Dört fak fak 
İki fık fık (755.1.). 
 
Dört takara 
İçi bakara (189.2.). 
 
Dört takı takı 
İki bakı bakı (196.1.ç.). 
 
Fin fin firik 
Burnu yirik (145.23.). 
 
Lolo kırman 
Başı sırman (65.10.). 
 
Mini mini mıncık 
Kını kını kıncık (172.7.c.). 
 
Ozi ozi 
Bindim pozi (461.2.a.). 
 
Şeytan şelerir 
Gözleri belerir (9.7.). 
 
 
Uzun ilicim 
Kısa filicim (62.4.). 
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6. İlk İki Mısraının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

İki mısraın büyük bir çoğunluğuna yayılan bu kelimeler ise kendilerinden sonra 

gelen mısralarla dörtlük meydana getirmek amacıyla kullanılmışlardır. Bu grupla ilgili 

örneklerimiz şunlardır: 

 
Bir bidiriz 
Bir bidiriz iğnesi (135.1.). 
 
Çin çinara  
Min min minare (3.2.). 
 
Min min minare 
Cin cin cinare (65.11.) [Min min minare / Çin çin çinare (90.16., 

227.1., 345.1.)]. 
 
Min min minare 
Dev dibare (95.6.). 
 
Min min minare 
Dipi kenare (669.3.b.). 
 
Min min minare 
Ortası nare (1.9.) 
 
Min min minare 
Minare üstünde kinare (374.2.b.). 
 
Min min minare 
Minarede kanarye (273.4.a.). 
 
Min min minare 
Tin tin tinare (341.2.). 
 
Minare minare 
Ucu dinare (380.5.a.). 
 
Min min minare 
Üstü kanare (273.4.). 
 
Min min minare 
Yeşil kenare (55.6.). 
 
Saksağan şakırdar 
Şakı benim elimde (550.7.a.) [Saksağan çakıldar / Çakı benim elimde 

(550.7.b., 550.7.c.), Saksan şakıldar / Şakı benim elimde (550.7.d.)]. 
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Şakı şakı şakırdar 
Şakı benim elimde (550.7.). 
 
Şim şakıdık şakıdık 
Şakı benim elimde (548.2., 548.2.a.). 
 
Taka taka taka o 
Var içinde baka o (512.8.). 
 
Takınak takılır 
Takı benim elimde (291.2.). 
 
Takır tukur takatı 
İçindedir bakatı (512.8.a.). 
 
Tokur tokur takatı  
İçindedir bakatı (512.8.b.). 

 

db. İlk Üç Mısraında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

1. İlk Üç Mısrada Yer Alıp da Mısra Başındaki Doldurmaları Aynı Olan 

Bilmeceler 

İlk üç mısraın başında yer alıp da aynı olan doldurmalar ise ya ses ahengi 

oluşturmak ya da cevap olan kelimeyi ifade etmek amacıyla kullanılmışlardır. 

Çalışmamızda yer alan bu örnekleri şöyle sıralayabiliriz: 

 

Lağı lağı lâmelif 
Lağı lağı cim elif 
Lağı şeker lağı teker (158.6.b.). 
 
Lebe lebe lâmelifim 
Lebe lebe mim elifim 
Lebe sefer lebe çıkar (147.1.). 
 
İlim iliksiz 
İlim kemiksiz 
İlim maşar (154.7.h.) [İlim iliksiz / İlim kemiksiz / İlim maşa 

(154.7.ğ.)]. 
 
Lem leme çiçek 
Lem boyda çiçek 
Lemmetten çıkar (98.12.) [Lem lemli çiçek / Lem boylu çiçek / 

Lemlesi kopmuş (128.3.)]. 
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Midili midi üzlüce 
Midili siçan üzlüce 
Midili hara gedirsen (209.8.). 
 
Şim şim çiçeği 
Şim boy çiçeği 
Şim Anadolu’nun (117.4.a.). 
 
Zille zille zal olur 
Zille dudak bal olur 
Zillenin yanına varma (71.8.b.). 

 

2. İlk Üç Mısrada Yer Alıp da Mısra Sonundaki Doldurmaları Farklı Olan 

Bilmeceler 

Bunlar da her ne kadar birbirlerinin tekrarı olmasalar ve birbirlerine benzemeseler 

de aslında ses bakımından yakınlıkları vardır ve bir ahenk oluştururlar. Bu grubun 

metinlerimizde yer alan örnekleri şunlardır: 

 

Dağdan gelir tatarina 
Ben de onu tutarina 
Kulakları yısa yısa (217.4.c.). 
 
Dört fak fak  
İki fik fik 
İki şimşik (208.3.). 
 
Dört takı 
Dört bakı 
İki tistan (196.1.c.). 
 
Dört tane raka tak 
İki tane baka bak 
İki tane ingil (208.3.d.). 
 
Dört tane raka tak 
İki tane baka bak 
İki tane ingil (208.3.d.). 
 
İki tak taka 
İki mandak 
İki sallâme (196.1.ı.) [İki tak taka  / İki mandaka / İki sallâme 

(196.1.h.)]. 
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3. İlk Üç Mısraının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

Üçlüğün çeşitli yerlerine yayılan bu kelimeler ise ya cevap olan şeyi ifade etmek ya 

da ses ahengi oluşturmak için kullanılmışlardır. Örneği fazla olmayan bu grupla ilgili şu 

metinleri verebiliriz: 

 

Alnı ketlez 
Burnu ketlez 
Tantikeye (530.2.). 
 
Fik aşağı 
Fik yukarı 
Fika fika (454.1., 534.11., 550.5.). 
 
Min min minare 
Cin cin cinare 
Cinarenin yaprağı (468.6., 468.6.a., 468.6.b.). 
 

Min min minare 
Çin çin çinare 
Çinarenin toprağı (866.1.). 
 
Min min minare 
Minarenin içinde ganare 
Ganarenin içinde bi ocak (448.6.a.). 

 

dc. Bir, İki ve Dördüncü Mısralarında Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

1. Bir, İki ve Dördüncü Mısralarda Yer Alıp da Mısra Başındaki 

Doldurmaları Aynı Olan Bilmeceler 

Dörtlüğün bütünlüğündeki ses ahengini sağlamak amacıyla kullanılan bu 

kelimelerin örnekleri şunlardır: 

 
İliz iliz izerem 
İlizman’a giderem  
…......................... 
İlizman’a giderem (378.3.). 
 
Zari zari zar midi 
Zar duvardan enmedi  
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…......................... 
Zar kızıni vermedi (181.9.). 

 

2. Bir, İki ve Dördüncü Mısralarda Yer Alıp da Mısra Sonundaki 

Doldurmaları Aynı Olan Bilmeceler 

Bu gruba giren doldurma kelimeler ise mısra sonlarında redife dayalı bir ses 

benzerliği oluşturmak amacıyla kullanılırlar: 

Erten keter ellezi  
Akşam keler ellezi 
…......................... 
Tükme diker ellezi (211.1.c.) [Erten keter ellezi / Akşam kelir ellezi / 

… / Tüyme tiger ellezi (211.1.ç.), Erten keter ellezi / Akşam keller ellezi / … / Tükme 
tüyer ellezi (211.1.d.)]. 

 

3. Bir, İki ve Dördüncü Mısralarda Yer Alıp da Mısra Sonundaki 

Doldurmaları Farklı Olan Bilmeceler 

Bazıları kafiye yapmak için kullanılan bu kelimelerin bazıları sadece ses tekrarı 

için bilmecelerde yer almıştır. Bu grupla ilgili örnekler ise şunlardır: 

 

Bir küçücük fitina 
Ben onu tutina  
…......................... 
Yan yaşina çitina (172.6.ç.). 
 
Dağdan gelir tatarina 
Ben onu tutarina 
…......................... 
Gıstırına gıstırına (172.6.c., 182.7.a.). 
 
Dağdan gelir varize 
Ayakları zarize 
…......................... 
Gözleri dombolize (223.5., 223.5.a.). 
 
İki duyak 
Dört tak tak 
…............. 
Bir sallak (208.3.h.). 
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4. Bir, İki ve Dördüncü Mısralarının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler 

Bulunan Bilmeceler 

Biber, gergef ve tütün cevaplarına sahip olan bilmecemizde sıklıkla örneğini 

gördüğümüz “Çat çatan ağacı” veya benzeri bir ifadeyle başlayan doldurma kelimeler bu 

grubun en kalabalık kısmını oluşturur. Daha çok dörtlüğü tamamlamak amacıyla kullanılan 

bu kelimelerin kullanıldığı yerleri şöyle belirledik: 

 
Ayakları takarak 
Dudakları makarak 
…......................... 
Makarak makarak (223.2.a.). 
 
Çam çatan ağacı 
Çam patan ağacı 
…......................... 
Kılaptan ağacı (522.1.l.). 
 
Çat çat agaci 
Pat pat agaci 
…................... 
Klabodan agaci (53.8.ç.). 
 
Çat çat ağacı 
Çat batan ağacı 
….................... 
Gülabdan ağacı (522.1.d.). 
 
Çat çat ağacı 
Çata batan ağacı 
…...................... 
Alabadan ağacı (522.1.ç.). 
Çat çat ağacı 
Çata batan ağacı 
…...................... 
Kılaptan ağacı (522.1.c.). 
 
Çat çat ağacı 
Çata batan ağacı 
…..................... 
Kılaptan ağacı (522.1.c.) 
 
Çat çatan ağacı 
Çata patan ağacı  
…..................... 
Gılabdan ağacı (522.1.) [Çat çatan ağacı / Çata patan ağacı / … / 

Gılabdan ağacı (522.1.a.), Çat çatan ağacı / Çata patan ağacı / … / Glıbıdan ağacı 
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(522.1.b.), Çat çatan ağacı / Çut badem ağacı / … / Gılabdan ağacı (550.2.b.), Çat çatan 
ağacı / Pat patan ağacı /… Kılaptan ağacı (522.1.f.) [Çat çatan ağzı / Pat patan ağzı /… / 
Kılaptan ağzı (522.1.f.)]. 

 
Çat çatan agacı 
Pat patan agacı 
…................... 
Kılafatan agacı (550.2.a.). 
 
 
Çat çatan ağaç 
Pıt pıtan ağaç 
…................. 
Gılabdan ağaç (544.7.). 
 
Çat patan ağacı 
Çata patan ağacı 
…..................... 
Kılaptan ağacı (522.1.ı.). 
 
Çata çata Naci 
Pat patanaci 
…................... 
Gılabdan ağacı (522.1.m.). 
 
Çıt çıdan ağacı 
Çiçe badan ağacı 
…...................... 
Gilabdan ağacı (522.1.j.) 
 
Çıt çıtan ağacı 
Çıta budan ağacı 
…..................... 
Trabzan ağacı (550.2.). 
 
Çıt çıtan ağacı 
Çıtı pıtan ağacı 
….................... 
Kavalyan ağacı (550.2.c.) 
 
Çıt çıtan ağacı 
Pıt pıtan ağacı 
….................... 
Çıtan ağacı (53.8.a.). 
 
Çıt çıtan ağacı 
Pıt pıtan ağacı 
…................... 
Kılabadan ağacı (522.1.i.). 
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Çıt çıtan ağacı 
Pıt pıtan ağacı  
…................... 
Palaputan ağacı (53.8.b.). 
 
Çıt çıtan ağacı  
Pıt pıtan ağacı  
…................... 
Kalabadan ağacı (378.1.). 
 
Çil çanak çilmen çanak 
Çil otura çil varak 
….......................... 
Müşebbekti müşebbek (228.4.). 
 
Hop hopi çiçek 
Top topi çiçek 
…...................... 
Bir bozi çiçek (55.5.). 
 
Pat patan ağacı 
Çat patan ağacı 
….................... 
Trabzan ağacı (512.6.). 

 

dç. Bir, Üç ve Dördüncü Mısralarında Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

1. Bir, Üç ve Dördüncü Mısralarının Başında Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

Bu kelimeler de sonda yer alanların hepsinde olduğu gibi redife dayalı ses 

benzerliği oluşturmak amacıyla kullanılırlar: 

 

Dar dar bu kadar 
…..................... 
Şıllıya şu kadar  
Şıldırkacı bu kadar (530.3.). 
 
Tannı bu kadar  
…..................... 
Şibilli bu kadar 
Şımbırdağı bu kadar (931.1.). 
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2. Bir, Üç ve Dördüncü Mısralarda Yer Alıp da Mısra Sonundaki 

Doldurmaları Farklı Olan Bilmeceler 

Tek örneği olan bu grupta da kelimeler farklı olsa da ses ahengi oluşturmak başlıca 

amaçtır: 

 

Karşıdan har hara  
…......................... 
Ayakları pisa pisa 
Kanı tumbalisa (203.10.). 

 

3. Bir, Üç ve Dördüncü Mısralarının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler 

Bulunan Bilmeceler 

Hem cevap olan kelimeyi karşılamak hem de ses benzerliği yapmak amacıyla 

kullanılan bu kelime grubunun tek örneği şudur: 

 

Fildirini fizini 
….................... 
Çekicini patini  
Mamigini hapini (40.1., 72.10.) [Fildirini fizini / ... / Çekicini patini / 

Maharını kopiki (72.10.a.), Fildirini fizini / … / Çekicini konini / Hopinini hopinini 
(72.10.b.)]. 

 

dd. Bir ve Üçüncü Mısralarında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

1. Bir ve Üçüncü Mısralarda Yer Alıp da Mısra Başındaki Doldurmaları Aynı 

Olan Bilmeceler 

Ses tekrarına dayalı ahenk oluşturmak amacıyla kullanılan bu kelimelerin bir örneği 

vardır: 

 

Çevringeç çevringeç  
…........................... 
Çevringeci açınca (317.2.). 
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2. Bir ve Üçüncü Mısralarının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler 

Bulunan Bilmeceler 

Birinde ses ahengi oluşturmak, birinde ise cevap olan kelimeyi ifade etmek için 

kullanılmıştır: 

 

Him himi turna 
…...................... 
Kem keğen binen (154.5.). 
 
Kem kemi turna 
…....................... 
Süm sümü turna (166.1.) [Gem gemi turna / … / Süm sümü turna 

(166.1.a.), Sek seki bir sekizi bir / … / Dok doku bir dokuzu bir (116.5.). 
 

 

de. Bir ve Dördüncü Mısralarında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Dörtlüğü tamamlamak için kullanılan bu kelimelerin örnekleri fazla değildir. 

Çalışmamızda yer alanlar ise şunlardır: 

 
Çat çatan ağacı  
….................. 
…................... 
Kılaptan ağacı (522.1.ğ.). 
 
Pıt pıtan ağacı 
…................... 
….................... 
Kılabudan ağacı (53.8.). 

 

df. İki ve Üçüncü Mısralarında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

1. İki ve Üçüncü Mısralarda Yer Alıp da Mısra Başındaki Doldurmaları Aynı 

Olan Bilmeceler 

Mısraların başında kelime tekrarıyla oluşan bir uyum elde etmek amacıyla 

kullanılan bu grubun tek örneğini tespit edebildik: 

 

Şim botlu çiçek  
Şim kara kaşlı (117.4.). 
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2. İki ve Üçüncü Mısralarının Değişik Yerlerinde Doldurma Kelimeler 

Bulunan Bilmeceler 

Bu gruptakilerin çoğunluğu da doğrudan cevap olan kelimeyi karşılamak amacıyla 

kullanılmışlardır. Bunların tezimizde yer alan örneklerini şöyle sıralayabiliriz: 

 

İçi dolu zıbı taş 
Dolana dolana zıp çıktı (761.1.). 
 
İçine tinton koyarlar 
Ağlama tintonum ağlama (489.1., 495.2.b., 495.2.c., 495.2.h., 

496.1.a., 496.1.c., 497.1., 497.1.a., 499.2.e., 499.2.f., 499.2.i., 502.1.b., 502.1.e., 502.1.f.) 
[İçine tinton koyarlar / Ağlama tinton ağlama (497.1.)]. 

 
İçine dandini koyarlar 
Ağlama dandinim ağlama (495.1.e., 499.2.ğ., 502.1.ç.). 
 
İçine dındını goyarlar 
Ağlama dındınım ağlama (495.1.d., 499.2.g., 502.1.c.). 
 
İçine dindon koyarlar 
Ağlama dindonum ağlama (495.2.ç.). 
 
İçine tıntın koyarlar 
Ağlama tıntınım ağlama (495.2.f.). 
 
İçine tintin koyalar 
Ağlama tintinim ağlama (495.2.ğ., 499.2.ı.). 

 

e. Dörtlüğün Tüm Mısralarında Doldurma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

ea. Dörtlüğün Tamamı Doldurma Kelimelerden Oluşan Bilmeceler 

Yukarıda da belirtildiği gibi bunlar daha çok cevap olan kelimenin çıkardığı sesleri 

vermek yoluyla cevabın bulunması için kullanılan kelimelerdir. Yani bu kelimeler bir çeşit 

ipucu olarak kullanılmışlardır. Tezimizde yer alan bu örnekler aşağıdadır: 

 

Batmura mudarsa 
Battuma hakeza 
Fatlan fiş 
Fatlan fiş (395.3.). 
 
Ekgedir ekge 
Bükgedir bükge 
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Engilli mengilli 
Endekge dükge (395.4.). 
 
Felem lula 
Felem lala 
Felem tak tak  
Felem çula (550.4.). 
 
Şıkka da şık şık 
Şıkka da şık şık 
Engele fiş fiş 
Engele fiş fiş (395.7.) [Şıkka da şık şık / Şıkkadacık / Engele fış fış / 

Engele fış (395.7.a.)]. 
 
Şukka da şukka 
Bukka da bukka 
Mantıka tıka 
Mantıka tıkka (395.8.a.). 
 
Şukka da şukka 
Mukka da mukka 
Enzili menzili 
Men daka dakka (395.8.b.). 
 
Tıran takış 
Tıran takış 
Vela hine 
Vela hine (395.9.). 

 

eb. Dörtlüğün Tamamına Yakını Doldurma Kelimelerden Oluşan Bilmeceler 

Yine bu grupta da cevap olan şeyin çıkardığı sesler veya bizzat o şeyi karşılayan 

kelimeler dörtlüğün büyük bir çoğunluğuna yayılmış durumdadır. Bunları ve kullanıldığı 

dörtlükleri aşağıya alıyoruz: 

 

Ağzı nah böyle 
Gözü var findilli 
Fırka da fiske 
Fırka da fiske (418.1.). 
 
Ağzı var biho 
Deliği var çizo 
Zartala zirto 
Zartala zirto (418.2.). 
 
Ağzı var haha 
Karnı var maha 



 150

Zartala zırto 
Zartıla zırto (64.1.). 
 
Ağzı var hiho 
Gözleri var zizo 
Zarta da zizo 
Zarta da zizo (399.1.). 
 
 
Anayın hallapası 
Babayın sallapası 
Lank girer 
Lank çıkar (395.2.). 
 
Antirili mirili 
Kavali kirili 
Koz içi mimili 
Kıya kıya hapili (72.10.ç.). 
 
Ark sıra lik lik 
Akramaz lik lik 
Su sıra lik lik 
Susamaz lik lik (307.2.). 
 
Bir şukka 
Bir mukka 
Şukka da şukka 
Mukka da mukka (717.2.). 
 
Filorini fizini 
Kilorini kozini 
Çek içini hapini 
Mamak ile tokini (70.1., 77.3.). 
 
İnili pinili 
Koz içi indili 
Çekicini pantilli 
Mamişili kokili (40.1.a., 72.10.c.). 
 
Lengir lengir lengirey 
Lengir senin nengirey 
İçindeki fingirfik 
Kertik senin nengirey (395.6.). 
 
Şu kadar fırkaç 
Bu kadar fırkaç 
Külleme fırkaç 
Fırkaç da fırkaç (512.7.). 
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Şu kadar fırkaç 
Bu kadar fırkaç 
Külleme fırkaç 
Fırkaçta fırkaç (512.7.a.). 
 
Şu kadar şukka 
Bu kadar bukka 
Men daka duka 
Men daka duka (395.8.) 
 
Şukga da şukga 
Bukga da bukga 
Ezmeyle büzmeyle 
Endekge dukga (395.8.c.). 
 
Taka tak tak 
Lime lim lim 
Lime lu ha 
Yine tak tak (292.1.). 
 
Tıran takış 
Tıran takış 
Vela hine 
Vela nakış (717.3.). 
 
Uzun minno 
Deliği minno 
Çırtıda minno 
Çırtıda minno (345.2.). 

 

ec. Dörtlüğün Tüm Mısralarının Başında Bulunup da Doldurmaları Aynı 

Olan Bilmeceler 

Bu gruptaki kelimeler de kelime tekrarına dayalı ses benzerliği oluşturmak, 

dörtlüğü tamamlamak ya da cevap olan kelimeyi ifade etmek amacıyla kullanılmış olup 

tezimizdeki örnekleri şunlardır: 

 

İlim iliksiz 
İlim kemiksiz 
İlim dağ aşar 
İlim bağ aşar (154.7.g.). 
 
İlle ille ilesi 
İlle hanım düymesi 
İlle hoşdur yemesi 
İlle güçdür bilmesi (73.4.). 
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İllem illem ilmesi 
İllem kadın düğmesi 
İllem hoştur yemesi 
İllem güçtür bilmesi (87.6.). 
 
Kılte kıltısiz 
Kılte gemiksiz 
Kılte dağ aşar 
Kılte bağ aşar (180.2.). 
 
Kıt kıtım derede 
Kıt kıtım tepede 
Kıt kıtım kemiksiz 
Kıt kıtım sümüksüz (174.6.) [Gıt gıtım derede / Gıt gıtım tepede / Gıt 

gıtım gemiksiz / Gıt gıtım sümüksüz (174.6.a.)]. 
 
Lili dağlarda 
Lili bağlarda 
Lili kemiksiz 
Lili iliksiz (154.7.). 
 
Lum lum dag aşa 
Lum lum bag aşa 
Lum lum iliksız 
Lum lum cemiksıs (154.7.ı.). 
 
Mori mori bacaklı 
Mori diren bacaklı 
Mori güvem gözlü 
Mori törpü yüzlü (200.3.). 
 
Moru mor mor bacahlı 
Moru diren bacahlı 
Moru gövem gözlü 
Moru törpü yüzlü (200.3.a.). 
 
Mari marem bacaklı 
Mari direm bacaklı 
Mari törpü yüzlü 
Mari divan gözlü (200.3.b.). 
 
Ma ma bakışlı 
Ma diren bacaklı 
Ma törpü yüzlü 
Ma güvem gözlü (200.3.c.). 
 
Şım şım ağacı 
Şım boy ağacı 
Şım kara kaşlı 
Şım ayna başlı (117.4.d.). 
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Vıy vıyıldar 
Vıy sızıldar 
Vıy iliksiz 
Vıy sümüksüz (183.7.). 
 
Zar efendi zarlandı 
Zar duvara tırmandı 
Zar efendi gelmeden 
Zar duvardan inmedi (510.1.f.) [Zar zara yapuşır / Zar duvara yapuşır 

/Zar efendi gelmeden / Zar duvardan kopmas (510.1.ğ.)]. 
 
Zillim derede 
Zillim tepede 
Zillim iliksiz 
Zillim kemiksiz (154.7.a.). 

 

eç. Dörtlüğün Tüm Mısralarının Sonunda Doldurma Kelimeler Bulunan 

Bilmeceler 

Genellikle kafiye oluşturmak ve dörtlüğü tamamlamak için kullanılan bu 

kelimelerin çalışmamızda yer alan örnekleri fazla değildir. 

 

Alt lebbiciğim 
Üst lebbiciğim 
Senin çilliğin 
Benim bildiğim (430.1.). 
 
Alt loppiğim 
Üst loppiğim 
Senin hilliğin 
Benim pıllığım (428.4.). 

 

ed. Dörtlüğün Tüm Mısralarının Sonunda Bulunup da Doldurmaları Aynı 

Olan Bilmeceler 

Bu tür doldurma kelimelerin hepsi cevap olan kelimeyi karşılamak için 

kullanılmışlardır. Bu arada bir ses benzerliğinin oluştuğu da inkâr edilemez. Bu kelimeler 

ve onların geçtiği dörtlükleri aşağıya alıyoruz: 

 

Akşam gelir leylim 
Sabah gelir leylim 
Çayır çeker leylim 
Dolu döker leylim (211.1.) [Akşam gelir leylim / Sabah gider leylim / 

Çayır çeker leylim / Dolu döker leylim (211.1.a.)]. 
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Dağdan gelir tin tin 
Taştan gelir tin tin 
Hay kemiksiz tin tin 
Uçacaksın tin tin (154.2.). 
 
Derede lıngo 
Tepede lıngo 
İliçsiz lıngo 
Çemiçsiz lıngo (180.1.). 
 
Derede lin lin  
Tepede lin lin 
Etsiz lin lin 
Kemiksiz lin lin (154.7.b.) [Dere lin lin / Depe lin lin / Kemsiz lin lin / 

İliksiz lin lin (154.7.c.)]. 
 
Derede lünk lünk 
Tepede lünk lünk 
İliksiz lünk lünk 
Kemiksiz lünk lünk (183.4.). 
 
Dağda vın vın 
Gölde vın vın 
Kemiksiz vın vın 
Sümüksüz vın vın (183.4.a.). 
 
Derede tin tin 
Tepede tin tin  
İliksiz tin tin 
Kemiksiz tin tin (154.7.ç.). 
 
Derede tin ton 
Tepede tin ton 
Kemiksiz tin ton 
Sümüksüz tin ton (154.7.d.). 
 
Kemiksi lik lik 
Sümüksü lik lik 
Derede lik lik 
Tepede lik lik (154.7.i.).  

 

ee. Dörtlüğün Tüm Mısralarının Sonunda Bulunup da Doldurmaları Farklı 

Olan Bilmeceler 

Burada da kelimeler farklı olsa da kendi aralarında bir ses ahengi oluşturdukları ve 

dörtlüğün bütünlüğünü sağladıkları görülmektedir. Bu gruba giren örnekleri ise şöyle 

sıralayabiliriz: 
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Dağdan gelir atiylen 
Ah ben onu tuteylen  
Daracağına aseylen 
Yâr pestine gireylen (172.4.). 
 
Dağdan gelir tatarina 
Ben onu dutarina 
Ayagları yasa yasa 
Gendini dutarina (217.4.d.). 
 
Dağdan gelir ateyne 
Ah ben onu tuteyne 
Sar ağaçlara sareyle 
Yan pestilen kireyle (182.6.). 
 

Dağdan gelir tatarina 
Ben onu tutarina 
Ayakları çok katarina 
Gözleri hambarina (146.1.). 
 
Dağdan gelir tatarina 
Ben onu tutarina 
Kulakları yısa yısa 
Gözleri var pompalisa (217.4.b.). 
 
Dağdan gelir tatarina 
Bizler onu tutarina 
Kulakları yisa yisa 
Gözleri var tombolisa (217.4.ç.). 
 
Dağlarda tatarina 
Ben onu tutarina 
Ayaklar yısa yısa 
Gözler de tombalisa (199.3.). 
 
Dört dak dak  
İki bak bak  
İki dingi 
Bir fingi (208.3.b.). 
 
Dört tak tak 
İki bak bak 
İki dindan 
Bir zinzan (208.3.a.). 
 
Dört tak tak 
İki bak bak 
İki dinko 
Bir finko (907.1.). 
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Garşıdan gali bi tatarina 
Ban onu tutarina 
Ayagları yısa yısa 
Gözlari tombuli (217.4.f.). 
 
Gelince tatarına 
Ben onu tutarına 
Parmakla sıkarına 
Tırnakla ezerine (172.6.a., 188.7.). 
 
Gelirse tatarina 
Ben onu turatina 
Kıskaçla kısarina 
Ezgeçle ezerina (172.6.). 
 
Dört takı takı 
İki bakı bakı 
İki dinki dinki 
Bir finki finki (196.1., 196.1.a.) [Dört takı takı / İki bakı bakı / İki 

dingi dingi / Bir fingi fingi (196.1.b.)]. 
 
İki dik dik  
Dört bak bak 
Dört tak tak  
Bir sallangıç (196.1.g.). 
 
İki dik dik 
Dört tak tak 
İki bak bak 
Bir sallak (196.1.ğ.). 
 
İki diki diki 
İki bakı bakı 
Dört takı takı 
Bi lingi lingi (196.1.e.). 
 
İki şimşik 
İki dimdik 
Dört punpik 
Bir pinpik (208.3.e.). 
 
İki tiki tiki 
İki baka baka 
Dört taka taka 
Bi salamura (196.1.f.). 
 
Tağdan gelir tatarina 
Men oni tutarina 
Gıshancile gıstırina 
Mıshancile mısdirina (172.6.b.). 
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Yapılan açıklamalardan ve verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere doldurma 

kelimeler bilmecelerde oldukça önemli bir yere sahiptirler. İster kafiye, ister ses benzerliği 

veya dörtlük, vb. oluşturmak için ya da doğrudan cevap olacak kelimenin yerine 

kullanılsınlar bilmecenin kelime dünyasını zenginleştirirler. Bu nedenle onlar bilmecelerin 

vazgeçilmez unsurlarından birisidir. 

 

4. Yansıma Kelimeler 

Yansıma kelimeler, birtakım tabiat seslerinin taklit edilmesi yoluyla ortaya 

çıkmışlardır. Bunlara taklidî kelimeler de denilmektedir. Yansıma kelimelerin de 

doldurma kelimeler gibi herhangi bir anlamları yoktur. Bilmecelerimizde doldurma 

kelimeler kadar sık yer almasa da sayıları azımsanmayacak ölçüdedir. 

Bunlar bilmecelerimizde genel olarak cevap olan şeyin çıkardığı sesi ifade etmek 

yoluyla onu tarif etmeye çalışırlar. Örneğin; cevabı tavuk olan bir bilmecemizde onun 

çıkardığı sese yer verilerek tavuk tarif edilmiştir: 

Gık gıdaklarım avluda (218.3.). 

 

Bu kelimeler genellikle cevaba ait olan sesi vermelerine rağmen az da olsa farklı 

bir amaçla kullanılabilirler. Bilmece akışı içerisinde cevap olmayan herhangi bir nesnenin, 

hayvanın, insanın, tabiat şekillerinin, vb.nin seslerini ifade ederler. Örneğin; cevabı rüya 

olan bir bilmecemizde suyun sesi bu yolla verilmiştir: 

Şırıl şırıl sudan geçtim 
Şırıltısını duymadım (318.3.b.). 

 

Genellikle cevap ile ilgili çok önemli ipuçları vererek onların kolaylıkla 

bilinmesine zemin hazırlayan bu kelimelerin tezimizde yer alan çeşitlerini ve kullanım 

yerlerini şu şekilde tespit ettik: 

 

a. Birinci Mısraında Yansıma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Yansıma kelimelerin yer alışı bakımından en kalabalık sayıyı bu grup 

oluşturmaktadır. Amaç, tarif edilen kelimeyle ilgili ipucu vermektir. Çalışmamızda yer 

alan bu kelimeler ve onların geçtiği mısraları aşağıya alıyoruz: 
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Arabalar takır takır (685.1.). 
Bir karı bir koca mırmır eder her gece (90.4.). 
Çaydan geçtim cambul cumbul (318.3.g.). 
Çaydan gelir canbul cunbul (318.3.ğ.). 
Çaydan geçtim combul combul (318.3.f.). 
Çıt çıt eder mıt mıt eder (938.1.). 
Çıt çıt hamam (544.9.l.). 
Çıt çıtı hamam (544.9.k.). 
Çıt çıtlı çini (544.10.)  [Çıt çıtlı gelin (544.10.a.)]. 
Çıt çıtlı hamam (544.9.j.). 
Çıtır pıtır gezersin (197.4.). 
Dağdan gelir harıl harıl (72.5.). 
Dam ardında takur tukur (30.2.). 
Gık gıdaklarım avluda (218.3.). 
Gur gur eder (374.5.). 
Herkes fışlar (288.1.). 
Hışıl hışıl ses verir (26.9.). 
Mışıl “miyaw” dedi (339.1.). 
Pıtır pıtır yürüme (203.13.ğ.). 
Sahsağanlar gaggıldar (499.6.a., 500.1.). [Semendim gaggıldar 

(777.1.)]. 
Sokaklarda paf pufundan kim durur (462.3.). 
Tak tuk eder leylek değil (419.4.). 
Tık tık amam (544.9.ö.). 
Tıkır tıkır yürürsün (197.13.e., 197.13.f.). 
Tıpır tıpır yürürsün (197.13.d.). 
Üüsü var gırh parçadan (201.6.e.). 
Vızı vızı vızlar (145.38.k.). 
Vızıl vızıl vızıldar (183.8.). 
Vızır vızır sesi var (26.13.). 

 

b. İkinci Mısraında Yansıma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Daha çok cevap olan şeyin çıkardığı sesi ifade etmek amacıyla kullanılan bu 

kelimeler, ikinci mısrada az da olsa yer almaktadır: 

 

Çıtır pıtır gezersin (203.13.j.). 
Gıcılar gelir dişi (534.13., a.). 
Güm güm eder (419.3.). 
Meşede gürülder (221.2.). 
Suda şap şap (589.3.). 
Tırak tırak tırak tırak (72.2.a., b.). 
Tilki mırıldar (388.2.). 
Yılan gibi fışılar (57.10.a.) [Yanına vardım fışılar (64.7., 468.4.)]. 
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c. Üçüncü Mısraında Yansıma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Bu grupta da cevapla ilgili ipuçları söz konusu olup çalışmada yer alan örnekler 

şunlardır: 

 

Çıtır pıtır dilleri (571.7.a.). 
Düşerim tırak tırak (72.2.). 
Fıkır fıkır kaynar (374.7.).  
Gazlar gaggıldar (428.13.a., b.). 
İki taruk bir turuk (205.2.). 
Milçek gonsa vızıldar (499.3.). 
Sever kıtır kıtır (404.1.). 
Yeridi şapur şupur (432.1.). 
Yerişi tapur tupur (528.1.). 
 

ç. Dördüncü Mısraında Yansıma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Bu grup kullanımda ise hem ipucu vermek hem de ses ahengi oluşturmak esastır. 

Bu kelimeler  ve çalışmamızdaki mısralarda yer alışı şu şekildedir: 

Ağzı fış fışı (518.1.). 
Ederdi cik cik (160.1.). 
Hırt hırt geviş getirir (423.2.). 
Kım kım kım etti (423.4., 423.4.a., 423.4.b.). 
Rap rap ağzını açar (423.7., 423.7.a.). 
Tıng tıng eder pambıh eker (145.17.). 
Zırıl zırıl ağlıyor (408.1.). 

 

d. Bir ve İkinci Mısralarında Yansıma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

İlk iki mısrada yer alan bu kelimeler de hem cevap olan şeye dair ipuçları vermekte 

hem de ses tekrarına dayalı bir ahenk oluşturmaktadır. Bu kelimeleri ve onların kullanıldığı 

beyitleri aşağıya alıyoruz: 

 

Cambul cumbul çaydan geçtim 
Cambultusu bana değmez (318.3.d.). 

 
Cambul cumbul çaydan geçtim 
Cumbultusu bana değmez (318.3.e.). 
 
Çipil çipil sudan geçtim 
Çipiltisini duymadım (318.3.). 
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Dağda tak tak 
Suda cıp cıp (956.1.c., 956.1.d.) [Dağda tah tah / Suda cıp cıp 

(956.1.ç.), Dağda tah tah / Suda cup cup (1000.1.a.)]. 
 
Dağda tak tak 
Suda şıp şıp (419.1.a., 958.1., 988.1.) [Dağda tak tak / Ovada şıp şıp 

(989.1.)]. 
 
Dağda takılar 
Suda çipiler (957.1., 961.1.) [Dağda takılar / Evde çipiler (959.1.)] 
 
Dağda takıldar 
Suda şapıldar (1000.1.). 
 
Dağda takırtı 
Kalede kütürtü (987.1.). 
 
Dağda takırtı 
Suda şakırtı (956.1.). 
 
Dağda tapılar 
Suda çıpılar (217.3.). 
 
Dağda tapılar 
Suda çipiler (811.1., 957.1.a.) [Dağda tapılar / Suda cipiler 

(956.1.b.)]. 
 
Dam dambıldar 
Su guruldar (431.3.). 
 
Dam dumbuldar 
Su gumbuldar (428.11.a.) [Dam dambıldar / Su guruldar (431.3.)]. 
 
Damda takıltı 
Küpte şıkıltı (1002.1.). 
 
Daş hırıldar 
Su şırıldar (428.11.). 
 
Gara toyug gaggıldar 
Ganadları şaggıldar (500.1.) [Gara toyug gagg eledi / Ganadları şagg 

eledi (545.3.)]. 
 
Karşıdan gördüm şırıl şırıl 
Yanına vardım mırıl mırıl (256.1.). 
 
Suda çipiler 
Gövde tahılar (954.1.). 
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Şapır şupur çay keçdim 
Şapırına batmadım (661.10.). 
 
Şıp şıp üstüne 
Şop şıp üstüne (240.1.). 
 
Şıpıl şıpıl sudan geçtim 
Şıpıltısını duymadım (318.3.ç.). 
 
Şırıl şırıl sudan geçtim 
Şırıltısını duymadım (318.3.b.). 

 

e. Üç ve Dördüncü Mısralarında Yansıma Kelimeler Bulunan Bilmeceler 

Bu mısralarda yer alan yansıma kelimeler de cevaba ait sesleri vererek dinleyicilere 

ipucu sunarlar. Örnek olması açısından aşağıdaki mısraları alıyoruz: 

Pat dedi çat dedi 
Döndü yine çıt dedi (650.1.). 
 
Takır takır konuşurlar 
Tıkır tıkır uçuşurlar (158.54.). 

 

Tüm bu açıklamalardan ve örneklerden hareketle diyebiliriz ki, yansıma kelimeler 

doldurma kelimelerle birlikte bilmecelerin dikkat çekici bir üsluba bürünmelerini 

sağlamışlardır. Bu kelimeler hem cevap olan kelimeye dair ipuçları vermişler hem de 

kulakta hoş bir ses ahengi oluşturmuşlardır. 

 

B.  BİLMECELERİN MUHTEVA YAPISI 

 

Bilmeceler iki ana unsurdan oluşurlar: Soru ve cevap. Bunlardan cevap, bilmecenin 

konusunu belirleyen esas unsurdur. Yani bir bilmecenin cevabı ne ise konusu da odur. 

Bilmecelerin cevapları kesindir, kişiden kişiye değişmezler, genel bir kabulleri vardır. 

Örneğin; 

Çarşıdan alınmaz 

Mendile konulmaz 

Ondan daha tatlı 

Hiçbir şey olmaz (661.4.). 
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Çoğu kişi bu bilmecenin cevabının uyku olduğunu bilir ve genel kabul gören cevap da 

zaten budur. Yumurta ile ilgili olan şu bilmecemize de bir göz atalım: 

Bir küçücük mil taşı 

İçinde beyler aşı 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmezsen kuş olur (243.7.). 

 

Bilmecenin genel kabul gören cevabı yumurtadır, bu nedenle bilmecenin konusu da 

yumurtayla ilgilidir. Bu bilmeceye hiç kimse bal, kuş, çekirdek ya da başka herhangi bir 

cevap veremez veya böyle başka bir cevap verse bile o doğru kabul edilemez. Ancak 

çalışmamızda yer alan bilmeceler dikkatle incelenecek olursa, soru kısmı aynı olan bir 

bilmeceye bazen farklı farklı cevaplar verildiği görülecektir. Bu husus bilmecelerin 

konuları ile ilgili bir problem değildir. Bu konu başka bir bölümde inceleneceği için burada 

üzerinde durulmayacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere konuyu belirleyen cevaptır. Bilmeceleri ise genel 

olarak cevapları bakımından şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: 

A) Cevabı Tek Kelimeden Oluşan Bilmeceler 

B) Cevabı İki Kelimeden Oluşan Bilmeceler 

C) Cevabı Üç Kelimeden Oluşan Bilmeceler 

Ç) Cevabı Dört Kelimeden Oluşan Bilmeceler (Her Mısraı Ayrı Bir Sorudan  

       Oluşan Bilmeceler) 

D) Cevabı Beş Kelimeden Oluşan Bilmeceler 

E) Cevabı Manzum Olan Bilmeceler 

Bu tasnif bilmecelere verilen cevap sayısı ile ilgili olarak yapılmıştır. Bunların her 

biri (bir, iki, üç, dört, beş cevaplılar ve cevabı manzum olanlar) genel olarak tabiat ve 

tabiat olayları, bitkiler ve onların ürünleri, hayvanlar ve onların ürünleri, insan ve insan 

organları, din ve inanç, soyut kavramlar, mekânlar, yiyecekler, içecekler, keyif verici 

maddeler, eşyalar, modern ve teknik konular, ulaşım araçları, madenler ve diğer konuları 

sormaktadır. Yani bilmecelerde kardan tutun da bilime kadar her konuya rastlamak 
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mümkündür. Ancak bunların sayıları arasında farklılıklar vardır. İçlerinde en kalabalık 

grubu eşyalar ile ilgili bilmeceler oluşturmaktadır. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz 

nesne, durum veya kavramlarla ilgili bilmecelerin sayısı elbette ki, diğerlerine göre daha 

fazladır. Soyut kavramlarla ilgili bilmeceler ise daha az bir sayıya sahiptir. Yani bu 

demektir ki, insanımız bilmece konusu olarak daha çok günlük hayatta iç içe olduğu şeyleri 

seçmiştir. 

Bilmecelerin araştırıcılar tarafından yapılan tasniflerinde genellikle konularının 

esas alındığı görülür. Naki Tezel, Şükrü Elçin, Âmil Çelebioğlu-Yusuf Ziya Öksüz, İhan 

Başgöz-Andreas Tietze, Doğan Kaya ve Esma Şimşek bunlardan birkaçıdır. Biz de burada 

tasnifimizi konuyu esas alarak yapacağız. 

Çalışmamızda yer alan bilmecelerin konularını sayıları en fazla olandan en az olana 

doğru şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Eşyalar, hayvanlar, bitkiler, insanlar, diğer konular, tabiat ve tabiat olayları, 

yiyecekler, modern ve teknik konular, din ve inanç, ulaşım araçları, mekânlar, şaşırtıcı ve 

kelime oyununa dayanan konular, içecekler, soyut kavramlar, keyif verici maddeler ve 

madenler. 

Bu konular arasında tek fark sayı değildir, aynı zamanda aralarında eskilik-yenilik 

yani bilmecelerin ortaya çıkış zamanı diyebileceğimiz bir zaman farkı da vardır. Elbette 

biz hangi bilmecenin kesin olarak ilk defa ne zaman ortaya çıktığını ve ne zaman 

yaygınlaşmaya başladığını bilemeyiz, tıpkı hiçbir bilmecenin ilk yaratıcısının bilinmeyip 

onların halkın ortak malı olarak kabul edilmesi gibi. Modern hayata ait olan bir kavram, 

nesne veya durumu soran bilmece ile insanın yaratıldığı günden bugüne kadar ilişki 

içerisinde olduğu kavram, durum veya nesnelerle ilgili bilmecelerin aynı zamanda ortaya 

çıkmadığını, ikincilerinin daha eski olduğunu tahmin edebiliriz. Örneğin; gökyüzünü soran 

bir bilmece ile kozmonot, telgraf veya telefonu soran bir bilmecenin aynı anda ortaya 

çıkması mümkün değildir. Değirmen ve dikiş makinesi ikilisinden oluşumu daha önce 

gerçekleşen tabiî ki, değirmen ile ilgili olan bilmecedir.  
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Bilmecelerimizde evimizin kapısı ve bacasından tutun da sofralarımızın 

vazgeçilmezi olan ekmek ve tuza; imlâ kurallarına hatta kozmonota kadar her konuya 

rastlamak mümkündür. Bilmecelerimizde ele alınan konuları şu şekilde inceleyebiliriz: 

 

1. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla İlgili Konular 

İlkel insanın ilk karşı karşıya kaldığı şey tabiat ve tabiat olaylarıdır. Gök 

cisimlerine, yeryüzü şekilleri ve meteorolojik olaylara akıl erdiremeyen ve bu nedenle 

bunlardan korkan ilk insanlar elbette bu tabiat cisimleri ve olayları ile daima ilişki 

içerisinde olmuşlardır. Böylelikle bunlara kendilerine göre birtakım isimler veren insanlar, 

akılları ve sözleri yettikçe bunları tanımlamış ve bunun sonucunda ortaya çıkan ilk sözlü 

ürünlerin içerisinde tabiat ve tabiat olayları ile ilgili bilmeceler yerini almıştır. 

Nasıl ki, günümüzde eşyalarla içi içe olan insan daha çok onlarla ilgili bilmece 

soruyorsa bir zamanlar da tabiatla ilgili pek çok bilmece sormuştur. Ancak bunların çoğu 

zamanımıza kadar gelemediği için elimizde bu konu ile ilgili çok fazla bilmece 

kalmamıştır. Buna rağmen tabiat konulu bilmecelerde çok çeşitli gök cisimlerinin, yeryüzü 

şekillerinin, tabiat olaylarının ve doğal afetlerin yer aldığını görürüz. Çalışmamızda bu 

konu ile ilgili bilmeceler kendi aralarında gökyüzü, yeryüzü, meteorolojik olaylar ve 

zaman başlıkları altında sınıflandırılmıştır. 

Gökyüzü ile ilgili bilmeceler içerisinde ay, güneş, yıldızlar, vb.; yeryüzü ile ilgili 

bilmecelerde çay, deniz, göl, dalga, yer, yol, vb.; meteorolojik olaylar ile ilgili 

bilmecelerde kar, dolu, sel, şimşek, vb.; zaman ile ilgili bilmecelerde ise kış, mevsimler, 

yılbaşı, vb. konulara rastlamak mümkündür. 

 

2. Bitkiler ve Bitki Ürünleriyle İlgili Konular 

Türkler başlangıçta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan bir toplumdu. Yerleşik 

hayata geçmeleri onların geçim şekillerini de etkileyerek bir tarım toplumuna 

dönüşmelerine zemin hazırlamıştır. Yüzyıllar boyunca tarımla uğraşan ve hâlâ  da 

uğraşmaya devam eden bu insanlar, elbette ki yetiştirdikleri ürünlerle ilgili olarak 

bilmeceler de söylemişlerdir. 
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Bitki konulu bilmeceler de tarafımızdan kendi aralarında tasnif edilmiştir: Ağaçlar, 

sebzeler, meyveler, tahıllar, çiçekler, çeşitli bitkiler, bitki organları ve ürünleri. 

Dünyamızı yaşanılır kılan ağaç türleri içerisinde bilmecelerimize konu olanlar 

ceviz, çam, çınar, söğüt, hurma, vb.leridir. Sebzelerle ilgili olan bilmecelerde sebzelerin 

çeşitliliğinden dolayı konu bolluğu vardır. Burada yer alan sebzelerin hepsi kendi 

sınırlarımız içerisinde yetişmektedir. Bunlar arasında bakla, bamya, biber ve domates başı 

çekmekte olup mantar, lâhana, pancar, vb. gibi pek çok sebze çeşidi de bulunmaktadır.  

Bitkiler içerisinde sayı ve çeşit bakımından en kalabalık olan grup meyveler ile 

ilgili olanlardır. Meyveler içerisinde Türkiye sınırlarında yetişenler olduğu gibi Hindistan 

cevizi gibi sınırlarımız dışında yetişenler de bilmecelere konu olmuştur. Yaz ve kış 

meyvelerinin hemen hemen hepsi bilmecelere konu olmuştur. Ahududu, ayva, badem, 

ceviz, incir, karpuz, kavun, şeftali, vb. bunlardan bazılarıdır. 

Tahıllar grubu içerisinde ise Türklerin yüzyıllar boyunca tarımı ile uğraştığı buğday 

başta olmak üzere arpa, pirinç, mercimek, darı, vb. bitkilerin yer aldığı görülmektedir. 

Çiçeklerden gelincik, gül, karanfil, kasımpatı, nergis, papatya, vb. bilmecelere konu 

olmuş, bahar bayramının habercisi olan nevruz da unutulmamıştır. 

Çeşitli bitki grupları içerisinde yapı itibariyle tam olarak sebze, meyve, tahıl veya 

çiçek özelliği göstermeyen bitkiler ele alınmış olup bağ, ay çiçeği, haşhaş, ısırgan, pamuk, 

sarımsak, semiz otu, yer elması, vb. bunlardan birkaçıdır. 

Bitki organları ve ürünleri içerisinde yer alan konular ise genellikle bitkilerle ilgili 

bilmecelerde yer alan konularla yakından ilgilidir. Asma dalı, asma yaprağı, çam yaprağı, 

pamuk fidanı, vb. burada işlenen bitki organları arasındadır. 

 

3. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleriyle İlgili Konular 

Yukarıda da söylendiği gibi Türklerin ilk geçim kaynağı hayvancılıktır. Yerleşik 

hayata geçtiklerinde her ne kadar tarımla uğraşmaya başlamışlarsa da hayvancılığı da 

bunun yanında devam ettirmişler ve ezelî dostlarını çeşitli edebî ürünlerine olduğu gibi 

bilmecelere de konu etmişlerdir. 
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Hayvanlarla ilgili bilmeceler o kadar çeşitlidir ki bunlar; ağaçkakandan, 

Zümrüdüanka’ya, kertenkeleden yılana, ağustos böceğinden üveze, akrepten ördeğe kadar 

geniş bir yelpaze içerisinde işlenmiş, aynı zamanda bu hayvanların organları ve ürünlerine 

de bilmecelerde yer verilmiştir.  

Bu başlık altında tasnif edilen bilmeceler kendi aralarında konularına göre uçar 

hayvanlar, sürüngenler, böcek ve haşereler, karada yaşayan hayvanlar, suda yaşayan 

hayvanlar ile hayvan organları ve ürünleri başlıkları altında sınıflara ayrılmıştır. 

Uçar hayvanlarla ilgili bilmeceler içerisinde arı ile ilgili olanlar sayı bakımından en 

kalabalık grubu oluşturmaktadır. Arı ve kelebek dışında bu bölüme konu olan hayvanların 

hepsi kuş olup güvercin, karga, keklik, kırlangıç, vb. bunlardan birkaçıdır. Masalların 

efsanevî kuşu Zümrüdüanka da bilmece konuları arasında kendisine yer bulmuştur. 

Böcek ve haşereler başlığı altında toplanan hayvanlar arasında sinek, tahtakurusu, 

üvez, vb. gibi zararlı olanlar olduğu gibi ağustos böceği, ateş böceği ve örümcek herhangi 

bir zararları olmayanlar ve ipekböceği gibi yararlı olan hayvanlar da bulunmaktadır. 

Sürüngenler bu bölümün konu çeşitliliği bakımından en fakir gruplarından olup 

kertenkele, salyangoz, sümüklü böcek, yılan, vb. bu başlık altında işlenen başlıca 

konulardandır. 

Karada yaşayan hayvanlar grubu ise konu bakımından bu bölümün en zengin 

grubudur. Bu grup içerinde yararlı hayvanlardan yırtıcı hayvanlara kadar uzanan geniş bir 

hayvan topluluğu vardır. Yiğidin yoldaşı at, köylünün geçim kaynağı inek, sürülerin 

korkulu rüyası kurt, yüzyılların sadık dostu köpek, iki ezelî düşman fare ve kedi ile daha 

pek çokları bu bölüme konu olmuştur.   

Suda yaşayan hayvanlar bölümünde iki hayvan vardır: Balık ve balina. Bunlardan 

balık ile ilgili olarak sekiz ana bilmece bulunmasına rağmen balina ile ilgili olarak sadece 

bir bilmece bulunmaktadır. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen 

denizde yaşayan hayvan çeşitlerinden yalnızca ikisi ile ilgili bilmecenin bulunması ve 

bunların sayısının az olması esasen halkımızın yaşam tarzı ve beslenme usulü ile yakından 

ilgilidir. Hiçbir zaman deniz toplumu olamayan Türkler, birkaç istisna dışında geçimlerini 

tamamen karaya bağlı bir şekilde ya tarım yaparak ya da hayvan sürüleri besleyerek 
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sürdürmüşlerdir. Bu gruptaki çeşitliliğin azlığı işte bu yaşam tarzından kaynaklanmaktadır. 

Bu da bize bilmecelerin aslında günlük hayat ile ne kadar iç içe olduğunu gösterir. 

Bazı hayvanlar vardır ki, hem karada hem de suda yaşayabilirler. Bu çeşit 

hayvanlardan ikisi olan kurbağa ve ördek bilmecelerimize konu olmuştur. 

Hayvan organları ve ürünleri içerisinde işlenen konular ise genellikle hayvanlar 

bahsinde ele alınan hayvanların organ ve ürünleri ile ilgili olup bunlar arasında arı peteği, 

balı, ciğer, kuyruk, örümcek ağı ve yumurta sayı bakımından diğerlerinden öndedir. 

Burada dikkati çeken bir husus vardır: Bal, ciğer, süt, yumurta, vb. aslında yiyecek ve 

içecek olarak ele alınabilecek ve o bölümlere dahil edilebilecek konulardır. Bu konuların 

burada verilmesi, bu ürünlerin hayvanlardan elde edildiği şekilde kalması insan tarafından 

herhangi bir işleme tâbi tutulmamış olmasıdır. Peynir ve tereyağı gibi yiyecekler de hayvan 

ürünleri olmalarına rağmen bir çok işlemden geçtikleri için yiyecekler bölümüne 

alınmışlardır. 

 

4. İnsanlar ve İnsan Organlarıyla İlgili Konular 

Çevresindeki bir çok şey için bilmece soran insanlar elbette kendileri ile ilgili 

olarak da bilmeceler sormuşlardır. İnsanlar ile ilgili bilmecelerde çeşitli insanlardan ve 

insan gruplarından, organlara ve mesleklere kadar her türlü konuya rastlamak mümkündür. 

İnsan grupları ile ilgili olan bilmecelerde cemiyetin hemen hemen her tabakasından  insan 

manzaraları karşımıza çıkar. Anne, baba, çocuk, cenaze, gelin, vb. burada işlenmiş olan 

konulardan birkaçıdır. Irk ile ilgili bir bilmecemiz ise konu bakımında Arap’a ayrılmıştır. 

İnsan organları içerisinde iç organlara ait olan pek fazla bilmeceye rastlanmazken 

konuların daha çok görünürde olan dış organlarla ilgili olduğu görülmüştür. Bu da bize 

bilmecelerin gözle görülebilen şeylerle daha çok ilgili olduğunu göstermektedir. Bu durum 

aynı zamanda soyut kavramlar ile ilgili olan bilmecelerinin azlığının sebebini de 

açıklamaktadır. Ayak, diş, dudak, kirpik, kulak, sakal, tırnak, vb. bu bölüme konu olan 

organlar arasındadır. 

Meslekler insanlar tarafından icra edildiği için insanlarla ilgili bilmeceler içerisine 

dahil edilmiştir. Bu konular arasında asker, berber, öğretmen, vb. bulunduğu gibi uzay 
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çağının mesleğini yapan kozmonot da bulunmaktadır. Ayrıca yaptıkları her ne kadar kötü 

ve zararlı olsa da hırsız, haydut ve dilencinin işleri de meslek olarak değerlendirilerek bu 

gruba eklenmiştir. 

 

5. Din ve İnançla İlgili Konular 

Edebiyat ve din tarih boyunca daima birbiriyle ilişki içerisinde olmuşlardır. 

Dinlerin bazı kural ve özelliklerini konu alan müstakil türlerin (ilahi, nefes, vb.) yanı sıra 

bunların kurallarının herhangi bir şiir veya nesir metninde de işlendiğini görürüz. 

Dörtlüklerden oluşan bilmeceler de bu kural ve özellikleri konu edinen şiirler arasındadır. 

Hatta bazı bilmecelerde doğrudan doğruya bir din kuralı sorulur ki, bunlara fıkhî 

bilmeceler denilmektedir. Bu konu, ilgili bölümde ele alınacağı için burada herhangi bir 

açıklama yapılmayacaktır. Konusu din ve inanç olan bilmecelerimiz ise onlardan tamamen 

farklıdır. 

Bu bölümde yer alan konular Hz. Âdem, namaz, Kur’an-ı Kerim, melek, 

peygamber, şeytan, vb. gibi geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.  

 

6. Soyut Kavramlarla İlgili Konular 

Bilmecelerimiz arasında başta da söylediğimiz gibi soyut kavramları konu 

edinenlerin sayısı azdır. Bunun sebebi ise soyut kavramların bizi somut kavramlar kadar 

meşgul etmemesidir. Bu soyut kavramlar içerisinde ise daima ilişki içerisinde 

bulunduğumuz akıl, fikir, gönül, namus, rüya, vb. kavramlar bilmecelerimize konu 

olmuştur. 

 

7. Mekânlarla İlgili Konular 

Mekânları konu alan bilmeceler içerisinde genel olanlar olduğu gibi özel mekânları 

işleyenler de vardır. Bunlar arasında bahçe, cami, köprü, okul, sinema, vb. genel mekânlar; 

Erciyes, Erzurum, Sultan Ahmet Cami, vb. ise özel mekânlardır. Mekânlar başlığı altında 

yer alan en ilginç konu ise dünyanın yedi harikasından birisi olan Mısır piramitleridir. 
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8. Yiyeceklerle İlgili Konular 

İnsanoğlunun temel ihtiyacı beslenmedir, bu ihtiyaç barınmadan bile önce gelir. 

İhtiyaç bu denli temel olunca yiyecek konusu sadece yemek kitaplarına girmekle kalmıyor, 

destanlara, şiirlere, fıkralara, tekerlemelere ve hatta romanlara kadar giriyor. Elbette bu 

kadar edebî ürünün yanında bu konu bilmeceler arasında da kendisine yer bulmakta 

zorlanmıyor. 

Çalışmamızda yiyeceklerle ilgili bilmeceler kendi aralarında kahvaltılıklar, 

çorbalar, yemekler, tatlılar, çerezler, baharatlar, çeşitli yiyecekler ve yemeklik malzemeler 

başlıkları altında sınıflandırılmıştır.  

Kahvaltılıklar deleme, kurut, tereyağı ve zeytinden oluşurken çorbalar mercimek, 

paça ve tarhanadan ibarettir. Yemeklerden Kırım’ın çiğböreği, Azerbaycan’ın feselisi başı 

çekerken kömbe, pilâv, şiş kebabı, vb. de burada işlenen konular arasındadır. Baklava, 

dondurma, helva, kadayıf, lokum ve şekerleme tatlılar grubunda yer alan diğer konulardır. 

Çerezlerden sadece çekirdek, baharatlardan ise karabiber, sumak ve tuz bilmecelere konu 

olmuştur. Çeşitli yiyecekler ve yemeklik malzemeler grubunda yer alan konu başlıları ise 

ekmek, hamur, kaymak, nişasta, susam, yağ, yoğurt ve yufkadır. 

 

9. İçeceklerle İlgili Konular 

Yemek gibi içmek de en tabiî ihtiyaçlardandır. Vücudunun üçte ikisi sudan oluşan 

insan, su içmeden en fazla üç gün yaşayabilmektedir. Tarımda da oldukça önemli 

olduğundan toplumlar geçinebilmek için tarih boyunca su kaynakları bakımından zengin 

olan bölgeleri tercih etmiştir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de su kaynakları önemini 

korumaktadır. Bereket kaynağı ve oldukça hayatî olan bu ihtiyaç sadece günlük hayatta 

kalmamış edebî metinlere de ve dolayısıyla bilmecelere de girmiştir. Çalışmamızda yer 

alan içeceklerin hepsi alkolsüz olup bunlar arasında insanoğlunun ilk yiyeceği olan ve 

içildiği için içecekler kısmında değerlendirilen ana sütü ilk sırayı alır. Tiryakilerin dostu 

çay ve kahve, kış içecekleri kuşburnu ve salep ile içeceklerin baş tacı olan su da 

bilmecelerimize konu oluşturmuştur. 
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10. Keyif Verici Maddelerle İlgili Konular 

Bilmecenin geniş konu dünyası keyif ehillerini de düşünmüş ve konuları arasında 

sigardan tutun da nargileye kadar her çeşit keyif verici maddeye de yer ayırmıştır. 

Metinlerde bu ürünlerin tarifinin yapılmasının yanında zararlı oldukları da gündeme 

getirilmiştir. Bunda amaç bu maddelerin insanlara verdiği zararı onların edebî ürünleriyle 

kendilerine anlatmaktır. Bu bölümde sigara dumanı, sigara kâğıdı ve tütün işlenmiş olan 

diğer konulardır. 

 

11. Eşyalarla İlgili Konular 

Günlük hayatımızda en çok karşı karşıya kaldığımız ve kullandığımız şeyler eşyalar 

olduğu için yukarıda da değinildiği gibi eşyalar ile ilgili olan bilmecelerin sayısı 

diğerlerine göre oldukça fazladır. Bunlar arasında asansör, telgraf, telefon gibi modern 

eşyalara rastlandığı gibi ip eğirmede kullanılan iğ, tarla sürmede kullanılan pulluk, ekmek 

pişirmede kullanılan tandır veya buğday öğütmede kullanılan değirmen gibi yüzyıllardır 

kullanılan eşya ve aletlere de rastlamak mümkündür. 

Eşyalarla ilgili bilmeceler başta da söylendiği gibi çalışmamamızda sayı 

bakımından en kalabalık grubu oluşturmaktadır. Bu bölümde yer alan bilmeceler ev ve 

evin bölümleri, mutfak eşyaları, kazıcı ve kesici aletler, çiftçilikte kullanılan eşyalar, 

aydınlanmada kullanılan eşyalar, ısınmada kullanılan eşyalar, giyim ve süs eşyaları, 

silâhlar, müzik aletleri, oyun ve oyuncaklar ile ilgili eşyalar ve çeşitli eşyalar olmak üzere 

alt başlıklara ayrılarak incelenmiştir. 

İnsanoğlunun beslenmeden sonra gelen ikinci ihtiyacı barınmadır. İnsan, dünya 

üzerinde yaşamın başladığı ilk günden itibaren kendisine barınacak yerler inşa etmiştir. Bu 

sığınaklar zaman içerisinde mağara, çadır, kerpiç ev, vb. olmuştur. Günümüzde bunların 

yerini modern apartman daireleri almıştır. İlkel çağlarda dış dünyanın tehlikelerinden 

kendisini korumak için barınağına sığınan insan, günümüzde stresten kurtulmak  için 

kendisini evine atmaktadır. Bu denli sevilen ve sığınılan bir mekân olan evlerimiz diğer 

edebî ürünlere olduğu gibi bilmecelerimize de konu olmuştur. 

Bu başlık altında yüzyıl öncesinden kalan ev bölümlerinden kafes yer aldığı gibi 

yine günümüzdeki modern şehirlerde pek rastlanmayan kuyu da yer almaktadır. Bunların 
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yanı sıra modern hayatın vazgeçilmezlerinden olan asansör de bu bölümde işlenen konular 

arasındadır. Bunlar dışında ev, helâ, oda, pencere, vb. de bu bölüme konu olmuştur. 

Beslenme ihtiyacının karşılandığı yer mutfak, besin maddelerinin hazırlanmasında 

kullanılanlar ise mutfak eşyalarıdır. Bu eşyalar da her şeyde olduğu gibi günümüze daha da 

modernleşerek gelmiş, eskinin binbir zahmet çekilerek çalıştırılan aletlerinin yerini bir 

düğmesine basılınca çalışan elektronik aletler almıştır. Bilmecelere konu olan mutfak 

eşyalarına baktığımızda bunlardan modern çağa ait olan bir tanesine rastladık: Düdüklü 

tencere. Bunun dışında bu grup içerisinde yer alan bilmecelere konu olan eşyalar bardak, 

elek, kahve değirmeni, kalbur, kürsü, oklava, rende, kaşık, sacayak, tabak, yayık, 

vb.leridir. Bunlardan bazıları eski mutfaklarından da yeni mutfakların vazgeçilmez olan 

eşyalarıdır. Bazıları ise (sacayak, yayık, vb.) geçmişte kalan ve artık kullanılmayan 

eşyalardandır. 

Kazıcı ve kesici aletler insan hayatını kolaylaştıran eşyalardandır. Bunlardan 

bilmecelerimize konu olanlar arasında balta, bel, bıçkı, kürek, makas ve satır 

bulunmaktadır. 

Yukarıda da söylendiği gibi Türkler’de yerleşik hayatla birlikte tarım başlamıştır. 

Geçimlerini sağlamak için önceleri ilkel araç ve gereçler kullanmışlar, zaman ilerledikçe 

her şey gibi bu alet ve eşyalar da modernleşmiştir. Elbette insanlar iç içe oldukları, 

geçimleri için kullanmaları şart olan bu alet ve eşyalarla da ilgili pek çok bilmece 

söylemiştir. Bunlar arasında biçerdöver, değirmen, dink, döğen, pulluk, tırpan, traktör, vb. 

gibi tarımda kullanılan eşyaların yanı sıra nal, semer, vb. gibi hayvanların kullandıkları 

eşyalar da bilmecelere konu olmuştur. 

Elektriğin bulunmasına kadar geçen süre içerisinde insanoğlu dünyasını 

aydınlatabilmek için çok değişik aletlerden yararlanmıştır. Mum, gaz lâmbası ve kandil bu 

eşyalardan birkaçıdır. Bilmecelerimizde bu eşyalar ile birlikte ampul, el feneri ve elektrik 

lâmbası gibi konuların da yer aldığı görülmektedir.  

İnsanların önde gelen ihtiyaçlarından birisinin de barınma olduğu yukarıda 

belirtilmişti. Barınmadan kasıt sığınılacak sıcak bir ortamdır. İnsanlar yüzyıllar boyu 

değişik alet ve eşyalarla ısınmalarını sağlayarak soğuktan korunmuşlardır. İlk çağlardan 
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günümüze kadar gelen ve hâlen Türkiye nüfusunun çoğunun kullandığı odun büyük 

kentlerde yerini kömür, fueloil veya doğal gaz ile çalışan kaloriferlere bırakmıştır. İnsan 

yaşamının bir parçası olan bu eşyalardan bilmecelere konu olanlar arasında körük, odun, 

soba ve kalorifer, vb. yer almaktadır. 

İnsan olmanın gereği, giyinmek ve vücudun mahrem yerlerini kapatmaktır.  

Giyinme aynı  zamanda vücudu dış dünyanın zararlı etkilerinden de korur. İnsanoğlunun 

ilk kıyafeti Havva ile Âdem’in mahrem yerlerini kapatmak amacıyla taktıkları incir 

yapraklarıdır. İlk çağlarda avladıkları hayvan derilerinden kıyafetler yaparak kendilerini 

soğuktan koruyan insanlar, zaman ilerledikçe ve teknik geliştikçe daha modern ve 

kullanışlı kıyafetler üretmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte ise fabrikalar giysi üretiminde 

baş rolü oynamaya başlamıştır. Zaman ilerledikçe kıyafetlerin artık sadece vücudu örtmek 

amacıyla kullanılmaması giyinmeyi bir zevk hâline getirmiş ve bu da günümüzde moda 

denilen çılgınlığı ortaya çıkarmıştır. 

Süs eşyaları ve takılar da kıyafeti tamamlayan unsurlar olup bunların birbirine 

uyumu son derece önemlidir. Bu husus, özellikle kadın giyimi için geçerlidir. 

İnsanoğlunun temel olan bu ihtiyacı da bilmecelerimize konu olmuştur. Kıyafetler arasında 

çamaşır, don, kalpak, kefen, vb. bilmecelere konu olurken ayakkabı ve çarık da işlenmiştir. 

Takılardan beşibiyerde, kolye ve küpe ve yüzük, makyaj malzemelerinden ise kına da bu 

grupta işlenen konular arasındadır. 

Hem korunmada hem saldırıda hem de avlanmada kullanılan silâhları konu olarak 

işleyen bilmecelerimizin sayısı da az değildir. Av amacıyla kullanılan ağ, zararlı 

hayvanları yakalamak için kullanılan tuzak, mert silâhı kılıç, icadıyla mertliğin bozulduğu 

tüfek, vb. bilmecelere konu olan silâhlardandır. 

Tarihî devirler içerisinde ilk insanlarla başlayan toplumların oluşması, gelişmesi ve 

medenileşmesiyle değişip zenginleşen bir sanat vardır ki, o da müziktir. Her toplum 

müzikle iç içe yaşamıştır. Özlem, umut, ayrılık, aşk, tabiat, ülkü, vb. duygu ve düşünceler 

müzikle dile getirilmiştir. Türkler’de müzik aletlerinin atası kopuzdur. Araştırmalarımız 

sırasında maalesef kopuzu konu alan herhangi bir bilmeceye rastlamadık. Bilmecelerimize 
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konu olan müzik aletleri arasında akordiyon, bağlama, kemençe, vb. ilk sırayı alırlar. 

Davul, keman, tulum, vb. müzik aletleri de bu bölümde işlenen konular arasındadır.  

Eğlencenin diğer bir şekli de oyundur. Oyunlardan bazıları vasıtasız oynanırken 

bazılarında vasıtaya yani oyuncağa ihtiyaç vardır. Çocukların ve büyüklerin oyun ve 

eğlence anlayışları farklı olduğu için oynadıkları oyunlar ve kullandıkları oyun eşyaları da 

farklıdır. İşte bunlar arasında bilmecelere konu olanlar: Atlı karınca, balon, dönme dolap, 

iskambil kâğıdı, tavla ve toptur. 

Eşyalar içerisinde en kalabalık grubu günlük hayatta daima kullandığımız, 

sayılarının çokluğu ve çeşitliliğinden dolayı çeşitli eşyalar grubunda değerlendirdiğimiz 

bilmeceler oluşturmaktadır. İşlenen konular içerisinde anahtardan deriye, teraziden 

nazarlığa kadar her türlü eşyaya rastlamak mümkündür. Bunlar insanın günlük hayatında 

daima haşır neşir olduğu ve kullandığı, günlük hayatın vazgeçilmezi olan eşyalardır. Bu 

bölümde dokumada kullanılan eşyalardan tezgâh ve iğ; ev içi eşyalarından iskemle, 

karyola, masa, saat, yatak, vb.; ibadet amacıyla kullanılan eşyalardan seccade ve tesbih ile 

tamir amacıyla kullanılan mala gibi pek çok eşya konu olarak işlenmiştir.  

 

12. Modern ve Teknik Hususiyetlerle İlgili Konular 

Teknoloji geliştikçe insan hayatı daha da kolaylaşmaktadır. Düne kadar doğru 

dürüst çalışmayan daktilonun yerini günümüzde bilgisayar almıştır. Zaman ilerledikçe 

onun da yerini daha modern bir alet alacaktır. Günlük hayatımızdaki her değişiklik sosyal 

yaşantıya dolayısıyla edebiyata da yansır. Bilmecelerimizde de bu değişimi kolayca 

yakalayabiliriz. Örneğin; çalışmamızda yer alan bilmeceler arasında dil inkılâbından önce 

kullandığımız alfabe olan Arap alfabesi ile ilgili olan konuların yanı sıra Latin alfabesi ile 

ilgili olanlar da vardır. Bu da bize bilmecelerin çağı yakalayan ürünler olduğunu gösterir. 

Bu bölümde yer alan bilmeceler konularına göre kendi aralarında imlâ, yazı gereçleri, 

iletişim araçları ve diğer bazı teknik hususiyetler başlıkları altında tasnif edilmiştir. 

İmlâ ile ilgili olan bilmecelerde yukarıda da değindiğimiz gibi Arap alfabesi ve 

Latin alfabesinin bazı özelliklerini konu alanlar bulunmaktadır.  
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Yazı gereçleri içerisinde ise divit, kalem, mürekkep ve pergel bilmecelerimize konu 

olmuştur. Mektup ve modern hayatın kazandırdığı kolaylıklardan olan radyo, telefon, 

telgraf, vb. bilmecelere konu olarak alınan iletişim araçları içerisinde yer almaktadır.  

Modern çağın gereklerinden olan bilgi, ilim, karne, kitap ve yazı da 

bilmecelerimize konu olarak alınmıştır.  

 

13. Ulaşım Araçlarıyla İlgili Konular 

Mesafeleri birbirine bağlayan yalnız iletişim araçları değildir. Ulaşım araçları da 

mesafeleri birbirine bağlayarak sevenleri kavuşturur. Ayrılık ile ilgili binlerce mâni, türkü, 

destan, vb. söyleyen bir milletin edebiyatında bilmeceler, ulaşım araçlarını en başarıyla 

işleyenler arasındadır. 

Bu bölümde bilmecelere konu olan ulaşım araçları kara, deniz ve hava ulaşım 

araçları başlıkları altında incelenmiştir. Kara ulaşım araçları içerisinde eski bir araç olan 

kağnının yanı sıra modern taşıtlardan otomobil, tramvay ve tren de bilmecelere konu 

olmuştur. 

Deniz ulaşım araçları içerisinde yer alan konular arasında gemi, kayık ve yelkenli 

gibi modern vasıtalar olduğu gibi eski ulaşım araçları olan kadırga ve kelek de  

bulunmaktadır. 

Günümüzün en hızlı ve güvenilir araçlarından olan helikopter ve uçak da bu 

bölümde yer alan konular arasında olup hava ulaşım araçları başlığı altında 

değerlendirilmişlerdir. 

 

14. Madenlerle İlgili Konular 

Konum itibariyle mükemmel bir yerde bulunan Türkiye, yer altı kaynakları 

bakımından da oldukça zengindir. Bir zamanlar ataları Juan Juanlar’ın demircisi olarak 

çalışan ve mahsur kaldıkları Ergenekon’dan demir dağı eriterek çıkan Türkler, madenleri 

de bilmece konuları arasında işlemişlerdir. Bu bilmeceleri incelediğimiz zaman günlük 

hayatımızda daha çok yer alan madenlerin işlendiğini görürüz. Bunlardan sayı bakımından 
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en fazla olanı altındır. Bunun dışında bakır, demir ve elması da konu alan bilmecelerimiz 

bulunmaktadır. 

 

15. Şaşırtıcı ve Kelime Oyununa Dayanan Konular 

Bazı bilmecelerimiz vardır ki, bunların cevapları sorunun içinde gizlidir veya bir 

kelime oyununa dayanır. Biz bu tür bilmecelere şaşırtıcı ve kelime oyununa dayanan 

bilmeceler dedik. Şaşırtıcı olması insanın sorulan bilmecenin cevabını ararken asıl cevabın 

sorunun içinde olduğunu fark etmesinden kaynaklanır. Bu konular arasında kelime 

oyununa dayalı olarak sorulan dil, İstanbul, vb. yer alırken cevabı iki ve dört olup 

matematiksel bir hesabı soranlar da vardır. 

 

16. Diğer Konular 

Bilmecelerin işlediği konular arasında herhangi bir sınıfa girmeyen bazı nesne, 

kavram ve durumlar çalışmamızda diğer bilmeceler olarak değerlendirilmiştir. Bunlarda 

ad, aşk, ayrılık, buz, cam, dayak, duman, ecel, ışık, kardan adam, kızın babasını emzirmesi, 

köy adı, ömür, sabun, sıtma, süt sağma, yalan, uyuz, vb. gibi çeşitli konular işlenmiştir. 

Cevap sayısı birden fazla olan bilmecelerde (iki, üç, dört, beş) konu bakımından 

tasnif, aşağı yukarı tek cevaplılarla aynı olup bunların tek farkı bazı başlıkların birlikte ele 

alınmış olmasıdır (Gökyüzü ve Yeryüzü, Gökyüzü ve Meteorolojik Olaylar gibi). Bunlarda  

iki, üç, dört veya beş nesne, kavram, durum, vb. bir arada sorulur. Örneğin; iki cevaplı 

bilmecelerin tabiat ve tabiat olayları bahsinde ay ve güneş, ay ve yıldızlar, gök ve yıldızlar, 

vb.leri birlikte ele alınarak incelenmiştir. Genel olarak baktığımız zaman tek cevaplı 

bilmeceler ile birden fazla cevaplı bilmeceler arasında konu bakımından bir fark 

olmadığını görürüz. Ayrıca tek cevap için sorulan bir bilmece bazen hiçbir değişiklik 

yapılmadan birden fazla cevap için de sorulmaktadır. Bu husus başka bir konu (soru 

kalıplaşması)nun sınırları içerisine girdiği için burada ele alınmayacak yeri geldiğinde 

detaylı olarak incelenecektir. 

Birden fazla cevaplı bilmecelerde birbirleriyle ilgili olan konular bir arada yer 

aldığı gibi birbiriyle ilgisiz konular da yer almaktadır. Örneğin; ekmek ve fırın (747.1.) 

arasında bir ilgi vardır; ama tuz ile Cebrail (789.1.) arasında herhangi bir ilgi söz konusu 
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değildir. Bu nedenle cevabı birden fazla kelimeden oluşan bilmecelerde tek cevaplıların 

konu başlılarına ek olarak Aralarında Herhangi Bir Sebepten Dolayı Bir İlgi Bulunan 

Nesne, Eşya, Hayvan, Bitki, İnsan  ve Durumlar ile Birbiriyle İlgisiz Olan Nesne, 

Eşya, Hayvan, Bitki, İnsan  ve Durumlarla İlgili Bilmeceler başlıklarını da ekledik. 

Bunlara örnek  olmak üzere üç cevaplı bilmecelerimizden aldığımız ilkinin cevabı gök, ay, 

güneş; ikincisinin cevabı ise mezar, sabun, süt olan bilmeceleri veriyoruz: 

Hürü hürünü dindirir 

Hürü perini dindirir 

Ağacın üç armudu var 

Biri birini dindirir (792.1.). 

 

Hey han gördüm han gördüm 

Yerden yapma dam gördüm 

Köpük kusan taş gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm (877.1.). 

 

Bu grup içerisinde en özgün olanları, cevabı dört kelimeden oluşan bilmecelerdir. 

Bunların özgün tarafı ise, bilmecenin her bir mısraında ayrı bir soru sorulması ve her 

mısraın cevabının ayrı olmasıdır. Örneğin; 

Suya düşer ıslanmaz 

Damdan düşer kırılmaz 

At üstünde seslenmez 

Yere düşer paslanmaz (974.1.). 

Bilmecenin birinci mısraı güneşi, ikinci mısraı kâğıdı, üçüncü mısraı ölüyü, dördüncü 

mısraı ise altını sormaktadır. Bu nedenle bu bilmecenin dört ayrı konusu vardır. Ayrıca bir 

cevaplı bilmecelerde tüm dörtlüğe tek cevap verilirken bunlarda her bir mısraa ayrı bir 

cevap verilmiştir. Yani bu bilmecelerde her bir mısra dörtlükten bağımsız olarak tek başına 

bir bilmecedir. Bazı araştırıcıların kitaplarında bu tür bilmecelere sıralı bilmeceler olarak 

da rastlamak mümkündür. Bunlardan Kuzey Kıbrıslı M. Gökçeoğlu Tezler ve Sözler adlı 
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eserinde bu tür bilmeceleri sıralı bilmeceler olarak almış ve bizde 963.1. numarada yer alan 

bilmecenin cevabını şu şekilde vermiştir: 

Dağda takılar: Balta (çapa) 

Suda çipiler: Ördek 

Arşın ayaklı: Tavşan 

Furma bıyıklı: Kedi (Gökçeoğlu, 1988: 185). 

 

Bunlar arasında sayısı en az olanlar cevabı beş kelimeden oluşan bilmecelerdir. 

Bunlar da yine genellikle ya bir cevaplı bir bilmeceye dört cevap, ya da dört cevaplı bir 

bilmeceye bir cevap daha eklenmesiyle ortaya çıkmışlardır. Örneğin; 202.1. ile 912.1. 

numaralı bilmeceler birbirinin aynısıdır, buna rağmen bunlardan ilkinin cevabı inek iken 

ikincisinin cevabı inek, ayakları, memeleri, kulakları, kuyruğudur. Bu duruma başka bir 

örnek ise 985.1. ve 1013.1. numaralı bilmecelerdir. Yine birbirinin aynı olan bu 

bilmecelerden ikincise kurt, balık, kavun, sabun cevaplarının yanında karpuz cevabı da 

eklenmiştir.  

Cevabı manzum olan bilmecelere gelince; aslında bu tür bilmeceler şekil itibariyle 

çalışmamızda yer alan bilmecelerden farklıdırlar. Çalışmamıza konu olan bilmecelerin soru 

kısmı manzum olduğu hâlde cevap kısmı mensurdur ve yukarıda da belirttiğimiz gibi bu 

cevap bir, iki, üç, dört veya beş ayrı konuyu kapsayabilir. Oysa bu tür bilmecelerde 

sorunun manzum olmasının yanında cevap da manzumdur ve bu tür bilmeceler daha çok 

âşık karşılaşmalarında âşıkların birbirlerini sınamak için manzum olarak sordukları 

muammalara benzemektedir. Bunlardan en yaygın olarak bilineninin bir de hikâyesi vardır. 

Konuyu tamamlayacağı düşüncesiyle bu hikâyeyi aşağıya alıyoruz: 

Zamanın birinde eşkıyalar bir düğünü basıp oradakilere bir bilmece sorarlar. Eğer 

bilmece bilinmezse gelini alıp gidecekler, bilinirse serbest bırakacaklardır. Kimsenin 

bilemediği 

Aş ola baş ola 

Bağdat’da bir guş ola 
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Seysen ayah gırh gulah 

Bunu kim bilmiş ola 

 

bilmecesini gelin kayınbabasından aldığı izin ile; 

Bay ola batan ola 

Çöllerde yatan ola 

Seysen ayah gırh gulah 

Ola ki hotan ola 

 

şeklinde çözüme kavuşturarak kendisini eşkıyaların elinden kurtarır (Akalın, 1954: 34). 

Görüleceği üzere bilmecede soru da cevap da manzumdur. Aynı bilmecenin cevabı 

çalışmamızda 438.1. numara ve onun varyantlarında önemli bir farkla yer almaktadır: 

Burada bilmecenin cevap kısmı soru olarak alınmış ve bunun cevabı da pulluk olarak tek 

kelimeyle ifade edilmiştir. 

Hudur mudur 

Âşıhın yolu budur  

Âşıh Allahan seversen 

Derya gaç batman sudur 

 

Ben âşıham artaram 

Gelir ağzını yırtaram 

Sen get çuvalı doldur 

Ben de gelir dartaram (Akalın, 1954: 87). 

bilmecesi ve cevabı da bu konuya örnek teşkil etmektedir. 

Görüldüğü gibi bilmeceler ister tek cevaplı ister birden fazla cevaplı olsun 

çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz, 

içinde barındığımız hatta göremediğimiz ama varlığını hissettiğimiz her nesne, kavram 

veya durumu konu edinebilirler. Konuların bu kadar çeşitli olması, bilmecelerin 
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eğlendirme özelliğinin yanı sıra insanlara bir şeyler öğretme özelliğine sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

C. BİLMECELERDE SÖZ SANATLARI 

 

Bilmecenin tarifini yapan pek çok yabancı araştırıcı, bilmecelerde mecazın 

vazgeçilmez bir kavram olduğunu ileri sürerler. Aristo, Gaston Paris, Taylor ve Sokolov bu 

araştırıcılardandır. Aslında araştırıcıların asıl anlatmak istedikleri bilmecede bir kavramın 

başka bir kavramla veya bir nesnenin başka bir nesne ile tarif edilmesidir. Örneğin; canlı 

bir varlık cansız bir varlıkla ya da tam tersine cansız bir nesne canlı bir varlıkla 

anlatılabilir. 

Bu anlatımlar şüphesiz ki, edebî sanatlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Canlı bir 

varlığın cansız bir varlıkla, cansız bir nesnenin ise canlı bir nesneyle anlatılması ancak 

benzetme yoluyla olur. Güneş veya ay insana; dişler veya yıldızlar kıza benzetilerek tarif 

edilebilir. Bu benzetmelerde her ne kadar bilmecenin yöneltildiği kişiye ipucu vermek esas 

ise de işin içerisinde o kişiyi şaşırtmak da vardır. Çünkü kıza benzetilen bir şeyin yıldız 

veya kaşığa benzetilen bir şeyin ise kulak olduğunu anlamak çok da kolay değildir. 

Bilmecelerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Maranda, bilmecelerde yer alan bu 

benzetme özelliği ile ilgili olarak dört kural belirlemiştir: 1. Özele indirme (specifiation). 

Sözgelimi ağaç insana benzetilirken, bu sefer bazı çeşit ağaçlar kadına benzetilir. 2. 

Genelleştirme (generalization) Kadının ve bir tür ağacın ortak yanı betimlendikten sonra, 

ölüm üzerine bir bilmece yapılır. Bu durumda cinsiyet önemini kaybeder, anlatılan bir 

insanın ölümüdür. 3. Çevirme (inversion) Aralarında benzerlik kurulan nesnelerin 

tamamlayıcıları varsa, onlarla yeni bir bilmece yapılabilir. Sözgelimi kışın yaprağını 

döken ağaçlar kadına benzetiliyorsa, yaprağını dökmeyen ağaçlar da erkeğe benzetilir. 4. 

Ters döndürme (reversal) Ağaçlar insana benzetilir, insan gibi betimlenirse; insanlar da 

ağaç gibi betimlenebilir. Sözgelimi gelin, çınara benzetilir (Şaul, 1974: 82). 

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere edebî sanatlar bilmecelerin vazgeçilmez 

parçalarından birisidir. Onlar âdeta bu yapının bel kemiğini oluştururlar; çünkü tarif edilen 

cevaba ait ipuçları onların yardımıyla verilir. Halkın ortak kültür zevkini ve sanat anlayışı 

yansıtan bilmecelerde sadece benzetmenin değil diğer edebî sanatların da en güzel 

örneklerini buluruz. İpucu veya şaşırtmanın dışında ayrıca şiir şeklinde işlenen bir konunun 

nesirden farklı olması gerekmektedir. Bu farklılık bazen güzel bir benzetme, bazen ilginç 
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bir zıtlık veya abartı, bazen de eski zamanlardan bir hatırlatma yapmakla olur. 

Dörtlüklerden kurulu olan bilmeceler her yönüyle şiir oldukları için onlarda en çok 

rastlanan sanatlar arasında teşbih, teşhis, intak, istiare, tenasüp ve tezat önde gelir. Bunlar 

dışında mübalağa, telmih ve cinas da bilmecelerde yer verilen diğer sanatlardandır. Bu 

bölümde bilmecelerdeki edebî sanatları örnekler verme yoluyla işleyeceğiz. 

 

1. Teşbih 

Bilmecelerimizde benzetme dünyası son derece geniştir. Bunlar arasında en 

özgünleri, cansız varlıkların canlı varlıklara benzetildiği mısralarda görülür. Örneğin; ay 

öpülmemiş bir kıza, güneş bir kuşa, yıldızlar çiçeğe, deniz bostana, tarla yaşlı bir nineye, 

kar pamuğa, kış ise kasım kasım kasılan bir beye benzetilmiştir. 

Öpülmemiş bir kız gördüm (1.6.). 

Bir guşum var reyhanı (4.3.). 

Şeftali badem çiçeği (6.1.). 

Görünüşü bostan gibi (9.5. ). 

Çadırını kurar bey gibi (33.1.). 

 

Çam ağacının yaprağı iğneye, bamyanın başı görünüm itibariyle çiviye, marul 

gelinlik bir kıza, pırasa ise  bir hisara benzer. 

Yaprağı iğne gibi (41.2.). 

Çivi gibi başı var (52.1.). 

Gelinlik bir kız gibi (59.1.).   

Karşıdan baktım hisar (63.2.). 

 

Hindistan cevizi maymuna, limon küçük bir fıçıya, nar bir hanıma, portakal Hintli 

bir ihtiyara, mısırın taneleri inciye, gül ise bir periye benzetilmiştir. 

Maymun suratlı (78.1.). 

Şekli fıçıya bezer (88.3. ). 

Hanım uyandı (90.10.). 

Aslım Hintli ihtiyarım (91.1.). 

Yaşıl taht üstünde oturub peri (108.10.). 
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Arının kendisi atlı, suratı ise işkembe gibidir. 

Karşıdan gelir atlı 

... 

Bir işkembe suratlı (145.37.). 

 

Salyangozun gözleri boynuza, pire karabibere, kaplumbağanın başı ise eriğe 

benzetilmiştir. 

Gözleri boynuz (165.1.). 

Ben bir karabiberim (182.3.). 

Başı benzer eriğe (203.2.). 

 

Kaz yüzmesi itibariyle bir yelken, kurbağa “vırak vırak” şeklinde ses çıkardığı için 

vakvakı bir hatun, yumurta ise mermer bir köşktür. 

Gölde yüzen yelkendir (206.1.). 

Bir vakvakı hatundur (223.5.). 

Mermer köşke benzerim (243.12.). 

 

Dişler yan yana dizilmiş kızlara, el balta sapına, kulak kaşığa, sakal ise ota 

benzetilmiştir. 

Otuz iki gız idik (274.2.). 

Etden sümük balta sapı (276.2.). 

Sapsız memeli kaşık (282.4.). 

Türlü türlü ot biter (285.4.). 

 

Bilmece dünyası baltayı inatçı bir insana, değirmeni göbeğinden yem yiyen bir 

kuşa, traktörü bir oğlağa, lâmbayı bir deliye, çarığı ejdere, tabancayı ise cesur bir insana 

benzetmiştir. 

İnat Ömer (419.3.). 

 

Öyle bir çift kuşum var 

Göbeğinden yem yiye (428.18.). 

 

Bir oğlag almışam men (442.1.). 

Bizim evde deli var (448.5.). 
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Ejderim (461.1.). 

Aslan oğlu Ali var (498.1.). 

 

Anahtar kapıda nöbet tutmasıyla kara bir köpek, ütü şekli itibariyle kızgın bir gemi, 

kalem bir Arap, tren kurbanlık bir kuzu, kayık bir at, buz gümüş bir yüzük, duman bir 

oğlan, uyku küçük ölüm, bebek Allah’tan gelen bir konuk, yıl ise üç yüz altmış beş 

turnadır. 

Kapıda kara bir köpek yatar (387.2.). 

Bir kızgın gemim var (553.1.). 

Urumu Hint’den geldi çıhdı bir Arap (565.2.). 

Kurbanlık kuzu gibi (586.6.). 

Bir atım var Mihriban (589. 1.). 

Ortaya bir gümüş yüzük koydum (616.4.). 

Ordan bir oğlan çıhdı (624.2.). 

Ona derler küçük ölüm (661.9.). 

Hak’tan geldi bir konuk ( 694.1.). 

Üç yüz altmış beş turnanın (897.1.) 

 

Teşbih sanatı bilmecelerde öyle yoğun işlenir ki, bazen dörtlüğün tüm mısralarına 

yayılmış hâlde karşımıza çıkar: 

Güneş gibi yuvarlak  

Ay gibi parlak 

Bekâr gibi bitli 

Şeker gibi tatlı (351.2.). 

 

Örnekte görüleceği üzere helva birinci mısrada güneşe, ikinci mısrada aya, üçüncü mısrada 

bekâra, dördüncü mısrada ise şekere benzetilmiştir. 

 

2. Teşhis ve İntak 

Şiirde insan dışındaki varlıkları insan gibi davrandırmaya teşhis, bu varlıkları 

konuşturmaya ise intak adı verilir. Bilmecelerimizde bazen bir hayvanın, bazen bir 

meyvenin, bazen de bir eşyanın insana ait bir özelliği (yürümek, sürünmek, uyumak, vb.) 
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taşıdığını görürüz. Konuşma ise daha çok sorulan nesne, kavram veya durumun kendi 

kendini tarif etmesi şeklindedir. 

Aya gündüz uyuyup gece kalkmak, güneşe yürümek, çaya dolaşmak, ırmağa ise 

tembel olmak özellikleri verilerek bu varlıklar kişileştirilmiştir. 

Gündüz uyur gece kalkar (1.5.). 

Gece gündüz yol gider (4.9.). 

Dünyaları dolaşar (7.2.). 

Çok tembeldir sen bakma (14. 5.). 

 

Gül entari giyer, bülbül âşık olur, kırlangıç Arapça konuşur, sümüklü böcek yazı 

yazar, tırtıl ise göçebe bir insan gibi çadır kurar. 

Her renk entari giyer (108.1.). 

Âşık olmuş goncasına (148.1). 

Arabiyce aytarlar (155.2.). 

Yazı yazar molla değil (168.2.). 

Çadır kurdum düzlere (185.1.). 

 

Kaplumbağa bir seyyar satıcı edasıyla bakla satar, çekirdek neşe içerisinde güler, 

kafes gizliden gizliye yâri gözler, değirmen durup dinlemeden daima yürür, kibrit kırmızı 

bir cübbe giyer, körük kıvrak bir dansöz tavrıyla göbek atar, çarığın ise şaşıran bir insan 

gibi ağzı bir karış açık kalır. 

Oturmuş bakla satar (203.12.). 

Gündüzler güler (355.1.). 

Yâri gözler (385.1.). 

Gece gündüz yol gider (428.14.). 

Kırmızı cübbesi var (451.1.). 

 

Kız annenden mi öğrendin 

Böyle güzel göbek atmayı (453.2.). 

 

Ağzım açık kalırım (461.1.). 

 

Bir müzik aleti olan defe deriden bir elbise giymek, kemana yalan söylemek, 

tuluma nara atmak, hallaç yayına inlemek, havluya derin bir saygıyla el örmek, tramvaya 
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geveze olmak, dibeğe hata işlemek, pamuğa ise namaz kılmak gibi özellikler verilerek 

teşhis sanatı yapılmıştır.  

Elbisesi deriden (491.3.). 

Yanılmış yalan söylemiş (495.2.). 

Koltuğunda nara atar (501.1.). 

Yatmış iniler (525.1.). 

Elimi öper (527. .). 

Fakat çok gevezedir (585.1.). 

Nane hata işlemiş (745.1.). 

Hem farz hem sünnet (876.1.). 

 

İntak sanatını aslında teşhisten ayrı düşünemeyiz; çünkü konuşma da insana ait bir 

özelliktir. Dolayısıyla intak sanatının olduğu her yerde mutlaka teşhis sanatı da yapılmıştır 

denilebilir. Bakınız 4.14. numaralı bilmecede güneş bize nasıl seslenir: 

Hem yaşatır hem yakarım 

Benden doğar kış bahar yaz 

Ta ezelden beri varım 

Ben olmazsam hayat olmaz (4.14.). 

 

Meyvelerden nar ise kendisini şöyle dile getirir: 

Anne beni ağlatma 

Kanlı yaşım damlatma 

Yakut gibi  diziliyim  

Kandil gibi asılıyım (90.2.). 

 

Günlük hayatın vazgeçilmez eşyalarından olan masa; 

Ayağım var yürüyemem 

Eşyam çoktur sürüyemem 

Her ovada ayaktayım 

Bilsenize ben neyim (541.1.). 

 

sözleriyle kendini tarif edip bilmecenin cevabını sorarken, kalem bilmecenin büyülü 

dünyasından şöyle seslenir: 
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Dilim kurşun veya mürekkep 

Kâğıt üzerinde konuşurum hep 

Bensiz konuşamayanlara şimdi 

Diyorlar iki kulaklı merkep (565.1.). 

 

Elbette üzerinde çalıştığımız bilmecelerde intak sanatının örnekleri bunlarla sınırlı 

değildir. Ancak biz birkaç örnek vermekle yetinip istiare sanatına geçeceğiz. 

  

3. İstiare 

Bir şeyi gerçek anlamının dışında çeşitli şekillerde benzediği başka bir şeyle 

anmakla yapılan bir sanattır. Bilmecelerimizde ayı ifade etmek için oğlan, seli ifade etmek 

için ise kudurmuş aslan tabirleri kullanılarak istiare sanatı yapılmıştır.  

Gara gız oğlan doğdu (1.3.). 

Gudurmuş aslan gelir (27.1.). 

 

Yedi oğul istiare yoluyla haftanın günleri, yumurta ceviz, kırmızı ev tabiri elma, 

cüce narın taneleri, sık kuş üzüm, neşter ise gül dikeni yerine kullanılmıştır. 

Atanın yeddi oğlu (32.1.). 

Her kanadın üstünde götürür (40.2.). 

Küçücük kırmızı bir ev (75.4.). 

 

Bir yumurta içinde  

Binlerce cüce gider (90.9.). 

 

Sık kuşu tuttum (94.14.). 

Elini uzatsam vurur neşteri (108.10.). 

 

Bal arının suyu, mücevher hokka yumurta, gelin koklanmamış bir gül, dil bir gelin, 

dişler güvercin, küpe çengel, bal ise öğrenci olarak nitelendirilerek istiare sanatı 

yapılmıştır. 

Suyu tatlı 

Kendisi kanatlı (145.44.). 
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Bir mücevher hokka buldum (243.8.). 

Gohlanmamış gül getir (255.1.). 

 

İçinde erkeklerle  

Yumuşak bir gelin var (268.1.). 

 

İçi kıvrım kırışık  

Memesinde çengeli var (282.4.). 

 

Beş yılda çıkar onun  

Baha biçilmez balı (296.2.a.). 

 

İstiare yoluyla Ramazan yerine karpuz, su yerine aslan, lâmba fitili yerine kuş ve 

yılan, kâğıt yerine ise beyaz kumaş kelimeleri kullanılmıştır. 

Gökten karpuz indi 

On ikiye bölündü (307.6.). 

 

Ne dili var ne ağzı   

Nerilder aslan gider (373.1.). 

 

İçinde bir kuş oturur (448.1.). 

Su içinde yılan var (448.3.). 

Altına açarlar beyaz kumaşı (563.1.). 

 

Kollar iki çam, parmaklar dal, gözler ise dürbün olarak düşünülerek istiare sanatı 

yapılmıştır. 

Allah iki çam vermiş  

On tane de dal vermiş (701.1.). 

 

İki tane dürbün var (704.1.). 
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4. Tenasüp 

Şiirde sık kullanılan bir sanat olan tenasüp ise anlam bakımından aralarında ilgi 

bulunan kelimeleri bir arada kullanılmakla oluşturulur. Örneğin; 

Mavi atlas 

İğne batmaz 

Makas kesmez 

Terzi dikmez (3.3.).  

 

bilmecesinde geçen atlas (kumaş), iğne, makas, terzi, kesmek ve dikmek kelimeleri 

arasında anlam bakımından bir ilgi vardır. Bunların bir arada kullanılması ile de tenasüp 

sanatı yapılmıştır. 

Küçücük kırmızı bir ev 

Ne kapısı var ne penceresi 

İçinde yıldızdan yatak 

Yatakta beş küçük yavru (75.4.). 

 

Cevabı elma olan bu bilmeceye baktığımız zaman ev, kapı ve pencere kelimeleri arasında 

tenasüp sanatı yapıldığını görürüz. 

Ağustos böceğiyle ilgili olan bir başka bilmecede ise tenasüp sanatı hoca, minare, 

vaaz etmek ve kıble kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuştur: 

Bir hoca geldi Şam’dan 

Minaresi çamdan  

Kırk gün vaz‘ etti  

Bilmedi kıblesi ne yandan (170.1.). 

Eski mutfakların vazgeçilmez eşyalarından olan testi ile ilgili bir bilmece ise 

şöyledir: 

Karnı var barsağı yok 

Ağzı var burnu yok 

Ya bunu bilmeli  

Ya on para vermeli (416.3.). 

 

Burada da görüleceği gibi üzere tenasüp karın, bağırsak, ağız ve burun kelimeleri 

arasında kurulmuştur. 
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Verilen örnekler tenasüp sanatının yer aldığı bütün bilmeceleri kapsamamaktadır. 

Burada birkaç örnek vermekle yetinilmiştir. Elbette bunlar dışında da bilmecelerimizde 

tenasüp sanatının  güzel örneklerine rastlamak mümkündür. 

 

5. Tezat 

Anlamca birbirine zıt olan kelimelerin aynı nesne, kavram veya kişi  üzerinde 

toplanarak bir arada kullanılmasıyla oluşan tezat sanatının ilk örneği ay ile ilgili bir 

bilmecede görülmektedir. Ay on beşinde ihtiyarlar, otuzunda gencelir. 

Onbeşinde kocayıp da 

Otuzunda gencelen nedir (1.4.). 

 

Cevabı ağaç olan bir bilmecede ağacın giyinip soyunduğundan bahsedilmiş  ve bu 

iki kelime bir arada kullanılarak tezat sanatı yapılmıştır.  

Yazın giyinir  

Kışın soyunur (39.5.). 

 

Eti haram sütü helâl (145.2.). 

Arı ile ilgili olan bu bilmecede ise haram ve helâl kelimeleri arasında tezat vardır. 

Kardan beyaz  

Kömürden siyah  

Kediden alçak  

Deveden yüksek (152.3.). 

 

Cevabı karga olan bilmecede beyaz, siyah, alçak ve yüksek kelimelerinin bir arada 

kullanılmasıyla oluşan bir tezat sanatı vardır. 

Gelişi aslan gibi 

Duruşu sultan gibi 

Yayılır hasır gibi 

Sürünür esir gibi (208.4.). 

 

Yukarıdaki bilmecede ise sultan ve esir kelimeleri  arasında tezat sanatı yapılmıştır. 



 189

Arap, tarif edilirken gidişinin ileri yazısının geri olduğundan bahsedilerek tezat 

oluşturulmuştur. 

Gidişi ileri  

Yazısı geri (246.1.). 

 

Cevabı oruç olan bilmecede ise beyaz, siyah, haram ve helâl kelimeleri bir arada 

kullanılarak tezat sanatı yapılmıştır. 

Beyazını yersen haramdır 

Siyahını yersen helaldir (307.3.). 

 

6. Mübalağa 

Mübalağa bir olayı veya durumu abartarak anlatmak demektir. Edebî metinlerde 

dikkat çekici bir anlatım elde etmek için kullanılır. Örneğin; cevabı sinek olan bir 

bilmecemizde sineğin verdiği zarar, ev yıkmak olarak değerlendirilerek mübalağa 

yapılmıştır. 

Konduğu evi yıkar (183.8.). 

 

Karınca ile ilgili şu bilmecemiz ise mübalağa sanatının en güzel örneklerinden 

birisidir: 

Kara mandayı kestim 

Kan çıkmadı 

Kantara koydum 

Kantar tartmadı (204.5.). 

 

Bir başka bilmecemizde pulluğun gücü abartılarak yedi katar eşeğin gücüne eş 

tutulmuştur. 

Yeddi gatar ner gerek 

Çeke onun gücünü (438.3.). 

 

Cevabı sakız olan diğer bir bilmecede sakızın bir kubbe gibi büyüdüğünden 

bahsedilerek mübalağa sanatı yapılmıştır. 
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Ağzıma attım bir habbe 

Ordan çıktı bir kubbe (650.1.). 

 

7. Telmih 

Az olmakla birlikte bilmecelerde telmih sanatının örneklerine de rastlanmaktadır. 

Bilindiği üzere telmih, bilinen eski bir olay veya hikâyeyi şiirde hatırlatmaktır. Bülbülle 

ilgili bir bilmecemizde; 

Âşık olmuş goncasına (148.1.). 

 

denilerek divan edebiyatının vazgeçilmez mazmunlarından olan o eşsiz bülbül-gül aşkına 

telmihte bulunulmuştur. 

Tufanda Hz. Nuh’un hazırlattığı gemiye eşek sayesinde binen şeytan, kendisiyle 

ilgili bir bilmecemizde bu durumu kendi ağzıyla dile getirerek tufan olayına telmihte 

bulunur. 

Nuh ile tufana girdim (309.1.). 

 

8. Cinas 

Yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimelerin aynı parçada kullanılmasıyla 

meydana gelen cinas sanatının da güzel örneklerine bilmecelerde yer verilmiştir: 

İri gözler 

Ufak gözler 

Beni gizler 

Yâri gözler (385.1.). 

 

Yukarıdaki bilmecede birinci ve ikinci mısradaki gözler kelimesi uzuv anlamında, 

dördüncü mısradaki gözler  kelimesi ise takip etmek anlamında kullanılarak cinas sanatı 

yapılmıştır. 

Men aşigem bir ata 

Bir oğuldu bir ata 

Heştad deve gırh gatır 

Yüklenibdi bir ata (651.1.). 
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bu bilmecede ise birinci mısradaki at kelimesi hayvan, ikinci mısradaki cet, dede, üçüncü 

mısradaki ise hayvan anlamında kullanılarak cinas oluşturulmuştur. 

Verilen örneklerden de görüleceği üzere bilmecelerimiz nesne, kavram, kişi veya 

durumları yavan bir ifade ile tanıtmazlar. Bu tanımlama işi yapılırken halkın ince zevkinin 

işlediği edebî sanatlardan geniş ölçüde yararlanılır. Yalnız bu sanatların kullanımı eski 

edebiyattaki gibi bir zorlamayla olmaz; benzetmeler, zıtlıklar, hatırlatmalar, vb.leri 

kendiliğinden ortaya çıkarlar. Divan şiirindeki yapmacılığın yerini burada sadeliğin 

getirdiği güzellik alır. 
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II. BÖLÜM 

MİTOLOJİK BAKIMDAN BİLMECELERE BİR YAKLAŞIM 

 

A. BİLMECELERİN KÖKENİ VE MİTOLOJİ 

 

Mitoloji, insanların bilinmeyenler karşısında uydurduğu hikâyelerden oluşan bir 

sistemdir. Aynı zamanda bir semboller ilmi olan mitolojide kelimelerin ilk akla gelen 

anlamı değil arka plandaki anlamları önemlidir. Mitoloji esasen ilkel insanın hayat 

karşısında aldığı tavrın bir açıklaması gibidir. İlk insanlar gökyüzünü, tabiat ve tabiat 

cisimlerini, kar, dolu, yağmur, şimşek, vb. gibi meteorolojik olayları anlayamamış ve 

bunlardan korkmuştur. Hatta bunları canlı varlıklar olarak görmüşler ve onların insanların 

konuşmalarını anladıklarını düşünmüşlerdir. Elindeki imkânların yetersizliğinden dolayı 

onlarla mücadele edemeyince bunları kutsal kabul etmiştir. 

Mitolojide birçok cismin (güneş, ay, yıldız, ırmak, vb.) bir ruhu olduğu ve canlı 

gibi düşünüldüğünü görürüz. Aslında bu düşünce canlı cansız her şeyin bir ruhu olduğu 

inanışına dayanan animizmle de ilgilidir. Bu cisimlere verilen kutsallıktan dolayı Türk 

düşünce sisteminde önemli bir yeri olan kültler ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere bunlar 

arasında yer-su, ağaç, maden, hayvan, vb. en önemli kültleri oluşturmaktadır. 

Bu kültlerin temelinde yatan düşünce sistemi ise hepsinin bir ruhu ve koruyucusu 

olduğu inancından hareketle onlara saygı gösterilmesidir. Örneğin; bugün bile ateşe su 

dökülmemesi, suya tükürülmemesi, yeşil ağaçlara zarar verilememesi hep bu inanışın 

devamıdır. Kutsal kabul edilen bu varlıklara kötü bir hareket yapılırsa bunların 

koruyucularının o kişiye zarar vereceğine veya kişinin yaşadığı toplumun bir felaketle 

cezalandırılacağına inanılmıştır. Hatta daha da ileri gidilerek bu cisimlerin bazılarına 

tanrısallık vasfı verilmiş ve onlar Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul 

edilmiştir. 

Mitoloji, ilkel insanın dolayısıyla halk muhayyilesinin bir yaratması olarak kabul 

edilebilir. Halk edebiyatının hiçbir türü ve ürünü günlük hayattan ve inanışlardan bağımsız 

değildir. Esasen halkın ürünü olan bu edebiyatın ondan birtakım inanışlar ve görüşler 

alması kadar da tabiî bir durum olamaz. İşte bu aşamada mitoloji de işin içerisine girer ve 

halk edebiyatı türleri içerisinde ya derinlemesine ya da yüzeysel olarak işlenir. Bu 

mitolojik görüşlere destanlar, masallar, tekerlemeler, bilmeceler, vb. gibi halk edebiyatı 
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ürünlerinde rastlamak mümkündür. Nitekim bilmecelerin kökeni de mitolojiye 

bağlanmakta ve birçok araştırıcı da bu görüşü kabul etmektedir. “Bilmecelerin Muhteva 

Yapısı” başlıklı konuda da değindiğimiz gibi ilk insanlar hayvanların kendilerini 

anladıklarını düşünmüşler ve bu nedenle aralarında konuşurken onların gerçek adlarını 

kullanmamışlar, çeşitli sözlerle onları tarif etmişlerdir. Çünkü beslenmek için o hayvanın 

avlanması gerekmektedir, eğer hayvan insanların kendisinden bahsettiğini anlarsa kaçar. 

İşte bu inanışın temelinde animizm yatmaktadır ve hayvanları veya başka varlıkları tarif 

etmek için kullanılan sözlerden de bilmeceler ortaya çıkmıştır. Bazı bilmecelerde ise 

mitolojinin izleri açık bir şekilde görülmektedir. 

O, nedi ki, gap gaya, 

Köyden endi sen çaya, 

Sovuşdursun belanı 

Yalvardım gümüş aya (Sakaoğlu-Alptekin-Şimşek, 1992: 2). 

 

Cevabı veba hastalığı olan bu bilmecede hastalığa sebep olan şeyin ay olduğuna 

inanılmaktadır. Bilindiği üzere tabiat cisimleri ve olayları da kutsal olarak kabul edilmiştir. 

İnsanlar bunları hiçbir zaman kızdırmak istememişlerdir; çünkü Tanrılar kızdıkları zaman 

insanlara belâ ve hastalık göndermektedirler. Bundan kurtulmanın tek yolu ise tanrılara 

yalvarmaktır. Örnek olarak aldığımız bu bilmecede ise belânın savuşturulması için onu 

gönderdiğine inanılan aya yalvarılmaktadır. 

Yukarıda da değinildiği gibi mitolojide her cismin bir ruhu olduğuna inanılır. Bu 

inanışı bilmecelerimizde de görürüz. Güneş, ay, deniz, göl, vb. insan gibi düşünülmüştür. 

Mitolojide genellikle erkek olarak düşünülen ay, bilmecelerde bazen erkek bazen de kız 

olarak tarif edilmiştir. 

Gara gız oğlan doğdu 

Yerin göyün sultanı (1.3.). 

 

Ayın kız olarak gösterildiği bir bilmecemizde ise hakkında çeşitli efsanelerin uydurulduğu 

yüzündeki izler de yer almaktadır. Bilindiği üzere bu izlerin güneşin onun yüzüne attığı 

hamur parçası, sırık ucunda bulunan iki kova ile su taşıyan öksüz bir kızın görüntüsü veya 

güneşin ayı çirkinleştirmek için onun yüzündeki beni alması sonucunda oluşan bir yara 

olduğuna dair inanışlar vardır. Bilmecelerimizde bu hususiyet diş yarası olarak 

nitelendirilmiştir. 
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Öpülmemiş bir gız gördüm 

Üzünde diş yarası (1.6.). 

 

Gökyüzünde bulunmasından dolayı Tanrı’ya yakın kabul edilen diğer bir gök cismi 

güneştir. Güneşin Türk mitolojisinde önemli bir yeri vardır. Hatta zaman zaman da secde 

edilen bir cisim olmuştur. Güneşin bu öneminden dolayı Türklerin çadırlarının kapılarını 

doğuya yani güneşin doğduğu tarafa yaptıkları bilinmektedir. Hayatın devamını sağlayan 

bu cisim, bir bilmecemizde şöyle tarif edilmiştir: 

Durmaz dinlenmez yürür 

Her yerleri görür 

Bütün kara yerleri 

Işıkla nura bürür (4.10.). 

 

Burada yer alan ışık ve nur kelimeleri onun kutsallığını göstermesi bakımından önemlidir. 

Bilindiği üzere eski Türk inanışında ışık Gök Tanrı’dan geldiği için tanrısallığın 

sembolüdür ve kutsaldır. İslamî inanışta ise kutsal ışık nur adını alır. İşte burada Türkler 

eski inanışları ile İslamiyet’i birleştirerek ışık ve nur kelimelerini bir arada kullanmışlardır. 

Ayrıca yine bilindiği üzere kara her ne kadar toprağın rengi olsa da kötülüğü de temsil 

etmektedir. Burada güneşin kara yerleri ışığa ve nura bürümesi ifadesi, Tanrı’dan gelen bir 

varlık olarak kötülüğü yok etmesi anlamına da gelmektedir. 

Türkler, yıldırım ve şimşeği ise hem kutsal kabul edilmiş, hem de onlardan 

korkmuşlardır. Onlara göre gök gürültüsü Tanrı’nın arabasının tekerleklerinin çıkardığı 

sesler, şimşek de Tanrı’nın şeytana attığı oklardı (Uraz, 1994: 36). Yakut Türkleri’ne göre 

ise yıldırım ve şimşeği yaratan gökte oturan çift başlı bir kartaldı (Ögel, 2002: 290). Ayrıca 

yıldırımın düştüğü yer kutsal kabul edildiği gibi yıldırımın düştüğü hayvanın eti de 

yenmezdi. Yani onlara göre yıldırım ve şimşek de ruhları olan varlıklardı. İnsanlığın ilk 

edebî ürünlerinden olan bilmecelere bu olaylar da konu olmuştur. Ancak bunlarda herhangi 

bir mitolojik ize rastlanmamaktadır. 

Yukarıda değinildiği gibi bazı hayvanların, bitkilerin, tabiat ve gök cisimlerinin 

kutsal kabul edilmesi kültleri ortaya çıkarmıştır. Bu bölümde çeşitli kültlerin 

bilmecelerimize yansımasını işlenecektir. 
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B. BİLMECE KÜLT İLİŞKİSİ 

1. Ağaç Kültü 

Türk menşe destanlarında önemli bir yer tutan ağaç, Yaratılış Destanı’nda 

insanların dokuz dalının altında yaratıldığı, Uygur Destanı’nda hakanların türedikleri bir 

varlıktır. Oğuz Kağan Destanı’nda ise Kıpçak boyunun oluşumu anlatılırken yine ağacın 

etkisi olduğu görülür. Türkler, ağaçların başının göğe yani Gök Tanrı’nın mekânına, 

köklerinin ise yer altında bulunan karanlıklar âlemine yani şeytan Erlik’in mekânına 

uzandığına inanmışlardır. Böylelikle başı göğe uzanan ağaç, yeryüzünde tanrısallığı ifade 

etmiştir. Yaz kış yapraklarını dökmemeleri, heybetli bir görünüme sahip olmaları, 

meyvesiz olmaları, tek başına bulunmaları, vb. kutsal ağaçların özelliklerindendir (Ergun, 

2003: 140-141). Çeşitli ağaçların özellikle de kayın ağacının kutsal olduğu bilinmektedir. 

Kurbanlar genellikle kayın ağacının altında kesilir. Yakutlar’a göre ise kara çam da 

kutsaldır. Çocuğu olmayan kadın, kara çam ağacının altında Tanrı’ya dua eder (İnan, 2000: 

64). İşte bu, ağacın Tanrı’ya yakın bir varlık olarak görüldüğü düşüncesini 

doğrulamaktadır. Aslında genel olarak çam ağacı da kutsaldır. Çünkü Tanrı Kara Han’ın 

insana vereceği can kuzgunun ağzından bir çam ormanına düşmüştür. Bu nedenle çam 

ağacı yaz kış yapraklarını dökmemektedir. Bu da kutsal ağaçların özelliklerinden birisidir. 

Yine Yakutlar’a göre şamanlar, kuzey yönünde bulunan bir çam ağacının dallarında kartal 

yumurtasından çıkarmış. Büyük şamanlar en üst dallarda, orta sınıftakiler orta dallarda, en 

küçükler ise en alt dallarda yuvalanırmış (Eliade, 1999: 59-60).  

Türkler arasında yaygın olan bir gelenek de ölen kişilerin ağaca asılmasıdır. İnanışa 

göre ağaç, bu insanın ruhunu Tanrı katına çıkaracaktır. Günümüzde de yaş yani yeşil 

ağaçlara zarar verilmemesi, orman yakmanın büyük bir günah olarak kabul edilmesi, kayın 

ağacından alınan küçük bir parçanın nazarlık niyetiyle bebeklerin üstlerine takılması bu 

inanışların bir yansıması olarak kabul edilebilir.  

Bilmecelerimiz arasında ise Türklerin kutsal ağacı kayınla ilgili herhangi bir metin 

yoktur. Kutsal ağaçlardan sadece çamla ilgili bir bilmecemiz bulunmaktadır. Ancak genel 

anlamda ağaç ile ilgili bilmecelerde mitolojinin izlerine rastlayabiliriz. Ağaçların başının 

Tanrı’ya uzandığı görüşü bilmecelerimize yansımıştır: 

Uzun uzun uzanır 

Yeşillere bezenir 
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Kırmızı don giyerek 

Arşa kadar uzanır (39.4.) 

 

Yaz kış yapraklarını dökmediğinden dolayı tanrısallığın bir simgesi olan çam ağacı, 

yine bu özelliği ile bilmecelerimizde yer almaktadır. Ancak burada herhangi bir mitolojik 

ize rastlanmaz (41.1., vd.). 

Su ağacı ile ilgili bir bilmecemizde ise bey ile ağaç ilişkisi gözümüze çarpmaktadır. 

Bilindiği üzere Türk beyleri, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileridir. Ağaçlar da tanrısallığı 

ifade ettiğine ve Tanrı’nın sembolü olduğuna göre demek ki, beyi de simgeler. Bu ilişki 

bilmecemizde şöyle dile getirilmiştir: 

Ben evveli neydim 

Dallı budaklı beydim (50.1.). 

 

2. Dağ Kültü 

Yüksekliklerinden dolayı dağların da Tanrı’ya yakın olduğu düşünülür. Bu nedenle 

tanrılara sunulan kurbanlar, genellikle dağ başlarında kesilmiştir. Uygurlar’ın Göç 

Destanı’nda kutsal bir taşın Çinliler tarafından götürülmesi üzerine hayatlarının nasıl 

darmadağın olduğu gözler önüne serilmiştir. Bu da göstermektedir ki, Türkler’de çok 

kuvvetli bir taş ve dağ kültü vardır. Her boyun kendine ait kutsal bir dağı olduğu gibi 

boylardan kurulan büyük birliklerin de ortak kutsal dağları vardı (İnan, 200: 49). 

Yeryüzünde Gök Tanrı’nın temsilcisi olan ve onun kendisine verdiği görevi yerine 

getirmeye çalışan bir kişi vardır. Bu kimi zaman bir başbuğ, kimi zaman ise küçük bir 

topluluğun başında bulunan bir beydir. Bu beyler yeryüzünde Tanrı’yı temsil ederler, bu 

nedenle bunlar ile dağlar arasında da bir ilgi vardır. Beylerin dağlara benzetilmesi Dede 

Korkut Hikâyeleri’nde sık yer alan bir unsurdur. Bu husus, Kam Büre Beg Oğlu Bamsı 

Beyrek Boyu’nda şöyle dile getirilmiştir: 

“Karşu yatan kara dağum yıkılıpdur 

Ozan senün haberün yok mu” (Gökyay, 2000: 48). 

 ... 

Bu sözler, düşmana esir düşen Beyrek’in kız kardeşine aittir. Burada geçen kara dağ 

ifadesi ise Beyrek’i yani beyi temsil etmektedir. Bu metinden de anlaşılacağı gibi dağlar 

yücelikleriyle hem Tanrı’yı hem de beyi temsil etmekte, Tanrı ve bey mekânı olarak 

bilinmektedir. 
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Bilmecelerimiz arasında dağla ilgili herhangi bir metin yoktur. Dağ, ancak bir 

mekân olarak değişik bilmecelerde yer almıştır. Azrail ile ilgili bir bilmecemizde bu ölüm 

meleğinin mekânı olarak dağ gösterilmiştir: 

Dağ başında duran kişi  

Ne avrattı ne de kişi (299.1.). 

 

Bizce bu düşünce yine Türklerin İslamiyet öncesi inanışları ile İslamî inanışlarının 

birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Azrail İslamî inanışın meleğidir. İslamiyet öncesi 

inanışlara göre dağlar, Tanrı’ya yakın mekânlardır. İşte bundan dolayı Tanrı’nın meleği 

ancak onun yakınında bulunur. Bu düşünceden hareketle Azrail’in mekânı dağlar olarak 

gösterilmiştir. 

Yine daha önce de değinildiği gibi beyler yeryüzünde tanrısallığın simgesi 

oldukları için tanrısallığın diğer bir sembolü olan dağlara benzetilmiştir. Yani dağlar 

beylerle de özdeşleşerek onların mekânı hâline gelmiştir. Bu inanış, süpürge ile ilgili bir 

bilmecemize şöyle yansımıştır: 

Ben dağ idim dağ idim 

Başı püsküllü beğ idim (547.1.ç.). 

 

Görüleceği üzere burada da dağ beyle özdeş tutulmuştur. Yani dağ beyin bir başka surette 

görünümü ve onun temsilcisidir. 

 

3. Su Kültü  

Su, ateş, hava ve toprakla birlikte yaşamın dört temel öğesini oluşturur. Yüzyıllar 

boyunca birçok medeniyet onun kenarında kurulmuş ve su için savaşlar yapılmıştır. 

Türkler, suyu kuvvet ve bereket kaynağı olarak kabul etmişlerdir. Kutsal olan suya 

tükürmek, pislik atmak, vb. şekillerde hakaret içeren hareketler yapmak yasaktı. Her boyun 

kendine ait kutsal bir suyu olduğu gibi Dede Korkut Hikâyeleri’nden öğrendiğimize göre 

her evin kendine ait bir suyu da vardı. 

Eski Türklerin bir âdetleri ise yeni evlenen gelinin geldiği koca evine ait olan sulara 

(kaynak, pınar, vb.) gösterilmesiydi. Gelin, bu kaynaklara saygıda bulunur ve saçılar 

saçardı. Yine çocuğu olmayan kadın bir akarsu başına giderek dua ederdi. 

Pınarların kutsal kabul edilmesinin yanı sıra denizler, nehirler ve göller de esası su 

oldukları için kutsal sayılırdı. Genellikle bir din kuralının çiğnenmesi veya zor durumda 
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olan bir büyüğe yardım edilememesi sebebiyle oluşan insan asıllı göl efsaneleri de onların 

kutsallığını göstermesi bakımından önemlidir. Demek ki, su kötülükleri ve pislikleri örten 

ve onları yok eden temizleyici bir varlıktır. Günümüzde ise görülen kötü bir rüyanın akan 

suya anlatılması yine bu inanıştan kaynaklanmaktadır. 

Kırgız-Kazak baksılarının dualarında da suyun önemli bir rolünün olduğunu 

görürüz. Bu baksılar şu sözlerle Dede Korkut’u yardıma çağırırlardı: 

 “Su başında Süleyman su ayagı er Kurkut” (İnan, 2000: 135).  

“Su başında Süleyman” ifadesi bizim birçok varyantı olan bir bilmecemizde aynen yer 

almaktadır. Süleyman eski Türkler’de varlığına inanılan bir su iyesidir. bu inanışın 

bilmecelerimize yansıması ve bunların da günümüze kadar gelmesi oldukça önemlidir. Bu 

bilmecemiz, Süleyman adı dolayısıyla  “Bilmecelerde Geçen Şahıs ve Millet Adları” 

başlıklı bölümde incelenmiş olup orada da gerekli açıklama yapılmıştır. Bu bilmecemizin o 

bölüme aldığımız varyantı şöyledir: 

Dağda daliman gördüm 

Suda Süleyman gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

Köpük kusan taş gördüm (993.1.). 

 

Göl, deniz, ırmak ve pınarla ilgili olan bilmecelerimiz incelendiği zaman 

görülecektir ki, bunlar hep birer canlı gibi tarif edilmiştir. Bu tariflerde yapılan insan 

benzetmeleri oldukça önemlidir. Deniz ve göl ortak özelliklerle sürekli çabalayan ak 

sakallı babalara benzetilerek anlatılmıştır (9.1., 13.1.). Ak sakalın ermiş kişilerin bir 

simgesi olduğu bilinmektedir. İşte burada mitoloji yine devreye girmektedir. Başta da 

belirttiğimiz gibi Türkler suları hem kutsal kabul etmişler hem de onların bir iyesi 

olduğuna inanmışlardır. Burada yapılan ak sakal benzetmesini bu inanışın bir devamı 

olarak kabul etmek gerekir. İslamiyet’ten önceki iye inanışı İslamiyet’ten sonra ak sakal, 

pir veya derviş inanışına dönüşmüştür. Önce sulara yapılan bir hakaret suyun iyesi 

tarafından cezalandırılırken, İslamiyet’ten sonra ise bir ermişe yapılan hakaret bizzat o 

kişinin duasıyla oranın suya dönüştürülmesi ile cezalandırılmıştır. Bu cezalandırmaya 

başka bir örnek olarak selle ilgili bir bilmecemizi verebiliriz. Meteorolojik bir olay selin 

suyu özü sudur. Sel de kutsal kabul edilen olaylardandır. Ancak bunda tanrıların veya 

iyelerin insanları kötü bir hareketinden dolayı cezalandırması olgusu vardır. Bu durum bir 

bilmecemizde şu şekilde ifade edilmiştir: 
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Gabağında durmayın 

Gudurmuş aslan gelir (27.1.). 

 

Görüleceği üzere kudurmuş bir aslan olan sel, insanları cezalandırmak için fırsat 

kollamaktadır. 

 

4. Maden Kültü 

Türklerin hayatında madenlerin çok önemli bir rolü olduğunu destanlar ve tarihî 

olaylardan öğreniyoruz. Bu madenlerin içerisinde demir ilk sırayı almaktadır. Bir zamanlar 

Juan Juanlar’ın demircisi olarak çalışarak onlara savaş aletleri yapan Türkler, demiri kutsal 

saymışlar ve üzerine yeminler etmişlerdir. Dîvânü Lûgati’t-Türk’te yer alan bir yemin 

“Gök girsin kızıl çıksın.” şeklindedir. Bu, eğer sözünde durmazsan kılıçla doğranasın 

anlamına gelmektedir. Kılıcın ise hammaddesi demirdir. 

Demir, Türklerin millî bayramlarında da sembol olarak kullanılmıştır. Türkler 

Ergenekon’dan demir dağı eritip de çıktıkları günün hatırasını canlandırmak amacıyla 

Nevruz Bayramı’nda bir parça demiri ateşte ısıttıktan sonra örsün üzerinde döverler. 

Demirin kutsal kabul edilmesinden dolayı madeni işleyen demircilere de bir kutsallık 

verilmiştir. Yakutlar’da demirciler ile şamaların aynı kökten geldikleri kabul edilmiştir 

(Eliade, 1999: 97). 

Demir dışında altının da Türk hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. 

Tanrı Kara Han’ın muhteşem sarayının kapısının ve pencerelerinin altından olduğuna dair 

bir inanış vardır. Altının Tanrı’nın evinde kullanılması ona bir kutsallık vermiştir.  

Demirle ilgili bir bilmecemiz bulunmaktadır. Burada herhangi bir mitolojik anlam 

söz konusu değildir. Ancak nikâhla ilgili bir bilmecemizde demir madeni, aslına uygun bir 

kullanımla Türklerin artık kendileriyle özdeşleşmiş olan savaş aletlerinden kılıcın 

hammaddesi olarak verilmiştir. 

Yeşil kuşak kuşandım 

Demir kılıç kesmeye (643.1.). 

 

Altınla ilgili olarak ise üç ana bilmecemiz ve onlara ait varyantlar bulunmaktadır. 

Ancak tanrılara lâyık bir maden olan altın bir bilmecemizde Kaf’tan Kaf’a hükmeden bir 

padişah gibi gösterilmiştir. Padişahlar ise Tanrı’nın temsicileridir: 
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Kaf’tan Kaf’a hükmeder 

Sultan Süleyman gibi (594.2.). 

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bilmecelerle mitoloji arasında yakın bir ilişki vardır. Bu 

da bilmecelerde cansız varlıkların canlılar gibi düşünülüp tarif edilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Böylelikle varlıklar bir ruh sahibi olurlar. Bunun gereği ise bilmece 

mantığı içerisinde sorunun çözülebilmesi için ipuçları vermektir. Bu ipuçlarını verirken 

şaşırtmak da esastır. Nitekim bir insan gibi anlatılan varlıkların ne olduğunu tahmin etmek  

oldukça güçleşecektir. Zaten bu da bilmece sormanın özelliklerinden birisidir. 

 

5. Hayvan Kültü 

Türkler, ilk çağlardan beri hayvanlarla iç içe olan bir yaşam tarzı sürdürmüşler, 

bazen onları bir ata ve bir ana olarak kabul etmişler, bazen bayraklarına arma yapmışlar, 

bazen de ongunları olarak kullanmışlardır. Pek çoğunu evcilleştirerek yüklerini taşıtmışlar, 

onlardan elde edilen ürünler ile beslenme ve giyinme gibi birtakım ihtiyaçlarını 

karşılamışlardır. Kimisini bir postacı gibi kullanmış, kimini ölümünde bile yanından 

ayırmayarak can yoldaşı ve dert ortağı bilmiştir. Hayvanlarla iç içe olan bu yaşam tarzı 

aslında Türklerin göçebeliğinden kaynaklanmaktadır. Göçebe olmalarına sebep ise atlardır. 

Nitekim bu göçebe medeniyete atlı göçebe Türk medeniyeti denilmesi de bunu 

kanıtlamaktadır.  

İnsanlık tarihinin en eski ürünlerinden olan destanlardan itibaren Türklerin bu ezelî 

dostlarını edebî eserlere konu edindiğini biliyoruz. Hatta yine bilindiği üzere 

destanlarımızdan biri adını bile bir hayvandan (Bozkurt Destanı) almıştır. Hayvanların 

kutsal olarak kabul edildiği bu toplumda bir hayvan kültünün bulunması kaçınılmazdır. 

Hatta şamanların bile kendi ruhlarını temsil eden bir hayvanları vardı (Ögel, 2002: 47). 

Ancak zaman ilerledikçe hayvanlar sosyal yaşantıda kutsal olan bu kimliklerini 

kaybetmeye başlamış dolayısıyla gerçek görünümleriyle metinlerde yer almışlardır. 

Örneğin; kurt günümüz metinlerinde artık bir ata veya ana olarak değil de cesurluğun 

simgesi olan bir hayvan şeklinde görülmektedir. 

Halk edebiyatı ürünlerinden hemen hemen hepsinde (destan, masal, halk hikâyesi, 

bilmece, vb.) hayvanlar işlenmiştir. Bunların bazılarında günlük hayatın akışı içerisinde 

yer verilen hayvanlar, bazılarında ise âdeta olayın bir kahramanı gibidir (Köroğlu’nun atı, 

Kirmanşah’ın atı, vb.). Masallarımızda ise hayvanlar daha çok belirli kavramları 
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simgelerler (ayı ahmaklığı, tilki kurnazlığı, vb.). Bilmecelerimiz tüm bu ürünler arasında 

hayvanlarla en çok ilgilenenlerdendir. Çünkü bunlar arasında hayvanlara metnin akışı 

içerisinde yer verenler olduğu gibi tamamen hayvan konulu olanlar da vardır. Hayvan 

konulu bilmecelerimiz ise toplam içerisinde azımsanmayacak bir sayıya ve tür çeşitliliğine 

sahiptir. Burada hayvan konulu bilmecelerle hayvan konulu olmayıp da metnin akışı 

içerisinde hayvanlardan çeşitli ölçüde yararlanılan bilmecelere yer verilecektir.  

Bilmecelerimizde gerek asıl konu olarak gerekse metin içerisinde yer alanlar olarak 

aslan, maymun ve yılandan turnaya kadar her hayvan çeşidine rastlamak mümkündür. 

Bunlar arasında konu bakımından en büyük grubu oluşturan kara hayvanları iken, 

metinlerde geçenlerde ise kuşlar sayı bakımından öndedir. Bu bölümde işleyeceğimiz 

hayvanlar bilmecelerimize konu olan tüm hayvanlar değildir. Aralarında mitolojik 

bakımdan önem taşıyanlar alınacak, örneğin sümüklü böcek gibi Türk tarihinde herhangi 

bir geçmişe sahip olmayanlar işlenmeyecektir. Öncelikle ele alınan hayvanın Türk 

inanışlarındaki yeri belirlenecek daha sonra bu hayvanın bilmecelerimizdeki yer alşı 

şekline örnekler verilecektir. Bu arada konusu hayvan dışında olan bilmecelerde geçen 

hayvanlarla ilgili olarak örnekler de sunulacaktır.  

 

a. Uçar Hayvanlar 

Bu bölümde en kalabalık grubu kuşlar başlığı altında değerlendirebileceğimiz 

hayvanlar oluşturmaktadır. Yine tüm bilmece metinlerimizde en çok yer alan hayvan da 

kuştur. Bunda mutlaka ilkel çağlardaki düşüncelerin etkisi vardır. Ancak bilmecelerde kuş, 

benzetme amacıyla ya da gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Cenaze örneğinin dışında pek 

fazla sembolik bir anlam taşıdığı görülmez. Bilindiği üzere Türkler, öldükleri zaman bir 

kuş olup uçtuklarına inanmışlardır. Hatta bu nedenle cennete “uçmak” demişler, ölümü ise 

“Uçmağa varmak” olarak değerlendirmişlerdir. Cenaze konulu bir bilmecemizde ise bu 

inanışın bir yansıması olarak ölen kişinin kuşa benzetildiği görülmektedir. 

Bir kuş uçurdum tüysüz kanatsız (250.5.). 

 

Kuşlardan bir kuş gördüm 

Arka üstü yürüye (250.7.d.). 
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Azrail’le ilgili bir bilmecemizde onun kurbanı olan insanların kuşa ve mezarla ilgili 

bir bilmecemizde ise ölünün bağlanan bir kuşa benzetilmesi yine bu inanışın bir 

yansımasıdır. 

Attı taşı vurdu kuşu 

Ne taş taştı ne kuş kuştu (299.1.). 

 

Bir kuş tuttum alaca 

Bağladım dört ağaca (325.2.). 

 

Bunlar dışında kuş, genellikle benzetme amacıyla kullanılmıştır. Güneş, hava ve 

günler kuşa benzetilmiştir. 

Çin çin çinar başında  

Çin gara guş oturmuş (4.7.). 

Bir guşum var golsuz ganadsız (5.1.). 

Bir guş tutdum meşede (32.1.). 

 

Ramazan, peygamber ve fikir de kuşa benzetilenler arasındadır. 

Bir kuş geldi gurbet ilden (307.4.). 

Bir kuş geldi Van’dan (306.1.). 

 

Bir guşum var alanı 

Gezer cümle cahanı (313.1.). 

 

Değirmen işleyiş düzeni bakımından göbeğinden yem yiyen bir kuş olarak 

tanıtılırken, uçak ve duman da uçtuğundan dolayı kuşa benzetilmiştir. 

Bir kuş geldi ekinden 

... 

O nasıl bir kuştur ki 

Yemi alır göbeğinden (428.8.). 

 

Bir guşum var canı yoh (593.1.). 

 

Bir guş uçurtdum 

Tutabilmedi (642.1.). 
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Bilmecelerimizde yer alan kuş çeşitleri şunlardır: 

 

aa. Bıldırcın 

Rengi boz olan benekli ve göçebe bir kuştur. Yenilebilen av hayvanlarındandır. 

Hızlı uçuşundan dolayı Türk destanlarında zeki bir hayvan olarak geçer (Ögel, 2002: 554). 

Kuş, bıldırcın konulu tek bilmecemizde göç etme özelliği ile yer almıştır (147.1.). Bunun 

dışında değirmenle ilgili bir bilmecemizde değirmenin işleyiş düzenini aksettirmek üzere 

ötüşü ile verilmiştir. 

Bildirçin öter (428.24.a.). 

 

ab. Bülbül 

Güzel sesi ile bilinen bu kuş, genellikle divan edebiyatı metinlerinde imkânsız olan 

bir aşkı simgelemek üzere kullanılır. Çünkü o güle âşıktır ve onun dalı üzerinde inleyerek 

göğsünü dikenleri ile yaralar. Ancak gül bu sevgiye karşılık vermez. Bülbül konulu olan 

bilmecemizde bu kuş, yine o imkânsız aşk ile gündeme getirilmiştir (148.1.). Konusu farklı 

olanlarda ise ya benzetme amacıyla kullanılmış, ya da güzel sesiyle yer almıştır. 

İçinde bülbül 

Bülbülün ağzında bir gül (448.3.h.). 

 

Bir kavağı oydum  

İçine bülbül koydum (489.2.). 

 

Bülbüller feryat eder 

Ruhu benim elimde (495.4., 496.2., 499.7.). 

 

İçinde bir bülbül öter (696.2.). 

 

ac. Güvercin 

Uzun yıllar boyunca postacı olarak kullanılan gökyüzünün bu nazlı kuşları, edebî 

metinlerde güvercin donuna girme motifi ile karşımıza çıkar. Hacı Bektaş Veli, güvercin 

donunda Anadolu’ya gelir. Bu motif aslında güvercinin kutsallığının işaretidir. Dış 
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görünümü 151.2. numaralı bilmecemizde tarif edilen bu kuş, diğer metinlerimizde 

beyazlığı bakımından dişlerin benzetildiği bir unsur olarak karşımıza çıkar. 

Kırmızı bir kefeste 

Bir çok beyaz güvercin (274.3., 697.4.). 

 

aç. Karga 

Çirkin sesi ve oburluğuyla çiftçilerin korkulu rüyası olan karga, Türk mitolojisinde 

de iyi bir konuma sahip değildir. Hainliği temsil eden karga, aynı zamanda postacı olarak 

da kullanılmıştır. Bilmecelerimizde genellikle dış görünüm itibariyle tarif edilmiş (152.1., 

152.2.) ve benzetme aracı olarak kullanılmıştır. Nar, eğer ve soba kargaya benzetilmiştir. 

Ağaca konmuş karga (90.1.). 

Duvar üstünde karga (433.2.). 

Karadır kargaya benzer (456.9.). 

 

ad. Leylek 

Türkler tarafından kutsal olarak bilinen kuşlardandır. Yaygın bir inanışa göre 

Göktürklerin atalarından birisi leylek olup uçmuştur (Ögel, 2002: 556). Şu Destanı’nda da 

karşımıza çıkan leylekler, Hakan Şu’nun kurduğu şehre kadar gelirler fakat onun bağlattığı 

tılsımdan dolayı şehrin ötesine geçemezler (Atsız, 1997: 48; Banarlı, 1997: 16; Sakaoğlu-

Duymaz, 2002: 203). Bilmecelerimizde diğer kuşlarda olduğu gibi bunun da herhangi bir 

mitolojik anlamı kalmamıştır. Konusu hayvan olanlarda dış görünüm itibariyle yer alan 

(156.1., vd.) leylek, diğerlerinde ise benzetme unsuru olarak işlenmiştir. Kapı, balta ve gün 

leyleğe benzetilmiştir. 

Geden leylek gelen leylek 

Dabanı üste duran leylek  

 ...  

Gece gedib yatan leylek (386.2.). 

 

Tak tuk eder leylek değil (419.4.). 
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Üç yüz altmış beş leylek  

Elli iki yuvası (894.1.). 

 

ae. Saksağan 

Türklerin sevmediği ve uğursuz olarak kabul ettiği kuşlardandır. Bilmecelerimizde 

bu kuş da renk ve dış görünüm bakımından tanıtılarak konusu hayvan olmayanlarda ya 

gerçek anlamıyla ya da bir aletin işleyiş düzenini ve çıkardığı sesi göstermek amacıyla 

benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. 

Saksağan konar (19.3.). 

Sağsağan seker (428.24.a.). 

Sahsağanlar gaggıldar (500.1.) [Sağsağan şakırdar (522.4.)]. 

 

af. Turna 

Göçebe bir yaşam tarzına sahip olan turna, postacı olarak kullanılan kuşlardandır. 

Aynı zamanda Türkler’de Tanrı’nın elçisi olarak kabul edilmiştir (Ögel, 2002: 553). 

Yiğitliğin ve kuvvetin de sembolü olmuştur. Köroğlu’nun Bağdat Kolu’nda Ayvaz’ın 

yakasına bir turna teli (tüyü) takabilmek için Koçaklar’ın Bağdat’a gittiği görülür 

(Alptekin, 2002: 145). Bu tüy onun yiğitliğinin bir simgesi olacaktır. Nitekim Yakutlar’da 

kuş tipi elbisenin şamana üstün bir kuvvet kazandırdığı ve bu elbisenin ancak uçabilen 

şamanlar tarafından giyildiği bilinmektedir (Ögel, 1998: 37). Turna günümüzde de kutsal 

bir hayvan olarak kabul edilmektedir. Turnayı öldüren avcının ailesine veya kendisine 

büyük bir belâ geleceğine, turna katarlarının yolunu şaşırtmanın günah olduğuna dair 

inanışlar bunu kanıtlamaktadır (Elçin, 1997: 66).  Ahmet Yesevî ve müritlerinin turna 

donuna girmeleri de kuşun kutsallığını göstermesi açısından önemlidir. Türkülerimizde ise 

genellikle hasret çekenlerin sembolü olmuştur. Bilmecelerimizde yaşam tarzları ile yer 

alan (161.1.) turnalar günlere de benzetilmiştir. Herhâlde bu benzetmede günlerin bir kuş 

hızıyla uçup gitmesinin bir payı vardır. 

Üç yüz atmış beş turnanın 

Kırk sekizdir yuvası (897.1.). 
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ag. Zümrüdüanka 

Çok yüksekte uçan Zümrüdüanka, Kaf Dağı’nın tepesinde yaşar. Efsanevî bir kuş 

olup üzerinde otuz çeşit kuşun rengi olduğuna inanılır. Bu nedenle Simurg olarak da 

bilinir. Simurg bize İran’dan gelmiş bir kelimedir. Kuş Kırgızların Er Töştük Destanı’nda 

Türkçe bir adla Alp Kara Kuş olarak çıkar (İnan, 1998: 650). Türk mitolojisinde Tuğrul, 

Alp Kara Kuş, Başkırtlar’da Şemrük, Hintliler’de Garuda, Araplar’da Anka, İranlılar’da 

Simurg, Yunanlılar’da Phoneix adıyla bilinmektedir (Duymaz, 1993: 25). 

 Kuş gerek yer aldığı destanlarda gerekse masallarda yavrularını ölümden kurtaran 

zor durumdaki kahramana yardımcı olmaktadır. Olağanüstü bir kuvvete sahip olan ve 

Kögütey Destanı’nda  Kaan Kerede adıyla yer alan bu kuş, rakipleri tarafından öldürülen 

Kuzgun Kara Batır’ı abı hayat ile dirilmiştir (İnan, 1998: 352). Zümrüdüanka 

bilmecelerimizde herhangi bir mitolojik iz taşımadan dış görünüm itibariyle tanıtılmıştır 

(163.1.). 

Bu kuşlar dışında bir de hayvan konulu bilmecelerde yer almayıp da metin 

içerisinde geçen birtakım kuşlar vardır. Onları ise şöyle sıralayabiliriz: 

 

ağ. Diğerleri 

1. Atmaca 

Küçük olmasına rağmen yırtıcı ve kuvvetli bir kuştur. Bu nedenle gücü bir erdem 

olarak bilen Türklerin inançlarında önemli bir yeri vardır. Bilmecelerimizde yırtıcılığı ve 

kuvveti simgelemek amacıyla kullanılmıştır. 

Atmacası doğan gibi (33.1.). 

 

2. Çaylak 

Zararlı hayvanları avladığından ve yırtıcılığından dolayı kuvvetin sembolü olan bu 

kuş, bilmecelerimizde benzetme amacıyla kullanılmıştır. 

Ak çaylak 

Kuru gölde (401.2.). 
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3. Doğan 

Türk mitolojisinde en çok yer alan kuşlardan biri olan doğan, avcılıkta kullanılan 

yırtıcı bir hayvandır. Çeşitli türleri bazı Oğuz boylarının ongunu olarak kullanılan bu kuş 

Tanrı ile insan arasında bir haberci gibi görüldüğünden dolayı kutsaldır (Ögel, 2002: 128). 

Doğan, bilmecelerimizde aslına uygun olarak acı bir kuvveti dile getirmek amacıyla 

benzetme unsuru olarak kullanılır. 

Atmacası doğan gibi (33.1.). 

Kendisi doğan gibi (479.1.). 

 

4. Kartal 

Yırtıcı bir kuş olan kartal, eski Türkler tarafından totem olarak kullanılmıştır. Aynı 

zamanda kuşların hakanı olarak kabul edilmiştir. Tanrı insanları kötü ruhlardan koruması 

için yeryüzüne bir kartal gönderir. Ancak insanlar kartalın dilini anlayamadığı için onlara 

yardım edemez. Bunun üzerine Tanrı, kartala bir insanı şaman yapmasını söyler. kartal 

eşinden ayırdığı bir kadınla yaşamaya başlar. Kadın kartaldan bir erkek çocuk doğurur. O 

da şaman olur (Ögel, 1998: 596-597). Yakut Türkleri’ne göre de şamanlar yeryüzüne bir 

kartal tarafından getirilir (Ögel, 1998: 595).  Yırtıcılığından dolayı kuvvetli olan kartal, bu 

nedenle Türkler tarafından sevilmiş ve arma olarak (çift başlı kartal) olarak da 

kullanılmıştır. Konusu ceviz ve ceviz ağacı olan iki bilmecemizde yüksekte duruşu ile 

benzetme konusu olmuştur. 

Karşıda kartal oturur (40.2.). 

Ücede kartal oturur (72.15.). 

 

b. Sürüngenler 

Türk mitolojisinde esasen sürüngenlerin pek yeri yoktur. Türkler, ongunlarını genel 

olarak uçarlardan seçmiştir. Çünkü onların inanışlarına göre bu hayvanlar Gök Tanrı’ya 

yakındır. Daima kötülüğü simgeleyen sürüngenler ise ancak şeytan Erlik’in temsilcisi 

olabilir. Bu başlık altında sadece, Türk mitolojisinde önemli bir yeri olan yılan işlenecektir. 
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ba. Yılan 

Genellikle büyük hazinelerin bekçiliği görevini yapar. Başlangıçta dört ayaklı 

olarak yaratılan yılan, Hz. Âdem’i yoldan çıkardığı için kıyamete kadar sürünme cezasına 

çarptırılmıştır. Altay Yaratılış Destanı’nda yılan Tanrı’nın yarattığı ilk insanların bekçisi 

olarak karşımıza çıkar. Ancak bekçilik yaptığı sırada uyurken Erlik onun ağzından girer ve 

onu kandırarak yasak meyveyi yemesine sebep olur. İnsanların da bu meyveyi yemesi 

üzerine Tanrı hepsini cezalandırır. İnsanlar bundan sonra yılana düşman olurlar (Sakaoğlu-

Duymaz, 2002: 169). Yakutlar’a göre ilk şamanın vücudu yumak hâlinde yılanlardan 

oluşuyormuş. Bu şaman, Tanrı’yı tanımadığı için Tanrı onu yakmış. Ancak bu ateşten 

çıkan kara bir kurbağa kötü cinleri doğurmuş (Eliade, 1999: 94). Yılan daima kötülüğü, 

hainliği ve düşmanlığı simgeleyen bir hayvan olarak bilinmiştir. Hayvan konulu metinler 

içerisinde yılan, tüm haşmeti ve zehriyle aslına uygun olarak zararlı bir hayvan şeklinde 

tanıtılmıştır (169.1., vd.). Diğer bilmecelerde ise metin içerisinde benzetme amacıyla 

kullanılmıştır. Fasulye, sarmaşık, çit, kuşak, sapan kayışı ve kaytan görünüm itibariyle 

yılana benzetilmiştir. 

Alaca yılan (55.1., 115.1., 382.1., 470.3., 481.1., 536.1.). 

 

Gaz lâmbasının fitili ve oklava altında uzayıp giden yufka da yılana benzer. 

Üste ilan uzanar (405.1.). 

 

Suda yatan yılanın 

Ağzındadır boncuğu (448.8.). 

 

c. Çeşitli Hayvanlar 

ca. Karada Yaşayanlar 

Türklerin hayatında en çok yer tutan hayvanlar, kara hayvanlarıdır. Çünkü onlar 

hayvancılıkla geçinirken onlarla iç içe oldukları gibi tarımla uğraşmaya başladıklarında da 

onlardan kopmamışlardır. Bunlardan bazısını tarla işlerinde, bazısını ise yiyecek ve içecek 

elde etmek üzere kullanmışlardır. Bilmecelerimizde bu grupta yer alan hayvanları şöyle 

sınıflandırabiliriz: 
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1. At 

Göçebe Türk’ün en büyük yardımcısı ve can yoldaşı attır. Türk, seferlere onunla 

katılır, geçimini yine onunla sağlar. Yukarıda da söylendiği gibi bazı edebî metinlerimizde 

olayların içerisinde bire bir yer alan bir kahraman gibidir. At, ayrıca tanrıya kurban edilen 

kutsal bir hayvandır. Şamanlık seansında da atın önemli bir yeri vardır. Bu törende at 

gerçekten yer almasa bile kır at kılları ya da şamanın üzerine oturduğu beyaz bir kısrak 

postu aracılığıyla simgesel olarak yer alır. Simgesel olan at sürme veya at sırtında yolculuk 

ise ruhun bedenden ayrılmasını ifade eder (Eliade, 1999: 511).  Şamanizm inancını 

benimseyen Türkler ile Moğollar’a göre at gökten inmiştir. Bu düşünce tarzı, atın 

kutsallığını göstermektedir, çünkü göğe ait olan her şey Tanrı yani Gök Tanrı’ya aittir ve 

tanrısallığın bir simgesidir. Bu hayvanlar o kadar değerlidir ki, eskiden beri Türkler ölen 

atları için mezarlar bile yaptırmışlardır. 

Ancak bilmece metinlerimiz içerisinde çok fazla yer almazlar. Bunlar arasında 

hayvan konulu olanlarda atla ilgili iki bilmece vardır. Fakat hayvan konulu bilmecelerin 

dışında kuştan sonra en çok geçen hayvan attır. Bu hayvan da diğerleri gibi görünüm 

itibariyle tanıtılmış olup (189.1., vd.) genellikle benzetme amacıyla ya da gerçek anlamıyla 

bilmecelerde yer almıştır. Cevabı helva, kahve, değirmen ve traktör olan bilmecelerde 

gerçek anlamıyla geçer. 

Arap atlandı (351.1.). 

Atı ayağından nallarlar (370.2.). 

Atam atlı men yayag (428.5.). 

Bir arabada kırk at (442.2.). 

 

Yarır torpağı gat gat  

Elli öküz elli at (442.3.). 

 

Mantar, pirinç ve pamuk ata benzetilen bitkiler iken, iletişim araçlarından telgraf da 

at ile bağlantı kurularak tarif edilmiştir. 

Bir bölük atlar (58.3.). 

Bir atım var at demerem (100.1.). 

 

Bir sürü atlar 

Tarlada otlar (127.3.). 
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İstanbul’da at kişner (571.3.). 

 

2. Ayı 

Masal metinlerimizde ahmaklığı simgeleyen ayı, Türk destanlarında da iyi bir 

konuma sahip değildir. Bunlarda da aptal ve kötü bir hayvan olarak yer alır (Ögel, 2002: 

533). Hayvan konulu bilmecelerde alaycı bir bakış açısıyla ele alınıp bir bey edasıyla 

karşımıza çıkarılmaktadır (190.1., vd.). 

 

3. Boğa 

Boğa, Eski Türkler’de kurban olarak tanrılara sunulan bir hayvandır. Totem olarak 

kabul edilen bu hayvan yılda bir defa yapılan sığır yani sürgün avı töreninde avlanırdı. Bu 

tören Türkler için oldukça önemliydi. Totem olan hayvanı avlamak beceri gerektirirdi. 

Avcı bölükleri hayvanları av yerine getirir, avlara ilk okları hanlar atardı. Ancak totemin 

yaralanmaması ve öldürülmemesi gerekirdi. Eğer yaralanır veya öldürülürse büyük bir 

felaketin olacağına inanılırdı. Bu nedenle hayvanın canlı olarak avlanması gerekiyordu 

(Banarlı, 1997: 44). Totem devrinin bitmesi ve Türklerin yerleşik hayata geçmesinden 

sonra boğa, tarım işlerinde kullanılan bir hayvan olmuştur. Bilmecelerimizde başak, 

buğday gibi tahıllar grubu içerisinde yer alanlarda ise eski bir Türk inanışının yansımasını 

görürüz. Bilindiği gibi Türkler gökyüzünü baba, yeryüzünü ise ana olarak kabul 

etmişlerdir. Yani gökyüzü erkek, toprak ise verimliğinden ve üretkenliğinden dolayı 

dişidir. Bu bilmecelerde gökyüzünden inen boğa, yani yağmur toprağı dölleyerek bu 

ürünlerin yetişmesini sağlamaktadır. 

Hak Taâla’nın düvesi 

Gökten gelir boğası (97.2., 98.11.). 

 

4. Deve 

Bir yük hayvanı olan devenin Türk mitolojisinde ve sosyal yaşantısında önemli bir 

yeri vardır. Develeri koruyan bir ruh olduğu ve Türklerin güçlü develer yetiştirdikleri 

bilinmektedir (Ögel, 2002: 538). Özellikle bir zamanlar İpekyolu üzerinden kervanlarla 

yapılan ticaretlerde ulaşım develerle sağlanmıştır. Deve son derece dayanıklı bir hayvan 

olduğu için çöl şartlarına ve uzun yolculuklara uyum sağlar.  Hayvan, bilmecelerimizde dış 
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görünüm itibariyle tanıtılmış olup (194.1., vd.) benzetme unsuru olarak ise çadır, şemsiye, 

süpürge ve kantar ile ilgili olan bilmecelerde yer almaktadır. 

Deli deve 

Girmez eve (516.4.) [Dedem deve / Girmez eve (548.1.), Salman deve 

/ Girmez eve (547.5.)]. 

Deve tabanı (534.8.). 

 

5. Domuz 

İslamî inanışa göre pis olarak kabul edilen ve etinin yenmesi yasak olan bu hayvan, 

eski Türk inanışlarında da kötü bir ruh olarak görülmektedir. Aynı zamanda kuzeyi temsil 

eder. Metinlerimiz arasında domuzu konu alan tek bir bilmecenin bulunması ve onun da 

Azerbaycan bölgesine ait olması bu bakımdan dikkat çekicidir. Domuzu konu alan bir ana 

bilmecemiz vardır (220.1.). Bu sayının azlığında domuzun pis olarak kabul edilmesinin 

rolü büyüktür. Diğer bilmecelerimizde ise yine bir defa yer alan bu hayvan hakaret amaçlı 

olarak kullanılıp inatlığı ifade etmektedir. 

Serçe kadar semizlıği  

Nedır bunun domozlogi (486.12.). 

 

6. Ejderha 

Ejderhaların çoğu yılan biçiminde olup birden fazla başları vardır. Masallarda ve 

efsanelerde su başlarını tutarlar. Her gün kendilerine verilen bir kurban karşılığında halka 

su verirler. Bu nedenle uğursuz hayvanlar grubundandır. Sadece hayvan konulu 

bilmecelerde yer alıp dış görümü ile tanıtılmıştır (195.1., vd.). 

 

7. Eşek 

Bir binek hayvanı olan eşek, Türk inanışlarında daima kötü bir konuma sahiptir. 

Bunda belki de şeytanın Nuh’un gemisine onun sayesinde binmesi de etkilidir. Çünkü ona 

benzer bir hayvan olan at, daima değerli iken eşekler küçümsenmiş ve alalade işlerde 

kullanılmışlardır. Bilmecelerimizin hayvan konulu olanlarında organlarıyla tarif edilmiş 

(196.1., vd.) diğerlerinde ise daha çok hakaret amaçlı kullanılmıştır.  
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Bensiz konuşmayanlara şimdi 

Diyorlar iki kulaklı merkep (565.1.). 

 

Bunu bilmeyen eşek (576.7.). 

 

Bunu bilmeyen 

Eşek körüğü (426.1.). 

 

Bunu bilmeyen 

Eşek sıpası (23.1., 53.1., 54.1., 62.3., 65.1., 87.1.). 

 

Bunlar dışında benzetme unsuru olarak kullanılarak def ve bisiklet ona 

benzetilmiştir. 

Derisi var eşek değil (491.2.). 

 

Semeri var 

Eşek dil (581.1.). 

 

8. Fare 

On iki hayvanlı Türk takviminde ilk yılın fare yılı olduğu bilinmektedir. Dîvânü 

Lûgati’t-Türk’teki efsaneye göre yılları şaşıran bir hakan takvim yaptırmak ister. Av 

sırasında pek çok hayvanı bir ırmağa getirirler. Bunlar arasında ırmağı geçen ilk hayvan 

fare olduğu için on iki hayvanlı Türk takviminde ilk yıl fare yılı olarak kabul edilir. 

Fareden sonra sırasıyla öküz, kaplan, tavşan, timsah, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, 

köpek ve domuz suyu geçtikleri için ilk yılı takip eden yıllara onların adları verilmiştir 

(Gökalp, 1995: 41). Hayvan konulu bilmecelerde dış görünümü biraz da mizahî bir açıdan 

ele alınan fare (197.1., vd.), benzetme amaçlı olarak diğer bilmecelerde yer almıştır. 

Yağmurun sesi onun çıkardığı seslere; 

Bizim sıçan müezzin olmuş (30.2.). 
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turp ve soğan ise kuyruk kısımlarıyla; 

Kuyruğu var fare değil (65.9., 66.1.). 

 

fareye benzetilmiştir. 

 

Ayrıca bir hakaret sözü olarak müzevirci için kullanıldığı da görülmektedir. 

Bizim eve sıçan geldi (262.1.). 

 

Bunlar dışında bilmece tekerlemeleri diyebileceğimiz bazı söz kalıpları içerisinde 

yer alır. 

Hat atar mat atar 

İki sıçan bir delikten g… atar (530.4.). 

 

Metel metel metlendi 

İki sıçan etlendi (587.16., 589.5., 590.4.). 

 

9. Fil 

Fil daha çok sıcak ülkelerin mitolojilerinde yer alan bir hayvan olup bizde yük 

hayvanı olarak bilinir. Bu hayvan edebî metinlerimize Türkler arasında Budizm yayılmaya 

başladığı zaman girer (Ögel, 2002: 542). Fil bilmecelerimizde yedi yılda bir doğan bir 

hayvan olarak tarif edilmiştir (198.1., vd.). 

 

10. Geyik 

Türk inanışlarında kutsal olarak bilinen hayvanlardandır. Bu kutsallık genel olarak 

bilinen geyikli mağaralar veya ermiş kişilerin geyik kılığında dolaştığı inanışından 

kaynaklanmaktadır. Türk mitolojisinde yer alan bu geyikler daha çok dişidir. Bunlar da 

Tanrı ile ilgisi olan birer ilahe konumundadırlar (Ögel, 1998: 569). Totem olarak kabul 

edilen hayvanlar arasına da girmiştir. Geyik bilmecelerimizde çeşitli organları ile tanıtılmış 

kutsal bir hayvandır (199.1., vd.). 
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11. Kaplumbağa 

Vaktiyle bir tüccar olduğuna inanılan kaplumbağa, tartı işleminde kendisini kayırıp 

haram yer. Allah da bunun karşılığında onu terazi kefesi gibi olan kabuğunu sırtında 

taşımaya mahkum ederek bir hayvana çevirmiştir. Hayvan konulu bilmecelerde dış 

görünümü mizahî bir şekilde tanıtılmış (203.1., vd.), hatta bir bilmecede bakla satıyor 

olarak gösterilmiştir (203.12.). Bunda belki de kaplumbağanın eskiden bir tüccar olduğu 

inanışının da etkisi vardır. 

 

12. Kaz 

Kaz, tanrılara yakın yaratıklardandır. Yaratılış Destanı’nda Tanrı ile yarattığı ilk 

insan olan Erlik’in gökyüzünde kara bir kaz şeklinde uçtukları tasavvur edilmiştir. Alp Er 

Tunga’nın kızının adının Kaz olduğunu ve Kazvin adı verilen şehirde oturduğunu Dîvânü 

Lûgati’t-Türk’ten öğreniyoruz (C. III, 1999: 149). Şamanların göğe çıkış törenlerinde 

bindikleri kutsal hayvan da kazdır. Şaman bu tören sırasında çeşitli sesler çıkararak kazı 

taklit eder. Kazın sırtında kurban edeceği atın ruhunu kovalar. Atı yakaladığı zaman ise 

kazı salıverir (Eliade, 1999: 224). Bu da bir çeşit kansız kurbandır. Yine Dede Korkut 

Hikâyeleri’nde geçen kaza benzer kız ve gelin tabiri ise bu hayvanın güzellik ifade ettiğini 

belirtmektedir. Türk mitolojisinde yer alan kaz, uçan bir hayvandır. Bilmecelere konu olan 

ise kara hayvanı olan kazdır. Burada benzetme amaçlı olarak kullanılmıştır. Ceviz, ısırgan 

ve iğ kaza benzetilirken, değirmenin işleyiş düzeni kazın çıkardığı sesler ile verilmiştir. 

Kağıl kağıl kaz gider (72.12.). 

Sürü sürü gazlar (122.3.). 

Alaca bulaca bir kaz (531.2.). 

Gazlar gaggıldar (428.24.a.). 

 

13. Koyun, Koç ve Keçi  

Yerleşik hayat ile birlikte küçük baş hayvancılık başlamıştır. Bunlar içerisinde 

koyun, koç ve keçi önde gelmektedir. Koyun ve koç genellikle kurbanlık olarak tercih 

edilmektedir. Koyun, doğu yönünü temsil etmesi bakımından önemli bir hayvandır. 

Kırgızlar’da ise keçileri koruyan bir evliyanın varlığına inanılır (Uraz, 1994: 151). Koyun 
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bilmecelerde organları ve insanlara olan faydası ile tarif edilmiş (211.1., vd.) ve benzetme 

unsuru olarak yer almıştır. Cenaze, Hz. Havva ve insanlar koyuna benzetilmiştir. 

Koyunu sürer geriye (250.7.f.). 

Bir koyın kuzu kuzlamış (297.1.). 

Bir bıçağım çok koyunum (828.1.). 

 

Koç ise hayvan konulu bilmecelerde değil, diğer bilmecelerde yer alarak benzetme 

amacıyla kullanılmıştır. Üzüm, değirmen ve tüfek güçleri bakımından koça benzetilmiştir. 

O yanda bir goç durub (428.21.). 

Gara goçum yağlanar (486.8.). 

 

Keçi ise dış görünümü ve organlarıyla bilmecelerde tanıtılırken (2078.1., vd.) 

konusu farklı olan bilmecelerde soğan, üzüm ve asmanın benzetileni olarak kullanılmıştır. 

Sakalı var keçi değil (65.9.). 

Bir keçim var var getir (94.4.a., 116.2.). 

 

14. Köpek 

Daha çok Moğol mitolojisinde yer alan bir hayvandır. Türkler’de yön ifade eden 

hayvanlardan biri olup batıyı temsil etmektedir. On iki hayvanlı takvimde ise 11. yıl köpek 

yılıdır. Türkler köpeğe pek itibar etmemişler, onu daima aşağı bir hayvan olarak 

görmüşlerdir. Tibetliler köpek neslinden geldiklerine dair bir inanışa sahip olduklarından 

Türkler, onları da sevmemişlerdir (Ögel, 1998: 562). Yaratılış Destanı’nda Ülgen yarattığı 

insanları Erlik’ten korumak için köpeği bekçi koyar. Ancak Erlik köpeği kandırarak 

insanların yanına gitmeyi başarır (Sakaoğlu-Duymaz, 2002: 169; Uraz, 1994: 152). Bu 

bekçilik vasfını hâlâ sürdüren köpek, insana en sadık olan hayvandır. Bilmecelerimizde 

sadıklığından dolayı evlere bekçilik etmesiyle verilmiş (212.1.), diğer bilmecelerde ise 

genellikle hakaret amaçlı kullanılmıştır. 

Var git paça köpeği (128.2.ç.). 

Bunu bilemeyen köpek (277.8.). 

 

Bunu bilmeyen 

İskele köpeği (544.19.). 
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Bir bilmecemizde ise kapı sürgüsü köpeğe benzetilmiştir. Bu da yine köpeğin 

bekçilik vasfıyla ilgili bir benzetmedir. 

Kapıda kara bir köpek yatar (387.2.). 

 

15. Kurt 

Türk mitolojisinde en çok yer alan hayvanlardan birisidir. Türk inanış sistemi onu 

bazen soyunu devam ettiren bir ana gibi görmüş (Bozkurt Destanı), bazen kendisine 

kılavuz olarak kabul etmiş (Oğuz Kağan ve Ergenekon Destanları), bazen de bayraklarında 

kullanmıştır. Bunlar dışında günlük hayattaki pek çok uygulamalarında kurt veya ondan bir 

parçaya yer vererek kötü ruhlardan korunmuşlardır (Yeni doğum yapan kadının yastığının 

altına bir parça kurt postunun konulması.). Kuvvetin, yiğitliğin ve cesaretin sembolü olan 

bu hayvan, İslamî inanışa göre ise Hz. Ali’nin köpeği olduğu için kutsaldır ve onu öldüren 

zarar görür (Uraz, 1994: 144). Bilmecelerimizde eski kutsallığından hiçbir eser kalmayan 

kurt, dış görünümü, tehlikeli bir hayvan olması ve sürülere verdiği zararla gündeme 

getirilmiştir (214.1.). Konusu hayvan dışında olan bilmecelerde tarihî bir olayı hatırlatmak 

amacıyla kullanılmıştır. 

Yusuf’u yiyen kurtlar (97.4., 100.4., 105.4.). 

Yusuf’u yedi kurtlar (98.8.). 

 

Bir bilmecede ise hırsız, gece çalıştığı için kurda benzetilmiştir. 

Karanlık derenin kurdu 

Vurdu kapıyı kırdı (294.2.). 

 

16. Tavşan 

Metinlerimizde tavşan donuna girme motifi ile karşımıza çıkan bu hayvan Satuk 

Buğra Han Destanı’nda da bu şekilde yer alarak onun doğru yolu bulmasına vesile olur. 

Alevî inanışına göre Muaviye veya Yezid’in ruhu bir tavşan donuna girdiği için bu insanlar 

tavşanı uğursuz sayarak etini yemezler (Ögel, 1998: 31). Bilmecelerimizde organları, 

yaşayış ve beslenme tarzı bakımından tanıtılmıştır (217.1., vd.). 
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17. Tilki 

Gerek masallarda gerekse diğer metinlerde kurnazlığı temsil eden bir hayvan olarak 

yer alır. Hayvan konulu bilmecelerde tavuk düşmanlığı ile tanıtılan tilki (219.1.), kuyu ile 

iligili bir bilmecimizde kuyudan su çekerken çıkan sesleri ifade etmek amacıyla 

kullanılmıştır. 

Tilki mırıldar (388.2.). 

 

cb. Suda Yaşayan Hayvanlar 

Orta Asya’da at sürüleri besleyen ve geçimini bu yolla sağlayan Türklerin su 

hayvanlarıyla ilgisi az olmuştur. Günümüzde bile ülkemizin üç bir tarafı denizlerle çevrili 

olmasına rağmen deniz ürünlerinin az tüketilmesi bu eski yaşam tarzına bağlanabilir. 

Burada diğer deniz ürünlerine göre günlük hayatımızda biraz daha fazla yer alan balık 

işlenecektir. 

 

1. Balık 

Bilmecelerimize konu olan ender su hayvanlarından olan balık, dış görünümü 

bakımından tarif edilmiş (221.1., vd.) ve benzetme amaçlı kullanılmıştır. Ana karnındaki 

bebek ve insan dili bir balıktır. 

Oluğun içinde balık (254.2.). 

Üstünde oluk  

İçinde balık (273.4.). 

 

Ayrıca şimşek ve yıldırımla ilgili bilmecelerimizde bu meteorolojik olayların 

şiddetini belirtmek amacıyla yer almıştır. Şimşek çaktığı veya yıldırım düştüğü zaman 

onlara maruz kalan hiçbir canlı kurtulamaz. Bu durum karada ceylan, suda ise balığın zarar 

görmesi ile ifade edilmiştir. 

Suda balığa (29.1., 31.1.). 

 

Hayvanların bilmecelerde kullanıldığı yerleri bu şekilde tespit ettikten sonra sonuç 

olarak diyebiliriz ki, hayvanlar metinlerimizde eski Türk inanışlarında olduğu gibi 

kutsallık ifade etmezler. Bilmecelerimizde ya geçek anlamlarıyla ya da çıkardıkları sesler 
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ve görünüşleri itibariyle benzetme amacıyla kullanılmışlardır. Ancak bazılarında çok az da 

olsa –özellikle kuşlarda– o inanışların yansıtıldığı görülmektedir. 

  

C. BİLMECE RENK İLİŞKİSİ 

 

İnsanlar, renkleri tabiat ile kurdukları ilişki sayesinde öğrenmişlerdir. Güneş battığı 

zaman karanlığı yani kara (siyah)yı öğrenen insan, güneş doğduğu zaman ise aydınlık 

olması dolayısıyla akı, yani beyazı görmektedir. Gökyüzüne bakarak maviyi öğrenen 

insanoğlu, tabiattaki bitkilere bakarak yeşili, ateşe bakarak kızıl yani kırmızıyı öğrenmiştir. 

Bilindiği üzere dört ana renk vardır, diğer renkler bu ana renklerin karışımından meydana 

gelmektedir. Bu ana renkler; siyah, beyaz, mavi ve kırmızıdır. Türk kültür tarihi boyunca 

bu ana renkler çeşitli anlamlar ve imgeler yüklenmesinin yanı sıra yönlerin de sembolü 

hâline gelmişlerdir. Bunlardan kara (siyah) kuzeyi, kızıl (kırmızı) güneyi, mavi (gök) 

doğuyu, ak (beyaz) ise batıyı işaret etmektedir. Nitekim 1071’de Anadolu’yu fetheden 

Türkler, Türkiye’nin kuzeyindeki denize Karadeniz, batısındakine Akdeniz, güneyindekine 

Kızıldeniz adını vermiş; doğuda ise deniz bulunmadığı için büyükçe bir göle Gökçe göl 

demişlerdir (Kafalı, 1996: 49). 

Yukarıda da söylendiği gibi renkler, sadece yönleri ifade etmezler onlara çeşitli 

anlamlar da yüklenir. Türkler tarihleri boyunca bazı renkleri sevip onları uğurlu 

saymışlardır. Hatta bazen bir renge ilâhî bir anlam yüklemişler ve onu Tanrı’nın rengi 

olarak kabul etmişlerdir (Heyet, 1996: 54). Bu renk, Türkler’deki eski Gök Tanrı 

inanışından dolayı gök yani mavi renktir. Renklerin her birinin ayrı ayrı özellikleri ve 

anlamları olduğu gibi kullanıldığı alanlar da birbirinden farklıdır. Bu bölümde ana 

renklerden başlamak üzere renkler tek tek ele alınıp özellikleri verilerek bilmecelerimizde 

tespit ettiğimiz renkler ve kullanım alanları verilecektir. 

Bilmecelerimizin tamamına baktığımız zaman renk dünyasının oldukça geniş 

olduğu görülür. Çünkü bilmecelerde sorulan nesne, bitki, hayvan, eşya, vb.nin 

bilinebilmesi için birtakım ipuçlarına gerek vardır. İpuçları arasında ise şüphesiz sorulan 

şeyi nitelendiren renk, çok önemlidir. Sorulan şey bir meyve ise ve o meyvenin renk sıfatı 

bilmecenin soru kısmında bulunuyorsa bilmeceyi çözmek elbette daha da kolaylaşacaktır. 

Bilmecelerde renkler o kadar çeşitlidir ki, bunlar arasında dört ana renge sıklıkla 

rastlandığı gibi boz, kır, doru gibi Türklerin hayvancılık ve göçebe hayatından getirdiği 

renklere, modern hayatın ve modanın bizlere kazandırdığı pembe ve lâcivert gibi renklere 
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de rastlamak mümkündür. Özellikle bazı bilmeceler bir renk cümbüşü içerisindedir. 

Karpuzu soran bir bilmecedeki renklerin bolluğuna bakalım: 

Bize bir gelin geldi 

Yeşil çarşaflı 

Kırmızı entarili 

Siyah düğmeli (82.5.). 

 

Bu bilmecede renkler ipucu olarak öyle mükemmel kullanılmıştır ki, yeşil çarşaf karpuzun 

dışını, kırmızı entari içini, siyah düğme ise çekirdeklerini ifade etmektedir. Bu bilmeceyi 

bu kadar ipucu ile bir çocuk bile çözebilir. Kiraz da tıpkı karpuz gibi bir renk cümbüşü 

içerisinde tarif edilmiştir: 

Beyaz ile başladım 

Yeşil ile işledim 

Allar ile bitirdim 

Dünyalara yetirdim (87.2.). 

 

Burada beyaz renk kirazın çekirdeğini, yeşil sapını, al (kırmızı) ise kendisini 

nitelendirmektedir. Bir de papatyaya göz atalım: 

Sarı ile başlarım 

Beyaz ile işlerim 

Yeşil ile bitirir 

Toprağa şişlerim (116.2.). 

 

Sarı papatyanın ortasındaki kısmı, beyaz yapraklarını, yeşil ise dal ve kökünü ifade 

etmektedir. Bu kadar ipucu ile bu bilmeceyi de çözmek elbette kolay olacaktır. Ya bir 

yumağa benzetilen gece ve gündüz kavramlarının kara ve beyaz renklerle ifade edilmesi; 

İki yumağım var 

Birisi beyaz birisi gara 

Garasını sararken beyaz çıkıyu 

Beyazını sararken garası çıkıyu (676.3.). 

 

İşte ilkel insanın öğrendiği ilk renkler ve geceye kara, gündüze ise beyaz dedirten doğa 

olayının en güzel ifadesi. 

Şimdi de tek tek renkleri ele alarak bilmecelerimizdeki kullanım şekline geçelim: 
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1. Kara (Siyah) 

Türkler’de kara, eskiden güç, kuvvet ve büyüklük sembolü iken daha sonraları 

fonksiyonunda bir değişiklik olarak kötülüğün sembolü olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Karanın iyi fonksiyonlarından bir tanesi yiğit ve alp kişi anlamına gelmesidir. 

Karakoyunlular’ın hükümdarları Kara Mehmet Bey, Kara Yusuf Bey’in ve Osmanlılar’ın 

atası Kara Osman Bey’in adlarının başında yer alan kara sıfatı, bu yiğitlik ve kahramanlığa 

delalet eder. Kara aynı zamanda Kara-Samsun, Kara-Maraş şeklinde de kullanılarak esas 

anlamına gelir. Esas Maraş gibi (Kafalı, 1996:52). 

Karanın kötü olan fonksiyonlarından ve belki de en önemlilerinden birisi yas rengi 

olması ve yası hatırlatmasıdır. Türkler, yüzyıllar boyunca ölen yiğitlerine, akrabalarına ve 

sevdiklerine karalar bağlayarak yas tutmuşlardır. Kara renk, kötülüğü hatırlatması 

sebebiyle bir çok deyim ve atasözünde de bu işlevle kullanılmıştır. 

Bilmecelerimizde en çok kullanılan renk, karadır. Burada kara herhangi bir imgeyi 

veya fonksiyonu yüklenmeyerek sadece tabiat cisimleri, bitki, hayvan veya eşyaların 

rengini belirtir. 

Bilmecelerimizin anlatım dünyasında bir kız olan tabiatın rengi kara iken, bulutun 

da kara olan çeşidine rastlanmaktadır. 

Gara gız oğlan doğdu (1.3.). 

Beyaz, siyah, bazen boz (2.1.). 

 

Kara bir de Türkler’de her zaman için yerin rengi olarak bilinmiş ve bu nedenle 

yeri temsil etmiştir. Bu husus bilmecelerimizde de yer almaktadır: 

Bütün kara yerleri 

Işıkla nura bürür (4.10.). 

 

Sebzelerden turp, meyvelerden böğürtlen kara iken, dutun siyah olanına 

rastlanmaktadır.  

Üstü kara kömür değil (66.1.). 

Yukarı baktım  kara kara (71.7.d.). 

Yuharıda kara kara (74.7.). 

 

İğdenin çekirdeği, incirin (siyah incir) tepesi, karpuzun ise çekirdekleri karadır. 

Kemiği kara (80.3.). 

Siyah takkesi var (81.4.). 
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İçinde dizilidir 

Kara kara küpesi (82.1.). 

 

Kayısının çekirdeği kara, kestanenin ise dış yüzü yani kabuğu kara renktedir. 

Don kara gömlek sarı (84.1.). 

Giydiği kaftan kara gömleği sarı (85.3.). 

 

Uçar hayvanlardan arının kendisi de çorapları da karadır. 

Karşıdan gelir Araplar 

Ayağında siyah çoraplar (145.14.a.). 

 

Garadır garga döyül (145.26.). 

 

Gara gatır  

Bedlik satır (146.2.). 

 

Yine uçar hayvanlardan olan baykuş, saksağan ve leylek kara renkte iken, 

sürüngenlerden sülük ve pire de karadır. 

Karası katran gibi (152.2., 159.1.). 

Bir yeri var kazandan kara (158.3.). 

 

Hekim derman tek satan  

Gara zencirim nedi (167.6.). 

 

Kapkaracık  

Küpküçücük (182.9.). 

 

İnsan organlarından kaş ve kalbin rengi ile gece siyahtır. 

Çın çın ağaçlar 

Çın kara kaşlar (277.2.). 

 

Karadır orman değil (279.3.). 

Siyahını yersen helâldir (307.3.). 
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Baca, masa, makas, maşa, boya fıçısı ve boya fırçası ise renkleri siyah olan 

eşyalardandır. 

Kara tavuk  

Karnı yarık (380.4.). 

 

Kara katır (423.6., 453.7., 454.2., 513.1., 514.1., 541.2., 595.1.). 

 

Kibritin başlığı, kömürün ise kendisi siyah iken, soba rengi itibariyle kapkara bir 

tazıdır. 

Simsiyah takkesi var (451.1.). 

 

Kendi simsiyah  

Dumanı zehir (452.1.). 

 

Kapkara bir tazım var (456.6.). 

 

Tüfek, tavla taşlarının yarısı, kilit, yazı ve duman da siyah renklidir. 

Gara toyug gaggıldar (486.9.). 

Nısfı ak nısfı kara (508.1.). 

Kapıda kara bir köpek yatar (387.2.). 

Karadır tohumu (564.1.). 

 

Ordan bir oğlan çıhdı 

Giyni gara çuhalı (624.2.). 

 

2. Ak (Beyaz) 

Yüzyıllar boyunca saflığın, temizliğin ve arılığın simgesi olan ak, yani beyaz da 

Türklerin sembolik anlamlar yüklediği ve sevdiği renklerdendir. Büyüklük ve yaşlılığı yani 

ululuğu da ifade eden bu renk, Hunlar’da adalet ve gücün de sembolü olmuştur (Heyet: 

1996: 56). Türklerin ak rengi kutsal kabul etmeleri ta Şamanizm döneminde başlamaktadır. 

Tufandan sonra tanrı Ülgen, insanı yaratmaya giriştiğinde şeytan Erlik de onun adam 

yarattığı gök çiçeğin bir parçasını alarak bir insan yarattı. Bunun üzerine Ülgen Erlik’i 

lânetleyerek: “Senin yarattığın kavim kara kayış kuşaklı kara kavim olsun.”, “Benim 



 223

yarattığım Ak kavim şarka, senin yarattığın kavim garbe gider.” dedi (İnan, C. I, 1998: 

419). İşte bu inanıştan hareketle ak renk, Ülgen’i temsil etmeye başlamıştır. 

Türkler’de ayrıca devletin başında bulunanlar ve üst düzey yöneticilerin de hâkim 

rengi aktır. Eski Türkçe’de “ak kemik” (ak süŋük: ak süyek) deyimi beyleri, “kara kemik” 

(kara süŋük: kara süyek) deyimi ise halkı nitelendirmektedir (Genç, 1999: 12). 

Ak rengin üstlendiği diğer bir fonksiyon da yas alameti olmasıdır. Yas rengi olarak 

genellikle karanın bilinmesi ve kullanılmasına karşılık şehit bayrağının rengi beyazdır. 

Nitekim Alp Arslan, Malazgirt meydan savaşına giderken beyaz renk bir elbise giymiş, 

atının kuyruğunu kestikten sonra namazını kılıp savaşa hazırlanmıştır (Heyet, 1996: 56). 

Bilindiği üzere Türkler’de at kuyruğunun kesilmesi İslamiyet öncesinden kalan yas 

âdetlerindendir. Alp Arslan bunu yaparak şehitliğe hazırlanmaktadır. Buradaki beyaz renk 

kıyafet İslamiyet’in beyaz kefen anlayışı ile de uygundur. Görüleceği üzere Türkler, ak 

renk ve onunla ilgili inanışlarını İslamiyet’le birleştirmişlerdir. Bunun diğer bir delili 

peygamber sancaklarından birinin rengi olan beyazın Osmanlı’da da sancak rengi olarak 

kullanılmasıdır. 

Ak renk, aynı zamanda uğuru sembolize etmektedir. Örneğin; Dede Korkut 

Hikâyeleri’nden Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu’nda Bayındır Han’ın düzenlemiş olduğu 

ziyafette oğlu olan beyler ak otağa oturtulmuştur (Ergin, 1994: 22). Bu da yine bir bakıma 

Türkler’deki devlet yönetimi ve beylik anlayışı ile uygun düşmektedir. Çünkü oğlu olanın 

beyliği devam edecektir. Beyaz renk de üst düzey yöneticiler ve beylerin rengi olduğuna 

göre oğlu olan elbette ak otağda oturtulacaktır. 

Beyaz günümüzde ise temizliği, saflığı ve arılığı simgelemeye devam etmekte ve 

karanın kötümserliğine karşılık iyimserliği temsil etmektedir. Bilmecelerimizde ise ak 

(beyaz) karadan sonra en çok kullanılan renktir. Ancak bunun kullanımında sembolik 

anlam pek fazla söz konusu değildir. Daha çok bitki, hayvan, eşya, vb.nin rengini ifade 

etmek amacıyla kullanılmıştır. Sadece Erciyes dağı tarif edilirken kullanılan “Alnı ak” 

deyimi bu rengin temizliği, berraklığı ve ululuğu temsil ettiğini çağrıştırmaktadır. 

Hep alnı ak  

Suları pak (321.1.). 

 

Beyazını yersen haramdır sözüyle tarif edilen Ramazan bilmecesinde ise 

insanoğlunun renkleri tabiat sayesinde öğrendiğini hatırlatmaktadır: 

Beyazını yersen haramdır (307.3.). 
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Bunların dışında ak (beyaz) renk şu şekillerde kullanılmıştır: Bulut ve dalganın 

rengi beyazdır. 

Beyaz, siyah, bazen boz (2.1.). 

 

Uzun uzun abalar 

Ak sakallı babalar (8.2.). 

 

Kar, renk itibariyle bembeyaz bir kelebek veya ak bir yumurta gibidir. 

Ak pak yumurta mısın (24.6.). 

 

Uçuştukça göklerde 

Bembeyaz kelebekler (24.11.). 

 

Kavak ağacının donunun rengi olan beyaz, aynı zamanda salatalığın kanının da 

rengidir. 

Beyaz don giyer (46.1.). 

Aktır kanı (64.2.). 

 

Lâhana bembeyaz bir ekmek iken, soğanın da bedeni beyaz renktedir. Turpun ise 

içi beyazdır. 

Kat kat ekmek 

Katı beyaz ekmek (57.14.a.). 

 

Onun bedeni aktır (65.12.). 

İçi beyaz peynir değil (66.1.). 

İğde, dış kabuğunun rengi itibariyle ak bir gömlek gibiyken şeftalinin dışı ak 

olanına da rastlanmaktadır. 

Ağ göynekli (80.6.). 

İçi kırmızı dışı ak (92.2.). 

 

Haşhaşın rengi bembeyaz, sarımsağın ise çarşafı yani dışı beyazdır. 

Ne güzel demiş  

Bembeyaz çiçek (121.1.b.). 
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Kıran geldi kırıldık 

Beyaz çarşafa dizildik (128.1.). 

 

Hayvanlardan karga, leylek ve saksağanın rengi beyaz olanı olduğu gibi keçinin 

sütü ve kuyruğu da beyazdır. 

Beyazı peynir gibi (152.2.). 

Bir yeri var sütten akça (158.3.). 

Akı safran gibi (159.1.). 

Akça suyun içerler (207.4.). 

 

Arşun ayağlı  

Beyaz kuyruğlu (207.10.). 

 

Yumurta rengi itibariyle ak bir tavuğa benzeyip, ak bir gerdan ve beyaz bir topuğa 

sahiptir. 

Ak tavuğum nereye vardın (243.1.). 

 

Ak gerdan beyaz topuk 

Her gün hamamdan gelir (243.10.). 

 

Dişlerin rengi de bembeyazdır.  

Bir çok beyaz güvercin (274.3.). 

 

Sumak yeşil olarak ekilmesine rağmen ürününü beyaz renkte verir. 

Yaşıl ekdim ak töktü (357.1.). 

 

Yufka rengi bakımından beyaz bir gömleği andırırken, tavla taşlarının yarısı beyaz, 

yarısı ise karadır. 

Bir ağ köynek gazanar (405.1.). 

Nısfı ak nısfı kara (508.1.). 

 

Tezgâhta dokunan bez ve kâğıdın rengi beyazdır. Renk itibariyle beyaz olan buz ise 

gümüş bir kaleye benzemektedir. 

Annem giyer ak ferace (550.1.). 



 226

Altına açarlar beyaz kumaşı (563.1., 564.3.). 

Ak gümüşten bir kale (616.1.). 

 

3. Mavi (Gök) 

Mavi, Türklerin çok sevdiği ve değer verdiği renklerden birisidir. Yukarıda da 

belirtildiği gibi Türkler, bu rengi Tanrı’nın bir simgesi olarak düşünmüşlerdir. Gök Tanrı 

inanışıyla bağlantılı olarak sonsuzluğu temsil eden bu renk, türeyişi, emniyet ve huzuru da 

telkin eder. Aynı zamanda dostluk, sadakat, vefa, aydınlık ve temizlik sembolüdür (Heyet, 

1996: 59). 

Kutsiyet gösteren bu renk Oğuz Kağan Destanı’nda bu yönüyle karşımıza çıkar. 

Türk cihan hâkimiyeti idealini gerçekleştirmek amacıyla sefere hazırlanan Oğuz Kağan’a 

gökyüzünden inen gök tüylü ve gök yeleli bir kurt kılavuzluk eder.  

Gök rengin başka bir fonksiyonu ise kara renk ile birlikte kullanılarak yas sembolü 

olmasıdır. Bu husus, İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek’in Öldüğü Boy’da şu şekilde 

dile getirilir: “Ağ boz atının kuyruğunu kestiler. Kırk elli yiğit kara geyüp gök sarındılar...” 

(Gökyay, 2000: 150). Yalnız bu ölüm, normal bir ölüm değildir. Beyrek, Aruz Koca 

tarafından haince pusuya düşürülerek şehit edilmiştir. Normal ölümlerde sadece siyah 

giyen Oğuzlar, belki de bu nedenle siyahın üzerine gök sarınmışlardır. Çünkü başta da 

söylendiği gibi şehit bayrağının rengi beyazdır ve beyazın ifade ettiği güzel anlamları mavi 

de ifade etmektedir. 

Mavi renk aynı anlamda kullanılan gök dolayısıyla yeşil renk ile karıştırılmıştır. 

Gök rengi zaman zaman ve çeşitli yöresel ağızlarda yeşili ifade etmek üzere kullanılmıştır. 

Bunun bilmecelerimizde güzel örnekleri vardır. Irmağın sorulduğu bir bilmecede; 

Değirmenin önünde gök kamış (14.3.). 

 

geçen gök elbette ki, yeşili ifade etmektedir. Çünkü mavi renkte kamış yoktur. 

Böğürtlenle ilgili bir bilmecemizdeki gök de yeşili ifade eder, çünkü mavi renkte 

ağaç olmaz. 

Yarpağında od yanar 

Ağacı göy nedendi (71.6.). 

 

Mısırın ise gömleği yani dış kabuğu gök olarak gösterilmiştir ki, bu renk de 

yeşilden başkası değildir. 
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Köyneyi göy özü sarı (104.14.). 

 

Bunlar dışında gök, mavi anlamında fare ile ilgili olan bir bilmecemizde şu şekilde 

geçer: 

Gök elâ gözlü 

Şehir çocuğu (197.11.). 

 

Mavi renk ise gerek tabiatla ilgili bilmecelerimizde olsun, gerekse tabiat dışında 

diğer konularda olsun daima gökyüzünün rengini ifade etmek için kullanılmış ve şu 

şekillerde yer almıştır:  

Gündüz uyur, gece kalkar 

Bakar mavi pencereden (1.5.). 

 

Mavi püskül mor fese (1.7.). 

Mavi atlas (2.4., 3.3.) 

Mavi göklerden indim (613.1.). 

 

4. Yeşil 

Türklerin gençliğin, tazeliğin, hayatiyetin ve zindeliğin sembolü olan bu renk ile 

ilgili inanışları Şamanizm döneminde başlamıştır. Tabiattaki ağaçların ve bitkilerin simgesi 

olan bu renk, ana renklerden olmayıp mavi ve sarının karışımından ortaya çıkar. Yeşil, 

sarıdan sıcaklığı, maviden ise sakinlik ve huzuru almıştır (Heyet, 1996: 59). Kutsal kabul 

edilen bu renk, aynı zamanda Peygamberimiz’in üç sancağından birinin rengi olup 

Osmanlı’da da sancak renkleri arasında kendisine yer bulmuştur. 

Türk mitolojisine göre Ülgen’in bitkilerin yeşerip büyümesiyle ilgilenen ve 

koruyucu ruh olarak kabul edilen oğlunun adı Yaşıl (yeşil) Kaan idi. Ayrıca yine bu 

inanışla bağlantılı olarak Ülgen insanı yarattıktan sonra Kuday’a kuzgun kuşunu 

göndererek yarattığı insan için can ister. Kuzgun, canı alıp dönerken yerde bir leş görür. 

Onu yemek üzere ağzını açtığı sırada ağzındaki can, çam ormanına düşerek dağılır. 

Bundan dolayı çam ağaçları yaz kış daima yeşildirler, solmazlar (Ögel, 2002: 272). 

Yeşil renk aynı zamanda din, iman ve sonsuzluğun simgesi olup Peygamberimiz’in 

ehl-i beyti ve evlatlarının da simgesidir. Türkler, tıpkı beyaz renkte olduğu gibi bu renkle 



 228

ilgili inanış ve geleneklerini de İslamiyet’in görüşleri ile birleştirmiştir. Bundan dolayı 

yeşil, günümüzde de kutsal kabul edilerek dini temsil etmektedir. 

Yeşilin bilmecelerdeki kullanımına gelince; bu renk, genel olarak ya bitkilerle ilgili 

bilmecelerde, ya da değişik konulu bilmecelerde bitkilerle ilgili benzetmeler yapılırken 

kullanılmıştır. Ancak üç bilmecemizde bundan farklı olarak kutsiyet ifade etmek üzere 

kullanılmıştır. Isırganın sorulduğu bir bilmecemizde ısırgana yeşil türbe yakıştırması 

yapılmıştır. Türbelerde din sembolü olarak yeşil renk ağır basmaktadır, ayrıca türbe de 

zaten bir kutsiyet ifade etmektedir. İkisinin bir araya gelmesiyle bu kutsiyet daha da 

kuvvetlenmiştir. 

Karşıdan baktım 

Bir yeşil türbe (122.2.). 

 

Kur’an-ı Kerim ile ilgili olan bilmecemizde ise kutsal kitaptan yeşil yaprak olarak 

bahsedilmiştir ki, bu da onun ululuğunu ve kutsiyetini göstermektedir. 

Dağdan gelir akrep 

Ağzında yeşil yaprak (301.2.). 

 

Birbirini seven iki insanın bir arada yaşamasını yasal kılan ve din tarafından kutsal 

kabul edilen nikâh ise demir kılıçların kesemeyeceği çok sağlam yeşil bir kuşak olarak 

düşünülmüştür. 

Yeşil kuşak kuşandım 

Demir kılıç kesmeye (643.1.). 

 

Yeşilin diğer bir özelliği de hâkimiyeti temsil etmesinden dolayı beyaz renk gibi 

bey rengi olması ve onlar tarafından tercih edilmesidir. Bu husus, bilmecelerimize de 

yansımıştır: 

Turp ile ilgili bir bilmecemizde turpun üst kısmında yer alan yeşillik; 

Başı yeşil emir değil (66.1.) 

 

ifadesi ile açıklanmıştır. Ceviz ise yeşil donlu bir beye benzetilmiştir. 

Yeşil donlu bey idim (72.4.) 
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Gerek turpun gerekse cevizin yeşil giyinmesi, beylik ve emirlik kavramlarıyla bir arada yer 

alarak yeşilin bey rengi olduğu inanışını desteklemektedir. Yine bunun gibi arpa yeşil başlı 

bir bey; 

Yeşil başlı bey idim (96.1.). 

 

süpürge ise vaktiyle yeşil renk kıyafetler giyinen bir beydir. 

Yeşil kürklü bey idim (547.1.). 

 

Bunlar dışında yukarıda da değindiğimiz gibi bu renkle ilgili tüm kullanımlar 

tabaiat ve bitkilerle ilgili olup onları da şu şekilde göstermek mümkündür: 

Yeşil, ağaç ve kavak ağacının rengi olarak geçer. 

Uzun uzun uzanır 

Yeşillere bezenir (39.4.). 

 

Yeşil bezenir (46.1.). 

 

Biber ve fasulye yeşil bir renge sahipken, lâhana tepesinde yer alan yeşil kısmı ile 

yeşil bir şal giyinmiş gibidir. 

Uzun boylu yeşildir (53.9.). 

 

Altı yaşıl lalalar 

Üstü yaşıl lalalar (55.2.). 

 

Yeşıl şali (57.1.). 

 

Marul, salatalık ve soğanın renkleri yeşil, bademin ise dış kabuğu tazeyken yeşildir. 

Yeşildir filiz gibi (59.1.). 

Yeşildir çınar gibi (64.10.). 

Yeşil çıkmak nedendir (65.12.). 

Yeşildir abası (70.3.). 

 

Böğürtlen ve kara dut önce yeşilken sonradan ala döner, elma ve kayısı da bunlar 

gibi başlangıçta yeşildir. 

Yeşil iken al olur (71.8., 74.8.). 
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Hamken yeşildir dalda (75.3.). 

 

Karpuz yeşil renkli bir cübbe giyer, kızılcığın yaprakları, kirazın küpesi, portakalın 

ise tepesi yeşil renktedir. 

Yeşildir hem cübbesi (82.1.). 

Yeşil iken ağarır (84.3.). 

 

Askerî yeşil 

Kendi Alaman (86.1.). 

 

Yeşildir küpesi (87.1.). 

Tepesi yeşil düğmeli (91.3.). 

 

Gülün üzerinde bittiği çanak yeşil bir taht, mısırın dış kabuğu yeşil bir pantolon 

gibidir. Sumak ise yeşil olarak ekilmesine rağmen beyaz renkte biter. 

Yeşil pantolonu patladı (104.2.b.). 

Yaşıl taht üstünde oturub peri (108.10.). 

Yaşıl ekdim ak töktü (357.1.). 

 

Bitkilerle ilgili olmayan bilmecelerimizde ise yeşil rengin kullanımı şöyledir: 

Sinekle ilgili bir bilmecemizde yeşil, tabiatın canlanmasını; 

Ağaçlar yeşillendi çayırlar çimenlendi (183.2.). 

 

Suyla ilgili bilmecemizde bitki örtüsünün rengini, kömürle ilgili bir bilmecemizde 

onun hammaddesinin rengini ve kınayla ilgili bir bilmecemizde ise yine kınanın 

yoğrulduğu zamanki rengini gösterir. 

Yeşil kırdan akarsam 

“Bir gümüşten yol” derler (373.2.). 

 

Önce yeşildi 

Sonra kesildi (452.3.). 

 

Yeşil goydum al çıhdı (468.2.a.). 
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5. Kırmızı (Kızıl, Al) 

Türklerin yüzyıllardan beri bayrak ve sancaklarında tercih ettikleri ve hâlen bayrak 

rengi olarak kullandıkları bir renktir. Kırmızı sözcüğü Eski Türkçe’de yoktur, bunun yerine 

kızıl kelimesi kullanılır. Kırmızı kelimesi ise Arapça’dan dilimize geçmiştir (Türkçe 

Sözlük, C. II, 1988: 1301). 

Türkler’de aslında al ve kızıl renkler birbirinden farklıdır. Al koyu turuncuya yakın 

olup ateş alevi rengine benzerken; kızıl açığa yakın parlak kırmızı bir renktir. Ancak 

zamanla her iki renk birbirinin yerine kullanılmaya başlamıştır (Genç, 1999: 16). 

Şamanizm inancına göre bir al ruhu vardır ve o ruh zamanla albastıyı temsil etmeye 

başlamıştır. Bilindiği üzere albastı kırmızı renkten korkar. Bu nedenle kırklı bebeğin 

yüzüne kırmızı renkte bir tülbent örtülür. 

Tarihî seyir içerisinde al, bayrak adı olarak kullanılmış olup bununla ilgili kayıt 

Divânü Lûgati’t-Türk’te yer almaktadır (Heyet, 1996: 60). Kırmızı renk de tıpkı beyaz ve 

yeşil gibi bey rengidir ve hâkimiyet sembolüdür. Aynı zamanda heyecan, güç ve akıcılığın 

sembolü olan kırmızı, Oğuzlar’da düğün kıyafetinin rengi olarak kullanılmıştır. Dede 

Korkut Hikâyeleri’nde evlenecek olan kız ve damada kırmızı kaftan giydirirler, ayrıca 

duvak rengi de kırmızıdır. 

Bu rengin bilmecelerimizde ise kırmızı, al ve kızıl şeklinde kullanıldığı 

görülmektedir. Aslında hepsi aynı şeyi ifade etmesine rağmen biz bunların kullanım 

yerlerini ayrı ayrı göstereceğiz. Renk, genel olarak hayvan, bitki, eşya, insan organı, vb.nin 

sıfatı olarak kullanılmıştır. Kızıl rengin geçtiği bilmeceleri şu şekilde göstermek 

mümkündür: 

Güneşin ışığının rengi, fındığın kabuğu, iğdenin donu yani dışı kızıl renklidir. 

Göyden bir alma düşdü 

Bir gızıl nelbekide (4.18.). 

 

Gırağı gızıl kerpiç 

İçi badam üstedi (77.4.). 

 

Gızıl donlu (80.6.). 

 

Nar kızıl renkli bir yumurta iken, geyik boynuzunun da rengi kızıldır. 

Kızıl yumurta mısın (90.7.). 

Gızıl gül bece verdi (230.1.). 
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Esas itibariyle ateşin rengi olan kızıl, fırın ile ilgili bir bilmecemizde bu özelliği ile 

kullanılmıştır: 

Ağzı büyük alamet 

İçi kızıl kıyamet (626.1.). 

 

Al renk ise sadece bir bilmecemizde eski inanışların izlerini taşıyarak bayrak rengi 

olarak karşımıza çıkar. Zaten bu bilmecemiz de bayrak ile ilgilidir.  

Al atlaslar giyindim (613.1.). 

 

Biber, domates ve soğanın rengi al iken, elma al al yanakları olan bir kız gibidir. 

Böğürtlen ve kara dut da renkleri yeşilden ala dönen meyvelerdir. 

Aldır abası (53.1., 54.1.). 

Alı renktir alı renk (65.3.). 

Al yanaklı kızım var (75.2.). 

Yeşil iken al olur (71.8., 74.8.). 

 

Üzüm al renkli bir meyve, çay ise yine al renkli bir içecektir. Kına da akşamdan 

yeşil olarak vurulduğu hâlde sabaha ala döner. 

Bir kuşum var al renkli (94.5.). 

 

Al rengine bakılır 

Kadehlere dökülür (369.1.). 

 

Yeşil goydum al çıhdı (468.2.a.). 

 

Kırmızı ise bilmecelerimizde şu şekilde yer alır: Domates kırmızıdır, soğanın ise 

dış kabuğu kırmızı olan çeşidi de vardır. 

Güller gibi kırmızı (53.4., 54.3.). 

Kırmızı kutu içinde (65.8.). 

 

Elma küçücük bir evi andırıp rengi kırmızıdır, incirin kabuğunun da kırmızı renkte 

olanı vardır. 

Küçücük kırmızı bir ev (75.4.). 

Kırmızı bir cübbesi var (81.4.). 
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Horozun ibiği ve gelinciğin rengi de kırmızıdır. İnsan ağzı ise rengi itibariyle 

kırmızı bir kafesi andırır. 

Kırmızı püskülü var (201.12.). 

Kırmızı renkte olur (107.1.). 

Kırmızı bir kafeste (274.3.). 

 

Tütün kırmızı iken, beşik ve tezgâhın yapıldığı ağacın rengi de kırmızı 

olabilmektedir. 

Kırmızı leylek (378.1., 512.6., 550.2.). 

 

Gergef üzerinde işlenen renk renk nakışlar ise şöyle dile getirilir: 

Kırmızı lâle 

Kılaptan ağzı (522.1.h.). 

 

Lâmbanın alevi ve kibritin cübbesinin rengi olarak da kırmızı geçmektedir. 

Bir havz içinde bir ilan 

Başında kırmızı kuş (448.3.m.). 

 

Kırmızı cübbesi var (451.1.). 

6. Sarı 

Türklerin inanışına göre bu renk, dünyanın merkezini sembolize etmektedir. Sarı 

aynı zamanda güneşin rengi ve alametidir. Rengin kutsallığı hayır ilahı Ülgen’in altın 

kapılı sarayı ve altın tahtından kaynaklanmaktadır. Yine Şamanizm’de Sarı Albıs adlı 

koruyucu bir ruhun olması da onun kutsallığı ile yakından ilgilidir. Türkler bu rengi çizme 

rengi olarak da tercih etmişler ve uzun yıllar bu renkte çizmeler giymişlerdir. Bugün de 

halk arasında kullanılan “Sarı çizmeli Mehmet ağa” deyimi, bu geleneğin bir yansımasıdır 

(Genç, 1999: 36-37). Bu söz çalışmamızda yer alan ibrikle ilgili bir bilmecede kişinin 

belirsizliğini vurgulamak amacıyla aynen yer almaktadır: 

Bafralı Osman ağa 

Sarı çizmeli Mehmet ağa (530.1.). 
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Sarı rengin kötü fonksiyonları da vardır. Türk destanlarında kötülük ve felaket 

sembolü olarak kullanılmıştır. Masallarda ise kuşku ve kötü duygular uyandıran bir 

motiftir (Heyet, 1996: 60). 

Bilmecelerimizde sarı renk, azımsanmayacak bir sayıda kullanılmış olup genellikle 

diğer renklerde olduğu gibi bitki, hayvan, eşya, vb.nin renk sıfatı olarak yer almıştır. 

Güneşin rengi, kabağın entarisi yani dış kabuğu sarıdır. Soğan kabuğunun sarı 

renkte olanı da bulunmaktadır. 

Yumurta sarısı hepten değil (4.1.). 

Sarı entarili selvi boylu (56.8.). 

Sarı don gessab ağlar (65.4.c.). 

 

Armut, ayva, hurma ve kayısı sarı renkli meyvelerdir, kestanenin ise içi sarıdır. 

Heyva gibi sapsarı (68.1.). 

Sarıdır amma yüzü (69.2.). 

Sapsarıca yemişem (79.4.). 

Giydiği kaftan kara gömleği sarı (85.3.). 

 

Şüphesiz ki, bilmecelerde sarı rengin en önemli temsilcileri portakal ve limondur. 

Sarı sarı içinde 

Sarı zarfın içinde (91.4.). 

 

Sevimlidir sarıdır (88.3.). 

 

Buğday, darı, ekin ve mısır da sarı renkli olan tahıllardandır. 

Sarıdır özü (98.14.). 

Sarıdır sancağı (101.1.). 

Köyneyi göy özü sarı (104.14.). 

 

Yarasa ile ilgili bir bilmecemizde sarı, ay ışığının rengi olarak verilmiştir. 

Çekirgenin rengi sarı olarak belirtilerek altın, kolye ve beşibiyerdenin safran sarısı olan 

rengine de temas edilmiştir.  

Çıktım dağın tepesine 

Baktım ayın sarısına (162.2.). 
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Sarıdır Süleyman değil (174.7.). 

Sarıdır safran gibi (459.1., 594.2.) [Sarısı safran gibi (469.1.)]. 

 

Modern hayatın ürünü olan moda ile ilgili bir bilmecemizde ise sarı, lâcivert ile bir 

arada yer alarak bir renk armonisi oluşturur. 

İster sarı ister lâcivert  

Paralıya zevk parasıza dost (641.1.). 

 

7. Boz 

Ara bir renk olan boz, kara ve beyazın karışımından ortaya çıkan kurşunî renge 

yakın bir renktir. Genellikle toprak ve atın rengini ifade etmek üzere kullanılır (Kafalı, 

1996: 52). Bu renk kara, ak, kızıl, vb. gibi çok kullanılmasa da Türkler tarafından kutsal 

olarak kabul edilmiştir. Çünkü hem kutsal kabul edilen dört şeyden biri olan toprağın, hem 

de soyları tükenmek üzere iken kendilerine yeniden hayatiyet kazandıran kutsal anneleri 

bozkurtun rengidir. 

Bilmecelerimizde diğer renklere oranla çok az yer alan ve herhangi bir sembolik 

anlam ifade etmeyen boz, bulut ve pekmezin; 

Beyaz, siyah, bazen boz (2.1.). 

 

Kara bakkal boz bakkal 

Oturmuş bakla satar (363.1.). 

 

şeftali ve çarığın rengi olarak yer alır. 

İçi gırmızı 

Eşiyi boz (92.5.). 

 

Giydim bozu 

Gerdim düzü (461.2.). 
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8. Mor 

Modern hayatın kazandırdığı ana renklerden olan morun Türk kültür tarihinde 

herhangi bir geçmişi yoktur. Bilmecelerimizde kendisi gibi olan, yani Türk tarihi boyunca 

herhangi bir sembolik anlama sahip olamayan renkler içerisinde en fazla kullanılandır. 

Genellikle bitki ve hayvanların renk sıfatı olarak yer almıştır. Patlıcan ve bazı tür 

soğanların dış kabuğunun rengi olarak geçer. 

Mordur gübesi (62.3.). 

Mordur çuhası (65.1.). 

 

Göl kuşunun kuyruğu, güvercinin ise kanatları mordur. 

Kuyruk ucu mor (149.1.). 

Kanatları mor çalar (151.2.).  

 

Bilmecelerimizde çadırın tepesi ve trenin ayakları için de mor renk 

kullanılmaktadır. 

Dağdan gelir hor hor 

Tepeciği mor mor (516.3.). 

 

Dağdan gelir hor hor  

Ayakları mor mor (586.1.).  

 

9. Lâcivert 

Bu renk de Türkler’de geçmişi olmayan renklerden olup çalışmamızda sadece 

moda ile ilgili bir bilmecemizde yer almaktadır. 

İster sarı ister lâcivert 

Paralıya zevk parasıza dost (641.1.). 

 

10. Pembe 

Pembe herhangi bir kutsallık ifade etmeyen modern hayatın ortaya çıkarmış olduğu 

renklerden olup sadece soğanla ilgili olan bilmecemizde geçmektedir. 

Pembedir elma değil (65.9.ç.). 
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11. Doru ve Kır 

Genellikle at rengi olarak kullanılan bu renklerden kır aslında aktır, doru ise 

kestane rengidir. Doru, bilmecelerimizde ayın ışığının rengi olarak geçerken; 

Çıktım merdivanın yarısına 

Baktım ayın dorusuna (162.2.g.). 

 

kır ise aslına uygun bir kullanımla atı nitelendirir. 

Hay hay atım hayatım 

Demir çullu kır atım (587.11.c., 608.5.ç.) 

 

12. Kahverengi 

Ara renklerden olup bilmecelerimizde pirenin renk sıfatı olarak kullanılmıştır. 

Bir kuşum var kahverengi (182.4.). 

 

 

13. Ala ve Alaca 

Tüm bu renklerin dışında bir de birden fazla rengin birleşmesinden oluşan karışık 

renkler vardır ki, bunlara ala veya alaca denir. Bilmecelerimizde de renk cümbüşünü ifade 

etmek üzere kullanılan bu renk ile ilgili örnekleri şöyle sıralayabiliriz: 

Keklik, kedi ve tahtakurusunun rengi aladır. 

Farsi deyer dil anlamaz 

Ala köynek çit arhalıg (153.2.). 

 

Alası kaplan alası (208.1.). 

Bir guşum var alaca  

Uçar gonar ağaca (184.3.). 

 

Çit, kuşak, sapan kayışı ve kaytan alaca bir yılana benzer. 

Alaca yılan (55.1., 382.1., 470.3., 481.1., 536.1.). 
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Cehre yani yün çıkrığı rengi itibariyle alaca bulaca bir kaz iken, ölü alaca renkli bir 

kuş olarak düşünülmüştür. 

Alaca bulaca bir kaz (389.2.). 

 

Bir kuş tuttum alaca 

Bağladım dört ağaca (325.2., 640.2.). 

 

14. Ela 

Sarıya çalan kestane rengi olup göz rengini ifade etmek üzere kullanılır. Ela, 

bilmecelerimizde de göz rengini ifade etmek amacıyla kullanılır. 

İki ela gözü var (153.3.). 

 

Gök elâ gözlü 

Şehir çocuğu (197.11.). 

 

15. Esmer 

Ten rengi olarak bilinen esmer, kahve ile ilgili bilmecemizde onun karalığını ifade 

etmek amacıyla yer almaktadır. 

Rengi esmer Arap değil (370.5.). 

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bilmecelerimiz renkler bakımından oldukça zengindir. 

Onlarda eski Türk inanışlarında kutsal kabul edilen renklerle modanın günlük hayatımıza 

kazandırdığı her türlü renge rastlamak mümkündür. Tüm bu renkler genel olarak bitki, 

hayvan, eşya, vb.nin sıfatı olarak kullanılmış olup çok azında sembolik bir anlam söz 

konusudur. 
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Ç. BİLMECE SAYI İLİŞKİSİ 

 

Günlük hayattaki uygularımıza, folklora ve edebî metinlere baktığımız zaman bazı 

sayıların diğerlerine göre daha sık kullanıldığını ve bunlara birtakım anlamlar yüklendiğini 

görürüz. Böylelikle bu sayılar, bir rakamı ifade etmekten çok bir sembolü ifade etmek 

amacıyla kullanılırlar. Bunlar halk edebiyatı ürünlerinde karşımıza çıkarlar. Türkler en çok 

üç, yedi, dokuz ve kırk sayıları üzerinde durmuşlardır. Bu sayıların katları da bunlar kadar 

olmazsa da kullanılmıştır. Dört ve beş ise fazla kullanılmamakla birlikte anlamları olan 

sayılardır. 

Bu sayıların kullanımında mitolojik birtakım izler aramak gerekmektedir. 

Şamanizm inancında önemli bir yere sahip olan sayılar, Türk kozmogonisinde gök, yer ve 

insanın yaratılışı safhasında karşımıza çıkarlar. İlkel zamanlardan günümüze kadar gelen 

bu sayıların hatıraları milletimizin hafızasından silinmemiştir. Öyle ki, Türkler İslamiyet’i 

kabul ettikleri hâlde bu sayılarla ilgili olan inanışlarını ve uygulamalarını devam ettirerek 

bunları İslamî bir kisveye büründürmüşlerdir. Örneğin; bir kişi öldüğü zaman üçüncü gün 

helva yapılması, yedinci ve kırkıncı günler yemeğinin verilmesi bu inanışların günlük 

hayatımıza yansımalarıdır. Bu inanışların izleri, sadece günlük hayatımızda değil 

masallarımız, halk hikâyelerimiz, türkülerimiz, bilmecelerimiz, vb. halk edebiyatı 

ürünlerinde de karşımıza çıkar.  

Bilmecelerimizde kullanılan sayıları bu bölümde ayrı ayrı başlıklar altında 

inceleyeceğiz. Burada Türklerin hayatında önemli bir rol üstlenen yani anlamı olan sayılar 

işlenecektir. Ancak bunlar dışında metinlerimizde çok çeşitli sayılar da yer almaktadır. 

Bunlar ise diğerleri başlığı altında değerlendirilecektir. Bilmecelerimizde yer alan sayıları 

ve onların kullanım alanlarını şu şekilde tespit ettik: 

 

1. Üç 

Eski Türklerin geleneklerinde önemli bir yere sahiptir. Yuğ törenlerinde ölen 

kişinin ardından üçüncü gün yemek verilirdi. Bu sayı, Oğuz Kağan Destanı’nda da bazı 

sembolik anlamlar üstlenmiştir. Oğuz’un veziri Uluğ Türk, bir gece rüyasında bir altın yay 

ve üç gümüş ok görür. Bu üç gümüş ok, Oğuz’un Üçoklar’ı oluşturan üç oğlunu 

simgelemektedir. Bilindiği üzere Oğuz’un ilk karısından üç, ikinci karısından da üç oğlu 

olmuştur. 
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Bazı masal metinlerinde üç gün üç gece süren düğünler vardır. Düğünlerin üç gün 

üç gece sürdürülmesi geleneği, hâlâ bazı bölgelerimizde devam ettirilmektedir. Düğünün 

ilk günü davul ve zurna eşliğinde kız evine gidilerek çeyiz alınır. Kız evinden katılan kafile 

ile birlikte oğlan evine gelinerek çeyiz dizilir. İkinci günün akşamı kına gecesi, üçüncü gün 

ise düğün yapılır. Geline erkek kardeşleri tarafından takılan kuşak da üç defa belinden 

geçirildikten sonra bağlanır. Bu durum bize üç sayısının hayatın iki geçiş döneminde de 

önemli roller üstlendiğini göstermektedir.  

Yine masal metinlerinde padişahın üç kızı veya üç oğlu vardır. Kahraman önüne 

çıkan üç engeli aştıktan sonra muradına kavuşur. Bilmece mahiyetinde olan üç soruya 

cevap verilmesi yoluyla da kahraman, istediğini elde edebilir. Bazen Dede Korkut 

Hikâyeleri’nden Kan Turalı Boyu’nda olduğu gibi üç canavar öldürüldükten sonra 

padişahın kızı alınır.  

Üç bilmecelerimizde sık yer alan bir sayıdır. Genellikle miktar belirtmek üzere 

kullanılan bu sayı, kullanım alanı olarak en güzel ifadesini mevsimlerle ilgili olan 

bilmecemizde yakalamıştır: 

Üçü üçler çağıdır 

Üçü cennet bağıdır 

Üçü derer devşirir 

Üçü vurur dağıtır (34.2.). 

 

Hz. Yunus’un yunus balığının karnında geçirdiği günleri de niteler. 

İçinde üç gün üç gece namaz kıldı (311.1.ı.). 

 

Cemreler; gök, ay, güneş; yağmur, rüzgâr, güneş; ateş, duman, ocak ve su, taş, ot 

üçlüleri üç kardeş olarak gösterilmiştir. 

Üç kardaşlardır ki (20.1.). 

Ağacın üç armudu var (792.1.). 

Üç gardaşım var (797.1.). 

Üç çocuğum var (841.1.). 

Üç gardaşdır derede (880.1.). 

 

Bunlar dışında üç sayısının geçtiği bazı mısralar şunlardır: 

Bir köprüden üç kişi geçer (244.1.). 

Üç gemi yolladım Mısır hurmasına (255.2.). 
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Şu dünyada üç meyvam var (258.2.). 

Üçü dahi gün yüzünü görmemiş (305.3.). 

Üç ayaklı bir Arap (407.1.). 

Üç ay ona yalvara (456.10.). 

 

Bu sayının katları bilmece metinlerinde yer almaktadır. Bunlardan on üç miktar 

belirtmek için; 

On üç tane toprak (620.1.). 

 

Üç yüz altmış beş ise bir yıldaki gün sayısını nitelemek amacıyla sembolik bir dille 

kullanılmıştır.  

Üç yüz altmış beştir selvinin dalı (678.1.). 

Üç yüz altmış dilim şimdi (679.2.). 

 

2. Dört 

Dört, günlük hayatımızdaki uygulamalarda ve inanışlarda pek fazla yer almayan bir 

sayıdır. Dolayısıyla edebî metinlerde de çok az geçmiştir. Dört sayısının taşıdığı mitolojik 

izlerle ilgili olarak Göktürklerin dört yönü temsil eden dört tanrılarından ve şamanların 

giydiği kıyafetin sağ kolunda bulunan dört çıngıraktan bahsedebiliriz (Uraz, 1994: 255). 

Bilmecelerimizde miktar belirtmek üzere yer alıp da çok az kullanılan bu sayı ile 

ilgili olarak şu örnekleri verebiliriz: 

Dört yanı küpe (4.8.). 

Dört bi cihane yedüdüm (87.2.k.). 

Dört takı takı (196.1.). 

Öğleyin dört ayak olur (258.3.). 

Dört ayağım var yürüyemem (535.1.). 

 

3. Beş 

Bu sayı, Uygurlar’ın Türeyiş Destanı’nda karşımıza çıkar. Bir gün kutsal Toğla ve 

Selenga ırmakları arasında bulunan iki kutsal ağacın arasına gökten bir ışık düşer. 

Ağaçlardan biri hamile kalır ve beş erkek çocuk doğurur. Bunların en küçüğü Uygurlar’ın 

başına kağan olur (Atsız, 1997: 79; Banarlı, 1997: 28; Ögel, 1998: 81-82; Sakaoğlu-
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Duymaz, 2002: 211). Yine şamanların manyak adındaki hırkalarının sol kolunda ise beş 

çıngırak bulunur (Uraz, 1994: 255). 

Beş sayısı da dört gibi günlük hayattaki pratiklerde pek kullanılmaz. Bilmecelerde 

de çok az kullanılan bu sayı, beş rekat namazı ifade etmekle kutsal bir kisveye 

büründürülmüştür. Bunun dışında ya para olarak, ya da miktar veya zaman belirleyicisi 

olarak kullanılmıştır. Bunlardan birkaçını aşağıya alıyoruz: 

Satsam da beş para etmez (169.2.). 

Beşte toğlu (258.1.). 

Bir ağaçta beş alma (282.3.). 

Beş kardeş var çalışkan (284.1.). 

Beş yılda çıkar onun (296.1.). 

Hak Taâla hoş yaratmış beş yemiş (305.3.). 

Menim beş gardaşım var (818.1.). 

Otuz yaprağı içinde beş gülü var (896.1.). 

 

Bu sayının katlarından olan on beş ve elli, bin beş yüz ve beş bin de 

bilmecelerimizde yer almıştır. On beş, yaş, gün veya çokluk; elli miktar veya zaman 

bildirmek amacıyla beş yüz ve bin beş yüz ise abartı unsuru olarak kullanılmıştır. 

On beş okka tuz attım (243.5.). 

On beş gün, düz şahlıg etdi (1.10.). 

On beş tümen cermesi (53.5.). 

Elli öküz elli at (442.3.). 

 

Üç yüz altmış beş leyleğin 

Elli ikidir yuvası (1007.1.). 

Olur bin beş yüz tane (90.16.). 

Beş bin kız idik (547.2.). 

 

4. Yedi 

Yedi, Türk inanışlarında önemli bir yere sahip olup destan, masal, halk hikâyesi, 

vb. metinlerde sıklıkla yer alan bir sayıdır. Eski Türk inanışına göre gökler ve yerler 

yedişer kattan meydana gelmektedir. Bir haftanın yedi günden oluşması, dünyanın yedi 

günde yaratıldığına dair bir inancın olması ve Anadolu’nun yedi bölgeye ayrılması dikkate 
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değerdir. Yedi, Hıtay devleti zamanında kutsal sayılar arasına girmiştir. Bunda Batı 

Türklerinin ve biraz da Mezopotamya kültürlerinin etkisi vardır (Ögel, 1998: 299). 

Altaylılar’ın tufanla ilgili bir destanına göre demir boynuzlu, gök yeleli bir keçi 

yedi gün yeryüzünde dolaşarak tufan olacağını haber vermiştir. Bu keçinin söylediği sözler 

arasında yedi sayısı çok sık geçer: “Yedi gün zelzele oldu. Yedi gün yer ateş püskürdü. 

Yedi gün yağmur yağdı. Yedi gün fırtına oldu ve dolu yağdı. Yedi gün kar yağdı.” 

(Sakaoğlu-Duymaz, 2002: 185; Uraz, 1994: 256). 

Eskiden Türkler’de soy yedi göbeğe kadar bilinir, yedi göbek dışında kalanlar ise 

yabancı sayılırdı. Bunlara “yedi yabancı” veya “yedi yad” denilirdi (Yüksel, 1980: 15). 

Bugün insanların büyük bir çoğunluğu yedi göbek akrabalarını sayamasa da hâlâ “yedi 

yabancı” terimi kullanılmaktadır. 

Eski yuğ törenlerinde yedi gün boyunca yemek verilir ve ölümün yedinci ayında 

tekrar bir yuğ töreni yapılırdı (Yüksel, 1980: 19). Bu inanış günümüze ise ölü gömüldükten 

yedi gün sonra yemek verilmesi şeklinde yansımıştır. 

Bazı masal metinlerinde ve Dede Korkut Hikâyeleri’nde yedi gün yedi gece süren 

düğünler karşımıza çıkmaktadır. Masalların su başlarını tutan yedi başlı ejderhaları da 

dikkate değer bir motiftir. Genellikle iki sevgilinin ayrılığı yedi yıl sürer. Yedi yıl sonunda 

kavuşma gerçekleşir. Bu duruma halk hikâyelerinde sıklıkla rastlanır. Emrah ile Selvihan 

Hikâyesi’nde aralıklarla iki defa süren yedi yıl ayrılığın sonunda vuslat gerçekleşir. 

Yedi, atasözleri ve deyimlerimizde de sık sık kullanılmaktadır. Utandığımızı 

belirtmek için kullandığımız “Yedi kat yerin dibine geçmek” veya yabancı birisi için 

kullanılan “Yedi kat yabancı” deyimleri eski inanışlarımızı yansıtmaktadır. 

Yedi, bilmecelerde de oldukça sık geçen bir rakamdır. Zamanı veya miktarı 

belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Zaman olarak fil ile ilgili bir bilmecemizde uzun bir 

dilimi ifade etmek üzere yer almıştır. 

Yedi senede bir doğar (198.1.). 

 

Bazen de bir abartı unsuru olarak kullanılarak ejderhanın kuyruğu yedi batman 

ağırlığında gösterilmiştir. 

Yedi batman kuyruğu (195.3.). 

 

Bunlar dışında yedi ile ilgili olarak metinlerimizden seçtiğimiz şu örnekleri 

verebiliriz: 

Yedi köy gezesi (209.6.). 
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Bilmeyen yedi köy versin (301.6.r.). 

Yedi ay ibadet etmiş (306.1.). 

Yedilerden biriyiz (327.1.). 

Yedi kapının kilidi (661.5.ç.). 

 

Yedinin katlarından olan yetmiş iki ve yedi bin de çokluğu ifade etmek üzere 

bilmecelerimizde kullanılmış olan sayılardandır. 

Gider gider izilen 

Yetmiş iki çeşit bülbül (752.1.). 

 

Dağdan attım hız ile 

Yedi bin yıldız ile (486.5.). 

 

5. Dokuz 

Türk folklorunda en çok kullanılan sayılardan birisidir. Bir insanın dokuz ayda 

olgunlaşıp dünyaya geldiği düşünülürse sayının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Mitolojik 

anlamda ilk olarak Yaratılış Destanı’nda karşımıza çıkar. Tanrı Kara Han, yerden dokuz 

dallı bir ağaç bitirerek bunun her bir dalının altında bir insan yaratmıştır. Bu dokuz insan, 

bugünkü insan neslinin ilk atalarıdır. 

Eski bir Türk inanışına göre gökyüzü dokuz kattan ibarettir. Aynı inanış sitemi 

tasavvufta da vardır ve bu inanış “nüh felek” deyimi ile ifade edilir. Dokuz sayısı bir boy 

adında da kullanılmıştır: Dokuz Oğuz. 

Oğuz Kağan Destanı’nda bu sayının ve katlarının yer aldığını görürüz. Oğuz’un 

Buzdağı’na kaçan atı, dokuz gün sonra geri getirilir (Atsız, 1997: 54; Banarlı, 1997: 19; 

Uraz, 1994: 257; Ögel, 1998: 123; Sakaoğlu-Duymaz, 2002: 223). Oğuz’un verdiği 

şölende dokuz yüz at, dokuz bin koyun kesilmiş ve doksan havuzda kımız yapılmıştır 

(Uraz, 1994: 257). Türk hakanlarının davul ve tuğlarının sayısı da dokuzdu (Yüksel, 1980: 

19). Dede Korkut Hikâyeleri’nde dokuz kâfir kızı Oğuz beylerine hizmet eder. 

Birçok deyim ve atasözünde de yer alan bu sayı, bazen içinde bulunan güç bir 

durumu ifade eder: “Dokuz doğurmak”. Bazen de çokluk ve kuvvet ifade etmek üzere 

kullanılır: “Dokuz canlı”. 

Dokuz, Türk folklorunda önemli bir yeri olması ve çok kullanılmasına rağmen 

bilmecelerde yedi kadar sık yer almamıştır. Bir bilmecemizde insanoğlunun meydana 
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geldiği süreyi belirtmek, birinde ise Erzurum’da yaşanan çetin kış şartlarını ve süresini 

vurgulamak amacıyla kullanılmıştır. 

Dokuz ay içinde namaz kılar (245.1.). 

Dokuz ay kışı (322.1.). 

 

Dokuzun katlarından olan doksan, doksan dört ve doksan dokuz da 

bilmecelerimizde kullanılan sayılardan olup örnekleri şunlardır: 

Doksan dayağı var (586.1.). 

Doksan dört tırnağı var (120.1.). 

Doksan dogguz ilmesi (477.3.c.). 

 

6. Kırk 

Türk folklorunda ve günlük hayatımızdaki pratiklerde en çok kullanılan sayı kırktır. 

Geçiş dönemleri diye adlandırılan doğum, evlenme ve ölümde kırkın çok önemli bir 

fonksiyon üstlendiği görülür. Yeni doğum yapan kadın, yeni evlenen genç kız ve evinden 

ölü çıkan bir ailenin fertleri kırklı sayılır. Doğum yapan anne kırk gün evden dışarı çıkmaz. 

Bebeğin doğumundan itibaren kırk gün dolunca anne ve bebeğin kırkı çıkarılır. Ölümün 

kırkıncı günü yemek verilir ve ruhuna mevlit okutulur. 

Kırk yiğit ve kırk kız motifi de oldukça önemlidir. Manas’ın yanında kırk çorası 

bulunduğu gibi Kanıkey’in yanında da kırk kız vardır. Dede Korkut Hikâyeleri’nde 

beylerin yanında bulunan kırk yiğide karşılık bey kızlarının yanında da kırk ince belli kız 

vardır. Ancak bu kırk yiğit hiçbir zaman köleler arasından seçilmez, hepsi de bey oğludur. 

Kırk kızın hiçbirisi de cariye değildir, hepsi soylu ailelerden gelen kızlardır. Bunlar 

kahramanın yanında bir çeşit yardımcı rolündedirler. Bunun çok eski bir hatırası, Kürşat’ın 

Çin sarayını bastığında kendi de dahil olmak üzere kırk kişilik bir grup oluşturmasıdır. 

Dede Korkut Hikâyeleri’nden Bamsı Beyrek Boyu’nda da Beyrek’in yanında otuz dokuz 

yiğit vardır. Kendi ile birlikte bu sayı kırka tamamlanır. 

Kırk, Oğuz Kağan Destan’ında daha onun doğumu sırasında karşımıza çıkar. Oğuz, 

kırk gün içerisinde büyür.Milletin başına geçtikten sonra kırk masa ve sıra yaptırarak 

büyük bir ziyafet verir. Yine topladığı büyük kurultayda sağ ve sol yanına kırk kulaç direk 

diktirir (Sakaoğlu-Duymaz, 2002: 225). 

Masallarda kırk gün kırk gece süren düğünler, Dede Korkut Hikâyeleri’nde 

düğünlerin yanı sıra kırk gün kırk gece süren toylar da düzenlenirdi. Oğuz’un düzenlediği 
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kurultayda kırk gün kırk gece yeme içme olmuştu. Masallarda ayrıca verilen cezanın 

ağırlığını belirtmek amacıyla “Kırk katır mı kırk satır mı?” şeklinde kullanılır. 

Halk arasında kırkla ilgili yaygın inanışlar vardır. Bunlardan biri şöyledir: Bir kişi 

başından geçen bir olaydan dolayı çok korkarsa, o kişinin kırk gün içerisinde öleceğine 

inanılır. Kırkıncı gün sonunda tehlike geçmiş demektir. Bu inanışı belirtmek üzere “Kırk 

gün boyunca ölmezsem daha da ölmem.” sözü kullanılmaktadır. 

Kırk, aslında çok büyük bir sayı olmamakla birlikte metinlerde bazen çokluk ifade 

etmek üzere kullanılır. Bu sayının katları da inanışlarımızda ve metinlerimizde önemli bir 

yer tutar. Bilmecelerimizde en çok kullanılan sayı olan kırkın bazen günlük hayattaki 

pratiklerimizi vurgulamak amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Bir bilmecemizde Kur’an-ı 

Kerim’in yapraklarını, birinde ise Hz. Yunus’un yunus balığının karnında geçirdiği zamanı 

nitelendirmektedir. 

Kırk çınar yaprağı (301.5.). 

Kırk gün kırk gece namaz kıldı (311.1.h.). 

 

Halk arasında yaygın bir pratik olan kırklama da metinlerimizde yer almaktadır. 

Anasının kırkı çıkmadan (64.6.a.). 

Anası kırk içinde (64.9.). 

 

Bunlar dışında genellikle çokluk ifade etmek amacıyla kullanılan kırk sayısı ile 

ilgili aşağıya birkaç örnek alınmıştır. 

Kırk tane deliği var (70.2.b.). 

 

Kırk kızın dermanı 

Bir kutunun içinde (90.15.). 

 

Ya bunu bilmeli 

Ya kırk köyü vermeli (94.10.). 

 

Kırk halayık kırk köle (190.1.). 

Kırk pırtıdan kürkü var (201.6.). 

Bir arabada kırk at (442.2.). 

Kırk araba odun yaksam (763.1.). 
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7. Diğerleri 

Bu başlık altında herhangi bir folklorik anlamı olmayan, ancak metinlerimizde yer 

alan çeşitli sayılar ve onlarla ilgili örnekler verilecektir. Bu sayılar bir, iki, altı ve katları, 

on ve onun katları, yirmi ve katları, otuz, seksen, yüz ve bindir. 

Bir, metinlerimizde en çok kullanılan sayıdır. Bazen gerçekten rakam anlamıyla, 

bazen de belirsizliği nitelemek amacıyla belgisiz sıfat (bir adam) veya belgisiz zamir 

(birisi, biri) olarak kullanılmıştır. İki miktar, on ve katları ile yirmi, otuz  ve yüz miktar ve 

zaman, seksen miktar, bin para ve miktar belirtmek amacıyla kullanılmışlardır. Altı da 

zaman ve miktar, katı olan altmış ise zaman nitelemek için metinlerde yer almıştır. Bu 

sayıların her biri ile ilgili iki örnek vermekle yetineceğiz: 

Bizim kapıya birisi geldi (82.7.b.). 

Bir kavağı oydum (489.2.). 

İkisine gün dokunur yaz ve kış (305.3.). 

Geçmişler karşılıklı iki kişi (508.1.). 

Altı ay bir güz gitti (318.1.). 

Biz altı kardeş idik ey derviş Ahmet (331.1.). 

On dördde, kamala doldu (1.10.). 

 

On iki atlı karınca 

Dönerler birbiri ardınca (800.1.). 

 

Yirmi günde tükendi (87.7.). 

 

Yirmi dört yıldızı 

Dört aya bend eyledi (840.1.). 

 

Otuzunda gençtir (1.2.). 

Otuz yüzük işledim (87.4.). 

Altmış ayak kırk boynuz (499.8.). 

Kapının önünde altmış atlı (587.3.). 
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Seksen bin kaftan biçtim (318.3.f.). 

Seksen ayağı var (586.1.). 

Biz biz idik yüz gız idik (232.2.). 

Anası var yüz yaşında bir karı (84.1.). 

Bin lira versen (3.1.). 

Bin bir hançer girer çıkar ayağa kalkanı yoktur (522.3.). 

 

Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere bilmeceler sayı kullanımı bakımından 

çok zengin ürünlerdir. Ancak bu sayıların hepsinin folklorik anlamları ve günlük 

hayatımızdaki uygulamalarda yeri yoktur. Folklorik anlama sahip olan ve pratiklerimizde 

sık yer alan sayıların bilmecelerde daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Bu da genel 

anlamda toplum-edebiyat özel anlamda ise halk-halk edebiyatı etkileşimine güzel bir örnek 

oluşturmaktadır.  
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III. BÖLÜM 

BİLMECELERİN YER VE ŞAHIS ADLARI BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMERİ 

 

A. BİLMECELERDE GEÇEN YER ADLARI 

 

Bilmecelerimizin dünyasında mekânlar çeşitli ve geniştir. Burada mekândan kasıt, 

bilmecelerin söylendiği veya derlendiği coğrafya değil, bilmece mısraları arasında geçen 

yerler ve onların adlarıdır. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan il ve 

ilçelerin yanı sıra bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan 

Arabistan, Cezayir ve Mısır gibi ülkeler ve o ülkelerin şehirleri de bilmecelerimizde yer 

almaktadır. 

Çalışmamızda tasnif başlıklarından birisi mekânlar ile ilgili bilmecelerdir. Bunlarda 

genel mekânlar (bahçe, cami, köprü, vb.) konu alındığı gibi şehirler (Erzurum), dağlar 

(Erciyes) ve tarihî yapılar (Kız Kulesi, Sultan Ahmet Cami) da konu alınmaktadır. Ancak 

bu bölümde mekânlarla ilgili bilmeceler esas alınmayacak, çalışmamızda yer alan diğer 

bilmeceler ele alınarak bunlarda geçen yer adları (şehir, ülke, ilçe) ve onların kullanım 

alanları tespit edilecektir. Yer adları alfabetik olarak sıralanacak ardından ise adların 

geçtiği mısralar verilecektir. 

 

1. Şehir Adları 

Tezimizde yer alan bilmecelerimizin mısraları arasında geçen şehirler, belli bir 

bölge ile sınırlı değildir. Yedi bölgemizde bulunan şehirlere (Adana, İstanbul, İzmir, 

Mardin, Van, vb.) bilmecelerimizde yer verilmiştir. Bilmecelerde şehirler bazen orayla 

özdeşleşen herhangi bir bitki veya meyve ile birlikte ele alınır. Örneğin; Adana pamuğu 

(24.1.), Amasya ise elması (75.3.) ile anılır. Bazı şehir adları ise sonraki kısımlara kafiye 

oluşturmak (76.1.) veya ses tekrarına dayalı bir benzerlik elde etmek (428.8.j.) amacıyla 

kullanılır. Bilmecelerimizde geçen bu şehirleri şöyle gösterebiliriz:  

 

Adana: 

Adana’dan bir yığın pamuk gelmiş (24.1.). 
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Adana’nın kavağı  

Ne dalı var ne budağı (448.1.). 

 

Amasya: 

Amasya vatanıdır (52.1.). 

İyi cins Amasya’da (75.3.). 

 

Çanakkale: 

Alasına balasına 

Çıktım Çanakkalesi’ne (162.2.i.). 

 

Edirne: 

Edirne’den Eğin’den  

Haber aldım beyinden (428.8.j.). 

 

Edirne’den getirttim (430.4.). 

 

Elâzığ: 

Elâziz’in dağları 

Güzeldir güzel (468.2.e.) 

 

Erzincan: 

Erzincanlı (76.1.). 

 

Eli fincanlı 

Ben Erzincan’da hocayım (201.2.). 

 

Erzurum: 

Erzurum şarı 

İçinde narı (414.3.). 

 

Hatay:  

Hatay vatanıdır (52.1.b.). 
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İstanbul: 

İstanbul’dan kutu gelir (90.13.). 

İstanbul’da bir tane (560.1.). 

 

İzmir: 

En sevdiğim ülkedir 

Beyrut İzmir Girit Yafa (91.1.). 

 

İzmir’e gider 

İzi belli olmaz (145.35.). 

 

Mardin: 

Bir kuş geldi Mardin’den (428.8.f.). 

 

Trabzon: 

Trabzon’dan sandık gelir (90.19.). 

 

Van: 

Bir kuş geldi Van’dan (306.1.). 

Bir derviş geldi Van’dan (311.1.ğ.). 

 

2. İlçe Adları 

İlçe adları arasında sonraki kısımlara kafiye oluşturmak (428.8.b.) amacıyla 

kullanılanlar olduğu gibi ilçeyle özdeşleşen bir meyve ile anılanlar (76.2.) da vardır. 

Nasreddin Hoca’nın doğum yeri olan Sivrihisar ise kelimede geçen i harfleri dolayısıyla 

işlenmiştir (560.1.). Bu başlık altında ilçeler alfabetik bir sırayla verilecek, baş taraflarına 

ise ait oldukları iller yazılacaktır: 

 

Malatya / Arapkir: 

Arapkir’den Eğin’den 

Haber aldım beğinden (428.8.h.). 
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Samsun / Bafra: 

Tap nedir tapuş nedir 

Bafra’da ilk yemiş nedir (511.9.b.). 

Bafralı Osman ağa (530.1.) 

 

Erzincan / Eğin: 

Bir kuş geldi Eğin’den (428.8.b.). 

 

Kahraman Maraş / Elbistan: 

Elbistan’ın kavağı 

Ne dalı var ne budağı (448.7.). 

 

İstanbul / Eyüp: 

En güzeli yetişir 

Eyüp’teki tepede (76.2.). 

 

Gümüşhane / Kelkit: 

Bir kuş gelir Eğin’den 

Kelkit Kemah beğinden (428.8.c.). 

 

Erzincan / Kemah: 

Bir kuş gelir Eğin’den  

Kelkit Kemah beğinden (428.8.c.). 

 

Eskişehir / Sivrihisar: 

Sivrihisar’da pek çok (560.1.). 

 

3. Ülke Adları 

Bilmecelerimizde geçen ülkeler içerisinde bir zamanlar bizim sınırlarımız 

içerisinde yer alanları (Arabistan, Mısır, Cezayir) olduğu gibi tarih boyunca kavgamızın 

eksik olmadığı Çin de yer almış, Hindistan ise dünyaca ünlü olan meyvesi ile bu ülkeler 

içerisine girmiştir. Almanya adının geçtiği bilmece ise imlâ ile ilgili bir konuyu sorduğu 
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için kanaatimize göre yeni oluşmuş metinlerdendir. Bilmecelerimizde yer alan bu ülkeler 

ve onların geçtiği mısraları şöyle sıralayabiliriz: 

 

Almanya: 

Almanya’da heç yoh (560.1.b.). 

 

Arabistan: 

Sapsarıca yemişem 

Erebi’den gelmişem (79.4.). 

 

Arabistan’dan gelir arifî anım (158.1.). 

 

Cezayir: 

Cezayir’den geldi bir gemi (430.3.). 

 

Çin: 

Dolaştım Hint’te Çin’de (330.1.). 

 

Hindistan: 

Hint’ten gelir (78.1.i.). 

Dolaştım Hint’te Çin’de (330.1.). 

 

Mısır: 

Üç gemi yolladım Mısır hurmasına (255.2.). 

 

Tavuğum nereye gidiyorsun 

Mısır’a gidiyorum (552.3.).  

 

Yemen: 

Kahve Yemen’den gelir (243.10.). 

Âşığımın bağrını ezer 

Bahtı Yemen mülkü beden (370.3.). 
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4. Yabancı Şehir Adları 

Çalışmamızda yer alan yabancı şehirler ise bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu 

sınırları içerisinde yer alan Bağdat, Beyrut gibi şehirlerdir. Bu bize bilmecelerimizin 

eskiliği konusunda bir fikir vermektedir. İslam dininin kutsal mekânlarından olan Mekke 

ve Medine de bilmecelerimizde geçen şehirlerdendir. Bunlardan doldurma amacıyla 

kullanılanlar (Beyrut, Yafa) olduğu gibi dinî duyguları ifade etmek için (Medine, Mekke) 

kullanılanlar da vardır. Bilmecelerde geçen bu şehirler burada alfabetik olarak sıralanarak 

baş taraflarına ait oldukları ülkeler yazılacak, ardından geçtikleri mısralar verilecektir: 

 

Irak / Bağdat: 

Aş ola baş ola 

Bağdat’ta bir kuş ola (438.1.a.). 

 

Lübnan / Beyrut: 

En sevdiğim ülkedir 

Beyrut İzmir Girit Yafa (91.1.). 

 

Suriye / Halep: 

Halep’ten alınır 

Burada bulunmaz (445.1.). 

Altında vardır Halep kumaşı (565.3.). 

 

Suudi Arabistan / Medine: 

Cuma günü Medine’de 

Medine’nin adı ne (243.4.ç.). 

 

Suudi Arabistan / Mekke: 

Mekke Medine 

Medine’nin adı ne (243.4.d.). 

 

Azerbaycan / Nahçıvan: 

Ne burada var ne orda 

Doldur Nahçıvan’da (358.2.). 
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Suriye / Şam: 

Bir hoca geldi Şam’dan (170.1.). 

 

İran / Tebriz: 

İstanbul’dan su içer 

Tebriz onun mekânı (315.1.). 

 

İsrail / Yafa: 

En sevdiğim ülkedir 

Beyrut İzmir Girit Yafa (91.1.). 

 

5. Deniz Adları 

Metinlerimizde en sık yer alan deniz, hâkimiyeti için yıllarca savaş yapılan 

Akdeniz’dir. Bunun yanı sıra Karadeniz, özellikle Azerbaycan metinlerinde de Hazar 

Denizi mısralar arasında geçmektedir. Karadeniz ve Akdeniz benzetme amacıyla 

kullanılırken Hazar doldurma amacıyla kullanılmıştır: 

 

Akdeniz: 

Hep Akdeniz’de gezer (837.2.). 

 

Hazar Denizi: 

Bu yol Hazar’a geder (83.5.a.). 

Hazar Hazar’a geder (145.28.) 

 

Karadeniz: 

Karadeniz’den su içer (837.2.). 

 

6. Nehir Adları 

Çalışmamızda yer alan bilmecelerde iki nehrin adı geçmektedir: Aras, Kür. Nil Nil 

nehri ile ilgili olarak ise müstakil bir dörtlük bulunmaktadır. Bunlardan Aras, Türkiye’den 

doğarak Azerbaycan sınırını geçer. Kür, Azerbaycan sınırları içerisinde yer almaktadır. Nil 

ise dünyanın en büyük nehridir. Aras ve Kür bilmecelerde doldurma amacıyla 
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kullanılmasına rağmen, Nil bir bilmecenin cevabı olarak bilgi sınamak amacıyla 

kullanılmıştır: 

 

Türkiye-Azerbaycan / Araz [Aras]: 

Araz’a bir od düşdü (4.19.a.). 

Araz gırağı düzdü (145.1.). 

Araz’a geder izi yoh (167.1.a.). 

 

Araz’ın lepesinden 

Süd sağdım tepesinden (409.1.). 

 

Azerbaycan / Kür: 

Kür’ün gırağı düzdü (145.1.).  

 

Mısır / Nil: 

Hangi sudur soğumaz 

Suya girer boğulmaz 

Kendi doğar anadan 

Fakat yavru doğurmaz (878.1.). 

 

7. Ada Adları 

Bir zamanlar Türkler’e ancak günümüzde Yunanistan’a ait olan Girit, bilmece 

metinlerinde yer alan tek adadır. O da portakal ile ilgili bir bilmecemizde doldurma 

amacıyla kullanılmıştır: 

 

Yunanistan / Girit: 

En sevdiğim ülkedir 

Beyrut İzmir Girit Yafa (91.1.). 

 

Verilen örneklerden de görüleceği üzere bilmecenin mekân dünyası sınırlı bir 

değildir. Burada dikkati çeken en önemli özellik, doğuda yer alan ülke ve şehir adlarının sı 

klıkla yer almasına rağmen batı ülkelerinden Almanya hariç bir başkasına rastlanmamış 

olmasıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu husus bilmecelerimizin çoğunun cumhuriyetin 
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kurulmasından önce ortaya çıktığını göstermektedir. Tabiî bunlar arasında daha eski 

tarihliler de bulunmaktadır. 

 

B. BİLMECELERDE GEÇEN ŞAHIS VE MİLLET ADLARI 

 

Bilmecelerimizde yer alan şahıs adları, kadın-erkek, Müslüman-gayri Müslim 

olmak üzere geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bunlar ya benzetme, ya doldurma ya da 

dinî duyguları ifade etmek amacıyla bilmecelerde yer almışlardır. Millet adlarının durumu 

da şahıs adlarından farksızdır. Onlar da benzetme veya doldurma amacıyla kullanılırlar. 

Bunlar arasında hakaret amacıyla kullanılan millet adları da vardır. Bu bölümde şahıs ve 

millet adları kendi aralarında sınıflandırılarak alfabetik olarak verilecek ve gerekli 

açıklamalar yapılacaktır. 

 

1. Erkek Adları 

a. Türk ve Müslüman Adları 

Bilmecelerimizde yer alan erkek adları arasında en sık yer alan, Süleyman’dır. Bu 

isim hemen hemen bütün Türk dünyasında bilinen dört cevaplı bir bilmecede geçer. 

Bilmecenin pek çok varyantı olduğu için doğal olarak bu ad da sık sık tekrar edilmiştir. Bu 

bilmecenin bir varyantını aşağıya alıyoruz:  

Dağda daliman gördüm 

Suda Süleyman gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

Köpük kusan taş gördüm (993.1.). 

 

Bilmecede ve varyantlarında geçen Süleyman adı hakkında Tietze şunları söylemektedir: 

Eğer bu isim peygamber olan Süleyman’ı ifade ediyorsa bu tip bilmecenin ortaya çıkış 

zamanını Türklerin İslamiyet’i kabulü olan X. yüzyıldan daha önceye götüremeyiz. Ancak 

İslamiyet’ten önce Türkler arasında Hz. Süleyman’a benzeyen bir su perisinin varlığına 

dair ipuçları vardır. Eski bir Kırgız-Kazak Şaman duasında yer alan; 

Su başında Süleyman 

Su ayağı Er Qurqut  
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ifadesi bu bilmeceyi daha eskilere götürebileceği gibi burada geçen Süleyman adının da 

Hz. Süleyman olduğu konusunda şüphe uyandırabilir (Tietze, 1974: 24). 

Tespit edilen adlardan on biri peygamber (Ahmet, Halil İbrahim, İsmail, Kâzım, 

Mehmet, Musa, Muhammet, Mustafa, Nuh, Süleyman, Yusuf), dört halife (Ali, Bekir, 

Osman, Ömer), ikisi peygamber torunu (Hasan, Hüseyin) adıdır. Baş tarafına Hacı sıfatı 

eklenmiş dört değişik ad (Ahmet, Hasan, Murat, Osman) Kur’an-ı Kerim ve kına 

tanımlanırken kutsallık ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Bunlar dışında tarihî 

şahsiyetlerden Sultan Süleyman ve âşık edebiyatının ilk şairnamesinin sahibi Âşık Ömer’in 

adı da mısralar arasında geçmektedir. Bilmecelerimizde kullanılan bu adları şöyle 

sıralayabiliriz: 

 

Ahmet: 

Biz altı kardeş idik ey derviş Ahmet (331.1.). 

Ahmet beyden aldım Fatma’yı (453.2.b.). 

 

Ali: 

Ali şahım geliyor (217.8.). 

Dağdan ener Eli koca (531.7.). 

 

Bizim eve gelmeyin 

Aslan oğlu Ali var (483.1.). 

 

Âşık Ömer: 

Âşık Ömer hasta (172.2.a., 182.1.). 

 

 

Halil İbrahim: 

Kırk kavak yaprağı 

Halil İbrahim toprağı (301.5.g.). 

 

Hz. Âdem: 

Yılan değil yaprağı 

Hazreti Âdem’in toprağı (468.4.). 
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Âdem atanın ahlı (782.1.). 

 

Hz. Muhammet: 

Muhammet toprağı (468.6.c.). 

Ver elini Muhammet’e salavat (606.1.). 

 

Bekir: 

Öldü kaldı 

Koca Bekir (512.5.). 

 

Cabbar: 

Can alıcı 

Cebbar’ın kılıcı (926.1.). 

 

Hacı Ahmet: 

Kat kat yaprağı 

Hacı Ahmet toprağı (301.5.r.). 

 

Hacı Hasan: 

Elgavan yaprâ 

Hacı Hasan toprâ (468.5.a.). 

 

Hacı Murat: 

Kırk çınar yaprağı 

Hacı Murat toprağı (301.5.c.) 

 

Hacı Osman: 

Haşhaş yaprağı 

Hacı Osman toprağı (301.5.p.). 

 

Hasan: 

Hasan’ım hasta (172.2.ç.). 

Bizim Hasan hastadır (178.8.ı.). 
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Hasan Ali: 

Kat kat kavak yaprağı 

Hasan Ali toprağı (301.5.i.). 

 

Hesen Eli hestedi (386.5.). 

Hz. Ali: 

Çın çın çınar yaprag 

Hazreti Ali toprag (301.5.ç.). 

 

Hz. Osman: 

Kırk çınar yaprağı 

Hazreti Osman toprağı (301.5.b.). 

 

Hüseyin: 

Hüseyn goca guyruğun tut (1011.1.). 

 

İdris: 

İdris gider izi yok (145.32.). 

 

İsa: 

Bağdan gelir İsacık (209.2.). 

 

Kulakları kepçe kepçe 

Kendisi tombul İsa (217.4.) 

 

İsmail: 

Bir oğlum var İsmail (491.1.). 

 

Kâzım: 

Kâzım’a lâzım (608.2.). 

 

Mehmet: 

Etdar Memmed gavahlıdı (194.1.). 

Sarı çizmeli Mehmet ağa (530.1.). 
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Mehmet Şerif: 

Memed Şerif dodaglıdı (194.1.). 

 

Musa: 

Ambar altında Musa (197.1.). 

 

Mustafa: 

Fika fika 

Mustafa aga (454.1., 534.11., 550.5.). 

 

Mükerrem: 

Babası Mükerrem hoca (905.1.). 

 

Nail: 

Oğlumun adı Nail (491.1.m.). 

 

Nuh: 

Nuh ile tufana girdim (309.1.). 

Nuh peygamber gemi yapmış (358.1.). 

 

Osman: 

Osman ağa hasta (172.2.e.). 

Evde Osman (547.4.). 

Odada Osman (909.1.). 

 

Ömer: 

İnat Ömer 

Güm güm eder (419.3.). 

 

Salim: 

On ikinin yarısı 

Salim dayının karısı (128.4.). 
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Sadık: 

Sadık dayının karısı (128.4.a.). 

 

Sultan Süleyman: 

Kaf’tan Kaf’a hükmeder 

Sultan Süleyman gibi (594.2.). 

 

Süleyman: 

Suda Süleyman (86.1., 947.1.). 

Suda Süleyman’ı gördüm (98.17.). 

Sarıdır Süleyman değil (174.7.). 

 

Yusuf: 

 Yusuf’u yedi kurtlar (98.8.). 

 

b. Yabancı Adlar 

Bilmecelerimizde yabancı ad olarak sadece bir Ermeni adı olan Kirkor yer 

almaktadır. O da ceviz ve kestane gibi birtakım meyveleri tarif ederken doldurma amacıyla 

kullanılmıştır. 

 

Kirkor: 

Babası Kirkor gâvur (40.3., 72.16., 85.6.). 

 

2. Kadın Adları 

a. Türk ve Müslüman Adları 

Bilmecelerimizde yer alan kadın adlarının durumu da erkeklerinkinden farksızdır. 

Yine bunlar da tamamiyle İslam dininin bize getirdiği yabancı olan isimlerdir. Ayrıca 

herhangi bir yabancı kadın adı ise tezimizde geçmemektedir. Bunlardan en sık yer alanı 

kendisinden türetilen (Güllü, Gülizar) adların da kullanılmasıyla Gül’dür. Nuriye ve 

Huriye birbirleriyle kafiye oluşturmak, Aliye ise ses benzerliği oluşturmak amacıyla 

kullanılmıştır. Bu adların hepsini aşağıya alıyoruz: 
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Aliye: 

Al kızım Aliye (250.7.l.). 

 

Ayşe (Eşe): 

Aç Ayşe Fatma kapıyı (211.3.). 

 

Banu: 

Dağdan gelir Banı hanım (153.2.). 

 

Fatma: 

Çarşıdan aldım Fatma’yı (453.2.). 

 

Gül: 

Çağırdım Gül’ü 

Geldi Gülizar (734.1.). 

 

Gülizar: 

Çağırdım Gül’ü  

Geldi Gülizar (734.1.). 

 

Güllü: 

Selâm söyleyin Güllü’ye (387.3.). 

 

Hanife: 

Dağdan gelir Hanife kadın (158.1.f.). 

 

Huriye: 

Aşağıdan gelir Huriye hanım (158.1.e.) 

Hey Huriye Huriye (250.7.ğ.). 

 

Mihriban: 

Bir atım var Mihriban (589.1.). 
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Nuriye: 

Yukarıdan gelir Nuriye hanım (158.1.e.). 

 

Zühre: 

Dökme berber sabunlu suyu 

Zöhre hanım geçecektir (165.3.b.). 

 

3. Millet ve Irk Adları 

Bilmecelerde geçen millet adları genellikle birtakım sebeplerle tarih boyunca veya 

günümüzde ilişki içerisinde olduğumuz milletlerdir. Bunlar arasında din dolayısıyla 

aramızda bir yakınlık bulunan Araplar, bilmecelerimizde en sık geçen millettir. Bunun 

dışında Osmanlı İmparatorluğu’nun azınlık tabakasını oluşturmuş olan Ermeniler, Rumlar, 

yıllardır gönderdiğimiz iş gücüyle ayakta duran Almanlar, vb. de metinlerde yer 

almışlardır. Hiçbir zaman tam bir millet olamayan Çingeneler ise bilmecelerde hakaret 

amacıyla kullanılmıştır. Çalışmamızda yer alan bu millet adları ve onların geçtiği mısraları 

şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

Alman: 

Askerî yeşil 

Kendi Alaman (86.1.). 

 

Arap: 

Dağdan gelir Araplar (145.14.). 

Arap atlandı (348.1., 351.1.). 

Rengi esmer Arap değil (370.5.). 

 

Üç ayaklı bir Arap 

Bacadan atladı (407.1.). 

 

Arnavut: 

Hattır hutur 

Arnavut’tur (122.1.). 
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Çin: 

Zencefili tarçını 

Ne Japon’u ne Çin’i (372.1.). 

 

Çingene: 

Başı sarıklı 

Çingene Süleyman (183.1.). 

 

Ermeni: 

Annesi has Ermeni (40.3., 72.16.). 

 

Farsî (Acem): 

Acemoğlu hastadır (544.20.). 

 

Frenk: 

Ne Urumdur ne Frenk (65.3.). 

 

Hint: 

Aslım Hintli ihtiyarım (91.1.). 

 

Japon: 

Zencefili tarçını 

Ne Japon’u ne Çin’i (372.1.). 

 

Rum: 

Ne Urumdur ne Frenk (65.3.). 

 

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bilmecelerimiz sadece mekânlar bakımından değil, aynı 

zamanda kişi ve millet adları bakımından da zengin olan metinlerdir. Bilmecelerin bu 

özelliği, onların çok yönlü ürünler olması ve eğitsel niteliği bakımından geniş bilgi 

dağarcıklarına sahip olmaları ile açıklanabilir. 
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IV. BÖLÜM 

BİLMECELERİN EĞİTİM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A. YETİŞKİN EĞİTİMİNDE BİLMECELER 

 

Bilmecelerin üstlenmiş olduğu birtakım görevler vardır. Bunlar içerisinde insanları 

eğlendirmek, topluca yapılan işlerde zamanın daha çabuk geçmesini sağlamak, gece 

olabilecek düşman saldırıları karşısında uyanık durmak, vb. sayılabilir. Ancak bilmecelerin 

ilk sırada yer alan en önemli görevleri eğitmektir. Bu özellik daha bilmecenin tarifinde 

karşımıza çıkar. Bilmece soyut veya somut hangi nesneyi, kavram veya durumu konu 

alırsa alsın yapı itibariyle bir soru ve buna verilen bir cevaptan oluşmaktadır. Bu soru ve 

cevaplar yoluyla da insanların birtakım şeyleri öğrendiği inkâr edilemez bir gerçektir. 

Bilmeceler hem yetişkin eğitiminde, hem de çocuk eğitiminde etkili olan ürünlerdir. 

Bilmecelerin öğretici oldukları, çeşitli dillerde bilmece karşılığı olarak kullanılan 

terimlerden de anlaşılmaktadır. Almanca rät(h)sel, Yunanca aininigma, İngilizce riddle 

kelimelerinin hepsi nasihat vermek anlamına gelmektedir (Standart Dictionary of 

Folklore Mytlogoy And Legend, 1972: 939). Türkçe’de bil-, Türkçe’nin (Azerice, 

Türkmence, vb.) lehçelerinde tap- fiilinden türetilen terimler her ne kadar yabancı dillerde 

olduğu gibi nasihat verme anlamı taşımıyorsa da insanları bir şeyleri bulmaya yönelttiği 

için öğretici bir mahiyeti vardır. 

Bilmeceler bazı araştırıcılar tarafından çocuklara ait bir tür gibi gösterilse de 

aslında genellikle yetişkinlerin tekelindedir. Sadece basit kurgulu bazı bilmeceler 

çocukların seviyelerine hitap ederler. Karmaşık olan bilmeceleri onların anlamalarına 

imkân yoktur.  

Bilmeceler insanları iki yönden eğitirler: Dil ve din. Yetişkin bir insan ana dilini, 

dili kullanmayı ve dil kurallarını iyi kötü öğrendiği için bilmeceler bu bakımdan onlara pek 

de yarar sağlamaz. Ancak bilmeceler ahenk unsurlarıyla yoğrulmuş olduğundan şiir 

zevkini ve edebî inceliği geliştirdiği kesindir. 

Bilmecelerin yetişkin eğitimi üzerindeki önemli rollerinden birisi problem çözme 

yeteneğini geliştirmektir. Nitekim bu amaçla pek çok millette gelin ve damada düğün günü 

bilmece çözdürüldüğü görülür. Bunun amacı, çiftlerin evlilik hayatlarında 

karşılaşabilecekleri problemleri çözmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca çiftler bu sayede bir 
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problem karşısında birlikte hareket etmeyi öğrenecekler ve birbirlerine destek olacaklardır; 

Türkiye’de ise gelin, damada bilmece sorar (Standart Dictioanary of Folklore 

Myhhology and Legend, 1972: 940). Çingeneler’de yeni gelin damada bilmece sorar, eğer 

damat bilmeceyi bilemezse gerdeğe giremezmiş (Başgöz-Tietze: 1999, 37). Rusya’da 

damat gelinin yanına oturabilmek için kendisine sorulan bazı bilmeceleri sağdıçlarının da 

yardımıyla çözmek zorundadır (Sokolov, 1975: 15). Thompson, bilmecelerin 

söyleyicilerini sınıflandırırken bilmececi olarak damadı da eklemiştir: 

H 540.5. Damat düğün ziyafetinde bilmece sorar (Thompson, 1996: 424). Ancak 

burada bilmecenin damat tarafından kime sorulduğu hususunda herhangi bir bilgi 

verilmemiştir. Bir çeşit sınav olan bu bilmece sorma oyununun eğitici birtakım yanları 

olduğu kesindir. Bilmeceler ile eğitim arasındaki ilişkiye bir başka örnek ise aynı eserde 

yer alan şu maddedir: 

H 551.1. Adam annesinin kendisine verdiği eğitimle bilmece çözerek bir kadın 

kazanır (Thompson, 1966: 425). Burada kadın kazanmadan kasıt, evliliktir. Demek ki, bir 

insanın evlenebilmesi için birtakım bilgilere sahip olması ve bunları çeşitli bilmecelere 

verdiği cevaplar yoluyla ispatlaması gerekmektedir. Yine Motif Index’te evlilik-eğitim-

bilmece ilişkisi şu maddede sınıflandırılmıştır: 

H 552. Adam bilmecelerini tahmin eden kızla evlenir (Thompson, 1966: 425). 

Bilmeceler, din eğitimi konusunda yetişkinler üzerinde daha etkilidir. Sadece din 

kurallarını konu alan fıkhî bilmeceler bu bakından en geniş bilgiyi verirler. Fıkhî 

bilmeceler hakkında “Bilmecelerin Diğer Türlerle İlişkisi” başlıklı bölümde bilgi verildiği 

için burada ayrıca açıklama yapılmayacaktır. Bunun dışında bilmeceler zaten ortaya 

çıktıkları ilk çağlardan itibaren dinsel bir görev üstlenmişlerdir. Bu ise ya dinsel bir gizi 

örtmek veya miti aktarmak yoluyla olmuştur (Sokolov, 1975: 13).  

Andre Jolles bilmecelerin kutsal törenlerde sorulan sorulardan ortaya çıktığını 

savunmaktadır. Bilmecenin burada asıl amacı, bilgi yoklamaktır. Bir meslek grubuna veya 

dinî bir topluluğa katılacak adaya birtakım sorular yöneltilir ve aday bunlara cevap vermesi 

sonucunda gruba alınır. Bu sorulara cevap verme aday için bir çeşit işkencedir. Bunun 

sonunda aday, önceki hayatını öldürüp yeni bir hayata başlayacaktır (Başgöz-Tietze, 1999: 

6). Bu bir bakıma şamanlığa giriş törenine benzer. Şamanlar da önceki yaşamlarını 

sembolik    olarak öldürerek yeni, yani asıl yaşamlarına bir esrime yoluyla başlar (Eliade, 

1999: 31). Anadolu’da ise bazı mezheplere giriş törenlerinde sorulan sorulu şiirler din 

bilgisi vermektedir. Ayrıca yine bazı köy düğünlerinde sorulan bayraktar bilmecelerinde de 
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bilmece sorma yoluyla hem din bilgisinin sınandığı hem de din bilgisi verildiği 

görülmektedir: 

Soru: Mim üstünde mim durur 

Cim üstünde cim durur 

Muhammed Mirac’a giderken 

Sağ yanında kim durur 

 

Cevap: Mim üstünde mim durur 

Cim üstünde cim durur 

Peygamber Mirac’a giderken 

Sağ yanında Cebrail (Başgöz-Tietze, 1999: 37). 

 

Bir Mevlevî dervişi olan Ahçı Dede ise genç semazenleri eğitmek amacıyla 

muammalardan yararlanır. Semazenler, bir gün sema yaparlarken çok çabuk 

döndüklerinden etekleri bacaklarının üst kısmını gösterecek şekilde açılır. Ortaya çirkin bir 

görüntü çıkar. Dede ise bu durum karşısında bir muamma yazarak gençelerin bundan 

hareketle davranışlarını düzeltmelerini bekler. 

“Aşk rüzgârı öyle hızlı esti ki 

Aşk denizinde seyreden 

Aşk gemisinin tayfaları şaşırdı 

Gemi direkleri çıplak kaldı” (Ahçı Dede İbrahim, Ahçı Dede 

Efendinin Hatıraları, İstanbul 1957, s. 106’dan Başgöz, 1974: 34). 

 

şeklindeki muamma çözülür ve semazenler aynı hatayı tekrar etmezler. 

Âşık edebiyatımızda da usta âşılar çıraklarını yetiştirmek için muammalardan 

yararlanırlar. Âşık Bulduk, çırağına âşıklık izni vermek için bir muamma sorar: 

“Ol nedir ki ustalardan ustadır? 

Ol nedir ki hastalardan hastadır? 

Ol nedir ki bağırsağı destedir? 

Âşık çocuk muammamı bil benim.” 

 



 269

Âşık Mahmut cevap verir: 

“O böcüdür ustalardan ustadır, 

O böcü ki hastalardan hastadır. 

Hem de onun bağırsağı destedir, 

Ustam ben bilirim sen öğren de gel!” (Halıcı, 1992: 19). 

 

Bunun üzerine çırak ustasından izin alarak âşıklığa başlar. 

Yetişkinler, her ne kadar eğitimlerini tamamlamış olsalar da bilmecelerin onlara 

öğretebileceği bir şeyler mutlaka vardır. Ancak bu husus, çocuk eğitiminde daha belirgin 

olarak ortaya çıkar. Bu nedenle yetişkin eğitimiyle ilgili bu kadar açıklamayla yetinip 

çocuk eğitimine geçmek istiyoruz. 

 

B. ÇOCUK EĞİTİMİNDE BİLMECELER 

 

Çocuk eğitiminde halk edebiyatı ürünlerinin önemli bir yeri vardır. Bu nedenle 

çocuk edebiyatı araştırmaları yapanlar mâniler, ninniler, tekerlemeler, yanıltmacalar, 

yakıştırmalar, türküler, masallar ve bilmeceleri çocuk edebiyatının kaynakları olarak 

gösterirler (Şimşek, 2004: 33). Ayrıca pek çok araştırıcı bu türleri kitaplarında işleyerek 

çocuk eğitimi üzerine olan olumlu etkileri konusunda birleşmişlerdir (Çocuk Edebiyatı 

Özel Sayısı, 1985; Gökşen: 1985). Bu ürünler özellikle okul öncesi çocuk eğitiminde etkili 

olup çocuğun dili kullanma becerisini arttırarak edebî metinlerden zevk almasını ve 

okumaya yönelmesini sağlamaktadır. Bunlar aynı zamanda okul çağında olan çocukların 

da eğitiminde etkili olan ürünlerdir. Özellikle bilmeceler onlara hayatlarının her 

aşamasında mutlaka bir şeyler öğretir. Bilmecelerin yardımıyla çocuk toplumun değer 

yargılarını ve dünya karşısındaki tutumunu da öğrenir. Yani çocuk böylece bir şekilde 

gerçek hayata hazırlanır. 

Bilmeceler çok yönlü ürünlerdir. Günlük hayatımızda karşılaştığımız hemen hemen 

her şeyi hatta soyut kavramları bile konu edinirler. Nesne, kavram veya durumları sorma 

yoluyla hem bilgilerimizi sınarlar, hem de o şeyler hakkında bize bilgi verirler. Bazı 

araştırıcılar bilmecelerin çocuklara ait bir tür olduğu görüşünde birleşirler. Tamamen 

katılmadığımız bu kanının haklı olan bazı yönleri de vardır. 

Bazen öyle bilmeceler vardır ki, bünyelerinde yer alan sembolik anlamlardan 

dolayı çocukların bunları anlamaları oldukça güçtür. Cevaplarını bulma konusunda da 
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zorlanırlar. Özellikle çalışmamızda yer alan bilmecelerin tamamına yakını çocukların 

çözebileceği türden değildir. Artık ilköğretim ders kitaplarına bile girmiş olan; 

Mavi atlas 

İğne batmaz 

Makas kesmez 

Terzi dikmez (3.3.). 

 

şeklindeki bir bilmecenin cevabının gökyüzü olduğunu verilen ipuçlarından hareketle bir 

çocuk rahatlıkla bulabilir. Ancak; 

Bir bağım var vezirlerin veziri 

Yılda verir otuz salkım üzümü 

Beyazını yersen haramdır 

Siyahını yersen helâldir (307.3.). 

 

bilmecesinin cevabının Ramazan olduğunu bulamayacağı gibi siyah üzümün geceyi, beyaz 

üzümün ise gündüzü nitelendiren kavramlar olduğunu da tahmin edemez. 

Bu konu ile ilgili olarak iki ayrı bilmecemize daha göz atalım: 277.1. numaralı 

bilmecede verilen ipuçlarından hareketle (gündüz açılması, gece kapanması) cevabın göz 

olduğunu çocuk bulabilir. Ancak 800.1. numaralı bilmecemizde sorulan üç cevabın (aylar, 

gece, gündüz) bir çocuk tarafından bilinmesi imkânsızdır. Çünkü verilen ipuçları son 

derece karmaşıktır. On iki atlı karınca bir yıldaki ayları, kar ve mar kelimeleri ise gece ve 

gündüzü ifade etmek üzere ipucu olarak verilmiştir. Tüm bunlar da göstermektedir ki, 

bilmeceler tamamen çocuklara ait bir tür değildir. Bu türün çocuk gelenekleri içerisinde 

yer alanları onların seviyesine hitap edenlerdir. 

Bilmeceler ister çocuklara isterse yetişkinlere hitap etsin etkisi altındaki kesime 

mutlaka birtakım bilgiler vermiştir. “Bilmece Sorma Geleneği”nde anlatıldığı üzere 

bilmece sormak için oluşturulan karşılıklı gruplarda çocuklar da bulunabilir ve sorulan 

bilmecelere cevap verebilir. Çocuk çözebildiği bilmeceyi çözecek, çözemediğini ise 

büyüklerinden öğrenecektir. Bunlarda yer alan bazı kelime, sembol, yer adı, millet adı, din 

kuralları, vb.den hareketle birçok konu hakkında bilgi edinecektir. Bir evde oyunu adı 

verilen ve bilmeceye çok yakın olan bir tür vardır. Genellikle nesir şeklinde sorulan bu 

sorunun amacı, küçük çocuklara komşu, akraba, eş dost, vb. yakınları öğretmektir. 

Anlaşılacağı gibi bunlarda asıl amaç, çocukları eğitmek ve onlara aile çevresi hakkında 

bilgiler vermektir. Örneğin; “Bir evde iki oğlan, bir kız, bir baba kimlerdir bil bakalım? 
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Bilemezsen şarımı ver bakalım.” (Ergun-Uğur, 2002: 273) şeklinde bir soru sorularak 

çocuklardan buna cevap vermeleri istenir. Ancak bilmeceler hem şekil hem de yapı 

bakımından bunlardan ayrılırlar.  

Yine çocuklara birtakım kelimeleri öğretmek için bilmece mahiyetinde bazı sorular 

sorulur: 

“Sen Konya’yı bilir misin?” 

“Evet bilirim.” 

“Ortasında acaba ne vardır?” (Ergun-Uğur, 2002: 274-275). 

 

Çocuk bu sorunun karşılığında Konya şehrinin ortasında ne bulunduğunu düşünür. Oysa 

burada kastedilen Konya kelimesinin ortasında yer alan “n” harfidir.  

Yine özellikle ilkokul çocuklarına bazı devlet veya millet adlarını öğretmek için 

buna benzer sorular sorulur. “ Avrupa’da bir devlet var. Bunun adının sonundan üç harfini 

kaldırırsanız güzel bir meyve adı çıkar.” “Almanya-Alma-Elma” gibi (Ergun-Uğur, 2002: 

274). Bu soru türleri şekil ve yapı bakımından bilmecelerden farklı olsalar da bilgi vermesi 

açısından onlarla ortak özellikler gösterirler.  

Bilmeceler çocukta problem çözme yeteneğini geliştirerek zihinsel gelişimi 

hızlandırır. Mecaz ve sembolleri çözümleyerek ipuçlarından sonuca gitmeyi öğretir 

(Şimşek, 2004: 48). Böylece çocuk bir çeşit beyin jimnastiği yapar. Özellikle manzum 

bilmeceler ise çocuğun şiir zevkini ve sanat anlayışını geliştirir. 

Bu bölümde bilmecelerin çocuk eğitimindeki rolü, millî eğitim ve dinî eğitim 

olmak üzere iki başlık altında incelenecektir. Millî eğitimden kasıt, bilmecelerdeki kelime 

zenginliğine dayalı olarak kazandırılan dil eğitimidir.  

 

1. Millî Eğitim 

Bilmece anonim halk edebiyatı ürünüdür. Bundan dolayı onlarda sorulan her şeyin 

duru bir anlatımla, abartıya kaçmadan oldukça sade bir şekilde anlatıldığı ve tarif edildiği 

görülür. Halk süsten ve gereksiz ayrıntıdan hoşlanmaz. Onun amacı, topluca yapılan işleri 

daha eğlenceli bir hâle getirmek veya uzun kış gecelerinin sıkıcılığını hafifletmektir. 

Anonim olan hiçbir üründe ferdî olanların aksine bir sanat kaygısı güdülmez, gerçi 

bunlarda da güzel ve sanatlı bir anlatım tarzı yakalanır. Ancak bu zorlama olmadan 

kendiliğinden ortaya çıkıverir. 
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Halka ait tüm ürünler onun ana dili ile veya diline yerleşmiş olan benimsenmiş 

kelimelerle oluşturulur. Çünkü yabancı dillerin etkisine uzak kalan veya bu etkinin pek 

fazla hissedilmediği bir çevrede yaşamaktadır. Dolayısıyla onun diline girmeyen ve 

kullanmadığı hiçbir kelime ürünlerine de giremez. Bilmeceler bu bakımdan oldukça özgün 

metinlerdir. Onların çoğunda batı kökenli kelimelere rastlanmaz. İçlerinde batı dillerinden 

gelen kelimeler bulunduran bilmecelerin ise ya ortaya çıkışı çok yenidir, ya da bunlar daha 

çok  coğrafya olarak o bölgeye yakın olan yerlere aittir. 

Dil kullanıldığı ve edebî ürünlere girdiği ölçüde vardır. Bir çocuğa kelimeler ve dili 

kullanma sıkıcı dilbilgisi kuralları ile öğretilirse bu çocukta sevgiden çok nefrete yol açar. 

Eğer bu kelimeler onlara birtakım oyunlar ve bilmeceler yoluyla verilirse bu öğretim daha 

zevkli ve kalıcı bir hâle gelir. Bir zamanlar halkımızın vazgeçilmez eğlence ve eğitim aracı 

olan bilmeceleri günümüzde de bu amaç doğrultusunda kullanmalı ve çocuklarımıza 

eğlencenin yanı sıra sınırsız bir kelime dünyası sunmalıyız. Aksi taktirde çocuklarımız batı 

ve doğu ülkelerinden satın alınan çizgi filmleri seyretmeye devam edeceklerdir. Bunun 

sonucunda biz farkında olmadan onların kültürleri genç beyinleri etkileyecek ve ortaya 

millî kimliğini ve dilini kaybetmiş bir nesil çıkacaktır. 

Çalışmamız Batı Türklerinin bilmeceleri ile ilgili olduğu için metinlerde bu sahaya 

giren Azerbaycan ve Kerkük dolayısıyla Türkçe kelimelerin yanı sıra Arapça ve Farsça 

kelimelere de rastlamak mümkündür. Bu durum, bir zamanlar kullanılan ve Arapça, Farsça 

ve Türkçenin karışımı olan Osmanlı Türkçesi adı verilen dilin artıkları ve dilin yabancı 

dillerin etkisine açık olması durumu ile de açıklanabilir. Bilindiği üzere Osmanlı devrinde 

Arapça ve Farsça’nın etkisi altında kalan dilimiz, günümüzde batı dillerinin özellikle de 

İngilizce’nin ağır baskısını üzerinde hissetmektedir. 

Hikâyelerimiz, şiirlerimiz, şarkılarımız yabancı sözcüklerle dolup taşmakta ve bu 

etki kendisini konuşma dilinde de hissettirmektedir. Bu nedenle çocuklarımız henüz kendi 

ninnilerini öğrenmeden İngilizce şarkılar söylemekte ve Türkçenin gramerini öğrenmeden 

İngilizce’nin dil bilgisi kurallarını öğrenmeye zorlanmaktadır. Bunun karşılığında bir de 

halkın çocuklarını eğitmeye yönelik bazı metotları vardır. İşte bu onun öz malı olan ve 

içinde Türkçe kelimelerin bolca yer aldığı anonim ürünlerle yapılır. Bilmecelerimiz 

içerisinde henüz batı kökenli çok fazla kelime bulunmamaktadır. Ancak otomobil, 

şimendifer, telefon, telgraf, tramvay ve tren gibi batı kökenli olup günlük hayatımızın 

vazgeçilmez ihtiyaçlarını adlandıran bu kelimelerle ilgili bilmecelerimiz bulunmaktadır. 

Cevapları batı kökenli kelimelerden oluşan bu bilmecelerin soru, yani asıl kısımlarında batı 

kökenli herhangi bir kelimeye rastlanmaz. Türk insanı, treni şöyle tanıtmıştır: 
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Dağdan gelir hor hor 

Ayakları mor mor 

Seksen ayağı var 

Doksan dayağı var (586.1.). 

 

Telgraf bir bilmecemizde batı kökenli bir tek kelime verilmeden aşağıdaki şekilde 

sorulmuştur: 

Uzun uzun yollardan 

Bir alaca kuş gelir 

Ağzı yoktur dili yoktur 

Konuşması hoş gelir (571.7.c.). 

 

Verilen örnekler bilmecelerin cevapları ile ilgilidir. Bunun dışında bilmecenin soru 

bölümünde geçen yapı içerisinde batı kökenli olan bir kelimeye rastladık. Kalorifer ile 

ilgili bir bilmecede geçen bu kelime akordiyondur. 

Akordiyona benzer ses vermez (450.1.). 

 

Bilmecelerimizde yukarıda da değindiğimiz gibi Arapça ve Farsça kelimeler 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar genellikle halkın diline yerleşmiş ve onların benimsemiş 

oldukları kelimelerdir. 

Âşık Ömer hasta 

Canı kafeste 

Et yer su içmez 

Ne biçim hasta (182.1.). 

 

örnekte geçen âşık, Ömer ve kafes kelimeleri Arapça; can ve hasta kelimeleri ise 

Farsça’dır. Bu kelimeler dilimize öyle yerleşmiştir ki, kimisi bir araya gelerek ünlü bir 

âşığımızın adı bile olmuştur. 

Huride yok melekte yok 

Arşta seyrettim onu 

Arar isen gökyüzünü 

Melekte yok bende var (559.1.). 

bilmecesinde yer alan arş, melek ve sey(i)r kelimeleri Arapça; huri kelimesi ise 

Farsça’dır. Arş hariç yine bu kelimeler de dilimizde sık kullanılan benimsenmiş 
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kelimelerdir. Hatta sey(i)r kelimesi et- fiilini yanına alarak Türkçenin yapısına uyup 

birleşik fiil oluvermiştir. 

Görüleceği üzere bilmeceler genellikle Türkçe veya halkın diline yerleşmiş olan 

Arapça ve Farsça kelimeler ile kurulmuştur. Bu nedenle bunlar, çocukların Türkçeyi 

öğrenmeleri açısından oldukça yararlıdır. Yukarıda da değindiğimiz gibi batı kökenli 

kelimelerin yer aldığı bilmeceler ortaya çıkış tarihleri günümüze yakın olanlardır. Ancak 

gelenek Türkçeden, yani halkın dilinden yanadır. 

Bir de bu konuya bilmecelerde geçen kelime sayısı bakımından yaklaşalım. Bunun 

için yedi heceli herhangi bir bilmecemizi örnek olarak alalım: 

Karşıdan gelir atlı 

Elinde kesme tatlı 

Açtım baktım yüzüne 

Bir işkembe suratlı 

 

dörtlükte birbirinden farklı tam on iki kelime yer almaktadır. Bir de bu durumu sekiz, 

dokuz, on, on bir ve on dörtlü bilmeceler için düşünürsek sayının ne kadar artacağı tahmin 

edilecektir. Çocuğun öğrendiği bir kelime onun kelime dağarcığını daha da geliştirir ve 

kendini daha iyi ifade etmesine zemin hazırlar. 

Çalışmamızda yer alan 1016 ana bilmece ve bunlara ait varyantlarla bu sayı daha 

da artacaktır. Tabiî bunlar arasında “soru kalıplaşması” olayından dolayı pek çok defa 

tekrar edilen bilmeceler de vardır. Ancak buna rağmen özgün olarak nitelendirebileceğimiz 

bilmece ve onlarda geçen kelime sayısı da azımsanmayacak ölçüdedir. 

Verilen örneklerden ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bilmeceler çocuk 

eğitimi konusunda etkili olan halk edebiyatı ürünlerindendir. Masal ve fıkralardan iyilerin 

ödüllendirilip kötülerin cezalandırılacağını öğrenen çocuklar bilmeceler ile kelime 

dağarcıklarını zenginleştirebilirler. Ayrıca çevrelerinde gördükleri veya göremedikleri tüm 

soyut kavramlar ve onların özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olurlar. Bilmeceler tüm bu 

özellikleriyle “Ağaç yaş iken eğilir.” atasözünü doğrularcasına çocuk eğitiminde önemli 

bir yere sahiptirler. Ancak bu durum başta da söylediğimiz gibi daha çok onların 

seviyesine hitap eden bilmecelerde söz konusudur. Bu da bilmecelerin çocuk edebiyatının 

değil halk edebiyatının bir ürünü olduğunu göstermektedir. 
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2. Dinî Eğitim 

İnsanları dinî bakımdan eğitmek veya onlara bazı din kurallarını öğretmek bilmece 

sormanın amaçlarından değildir. Ancak bilmeceler günlük hayatımızda yer alan her şeyi 

kendisine konu edindiği ve sınırsız bir benzetme ve anlatım dünyasına sahip olduğu için 

bünyelerinde dinî olarak nitelendirebileceğimiz bazı özellikleri de barındırırlar.  

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi bilmeceler günlük hayatta karşılaştığımız hemen 

hemen her şeyi konu edinirler. Buna din de dahildir. Zaten çalışmamızda bir bölüm de 

“Din ve İnançla İlgili Bilmeceler”e ayrılmıştır. Burada peygamberlerden Hz. Âdem, Hz. 

Yunus ve Hz. Muhammet işlenmiştir. Din gereklerinden olan oruç tutma, namaz kılma ve 

kurban kesme de burada işlenen konular arasındadır. Tezimizin bu bölüm dışındaki 

metinlerinde de dinî izler kendisini hissettirmektedir. Bunlarda ise yukarıda sayılan 

konulara ek olarak ak sakal, derviş ve Hz. Hızır motifi bilmece mısraları arasında 

işlenmiştir. 

İster dinî konulu olsun isterse de din dışı olup içerisinde din veya inançla ilgili bir 

kelime geçsin, bilmecelere baktığımız zaman bunların insanlara birtakım şeyler öğrettiğini 

görürüz. Özellikle çocuk eğitimi üzerinde gerçekten vazgeçilmez bir etkisi olan 

bilmecelerin dinî eğitimi nasıl verdiği konusuna gelmeden önce şunu belirtmekte yarar 

vardır: Bir çocuk her bilmeceyi çözemeyebilir. Çünkü daha önce değinildiği gibi 

bilmecelerdeki ipuçları onların anlayamayacağı kadar karmaşıktır ve bilmece sembollerle 

yüklüdür. “Bilmece Sorma Geleneği”nde de anlatıldığı gibi çocuk bilmecenin cevabını 

bilmese bile soran kişiden cevabı, mutlaka öğrenecektir. Bu nedenle çocuk ister bir 

bilmecenin cevabını bilsin isterse de bilmesin bundan mutlaka birtakım şeyler 

öğrenecektir. Çünkü cevabı öğrendiği sırada anlayamadığı sembollerin açıklamasını da 

öğrenmiş olacaktır. 

Hz. Âdem ile Hz. Havva’yı konu alan bir bilmeceye baktığımız zaman verilen 

ipucunun anası erkek, kuzusu ise dişi olan bir koyun olduğunu görürüz: 

Bir koyın kuzu kuzlamış 

Anası erkek kuzusu dişi (297.1.). 

 

Normal şartlarda böyle bir şeyin yani erkeğin doğurmasının mümkün olmadığını çocuk da 

bilir. Ancak Hz. Havva’nın, Hz. Âdem’in sağ kaburga kemiğinden oluştuğunu bilen bir 

çocuk, bu bilmeceye cevap verebilir. Sorunun cevabını bilemeyen kişi bunu öğrendiği 

zaman Hz. Havva’nın yaratılışı ile ilgili gerçeği de öğrenmiş olur. 
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Hz. Âdem, bir bilmecemizde ise atamız olarak gösterilmiştir. Çocuklar böylelikle 

Hz. Âdem’in yeryüzünde yaratılmış olan ilk insan olduğunu öğrenirler. 

Âdem atamızdan kalmıştır bir iş (102.1.). 

 

Ramazan ayıyla ilgili olan bilmecelerimizin ise çözülmesi daha zordur. Çünkü 

bunlarda sorunun çözülmesi için gerekli olan ipuçları birtakım sembollerle sıralanmıştır. 

Örneğin; 

Gökten bir karpuz indi 

On ikiye bölündü 

On birini yediler 

Birine sabır dediler (307.6.). 

 

bilmecesinde bir yıl karpuz, on iki dilim on iki ay, bir dilim ise Ramazan ayını 

göstermektedir. Çocuk bu bilmecenin cevabını aldığı zaman hem bir yılın on iki aydan 

oluştuğunu, hem de Ramazan’ın bir ay sürdüğünü öğrenmiş olacaktır. 

Cevabı şeytan olan bilmecemizde de pek çok öğretici nokta vardır: 

Âdem ile dane yedim 

Nuh ile tufana girdim (309.1.). 

 

burada şeytanın Hz. Âdem’i baştan çıkararak yasak meyveyi yedirmesi ve tufandan Hz. 

Nuh ile aynı gemiye binmesi verilen bilgiler arasındadır. 

Hz. Yunus’u soran bilmecede ise çocuk dinî mucizeleri öğrenir. Çünkü bu 

peygamber yunus balığının karnında yaşamıştır. Tevekkül ve ibadetle sonunda oradan 

kurtulmuştur. 

Namaz namaz bir namaz 

Cahil bundan anlamaz 

Etten mescit su kıble 

Onda kılmış kim namaz (311.1.). 

 

Hz. Nuh’un adı ise dinî konulu bilmecelerin dışında geçmektedir. Burada Nuh, 

bugünkü insan ve hayvan neslinin kurtuluşunu sağlayan gemisi ile birlikte görülür: 
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Nuh peygamber gemi yapmış 

Ustasının adı nedir (358.1., 789.1.). 

 

Bundan hareketle çocuk yeryüzünde bir tufan olayı olduğunu, sadece bu gemiye binen 

canlıların tufandan kurtulduğunu ve yaşamın bu olaydan sonra âdeta ikinci defa başladığını 

öğrenmiş olacaktır. 

Hz. Muhammet ile ilgili olan bilmecemizde (304.1.) onun doğum olayında 

gerçekleşen birtakım mucizelere telmihte bulunulmuş ve başka bir bilmecemizde Kur’an-ı 

Kerim, Hz. Muhammet’in toprağı benzetmesiyle anılmıştır: 

Muhammet’in toprağı (301.5.j.). 

 

Hz. Muhammet’in ve kutsal kitabın bir arada yer alması da öğretici bir hususiyettir. 485.1. 

numaralı bilmecede ise yeryüzüne gelmiş dört büyük dinin kitapları anılır. Bunlar İncil, 

Tevrat, Zebur ve Kur’an’dır. 

İncil’di Tevrat’dı Zebur’du 

Onu bir Kur’an tutar (485.1.). 

 

Bu bilmeceyi ilk defa duyan bir çocuk, elbette bunların ne olduğunu merak ederek 

karşısındakine soracaktır. Böylece dinlerin kutsal kitaplarının neler olduğunu ve Kur’an-ı 

Kerim’in insanlara gelen son kutsal kitap olduğunu öğrenecektir. 

Yeryüzüne gelmiş hemen hemen her dinin veya inanış sisteminin ermiş diye 

nitelendirebileceğimiz din büyükleri vardır. Bunlar İslamî inanışta derviş, pir, Hz. Hızır 

veya ak sakal görünümünde karşımıza çıkarlar. Din uluları olan bu kişiler, insanları içinde 

bulundukları zor durumdan kurtarırlar. Hz. Hızır’ın Hz. İlyas ile birlikte abı hayatı içtiği ve 

bu nedenle ölümsüzlüğe kavuştuğu bilinmektedir. Hz. Hızır ile İlyas Hıdırellez’de bir 

araya gelerek biri karada, biri denizde insanlara yardım eder. 

Derviş ve ak sakallı dedeler de inanışlarımızda yer edinmiş olan din 

büyüklerindendir. Bunlar genellikle halk hikâyesi ve masallarda sıklıkla yer alarak 

verdikleri bir elma ile çocuğu olmayan padişahın muradına kavuşmasına vesile olurlar. 

Halk hikâyelerinde iki insanın rüyasına girerek birbirlerinin aşkına bade içirirler ve bu iki 

sevgilinin zor duruma düştükleri her anda onlara yardımcı olurlar. Tayy-i zaman tayy-i 

mekân diye adlandırılan olayı gerçekleştirerek çok kısa bir zamanda uzak mesafelere 

gidebilirler. Bunlar genellikle iyi insanların, ezilmişlerin ve zor durumda olanların 

yardımcısıdırlar. 
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Derviş aynı zamanda tasavvuf ilminde tarikat yoluna girerek kendisini eğitmeye ve 

böylece vücud-ı mutlak olan Allah’a kavuşmaya ve varlığını onun varlığı içinde eritmeye 

çalışan kişidir. 

Ak sakal, derviş veya Hz. Hızır’ı konu alan herhangi bir bilmece metnimiz yoktur. 

Ancak bu şahsiyetler bilmece mısraları arasında yer almaktadırlar. Gerçi bu metinlerde 

geçiş sebepleri genel olarak benzetme amaçlıdır. Ancak ne amaçla yer alırlarsa alsınlar 

bunlar da çocuklara bazı fikirler vermektedir. Çocuk bir bilmecede geçen bu kişileri büyük 

bir ihtimalle ilk defa duyuyor olacaktır. Bu nedenle ister istemez bunları merak edecek ve 

bir büyüğünden sorarak bunların kim olduğunu öğrenecektir. Masallarda iyilerin 

ödüllendirilmesi ve  kötülerin cezalandırılmasından kendisine göre bir ders çıkran her 

çocuk elinden geldiğince iyilik yapmaya çalışacaktır. Çünkü o da aslında masal anlatıcısı 

ile birlikte daha başından beri iyi olanın yanındadır. Bilmecelerde yer alan bu şahsiyetlerin 

iyi kişilerin yanında olduğunu ve kötülükleri ettikleri dua vesilesiyle cezalandırdıklarını 

öğrenen çocuk da daima iyilik yapmaya çalışacaktır. Çünkü bunlardan hareketle günün 

birinde yaptığı iyiliklerin karşılığını mutlaka alacağını öğrenir. 

Bu din ulularının geçtiği bilmecelerde onlarla ilgili açıklayıcı herhangi bir bilgi 

yoktur. Yukarıda da belirtildiği gibi genellikle benzetme unsuru olarak bunlardan 

yararlanılmış dalga, göl ve pamuk ak sakallı babalara; dolu, mantar ve deve dikeni 

dervişlere benzetilmiş, Kur’an-ı Kerim ise Hz. Hızır toprağı olarak nitelendirilmiştir. 

Bunlar her ne kadar dinle ilgili bilgi vermese de örnek olması açısından buraya birkaç 

mısra alıyoruz: 

 

Uzun uzun abalar. 

Ak sakallı babalar (8.2.). 

 

Abalar yabalar 

Ak sakallı babalar (13.1.). 

 

Abalar ibalar 

Ak sakallı babalar (127.1.). 
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Uzun uzun dervişler 

Akşam bize gelmişler (21.4.). 

 

Karşıdan gelir derviş 

Hele gözüme iliş (58.13.). 

 

Uzun uzun dervişler 

Uzak yoldan gelmişler (118.1.). 

 

Otus iki Hızır topraı (301.5.ı.). 

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, dinî eğitim vermek bilmece söyleme veya sormanın 

amaçlarından birisi değilse de içerisinde yer alan dinî ibarelerden ve dini konu alan bazı 

bilmecelerden dolayı dinî bir eğitim de vermişlerdir. Bazı din kuralları ve din büyükleri 

çocuklara daha eğlenceli bir yolla ve bu nedenle akıllarında daha uzun bir süre kalabilecek 

şekilde aktarılmıştır. 
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V. BÖLÜM 

BİLMECELERDE SORU BÖLÜMÜNÜN İŞLEVİ 

 

A. SORU KALIPLAŞMASI 

 

Bilmeceler soru ve cevap bölümlerinden oluşurlar. Bunlardan bilmecenin temelini 

oluşturan asıl unsur soru bölümüdür. Cevap olarak sorulan şeyin bulunması için soru 

bölümünün iyi hazırlanması ve bazı ipuçlarının verilmesi gerekmektedir. Bu ipuçları 

cevaba ait sayı, renk, dış görünüm, ses, vb. olabilir. İpuçları açık bir şekilde verildiği 

takdirde bilmecenin cevabı kolaylıkla bulunabilir. Aksi taktirde bazıları zaten oldukça 

sembolik bir dile sahip olan bilmeceleri çözmek imkânsız hâle gelir.  

Soru bölümünün başka bir özelliği de gizlemektir. Verilen ipuçları çok kolay 

anlaşılacak şekilde olmamalı, insanların düşünerek sonuca ulaşmasını sağlamalıdır. 

Bilmece çözme bir çeşit zekâ oyunu olduğu için sorunun hem ipucu vermesi hem de 

sorunun yöneltildiği kişiyi şaşırtmak amacıyla birtakım oyunlarla onu gizlemesi 

gerekmektedir. İpucu verirken aynı zamanda şaşırtmak ve gizlemek sembolik bir dil 

kullanmakla mümkündür. Bu, bilmece çözme işini hem zevkli bir hâle getirmekte hem de 

pek çok şeyin bir anda zihinden geçmesini sağlayarak bir çeşit beyin jimnastiği yapmaya 

vesile olmaktadır. Verilen ipuçları bakımından bazı bilmeceleri incelemek istiyoruz: 

Bazı bilmecelerde ipuçları çok açıkken ve cevabın kolay bulunmasına zemin 

hazırlarken bazılarında bu ipuçları cevabın bulunmasını pek de kolaylaştırmaz. Örneğin; 

cevabı yıldızlar olan 6.1 ve 6.2. numaralı bilmecelere baktığımız zaman bu fark apaçık bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. 6.1.’de gökyüzü bir bostana, bilmecenin cevabı olan yıldızlar 

ise çiçeğe benzetilmiştir. Bu bilmeceyi bu kadar az ipucu ile çözmek zordur. Ancak 6.2.’de 

yıldızların gece çıkıp sabah kaybolması özelliğinin ipucu olarak verilmesi, bilmecenin 

çözümünü diğerine göre daha kolay kılmaktadır. 

Trenle ilgili olan 586.4. ve 586.6. numaralı bilmecelerden çözümü daha zor olan 

ikincisidir; çünkü burada bulunması istenen nesne urgan, yorgan ve kurbanlık kuzuya 
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benzetilerek sorulmuştur. Oysa ilkinde demir üstünde yürüme özelliği ipucu olarak 

verilmiş, böylece bilmecenin daha kolay olarak çözülmesine zemin hazırlamıştır. 

652.1.’e baktığımız zaman âdeta hiçbir ipucu göze çarpmamaktadır. Sıtma 

hastalığı, insanı elinden tutup oynatan bir ağaya benzetilerek ipucu verilmiştir. Burada 

uzak bir çağrışım kurmak gerekmektedir; insan oynarken de vücudu titrer sıtma hastalığına 

yakalandığında da elinde olmadan titrer. 

Şimdiye kadar ele aldığımız örnekler tek cevabı soran bilmecelerdi. Bunlar dışında 

iki, üç, dört ve beş cevabı soran bilmecelerde de durum aynıdır. Bunlarda da ipuçları 

verilerek yakın ya da uzak çağrışımlar yapılmasına zemin hazırlanır. 

Cevabı gece, gündüz olan 676.1. ve 676.2. numaralı bilmecelere bir göz atalım: 

İlkinde gece, gündüz bir ağacın  yapraklarına benzetilerek bu ağacın yapraklarının bir 

yüzünün beyaz bir yüzünün kara olduğuna değinilmiş; ikincisinde ise gece, gündüz açılıp 

kapanma ve sonsuz olma özellikleriyle verilmiştir. Görüleceği üzere bunlardan çözümü 

daha kolay olan ilkidir. 

Cevabı soba, kül, duman olan 857.1.’de sorulan üç nesnenin özellikleri ayrı ayrı 

verilmiştir. Sobanın odunları büyük bir iştahla yemesi, külün hareketsiz durması ve 

dumanın gidip geri gelmemesi. Göğe direk, kuşa süt, ecele ilâç cevabına sahip olan 868.1. 

numaralı bilmeceye gelince burada cevabı çağrıştıracak en önemli ipucu dünyada üç şeyin 

bulunmamasıdır. Ancak bu da cevabın bulunmasını kolaylaştırmaz çünkü dünyada 

bulunmayan üç şey sadece göğe direk, kuşa süt ve ecele ilâç değildir. 

Her mısraının ayrı bir cevabı olan yani her mısraı ayrı bir şeyi soran dört cevaplı 

bilmecelerde de durum aynıdır. Yine cevabı kolaylaştıran ipuçları veya bunun tersi söz 

konusudur. Cevabı kol, parmak, tırnak, renk olan 920.1. numaralı bilmece ile cevabı 

çoban, sürü, kurt, köpek olan 926.1. numaralı bilmeceye bakalım: İlkinde kolun uzunluk 

özelliği verilmiş, parmaklar beş kamışa, tırnaklar bunlara yağan kara, tırnağın rengi ise 

kana benzetilerek verilen ipuçları cevabın bilinmesine zemin hazırlamıştır. Oysa ki, ikinci 

bilmecede cevabı hatırlatacak yakın çağrışım değil uzak bir çağrışım bile göremiyoruz. Bu 

bilmecenin cevabını ancak önceden bilmeceyi duyan biri verebilir. Bilmeceyi ilk defa 

duyan birinin cevabı bilmesi âdeta imkânsızdır. 
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1007.1.’de ise üç yüz altmış beş leylek bir yılı, elli iki yuva bir yıldaki haftaları, on 

iki yumurta ayları, iki cüce ise yaz ve kış mevsimlerini çağrıştırmaktadır. 1010.1.’i 

incelediğimizde ise cevabı çağrıştıracak çok da fazla ipucu bulunmadığını görürüz. Şayet 

girilecek veya girilmeyecek yerin cennet olduğunu bulursak belki Âdem-Havva, Şeytan, 

Müslüman, gâvur cevabını bulabiliriz. Aksi takdirde bu cevabı bulmak pek de mümkün 

değildir. 

Bir bilmecenin çözülebilmesinin soru bölümünün sağlamlığına bağlı olduğunu 

belirtmiştik. Ancak her bilmecenin kendine ait bir soru bölümü olmayabilir. Bu durumda 

ya başka bir bilmecenin soru bölümüyle ifade edilir veya yine başka bir bilmecenin soru 

bölümünden birtakım özellikler alır. Bu bölümde bilmecelerimizin soru bölümünde 

görülen bu değişiklikler “Soru Kalıplaşması” ve “Soru Kayması” başlıkları altında 

incelenecektir: 

Bir bilmecede konuyu belirleyen asıl unsurun cevap olduğu daha önce 

belirtilmişti. Genellikle cevapları birbirinden farklı olan bilmecelerin soruları da farklıdır. 

Ancan bazı bilmecelerimizde cevaplar birbirine yakın olsa da, birbirinden farklı olsa da 

aynı soruların kullanıldığı görülür. Bir bilmecenin temelini oluşturan soru bölümünün 

farklı farklı cevapları karşılamak üzere kullanılması olarak tarif edebileceğimiz “soru 

kalıplaşması”nı ilk defa Saim Sakaoğlu ele almıştır (Sakaoğlu, 1979: 8673-8676). 

Çalışmamızda yer alan bilmeceler arasında çok sayıda soru kalıplaşması örneği 

bulunmaktadır. Biz bunlardan birkaç tane örnek alarak bilmecelerde meydana gelen 

değişiklikleri tablo hâlinde göstererek açıklayacağız. Bilmece metinlerimiz arasında en 

fazla cevap sayısına sahip olan ve aşağıya aldığımız bilmece bu konunun en güzel örneğini 

oluşturmaktadır: 

Dağda dalaman 

Suda Süleyman 

Bacada batman 

Odada otman 

 

bilmecesinin otuz üç ayrı cevabı bulunmaktadır. Bunlardan altı tanesinin cevabı tek bir 

kelimeden, bir tanesinin cevabı üç kelimeden, geriye kalan yirmi altı tanesinin cevabı ise 

dört kelimeden oluşmaktadır. Esasında bilmecenin her bir mısraı ayrı bir şeyi sorduğu için 

cevabının da dört kelimeden oluşması gerekmektedir. Bu nedenle köpek, süpürge, kızılcık, 

su, buğday, tavşan ve balta bu bilmecenin cevapları olamazlar. Gerçi Andreas Tietze bu 

bilmeceyi konu alan bir makalesinde kızılcık cevabının bilmecenin soru bölümünü tam 
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olarak karşıladığını belirterek burada ilk iki mısraın doldurma amacıyla kullanıldığını 

söylemiştir (Tietze, 1974: 20). Ancak biz bu görüşe katılmıyoruz. Soru kalıplaşması 

yoluyla bilmece kızılcık ve diğer tek kelimeli cevapları karşılamak üzere kullanılmıştır. Bu 

durumu bilmecenin yöneltildiği kişinin cevabı farklı olarak vermesi ve bilmeceyi soran 

kişinin de cevabı bilmemesi veya unutması ile açıklayabiliriz. 

Ayrıca ayı-balık-tavşan da bilmecenin cevabı olamaz. Çünkü üç mısrada anlatılan 

özelliklere sahip olan hayvanlar cevap kısmında yer almaktadır. Ancak 4. mısrada tarif 

edilen hayvan, cevapta bulunmamaktadır. 

Bilmecemizin cevabının açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dört kelimeden 

oluşması gerekmektedir. Bu cevaplara göre bilmecemiz de değişiklik göstermekte, yani 

bazı kısımları cevabın özelliğine uygun olarak farklılaşmaktadır. 

Aşağıda verilen tablo dikkatle incelenecek olursa sanki 957.1.’den itibaren başka 

bir bilmeceye geçiliyormuş izlenimi uyandırabilir. Çünkü listenin başında yer alan 

bilmecemiz ile 957.1. ve ondan sonra gelen bilmeceler arasında ortak nokta olarak sadece 

1. mısraın ilk kelimesi olan dağda ve 2. mısraın ilk kelimesi olan suda kalmıştır. 3 ve 4. 

mısralarda ise lehçeler ve ağız özelliklerinde biraz farklılık olsa da “Arşın ayaklı / Burma 

bıyıklı.” ifadesi ile karşılaşmaktayız. Baş taraftaki bilmecelerin 3 ve 4. mısralarında ise 

yine cevap olan kelimenin özelliklerini tarif eden cümleler bulunmaktadır. 

Farklı gibi görünen iki bilmece arasında geçişi sağlayanlar ise 960.1. ve 987.1. 

numaralı bilmecelerdir. Bunların 1. mısralarında artık dağda kelimesinin yanında 

(dalaman, daliman, daraman, daliman gördüm, vb.) ifadeler kalmamış bunun yerini 

tabiat taklidi olan sesler (gümbürtü, kütürtü) almış, dolaylı tümleç ise su’dan dere ve 

kale’ye dönmüştür. 3. mısrada yer alan ifadeler “Evde otman, Evde Osman” ifadelerine 

oldukça yakındır. Asıl önemli olan nokta ve bu bilmecelerin aslında tek bir bilmecenin alt 

dalları olduğunu gösteren ise 960.1. ve 987.1. numaralı bilmecelerin 4. mısralarıdır. Çünkü 

burada baştaki metinlerin 2. mısralarında bulunan “Suda Süleyman” ifadesinin aynen yer 

aldığını görürüz. 

Daha sonraki (957.1.’den itibaren) bilmecelerimizde ise 1 ve 2. mısraın ilk 

kelimeleri kendini korumuş, 2 ve 3. kelimeler ise 960.1. ve 987.1.’de olduğu gibi taklidî bir 

sesten oluşmuştur. 3 ve 4. mısralar tıpkı tablonun baş tarafındaki bilmecelerde olduğu gibi 

cevabın özelliğine göre şekillenmiştir. Örneğin; çayır-ateşi belirtmek için “Yeşil alamet / 

Kızıl kıyamet”; yılan-bülbül için ise “Kavakta kollar / Söğütte söyler” ifadeleri eklenmiştir. 

“Tuzsuz pişen aş” tarifi hoşaf, helva ve süt için uygundur. “Köpük kusan taş” ise sabundur. 

Bu bilmecelerden bazılarında cevap sırasının yanlış olduğu da görülmektedir. Örneğin; 
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985.1. numaralı bilmecede kurt-balık-sabun-kavun sıralaması ile verilen cevapta kavun ve 

sabunun yer değiştirmesi gerekmektedir. Çünkü kavunun özelliği 3. mısrada, sabununki ise 

4. mısrada verilmiştir. 

957.1.’den sonra bilmecelerimizde ufak tefek bazı değişiklikler (lehçe ve ağız 

özellikleri) varsa da aslında bilmecelerimizin –989.1.’in 2. mısraının ilk kelimesi hariç– 

tamamen birbirine benzer olduğunu görürüz. Buna rağmen cevaplar arasında farklılık 

vardır. Cevaplar dikkatle incelenirse her birisinin tarif edilen özelliklere uygun olduğu 

görülecektir. “Arşın ayaklı” tarifine tavşan, leylek ve tazı bire bir uyar. Kedi ve tavşan için 

yapılan “Burma bıyıklı” tarifi de uygundur. Dağda ses çıkaranlar balta veya baltayı 

kullanan oduncu, tüfek veya zayıf bir ihtimalle olsa bile ceylan da olabilir. Suda çipileyen 

tarifine uyan balıktır. Ancak bir yerde ördek için kullanılan bu tarif, kısmen de olsa ona da 

uymaktadır.  

 

Tablo 1 
 
Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 

212.1. D         d S                  S Evde Osman Kapıda aslan     köpek 
996.1. D         d S                  S Evde Osman Kapıda aslan     tazı, balık, 

köpek, 
süpürge 

547.4. D         d S                  S Evde Osman Kapıda aslan     süpürge 
86.1. D         d S                  S Askerî yeşil Kendi alaman kızılcık 
995.1. D daliman S                  S Askerî yeşil Kendi alaman tavşan, balık, 

yaprak, kiraz 
946.1. D daraman S                  S Esgerî yeşil Kendi 

Alaman 
aslan, balık, 
yaprak, kiraz 

948.1. D dalayman S                  S Yeşil alamet Kızıl kıyamet ayı, balık, 
çayır, ateş 

953.1. B            b O          otman D daleyman S          S baca loğu, 
ateş, geyik, 
balık 

968.1. Elde elekman S                  S Kavakta 
kollar 

Söğütte söyler elek, balık, 
yılan, bülbül 

978.1. D            d S                  S Köpük kusan 
taş gördüm 

Tuzsuz pişen 
aş gördüm 

kaplumbağa, 
balık, sabun, 
hoşaf 

1013.
1. 

Tavda taliman S          
Suliman 

Künge pişgen 
aş kördim 

Suda taş 
kördim 

kurt, balık, 
kavun, 
karpuz, sabun 

973.1. D daliman 
gördüm 

S    S  gördüm Köpük kusan 
taş gördüm 

Tuzsuz pişen 
aş gördüm 

koyun, balık, 
peynir, helva 

949.1. D deliman 
kördim 

Suwda 
Suliman 

Köbik kuskan 
taş kördim 

Könge pişken 
aş kördim 

ayı, balık, 
sabun, kavun 
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kördim 
997.1. D düleyman 

gördüm 
S    S  gördüm Yatar gevşer 

taş gördüm 
Duzsuz bişer 
aş gördüm 

tilki, balık, 
değirmen, 
helva 

973.1. D dilleyman 
gördüm 

S    S  gördüm Köpük kusan 
taş gördüm 

Tuzsuz pişen 
aş gördüm 

geyik, balık, 
sabun, süt 

373.4. Dağdan dal 
yaman 
gördüm 

S    S  gördüm Yatar uyur 
daş gördüm 

Tuzsuz bişen 
aş gördüm 

su 

985.1. Tawda 
tuliman 
kördim 

Suwda 
Suliman 
kördim 

Künge pişken 
aş kördim 

Köpirip 
catkan taş 
gördüm 

kurt, balık, 
sabun, kavun 

98.17. Suda 
Süleyman’ı 
gördüm 

Dağda 
Düleyman’ı 
gördüm 

Yatar köşer 
daş gördüm 

Duzsuz 
bişmiş aş 
gördüm 

buğday 

960.1. D        takırtı Derede 
gümbürtü 

Elde eleman S                  S balta, davul, 
zurna, balık 

987.1. D        takılar Kalede 
kütürtü 

Elde eriman S                  S odun, davul, 
sabun, balık 

957.1. D          takılar S         çipiler Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı balta, balık, 
tavşan, kedi 

961.1. D          takılar S          çipiler Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı balta, ördek, 
leylek, tavşan 

989.1. D          takılar S          çipiler Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı oduncu, 
yağmur, 
leylek, tavşan 

962.1. D          takılar S          çipiler Arşin      
ayaglı 

Furma bıyıglı balta, ördek, 
tavşan, kedi 

811.1. D          tapılar S          çipiler Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı ayı, balık, 
tavşan 

217.3. D          tapılar S          çıpılar Arşın       
ayaklı 

Hurma         b tavşan 

959.1. D        takılar Evde    çipiler Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı balta, civciv, 
tazı, tavşan 

419.1. D        takıldar S       şapuldar Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı balta 

1000.
1. 

D        takıldar S        şapıldar Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı tüfek, balık, 
tazı, tavşan 

908.1. D           taklar S            oplar Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı ceylan, balık, 
leylek, kedi 

958.1. D     tak    tak S         şıp  şıp Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı balta, balık, 
tazı, tavşan 

988.1. D     tak    tak S         şıp  şıp Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı oduncu, balık, 
leylek, tavşan 

956.1. D          takırtı S          şakırtı Arşın       
ayaklı 

Burma bıyıklı balta, balık, 
leylek, tavşan 
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Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır oğlak gibi 

 

bilmecesi ise yirmi ayrı cevaba sahiptir. Bunlar arasında yer alan çay, deniz, dere, rüzgâr 

ve yıldırım bu bilmecenin cevabı olamazlar. Çünkü bu tabiat şekilleri ve olayları 3. 

mısrada tarif edildiği gibi su içemezler. Kuyu da su içemeyeceği için bu bilmecenin cevabı 

olamaz. Bu durumda ilk örneğimizde belirttiğimiz gibi bilmece soranın ve cevaplayanın 

hafızasının zayıflamasının önemli bir payı vardır.  

Bunun dışında yer alan cevaplardan kağnı, araba-at, araba-öküz, araba (at arabası), 

yılan, camız, ejderha ve tokmak bilmeceyi tam olarak karşılamaktadır. Makas ise ayırt 

edici özellik olan ağzının ayrılması verildiği için cevabı karşılamaktadır. Su taşıtları olan 

gemi, kayık ve keleğin dağdan gelmesi bilmecelerin derlendiği yer ile ilgilidir. Bu 

cevaplara sahip olan bilmecemiz Giresun’dan derlenmiştir. 

Bilmecemizde esas itibariyle bir soru kalıplaşması vardır. Ancak bazı değişiklikler 

de söz konusudur. 1. mısrada yer alan dak kelimesi yöresel söyleyiş veya lehçeden dolayı 

dah, tak veya tat, dağ şekillerine girmiştir. Bir bilmecemizde ise bu ifade yerine lök 

kelimesi kullanılmıştır. 2. mısrada bulunan kolları kelimesinin ağızlardaki (gollari) 

değişik şekilleri veya onun yerine eli kolu, gözleri, vb. kullanılmıştır. Budak ise budah, 

budağ şekillerinde veya bilek olarak geçmiştir. 3. mısrada en çok değişikliğe uğrayan iç- 

fiilidir (içer, vb.). Eğilir fiili ise bazılarında oturmuş şekline girmiştir. 

4. mısradaki bağır- fiili marıldar, meler ve böğürür olarak değişmektedir. Cevabı 

makas olan bilmecemizde ise 3 ve 4. mısralar makasın özellikleriyle ilgilidir. 

 

Tablo 2 

Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
582.1. D  g    d     g K      b      g E           s        i B          o        g kağnı 
732.1. D  g    d     g K      b      g E           s  içer B          o        g araba, at 
199.2. D  g    d     g K      b      g E     bir  s   içer B          o        g geyik 
578.1. D  g    d     g K      b      g E    de    s   içer B      malak    g araba 
587.6. D  g   tat   g K      b      g E           s   içer B          o        g gemi 
589.2. D  g   tat    g K      b      g E           s   içer B          o        g kayık 
590.1. D  g   tat   g K      b      g E           s   içer B          o        g kelek 
733.1. D  g  dağ  g K      b      g E           s        i B       hodak   g araba, 

öküz 
7.3. D  g  dah  g K   budah  g Oturmuş s içer B          o        g çay 
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9.3. D  g  dah  g K   budah  g Oturmuş s içer B          o        g deniz 
11.2. D  g  dah  g K   budah  g Oturmuş s içer B          o        g dere 
26.4. D  g   dağ g K      b      g E     ki   s    içe   B          o        g rüzgâr 
31.3. D  g  tağ 

kimi 
Gollari 
budah kimi 

E           s        i Marıldar madek 
kimi 

yıldırım 

145. 
12. 

Dağa gider 
dağ g 

K      b      g E           s        i B        ulak    g arı 

169.3. D iner lök g Eli kolu 
bilek g 

E           s        i Meler    o      g yılan 

191.1. D   g  tak  g  Eli kolu 
bilek g 

E    bir   s    içer Meler    o      g camız 

195.1. D g  dağ g  Kolları 
budağ g 

E           s        i B          o       g ejderha 

388.1. D  g  d    g K     var     b   
g      

E       s        içer Böğürür    o   g kuyu 

551.1. D g  tak  g  Gözleri      b   
g 

E           s        i B        ulak    g tokmak 

423.3. D g  dağ alı Golları 
budag alı 

Elin gözüne 
sohsan 

Ağzı ayrıla galı makas 

 
İlim ilim ilmesi 

İlim kadın düğmesi 

Pek kolaydır yemesi 

Pek zordur bilmesi 

 

bilmecesinin on beş farklı cevabı vardır. Verilen cevaplardan beşi, esas itibariyle eşya 

(nazarlık, zincir, ağ, kilim, halı), ikisi yiyecek (baklava, karabiber) geriye kalanları ise 

bitkidir. Esas bilmecemizin 3. mısraında yemesinin kolay olarak belirtilmesi bunun bir 

yiyecek veya bitki (meyve, sebze) olduğunu kanıtlamaktadır. Eşyalarla ilgili cevaplarda ise 

yenilme özelliği ortadan kalkmış 3 ve 4. mısralarda cevabı bilmeyenler tehdit edilmiş veya 

cevabı bilene bir ödül verilmiştir. Ancak bu ifadeler ayırt edici bir özellik değildir ve beş 

eşya için de aynı ifadeler kullanılmıştır. Bu nedenle bunlar bilmecemizin çözümünü 

kolaylaştırmamıştır. 

Cevabı bitki veya yiyecek olan alt bilmecelerde de yine ayırt edici bir özellik 

yoktur. Bunlarda da ya cevabın bulunmasının çok zor olduğundan bahsedilmiş ya da bir 

tehdit savrulmuştur. Hele hele bilmecemizin 1 ve 2. mısralarının doldurma mahiyetinde 

olduğunu ve cevaba ait herhangi bir ipucu vermediğini düşünürsek meselenin karışıklığı 

daha iyi anlaşılacaktır. Yine esas bilmecemiz ve onun alt dallarında görülen değişiklikleri 

aşağıya tablo hâlinde alıyoruz:  
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Tablo 3 
 
Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
95.4. İ       i       i   İ     k    d  P          k         y P           z        b vişne 
117.3. İ       i       i İ     k    d Bunu bilen bilesi Bilmeyen otuz 

köy veresi 
ay çiçeği 

130.2. İ    i  ilmeli  İ     k    d Bunu bilen 
bilmeli 

Bilmeyen şar 
vermeli 

üzerlik 

87.6. İllem illem   
i 

İllem  k d İllem hoştur y İllem güçtür b kiraz 

73.4.b. İ   i  iynesi İ  hanım 
düymesi 

Bunu bilmeyenin Beş paradır 
cermesi 

çilek 

53.5. İ  i düymesi İ  hatın  
düymesi 

Herkes onu 
tapmasa 

On beş tümen 
cermesi 

biber 

103.1. İ  i ilmeci İ ilmen 
düğmeci 

Hoştur yimeci Güçtür bilmeci mercimek 

356.1. İ  i  ignesi İ       khanım 
dügmesi 

Tapmacam 
tapmıyanı 

Yeddi ilin 
khestesi 

karabiber 

539.2. İ  i  ilmeli İ   kızın  d Ya bunu bilmeli Ya Cuma günü 
ölmeli 

nazarlık 

558.1. İ  i  ilmeli İ  taya 
binmeli 

Ya bunu bilmeli Ya Cuma günü 
ölmeli 

zincir 

477.3. İ  i  ilmeli İ kurşun 
düğmeli 

Bunu bilen 
bilmeli 

Bilmeyenler 
ölmeli 

ağ 

133.1. İ  i  ilmeli Yakaları 
düğmeli 

Ya bunu bilmeli Ya bu gece ölmeli asma 
yaprağı 

539.2. İ  i  ilmeli İlmeyi 
dilmeli 

Bunu bilene On iki köy 
vermeli 

kilim 

349.5. İ  i  ilmeli Dilim dilim 
dilmeli 

Ya bunu da 
bilmeli 

Ya bu gece ölmeli baklava 

523.3. Hanım 
hatın 
düymesi 

İ  hatın 
düymesi 

Herkes onu 
tapmasa 

Yeddi manat 
cermesi 

halı 

 
Üzüm asması ve asmanın bazı ürünlerini akrabalık ilişkileri içerisinde ele alan; 

Anası yayvan kadın 

Babası büklüm koca 

Kızı güzellerden güzel 

Oğlu sohbette gezer 

 

şeklindeki bilmecemizin de on beş ayrı cevabı bulunmaktadır. Bunların hepsi de birbirine 

yakın şeyler olduğu için aslında bilmecenin cevapları olarak düşünebilir. Ancak 

bilmecemiz her mısraında ayrı bir sorunun sorulduğu ve cevabı dört kelimeden oluşan bir 

metindir. Bu nedenle bir, iki ve üç kelimeden oluşan cevapların hiçbirisi bilmecenin asıl 

cevabı olamaz. Yani cevabın on biri de bilmecenin gerçek cevabı değildir. Ancak dört 
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kelimeden oluşan bazı cevaplarda da pürüz vardır. Bilmecenin 1. mısraı asma yaprağını, 2. 

mısraı asmayı (madcez, kütük), 3. mısraı üzümü, 4. mısraı ise şarabı tarif etmektedir. 

Bizim sıralamamıza uyan 902.1. numaralı bilmecedir. 906.1.’de 3 ve 4. mısralar yer 

değiştirdiği için cevap kısmında verilen sıralama doğrudur. 1 ve 2. mısraın yer değiştirdiği 

900.1. ve 904.1. numaralı bilmeceler de cevabı oluşturan dört kelimenin sıralanışı 

bakımından doğrudur. Ancak bu doğruluk mısraların yer değiştirmesinden kaynaklanmış 

olup asıl bilmece ile ilgili değildir. 

Aşağıda verilen tabloda bilmecemizin tüm mısralarında meydana gelen 

değişiklikler gösterilmiştir. Bazen 1 ve 2. bazen ise 3 ve 4. mısraların yer değiştirmesine 

rağmen bilmece, esas itibariyle kendisini koruyarak soru kalıplaşmasına güzel bir örnek 

oluşturmuştur. Bilmecemizin mısralarında meydana gelen değişiklikleri şu şekilde 

gösterebiliriz: 

 

Tablo 4 

Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
808.1. A      y      k B        b         k K         h         

g 
O      s          g bağ, bağ 

yaprağı, üzüm 
809.1. A      y      k B   bükmen     k Gizi gayetden 

güzel 
O       s        g asma yaprağı, 

üzüm, üzüm 
suyu 

132.1. A      y      k B  eğrim 
büğrüm 

O sohbetlerde 
g 

O sohbetlerde 
g 

asma dalı 

116.1. A      y      k B    b      hoca O sohbette g K    gayette    
g 

asma 

839.1. Annesi 
yaylam   k 

B    b      hoca K güllerde g O sohbetlerde 
g 

asma, üzüm, 
şarap 

776.1. A yaylam 
karı 

B    b      hoca K gayet g O       s        g üzüm, şarap 

94.1. A yassı 
hanım 

B    kürklü  
hoca 

O durmadan g K  ayetten    g üzüm 

902.1. A yaylan  k    B   bükmen 
hoca 

Gızı gayeden  
g 

Ovlu   s        g asma yaprağı, 
gövdesi, 
üzümü 

903.1. A      y      k B güflü hoca Gızı  gayetin 
g 

O       s        g asma yaprağı, 
madcez, üzüm 

906.1. A yassı 
hatun 

B b  hoca O 
möhübbettte g 

Gızı 
dünyadan g 

üzüm yaprağı, 
kütüğü, rakı, 
üzüm 

901.1. A eğri 
büğrü 

B     yeşil   
donlu 

K     gayet      
g 

O  gurbette   g asma, koruk, 
üzüm, pekmez

900.1. B bengi 
baba 

A      y     hatun Kızının tadı   
g 

O       s        g asma, asma 
yaprağı, 
üzüm, şarap 
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904.1. B eğri büğrü A  yaman  
kadın 

O   şöhretle    
g 

K    dünya    g kök, yaprak, 
üzüm, şarap 

682.1. B   var   b    
k 

A   var yayla  k O var yabanda 
g 

K var 
gayetten g 

asma, üzüm 

807.1. Anası ile 
babası 

Babası eğik 
belli 

O    deli 
Hasan 

K  dünya 
güzeli 

asma, koruk, 
üzüm 

 

Yine her mısraında ayrı bir şeyin tarif edildiği; 

Dilim dilim nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

 

şeklindeki bilmece ise soru kalıplaşması olayı ile on beş farklı cevaba sahip olmuştur. 

Demek ki, ateş, başak, buğday, ekin, elek, hamur, tahıl, cami, başak-saman-buğday, 

duman-kazan-ateş bu bilmecemizin cevabı olamazlar. Cevabı oluşturan kelime sayısı 

bakımından tablomuzda yer alan bir ve üç kelimeden oluşan cevaplar, bilmecemizin soru 

bölümünü tam olarak karşılayamazlar. Tarla-ekin-saman-tane ve başak-ekin-saman-

buğday dörtlemeleri bilmecenin mısralarında yapılan tariflere uymaktadır. Aralarında 

anlam bakımından her ne kadar bir yakınlık bulunmasa da odun-kül-duman-ateş de her 

mısrada yapılan tarifleri karşılayabilmektedir. 

Tablomuzda yer alan on beş adet cevaptan sadece üçünün bilmeceyi tam olarak 

karşılamasına rağmen diğerleri için de aynı sorunun sorulması soru kalıplaşmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca bunlar arasında başak, buğday, ekin ve tahıl bilmecenin 

cevapları arasında verdiğimiz ilk iki dörtlemeye yakındır. Bizce bunların tek kelimeye 

düşmesinin nedeni bilmeceyi soran ve cevaplayan kişinin diğer üç kelimeyi unutarak 

cevabı tek kelimeye indirmesinden kaynaklanmaktadır. 

Cami cevabına ait soruda ise 3 ve 4. mısralar cevaba ait ayırt edici özellikleri 

bildirmektedir. Eğer bu bilmecede 1 ve 2. mısraların doldurma mahiyetinde kullanıldığını 

düşünürsek, yani bunlar ayrı ayrı cevapları karşılamıyorsa cami bu sorunun cevabı olabilir. 

Bilmecemizde en sağlam bölüm 1. mısradır. Nar kelimesi tüm sorularda kendini 

korumuş dilim dilim ifadesi iki bilmecede düzüm düzüm, birinde ise divlin divlin olarak 

değişmiştir. 

2. mısrada kar kelimesi lehçe ve ağızlardaki farklılıklardan dolayı bazen gar 

şekline girmiş “Diz boyunca kar” cümlesi ise bazen çık- (çıh-) fiili ifade edilmiş, boyunca 

yerine kadar kelimesi veya onu ifade etmek üzere dizimeten veye dizimecen kelimeleri 
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kullanılmıştır. 3. mısrada uç- fiili en çok kullanılandır. Bunun yerine bazen es- veya otur-, 

yap- fiilleri geçmiştir. 

4. mısrada kal- fiili gal-, gon-, -dol şekillerine girmiştir. Dilber bazen gülüzâr 

veya sedefkâr olmuş, bazen de kız kelimesi ile ifade edilmiştir. Bilmecemizin 

mısralarında görülen bu değişikliklerin tamamı aşağıdaki tabloda görülebilir: 

 

Tablo 5 

Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
97.1. D       d     n   D       b          k U                  k K                  d başak 
98.16. D       d     n  D       b          k U                  k K                  d buğday 
102.2. D       d     n D       b          k U                  k K                  d ekin 
105.3. D       d     n  D       b          k U                  k K                  d tahıl 
320.1. D       d     n Dibine kadar  k Yaptı zülfikâr Beğendi hünkâr cami 
843.1. D       d     n D       b          k U k kaldı 

dilber 
Bunu gören var başak, 

saman, 
buğday 

924.1. D       d     n Dize çıktı gar U                  k Galdı            d başak, ekin, 
saman, 
buğday 

928.1. D       d     n Dizimecen gar U         bir     k Gondu   bir    d derz, 
hırman, 
saman, 
buğda 

934.1. D       d     n Dizimeten gar Uçdu   bir     k Gondu   bir    d odun, kül, 
duman, ateş 

610.3. D       d     n Dizime çıhdı 
gar 

Esdi ülüzgar Gendi   gülüzâr ateş 

935.1. D       d     n Dize çıktı k Uçtu güllüzâr Kaldı sedefkâr odun, kül, 
duman, 
kömür 

394.2. Düzüm 
düzüm n 

Dizimeten gar Esdi o dilber Doldu bu havlar elek 

369.1. Düzüm 
düzüm n 

Dizimeten gar Esdi gara yel Gondu      o     d hamur 

944.1. Divlin 
divlin n 

Dizime kadar 
kar 

U          dilber K                nur tarla, ekin, 
saman, tane 

847.1. D       d     n Dizime çıktı k Oturdu 
hünkâr 

Çıktı sedef kız duman, 
kazan, ateş 
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Cevap olan şeyin kendi kendini tanıttığı; 

Ben ne idim ne idim 

Yemenli bir bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Fağfuriye düşürttü 

 

bilmecesinin ise kahve, kahve fincanı, ceviz, kestane, süpürge, arpa, kürek, su ağacı ve 

kapı olmak üzere dokuz farklı cevabı vardır.  

Dörtlüğü incelediğimiz zaman cevapla ilgili asıl ayırt edici özelliğin 4. mısrada 

verildiğini görürüz. kahve, fağfuriye (fincan) düşerken, ceviz toprağa, kestane küllüğe, 

süpürge b...lu dama, arpa at b...na, kürek sığır b...na, su ağacı iki demir arasına düşmüştür; 

kapı ise beli bağlı bir kul olmuştur. Bu nedenle 4. mısrada cevaba bağlı olarak fiil hariç 

bazı değişiklikler olmaktadır. Fiil ise bazen görülen geçmiş zaman ekiyle çekimlenirken, 

bazen de ettirgenlik ekiyle çekimlenmiş, son örnekte ise yerini et- fiiline bırakmıştır. 

2. mısra ise yine cevaba bağlı olarak değişmekte ve cevaba ait olan ayırt edici bazı 

özellikleri vermektedir. Kahve Yemenli, ceviz yeşil donlu, kestane samur kürklü, süpürge 

yeşil kürklü, arpa yeşil başlı, kürek allı pullu, su ağacı dallı budaklı, kapı ise sahralarda bir 

beydir. 

1. mısrada bir örneğimizde ben kelimesi yerine ah kullanılmış, birinde bir 

zamanlar ifadesi ne idim’in önüne eklenmiş, bir örnekte ise ne idim ifadesi neydim 

şekline girerek bir defa kullanılmıştır. 3. mısrada şaşırtan genellikle felektir. Felek bir  

örnekte Allah’a, bir örnekte ise şeytan’a çevrilmiştir. 

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında aslında bilmecenin asıl cevabı kahve fincanı 

dışında kalan diğer tüm cevapların uygun olduğu görülmektedir. Kahve fincanının dışarıda 

kalması ise 4. mısrada yer alan “Fağfuriye düşürttü.” ifadesinden kaynaklanmaktadır. 

Çünkü fincan zaten fağfuridir. Bu nedenle burada kastedilen kahve fincanı değil kahvedir. 

Bilmeceye böyle bir cevap verilmesi ise bilmece soranın ve çözenin asıl cevabı 

hatırlamamasından kaynaklanmaktadır. Bilmecemiz ve ona ait cevaplar ile farklılıkları 

şöyledir: 
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Tablo 6 

Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
70.4. B  n   i   n   i Y     b      b      i F          b       ş F                   d kahve 
398.1. B  n   i   n   i Y     b      b      i F          b       ş F                   d kahve 

fincanı 
72.4. B  n   i   n   i Yeşil donlu b    i F     b    

şaşırdı 
Topraklara 
düşürdü 

ceviz 

85.2. B  n   i   n   i Samur kürklü b i F          b       ş Küllüklere     d kestane 
547.1. B  n   i   n   i Yeşil kürklü   b i F          b       ş B...lu dama   d süpürge 
96.1. Ah  n  i   n  i Yeşil başlı      b i Allah    b      ş At b...na düşürdü arpa 
422.1. Bir 

zamanlar n i 
Allı pullu b i Şeytan  b      ş Sığır b...na 

düşürdü 
kürek 

50.1. Ben evveli 
neydim 

Dallı budaklı 
beydim 

Felik     b      ş İki demir arasına 
düşürdü 

su ağacı 

386.6. Neydim 
neydim 

Sahralarda 
beydim 

F   bana ne 
etti 

Beli bağlı kul etti kapı 

 
Mesel mesel maliki 

Oğul uşak on iki 

Mesel beyin avradı 

Beni gördü ağladı 

 

yukarıdaki bilmecenin sekiz farklı cevabı vardır. Ancak bilmece dikkatle incelenecek 

olursa aslında tarifte yer alan hiçbir unsurun cevap olan kelimelerle  ilgili bir ipucu 

vermediği görülür. Ayrıca cevaplarla ilgili herhangi bir özellik de soru kısmında yer 

almamaktadır. 2. mısrada bulunan “Oğul uşak on iki” tarifinden hareketle bunun tavuk 

veya tavuk-civciv cevabını karşıladığını söyleyebiliriz. Çünkü tavuğun civcivleri onun 

yavrularıdır ve bir kuluçka döneminde tavuk çok sayıda civciv çıkarır. Ancak bu özellik 

bile sorunun cevabının tavuk veya tavuk-civciv olduğunu kanıtlamaz. Ayrıca Ramazan, 

yıl-Ramazan, saat, zurna, çıkrık ve gramafonun da on iki tane çocuğunun olması 

açıklanamayacak bir özelliktir. Yani bilmecenin soru kısmında cevabı karşılayacak 

herhangi bir ayırt edici özellik bulunmamaktadır. Ayrıca cevaplar arasında da bir yakınlık 

yoktur. 

Bu nedenle bilmeceye ait cevaplar ile bilmecenin soru kısmı arasında bir paralellik 

yoktur. Ancak bilmecenin soru kısmı dokuz ayrı cevabı karşıladığı için bir soru 

kalıplaşması olayı vardır. Bilmecenin mısralarındaki değişiklikleri göstermek üzere 

hazırlanan tablo incelendiği zaman 1 ve 2. mısralarda pek fazla bir değişiklik olmadığı 

mesel ifadesinin metel, metal, melek’e döndüğü ve bunlardan sonra gelen kelimelerin de 
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bunlara uyum sağladığı görülür. 2. mısradaki oğul kelimesi yerine bazen uşağı kelimesi 

geçmiş, bazen de oğul’a ek olarak uşağı kelimesi yer almıştır. 

3. mısrada ise bazen 4. mısradaki ifade yer almış, bazen de “Mesel başını bağlamış” 

veya “Meta başını bağlamış” yer almıştır. En son örnekte ise bu, tamamen değişmiştir. 

4. mısrada tamamen bir değişiklik olmuş “Beni gördü ağladı” ifadesi yerine 

“Ağzım dilim bağladı”, “Bohçasını bağladı” veya “Döne döne ağlamış”ifadeleri 

kullanılmıştır. En son örnek ise yine farklıdır: 

 

Tablo 7 

Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
307.9. M       m      m O     u     o       i M          b         a B        g        a Ramazan 
544. 
18. 

M       m      m O     u     o       i M          b         a B        g        a saat 

503.1. Masal masal 
meniki 

O     u     o       i M          b         a B        g        a zurna 

679.3. M       m      m O     u     o       i B           g        a Ağzım dilim 
bağladı 

yıl, 
Ramazan 

218.5. M    m  meliki Uşağı var  o   i B           g        a Bohçasını 
bağladı 

tavuk 

687.2. M   m  meniki Oğlu uşağı o  i B           g        a Bohçasını 
bağladı 

tavuk, 
civciv 

381.2. Metel metel 
meliki 

Oğlu uşağı  o  i Mesel başın 
bağlamış 

Döne döne 
ağlamış 

çıkrık 

493.2. Metal metal 
met iki 

Oğlu uşağı o  i Meta başını 
bağlamış 

Döne döne 
ağlamış 

gramafon 

341.1. Melek melek 
meliki 

O     u     o       i Kırgın geldi 
kıranda 

Kara bıçak 
pek etti 

erişte 

 

Cevabı dört kelimeden oluşması gereken aşağıdaki bilmecemiz de soru 

kalıplaşmasına başka bir örnek oluşturmaktadır: 

Min min minare 

Dibi daire 

Yün bin çiçek 

Bir lâle 

 

bilmecenin birbirinden farklı sekiz cevabı vardır. 1. mısraı göğü, 2. mısraı yeri, 3. mısraı 

yıldızları, 4. mısraı ise ayı tarif etmektedir. Bu nedenle bilmecemizin asıl cevabı gök-yer-

yıldızlar-ay’dır. Her mısraı ayrı bir şeyi sorduğu için tablomuzda gösterilen bir, iki veya üç 

kelimeden oluşan hiçbir cevap bilmecemizin asıl cevabı değildir. Gerçi bazı cevaplar yine 
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gök cisimleridir (669.3., 791.1., 1.9., 6.4., 3.2.), ancak bunlar da bilmecenin diğer 

mısralarında tarif edilen şeyleri tam olarak karşılayamazlar. Cami-cemaat-imam cevabında 

ise 1 ve 2. mısraın camiyi karşıladığını kabul edersek 3 ve 4. mısralar cemaat ve imam 

tarifine uygun düştüğü için bunu da bilmecenin cevabı olarak alabiliriz. Ancak bu zorlama 

bile cami-cemaat-imam üçlemesini bilmecenin asıl cevabı yapamaz. 

Bilmecenin tüm alt dallarının 3 ve 4. mısraları oldukça sağlam olup herhangi bir 

değişiklik bulunmamaktadır. 1. mısrada bazen minare ifadesi yalnız başına yer alırken son 

örneğimizde ilk mısra “Çin çin çinara” şeklinde değişerek asıl bilmecemizin ilk mısraı 2. 

mısra olmuştur. 

2. mısrada ise dip kelimesi yerine bir yerde orta, daire kelimesi yerine ise yine 

kafiye bakımından buna uygun düşen nare, kara ve gale gibi kelimeler kullanılmıştır. Bir 

örneğimiz ise “Min min minare” ifadesiyle kafiyeli olmak üzere “Çin çin çinare” şeklinde 

değişikliğe uğramıştır. Tüm bu değişiklikler şu tabloda görülecektir: 

 

Tablo 8 

Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
669.3. M      m       m   D                 d Y         b         ç   B               l ay, yıldızlar 
791.1. M      m       m D                 d Y         b         ç   B               l ay, gök, 

yıldızlar 
888.1. M      m       m D                 d Y         b         ç   B               l gök, yer, 

yıldızlar, ay 
1.9. M      m       m Ortası       

nare 
Y         b         ç   B               l ay 

6.4. Minare D              
kara 

Y         b         ç   B               l yıldız 

846.1. Minare D              
gale 

Y         b         ç   B               l cami, 
cemaat, 
imam 

90.16. M      m       m Çin çin çinare Y         b         ç   B               l nar 
3.2. Çin       çinara M      m       m Y         b         ç B               l gök 
 

Bir başka örneğimiz ise çay, beşik, ırmak, deniz, güneş, değirmen, değirmen taşı ve 

saat olmak üzere sekiz ayrı cevaba sahip olan; 

Elindedi elinde 

Etekleri belinde 

Gece gündüz yol gedir 

Yerindedi yerinde 
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bilmecesidir. Metinde ilk iki mısra doldurmadır, asıl tarif 3 ve 4. mısralarda yapılmıştır. 

Böyle düşünüldüğü zaman gece gündüz yol gidip de yine yerinde durma ifadesi burada yer 

alan tüm cevaplara uymaktadır. Çünkü çaydan, saate kadarki aralıkta yer alan tüm cevaplar 

sürekli bir hareket hâlinde olmalarına rağmen yine de yerlerinde durmaktadır. 

Üzerinde durduğumuz bilmecede yine en sağlam mısralar 3 ve 4.’lerdir. 3. mısrada 

en değişken kelime gedirdir. Bu kelime bazı bilmecelerimizde Türkiye Türkçesine uygun 

bir kullanımla gider şekline girmişken bir örnekte eder şekline dönmüştür. 4. mısrada 

anlam korunmuş ancak bunlar farklı farklı kelimelerle ifade edilmiştir. 

1 ve 2. mısralarda ise tabloda da görüleceği üzere doldurma amacıyla kullanılan 

ifadeler değişiklik göstermiştir: 

 

Tablo 9 

Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
7.5. E                e E                     b G      g      y    g Y                  y çay 
512.4. E                e E                     b G      g      y    g Y                  y beşik 
14.6. Hâlindedir 

hâlinde 
E                     b G     g    y  gider Y                  y ırmak 

9.4. Herindedir 
herinde 

Yerini koymuş 
derinde 

G     g    y  gider Yine bakarsın 
yerinde 

deniz 

4.9. Döner döner 
yerinde 

Altın kemer    b G     g    y  gider Y                  y güneş 

428. 
14. 

Gider gider 
yerinde 

Altın kemer    b G     g    y  gider Yerindedir    y değirmen 

430.6. Gider gider 
yerinde 

Altın kemer    b G     g    y  eder Gene durub   y değirmen 
taşı 

544.2. Bir atım var 
derinde 

Bağlamışam 
serinde 

G      g      y    g Y                  y saat 

 
Son örneğimiz ise birbirinden farklı on cevabı karşılamak üzere kullanılan; 

 
Çim çim çukurda mısın 

Ak pak yumurta mısın 

Kızlar seyre gittiler 

Sen hâlâ burda mısın 

 

bilmecesidir. Dörtlükte meydana gelen değişiklikleri ve farklı cevapları göstermek üzere 

hazırladığımız tablo incelenecek olursa aslında birbirine uyan çok az mısraın olduğu 

görülür. Ancak çok fazla değişiklik olmasına rağmen bunlar yine de aynı bilmecedir. 

Çünkü ifadelerden çıkan anlamlar aynıdır. Tek fark bunların bazı kelime eklemeleri, 
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çıkarmaları veya farklı kelimelerle ifade edilmiş olmasıdır. Örneğin; bilmecemizin 1. 

mısraının tamamına yakını doldurma kelimelerden meydana gelmektedir. Bunun gibi tüm 

bilmecelerin ilk mısralarında kullanılan kelimeler arasında ufak tefek bazı farklar varsa da 

hepsi doldurma kelimelerdir. 

Bilmece soru kısmında yapılan tarif bakımından on cevabımızı da karşılamaktadır. 

Cevapların bazılarının arasında herhangi bir ilgi yoktur. Ancak 2. mısra cevapların ayırt 

edici özelliklerini verdiği için tüm cevapları karşılamaktadır. Kar, lâhana, mantar, 

dondurma ve kahve fincanı renk itibariyle ak bir yumurtadır. Nar kızıl bir yumurta, üzüm 

ise tanelerinin çokluğu bakımından üç yüz yumurtadır. Çeltik tarlada çırılçıplak durur. 

Davul-zurna sesleriyle uykudan uyandırır. Bahar-kar cevabında ise ak bir yumurta 

benzetmesiyle tarif edilen kar, baharın gelmesiyle gitmektedir. 

3 ve 4. mısralarda ise farklı kelimelerle ifade edilmiştir. Ancak burada da cevap 

olan şeye herkesin gitmesine rağmen kendisinin neden burada kaldığı sorulmaktadır. 

Bilmecemizde görülen diğer değişiklikler ise şu şekildedir: 

 

Tablo 10 

Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
24.6. Ç    ç    ç   m A     p      y     m K       s         g S      h       b    m kar 
57.6. Çullum ç   

m 
Akça      y      m Eller yaylaya 

göçmüş 
S daha burda  m lâhana 

588.5. Çakırda    m 
çukurda    m 

Sen bir akça y 
m 

Âlem 
bayrama 
gitmiş 

Hâlen   s   b   m mantar 

90.7. Çulham  ç   
m 

Kızıl       y      m Hep güzeller 
gidiyor 

Daha    s    b   m nar 

94.7. Çullum 
çullum 
çumulda m 

Üç yüz    y     m Eller yaylaya 
çıkar 

S    daha    b  m üzüm 

100.5. Hırıl m 
mırıl m 

Çırılçıplak duru 
musun 

Kızlar hep 
düğüne gitmiş 

S ta b duru  
 
musun 

çeltik 

350.2. Çuk çuk ç m A    pat     y    m Hanımlar s 
gitti 

S    daha    b  m dondurma 

398.2. Çum çum ç 
m 

Abacık yımırta 
m 

Gadınla 
saraya çıhdı 

Daha s buda   m kahve 
fincanı 

723.1. Tıp tıp 
guyuda 
mısan 

Derin uyhuda 
mısan 

Gız gelin 
seyre gider 

Hele s b mısan davul, 
zurna 

778.1. Com com ç 
m 

Akça      y      m K sahraya 
çıkmış 

S daha burada 
m 

bahar, kar 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi tezimizde yer alan metinlerde soru kayması oldukça 

sık rastlanan bir olaydır. Ancak biz bu kadar açıklama ve örnekle yetinerek soru 

kalıplaşması olayının yaşandığı diğer bilmecelerin cevaplarını ve numaralarını kendi 

aralarında gruplaştırarak alfabetik sırayla vermeyi uygun bulduk: 

Ağaç, kabak, başak, buğday, çeltik, ekin, tahıl, bahçe, değirmen (39.3., 97.4., 98.8., 

100.4., 102.4., 105.1., 319.1., 428.19.). 

Ağaç, kavak ağacı (39.4., 46.1.). 

Altın, ad (594.1., 608.4.). 

Ana karnındaki çocuk, Yunus peygamber (245.2., 311.1.). 

Ana, bir çocuklu gebe kadın, ana-kucakta çocuk-karında çocuk, ayaklar-gözler-

kaşlar, at üstündeki yolcu-at-atın karnındaki yavru (244.1., 249.1., 814.1., 819.1., 863.1.). 

Arı, arı-bal-petek (145.17., 810.1.). 

Arı, b... böceği (145.26., 173.1.). 

Arı, baca (145.38.j., 380.1.). 

Arı, bal (145.37., 228.7.). 

Arı, bit (145.42., 172.7.). 

Arı, göl kuşu, kirpi, çadır, kağnı, tren, yelkenli (145.18., 149.1., 209.3., 516.3., 

582.2., 586.1.). 

Arı, Zümrüdüanka (145.6., 163.1.). 

Arpa, buğday (96.2., 98.16.). 

Arpa, çeltik, yarasa (97.3., 100.3., 162.6.). 

At, atın ayakları-gözleri-kulakları, at-ayakları-gözleri-kulakları, eşek, kedi (189.2., 

813.1., 907.1., 196.1., 208.3.). 

Ateş, kül, mangal-ateş, ateş-kül-mangal, ateş-kül-cezve-misafir, mangal-ateş-

hizmetçi-kül, mangal-ateş-hizmetçi-kül-kahve, mangal-ateş-kül-kahve-misafir (403.1., 

734.1., 760.1., 842.1., 951.1., 986.1., 1014.1., 1016.1.). 

Ay, güneş-ay-yıldızlar, şimşek-dolu-kar, ay-yıldız-güneş-gök, ay-güneş-yıldız-kar 

(1.1., 794.1., 799.1., 887.1., 889.1.). 

Ay, güneş, pınar, buğday (1.3., 4.5., 15.1., 98.18.). 

Ayı, deve, tavşan (190.3., 194.5., 217.9.). 

Ayı, fare (190.1., 197.13.). 

Azrail, rüya, gölge, sabunla kurbağa vurulmuş, sabun-balık, sabun-kurbağa, harem 

ağası-sabun-balık (299.1., 318.2., 627.7., 648.1., 785.1., 786.1., 870.1.). 

Baba, baba-anne-halayık-çocuk (247.1., 913.1.). 
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Baca, kapı (380.2., 386.5.). 

Badem, limon, arı, bal (70.2., 88.1., 145.3., 228.5.). 

Bağırsak, erişte, makarna, mumbar (227.1., 341.2., 344.1., 345.1.). 

Bağlama, keman, kemençe, mandolin, saz, ud, radyo, dibek-kahve (489.1., 495.2., 

496.1., 497.1., 499.2., 502.1., 569.1., 745.1.). 

Bakla, buğday, çavdar, lâle, nevruz, asma, ay çiçeği, yer elması, kuş, mısır, asker 

(4.11., 51.1., 98.7., 99.1., 111.2., 113.1., 116.7., 117.1., 131.2., 157.1., 104.8.). 

Bakla, guguk kuşu, kurbağa, pekmez (150.1., 203.12., 223.10., 363.1.). 

Bal, kadın cinsel organı, dil (228.6., 269.1., 273.1.). 

Bal, kuşburnu, bal-petek (228.10., 371.1., 684.2.). 

Balta, bel (419.2., 420.1.). 

Bebek-meme, çocuk-anne sütü (694.1., 695.1.). 

Berber, tırpan, tıraş (289.1., 440.3., 660.1.). 

Beşibiyerde, kolye, altın (459.1., 469.1., 594.2.). 

Biber, domates (53.4., 54.3.). 

Biber, domates, patlıcan, soğan, kiraz, haşhaş (53.1., 54.1., 62.3., 65.1., 87.1., 

121.1.). 

Biber, tütün, beşik, gergef, saat, tezgâh, taht-ı revân (53.8., 378.1., 512.6., 522.1., 

544.7., 550.2., 658.1.). 

Bilgi, ilim (573.1., 574.1.). 

Bit, pire (172.1., 182.1.). 

Buğday, darı, mısır (98.15., 101.2., 104.11.). 

Buğday, ekin, tahıl (98.11., 102.3., 105.4.). 

Buz, buz-güneş (616.1., 779.1.). 

Cenaze, kapı, değirmen, tabut, ölü-namazını kılan cemaat (350.7., 386.4., 428.18., 

656.2., 693.1.). 

Cenaze, mezar (250.2., 325.1.). 

Cenaze, tabutta ölü taşıyan dört kişi, tabut, cenaze-taşıyan dört kişi (250.8., 266.1., 

656.3., 691.1.). 

Ceviz, pamuk, pamuk çalısı, pamuk fidanı, yer elması, semiz otu (72.8., 127.4., 

139.1., 140.1., 131.1., 129.1). 

Ceviz ağacı, badem, ceviz, fındık (40.1., 70.1., 72.10., 77.3.). 

Ceviz ağacı, ceviz, kestane, ceviz-kabuğu-içi (40.3., 72.16., 85.6., 806.1.). 

Ceviz, Hindistan cevizi (72.3., 78.1.). 
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Ceviz, incir, ceviz ağacı-ceviz içi-ceviz yaprağı, ceviz ağacı-ceviz kabuğu, ceviz 

içi, kıvılcım (72.6., 81.2., 804.1., 805.1., 638.1.). 

Ceviz, parmaklar, dil, el, tezgâh (72.3., 284.2., 173.3., 276.4., 550.6.). 

Ciğer, karın altı kara yazı, toprak-göz-köşek (272.1., 605.1., 882.1.). 

Çekirge, inek kurdu, ipekböceği, dişi çürüten mikrop (174.5., 177.1., 178.7., 

623.1.). 

Çekirge, inek-balası-sağıcının baş-ayakları (174.2., 975.1.). 

Çeltik, elmas (100.2., 597.1.). 

Çeltik, pilâv, yufka (100.6., 346.2., 367.1.). 

Çift sürmek, saban-boyunduruk, saban-boyunduruk-çiftçi, iki öküz-bir adam 

(619.1., 719.1., 936.1., 782.1.). 

Çilek, arı, kelebek, yarasa (73.2., 145.24., 154.4., 162.3.). 

Çilek, kavun, Ramazan, baklava (73.1., 83.3., 307.5., 349.4.). 

Çivi-tahta, tahta-çivi-çekiç, tahta-çivi-keser, duvar-direk-baca (742.1., 860.1., 

861.1., 832.1.). 

Çoban-sürü-kurt-köpek, koyun-çoban-kurt-meme-bakraç (926.1., 1012.1.). 

Dalga, deniz, göl (8.2., 9.1., 13.1.). 

Dalga, göl, gül, çiçek, erik, nar, üzüm, arı, arı oğulu, erik-kayısı çekirdeği-katmer 

gül (8.1., 13.3., 76.3., 108.4., 106.2., 90.11., 94.11., 145.11., 225.1., 929.1.). 

Değirmen, ayna, gemi (428.2., 511.1., 587.1.). 

Değirmen, değirmen taşı (428.10., 430.3., 430.5.). 

Değirmen, değirmen taşı (428.4., 430.1.). 

Değirmen, değirmen taşı, orak (428.15., 430.7., 436.2.). 

Değirmen, gemi (428.17., 587.14.). 

Dere, göl, ırmak (11.1., 13.3., 14.1.). 

Diş kurdu, mektup, saçın ağarması, mürekkep-kâğıt (175.1., 568.2., 649.1., 731.1.). 

Diş, ağız-diş (274.3., 697.4.). 

Divit, kâğıt, kalem, mürekkep, kalem-kâğıt, kalem-kâğıt-mürekkep-mektup, 

mürekkep-kalem-iki parmak-kâğıt (563.1., 564.3., 565.3., 566.1., 730.1., 932.1., 933.1.). 

Diz-yol-dünya-deniz, katır-yol-köprü-cami, toprak-katır-taş köprü-cami, toprak-

katır-taş köprü-mezar (964.1., 980.1., 998.1., 999.1.). 

Dolu, değirmen (21.3., 428.24.). 

Dolu, kar, yağmur, erişte, buz (21.4., 24.3., 30.7., 341.3., 616.6.). 
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Domuz-köpek-koyun-inek memeleri, köpek-koyun-domuz-keçi-inek memesi 

(910.1., 1009.1.). 

Dut, elma, karpuz, kavun, portakal, baklava, şekerleme (74.1., 75.5., 82.12., 83.6., 

91.6., 349.1., 354.1.). 

Ejderha, ana karnındaki çocuk, ruh, nefes, baca, kapı, değirmen (195.2., 245.3., 

317.3., 380.2., 386.5., 428.20., 642.2.). 

Ejderha, oruç-namaz, oruç-kefareti, Ramazan-karşılanması-uğurlanması (195.3., 

711.1., 712.1., 831.1.). 

Ekmek tahtası-oklava, hamur tahtası-ekmek (715.1., 753.1.). 

Ekmek, tandır, fırın, ekmek-fırın (359.1., 414.1., 626.1., 747.1.). 

Ekmek, tandır-ateş, dolap-sandık-bayrak, tandır-tütün-alev-ocak başı, elek-balık, 

sandık-ateş (359.2., 771.1., 867.1., 943.1., 969.1., 970.1.). 

El, el-kol, bilek-el-parmaklar, kol-el-parmaklar, kol-parmaklar-avuç, kol-

parmaklar-tırnaklar, beden-kol-kıç-parmaklar (276.3., 820.1., 823.1., 823.1., 824.1., 825.1., 

826.1., 918.1.). 

Elma-armut-balık-tabanca, elma-bıçak-yılan-balık (971.1., 972.1.). 

Eşek, katır (196.2., 205.4.). 

Fare, kantar (197.3., 534.7.). 

Fare, kaplumbağa, kirpi (197.1., 203.6., 209.2.). 

Fasulye, kabak, buğday, çavdar, mısır, gelincik, ay çiçeği, haşhaş, sarımsak (55.5., 

56.10., 98.12., 99.2., 104.15., 107.2., 121.1., 128.3., 511.4.). 

Fasulye, kabak, pırasa, salatalık, karpuz, kavun, üzüm, pamuk (55.3., 56.6., 64.6., 

64.9., 82.11., 83.5., 94.8., 127.5.). 

Fasulye, sarmaşık, çit, sapan kayışı, kaytan (55.1., 115.1., 382.1., 481.1., 536.1.). 

Fındık, kestane, mısır (77.4.a., 85.5., 104..a.). 

Gebe kadın, dil, lâmba, boğaz-ağız-küçük dil (254.2., 273.4., 448.6., 821.1.a.). 

Gelin, kız (255.1., 260.1.). 

Gelincik, gül (107.1., 108.5.). 

Gemi, kadırga (587.15., 588.1.). 

Gemi, kelek (587.11., 590.3.). 

Geyik, geyik boynuzu, keçi boynuzu, sakal, Kur’an-ı Kerim, gemi (199.5., 230.2., 

233.2., 301.3., 587.12.). 

Gök-yıldızlar, güneş-su-toprak, yer-gök-ay, ay-güneş-uyku-ölüm (670.2., 795.1., 

796.1., 947.1.). 
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Gönül, yalan (314.1., 664.1.). 

Gül, gül-bülbül-bahçıvan (108.10., 848.1.). 

Gül, nergis, ay çiçeği (108.6., 112.1., 117.1.). 

Güneş, ay-yıldız-güneş-gök, buğday, üzerlik, saat (4.8., 887.2., 98.5., 130.1., 

544.1.). 

Güneş, ayna (4.4., 511.7.). 

Güneş, cenaze, bardak, heybe, ibrik, güğüm, bardak (4.2., 250.1., 392.1., 529.1., 

530.2., 716.1.). 

Güneş, domates, böğürtlen, kırmızı dut, nar, tahtakurusu, yumurta-civciv (4.12., 

54.2., 71.3., 74.4., 90.10., 184.3., 689.3.). 

Güneş, rüzgâr, koyun kuyruğu, fikir, uçak (4.3., 26.1., 236.2., 313.1., 593.1.). 

Güneş, sinek, üvez, Kur’an-ı Kerim, melek, susam (4.7., 183.3., 186.1., 301.1., 

303.1., 364.1.). 

Haftanın günleri, arı, çorap şişleri (32.1., 145.8., 145.30., 517.2.). 

Hamamböceği, sansar (176.1., 216.1.). 

Havan, havan-eli (395.8., 717.2.). 

Havan, havan-eli (395.9., 717.3.). 

Havan, yay, hallaç yayı (395.5., 487.1., 525.1.). 

Hindi, kurbağa (200.2., 223.3.). 

Horoz, duman (201.3., 624.2.). 

Horoz, koç (201.5., 210.1.). 

Hurma ağacı, meyve ağacı, soğan, pamuk, tezgâh, kilim-ipleri (43.2., 47.1., 65.6., 

127.1., 550.9., 727.1.). 

Hz. Âdem, Havva-Âdem, Allah-namaz-Âdem-Havva (297.1., 709.1., 921.1.). 

Ilgın ağacı, ip ağacı, çadır (44.1., 45.1., 516.6.). 

Irmak, kar, yılan, kedi (14.4., 24.8., 169.5., 208.4.). 

Işkın, bit, pire, baykuş, geyik, tavşan, kurbağa (123.1., 172.4., 172.6., 182.6., 

182.7., 199.3., 217.4., 223.5.). 

İbrik, hamam kurnası-tası-musluğu-musluk ağzı (530.3., 930.1.). 

İncir, nar, buğday (81.3., 90.9., 98.10.). 

İnek, inek-ayakları-memeleri-kulakları-kuyruğu, ineğin memesi-ayağı-boynuzu-

kuyruğu (202.1., 911.1., 1008.1.). 

İnsan, bebek-genç-ihtiyar (258.3., 815.1.). 

İpekböceği, iğ (178.11., 531.10.). 
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İpekböceği, ipekböceği kozası, göz (178.1., 232.1., 277.8.). 

İpekböceği, örümcek, pire (178.8., 181.5., 182.1.). 

Kabak, ipekböceği, mezar, mezar taşı, tabut (56.3., 178.3., 325.2., 640.2., 656.1.). 

Kabak, karınca (56.7., 204.4.). 

Kabak, karpuz, üzüm, asma, ayakkabı, mest (56.4., 82.6., 94.4., 116.2., 457.3., 

472.1.). 

Kadın cinsel organı, hırsız, çekirdek (269.2., 294.2., 355.2.). 

Kâğıt, mektup, telgraf, kitap, yazı, kâğıt-mürekkep-kalem-okumak (564.1., 568.5., 

571.6., 576.2., 577.1., 931.1.). 

Kağnı, kağnı-insan-öküz (582.3., 854.1.). 

Kalbur, yayık (399.1., 418.2.). 

Kalem, kalem-kâğıt-mürekkep (565.2., 837.2.). 

Kandil, lâmba (446.1., 448.5.). 

Kantar, çadır, süpürge (516.4., 547.5., 548.1.). 

Kantar, saat (534.12., 544.9.t.). 

Kar, makas, maşa, boya fıçısı, boya fırçası, masa, bakır (24.2., 423.6., 454.2., 

513.1., 514.1., 541.2., 595.1.). 

Kar, ırmak, yılan kedi (24.8., 14.4., 169.5., 208.4.).  

Karaböcek, sinek (179.1., 183.6.). 

Karga, fare (152.3., 197.10.). 

Karga, keklik, koyun, koyun kuyruğu, süt, yumurta (152.1., 153.1., 211.2., 236.1., 

241.1., 243.1.). 

Karga, leylek, saksağan (152.3., 158.4., 159.4.). 

Karpuz, kavun (82.4., 83.4.). 

Karpuz, kavun (82.8., 83.1.). 

Karpuz, kiraz, vişne (82.5., 87.2., 95.3.). 

Karyola, masa (535.1., 541.1.). 

Kayısı, kestane (84.1., 85.3.). 

Kedi, halı, kilim (208.1., 523.1., 539.1.). 

Kedi, kalbur, kantar (208.2., 399.2., 534.8.). 

Kelebek, bit, çekirge, kene, sinek, örümcek (154.7, 172.5., 174.6., 180.1., 183.4., 

183.7.). 

Kelebek, solucan(154.5., 166.1.). 

Keman, kemençe, saz (495.4., 496.2., 499.7.). 
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Kına, el-kına (468.3., 749.1.). 

Kına, sakal-kına (468.2., 766.1.). 

Kızılcık, kiraz (86.2., 87.1.c.). 

Kızılkuş, ceylan, saz (156.1., 192.1., 499.4.). 

Kirpik, paça, göz-ilik-düğme, ateş-uyku-kapı sürmesi, uyumak-sürgü-yorgan, 

yatak-ateş-göz, kapı-yatak-ateş-göz, kilim-kapı-kirpik-ateş, ateş-kapı sürmesi-kirpik, 

mangal-ateş-kapı çivisi-göz-uyku (281.1., 337.3., 869.1., 864.1., 884.1., 886.1., 977.1., 

1015.1.). 

Koyun ayağı, paça (235.1., 337.2.). 

Koyun kuyruğu, araba kuyruğu (236.3., 579.1.). 

Koyun, kurban (211.4., 302.1.). 

Kömür, odun, odun-ateş (452.3., 455.2., 764.1.). 

Köstek, pulluk (434.1., 438.3.). 

Kulak, ezan (282.3., 300.1.). 

Kulak, kulak-küpe (282.4., 759.1.). 

Kur’an-ı Kerim, mektup, telgraf, kitap (301.6., 568.4., 571.1., 576.1.). 

Kur’an-ı Kerim, pulluk (301.2., 438.2.) . 

Kuyu, saz, gergef, iğ, şemsiye, tezgâh, gemi, tezgâh-mekik, maşa-halı, orak-ellik-

buğday (388.3., 499.6., 522.4., 531.5., 548.2., 587.4., 729.1., 784.1., 879.1.). 

Küpe, halı (471.1., 523.4.). 

Lâhana, salatalık, kına (57.10., 64.7., 468.4.). 

Lâhana, soğan, kestane, nar, kitap, ağız-dil, ağız-diş-dil (57.9., 65.8., 85.4., 90.15., 

576.5., 696.4., 817.1.). 

Lâmba, mum (448.1., 448.3., 449.1.). 

Lâmba, ocak-baca (448.10., 763.1.). 

Leylek, ördek (158.1., 224.1.). 

Limon, portakal (88.2., 91.5.). 

Mantar, ciğer, ana karnındaki çocuk, dil, gemi (58.2., 229.2., 254.4., 273.5., 

587.17.). 

Mantar, pamuk (58.3., 127.3.). 

Maşa, kantar, tezgâh (454.1., 534.11., 550.5.). 

Mektup, telgraf (568.5., 571.1.). 

Mest, çayı geçerken elindeki çarığının altı camış gönü köşesi ise keçi derisinden 

imiş (618.1., 619.1.). 
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Mevsimler, çiftçi aletleri, bahar-yaz-sonbahar-kış ayları (34.2., 427.1., 892.1.). 

Minare, minare-müezzin (328.2., 761.1.). 

Namaz, seccade (305.4., 546.1.). 

Nar, haşhaş, eğer (90.1., 121.3., 433.2.). 

Örümcek, kaplumbağa, kurbağa (174.3., 181.3., 203.8., 223.4.). 

Örümcek, örümcek ağı, örümcek yuvası (181.4., 238.1., 239.2.a.). 

Örümcek, örümcek ağı, örümcek yuvası, örümcek-örümcek ağı (181.2., 238.2., 

239.1., 685.2.). 

Peygamber, Yunus peygamber (306.1., 311.1.ğ.). 

Pilâv, pilâv-biber-kaşık (346.1., 856.1.). 

Pire, tahtakurusu (182.3., 184.1.). 

Pulluk, saz, camız-zincir-kotan (438.1., 499.8., 845.1.). 

Ramazan, aylar-Ramazan, yıl-Ramazan (307.6., 675.1., 679.1., 679.2.). 

Ramazan, mezar-ot-pamuk (307.11., 876.1.). 

Ramazan, Ramazan Bayramı (307.8., 308.1.). 

Rüya, uyku (318.3., 661.10.). 

Saat, kaldıraç, vinç (544.19., 635.1., 663.1.). 

Sacayağı-gergef, sacayağı-tencere-katır-tazı (787.1., 990.1.). 

Sakal, yüz-sakal (285.4., 708.1.). 

Salyangoz, sülük, sümüklü böcek (165.4., 167.5., 168.2.). 

Salyangoz, sümüklü böcek, kaplumbağa (165.1., 168.1., 203.9.). 

Sigara dumanı, baca (376.1., 380.3.). 

Sigara, havlu (375.6., 527.1.). 

Sigara, tütün (375.4., 378.2.). 

Sinek, tahtakurusu (183.2.d., 184.2.). 

Soba, ayna, sandık (456.4., 511.5., 545.2.). 

Soğan, limon (65.13., 88.3.). 

Su, uyku (373.3., 661.4.). 

Sülük, ipekböceği, tahtakurusu (167.1, 178.2., 184.4.). 

Sümük, sümük-el, sümük-parmaklar (653.1., 769.1., 770.1.). 

Şimşek, yıldırım, Azrail, kurşun, tren, mektup, telgraf (29.2., 31.2., 229.2.d., 

373.5., 479.1., 586.5., 568.3., 571.1.). 

Şimşek, yıldırım, tüfek, eleğim sağma-dolu-kasırga (29.1., 31.1., 486.2., 798.1.). 
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Tabanca, tüfek, gemi, kayık, kelek, vapur-at-muharebe (483.3., 486.14., 587.16., 

589.5., 590.4., 885.1.). 

Tandır, tandır-ekmek-taneler-harman, tandır-tezek-dumanı-külü (414.3., 941.1., 

942.1.). 

Tarhana çorbası, yemek, helva, kazan, sacayak, çorba-tencere, kazan-yemek, 

sümbül -orak, sacayak-tencere-kaşık, sacayağı-kazan-bulgur-kepçe, sacayağı-tencere-mısır 

unu-oklava, ateş-kazan-yemek-kaşık (338.1., 348.1., 351.1., 401.1., 407.1., 744.1., 757.1., 

788.1., 834.1., 938.1., 939.1., 923.1.). 

Tavşan, balık (217.6., 221.5.). 

Telgraf, telgraf direkleri (571.5., 572.1.). 

Tereyağı, beşik, beşik-çocuk-annesinin memeleri, beşik-çocuk-meme-sübek, 

çocuk-ana-meme-sübek, tava-yağ (334.1., 512.8., 512.9., 844.3.a., 925.1., 927.1., 334.1.). 

Tren, gemi, kayık, uçak (586.2., 587.10., 589.4.). 

Tuz, tuz-Cebrail (358.1., 789.1.). 

Uyku, sigara kâğıdı (377.1., 661.1.). 

Yağ çanağı, nal, gölge, gözler-kirpikler (417.1., 435.1., 627.5., 705.1.). 

Yatak, yorgan (555.3., 556.1.). 

Yayık, gemi (418.8., 587.18.). 

Yayık, havan-eli (418.1., 717.1.). 

Yemin, silâh, tabanca, tüfek, tüfek-kurşun, tüfek-yara (310.1., 482.1., 483.1., 

486.6., 722.1., 775.1.). 

Yıl, değirmen pervanesi (36.1., 429.1.). 

Yılan, kaplumbağa (169.6., 203.11.a.). 

Yıl-iki dinî bayram, Ramazan-Kurban Bayramları, yıl-haftalar, gün-hafta-ay-iki 

bayram, gün-hafta-ay-takvim, yıl-ay-gün-beş vakit namaz, yıl-hafta-ay-bayramlar, sene-

aylar-günler-gece-gündüz, sene-haftalar-aylar-Ramazan-Kurban Bayramları, yıl-hafta-ay-

yaz-kış (678.1., 713.1., 803.1., 893.1., 894.1., 896.1., 897.1., 1005.1., 1006.1., 1007.1.). 

Yol, sigara dumanı, tütün, duman (19.2., 376.2., 378.3., 624.4.). 

Yol, yılan, lâmba, duman, uyku (19.4., 169.7., 448.12., 624.5., 661.11.). 

Yumurta, tavuk-yumurta (243.15., 688.2.). 

Yumurta, tavuk-yumurta, yumurta-civciv, tavuk-yumurta-piliç (243.3., 688.1., 

689.1., 812.1.). 

Zırh, çadır, demir, nikâh (476.1., 516.2., 596.1., 643.1.). 
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B. SORU KAYMASI 

 

Soru kaymasını, bir bilmecenin soru bölümünde başka bir bilmecenin soru 

bölümüne ait ifadelerin yer alması olarak tarif edebiliriz. Bu durum da yine bilmece soran 

kişinin hafızası ile yakından ilgilidir. Soru soran kişinin hafızasında yer eden bir bilmeceye 

ait ifade, başka bir bilmeceye aitmiş gibi kullanılabilir. Bu durumda bilmeceyi çözen 

kişinin de etkisi vardır. O da sorulan bilmecenin cevabını doğru hatırlamayıp yanlış cevap 

verdiği taktirde soru kayması dediğimiz durum ile karşı karşıya geliriz. 

Bu durumun en belirgin örneği, dişler için kullanılan bir soru bölümünün yıldızlar 

için de kullanılmasıdır: 

 

Biz idik biz idik  

Otuz iki kızdık 

Ezildik büzüldük 

Bir sıraya dizildik 

 

bilmecesinin cevabının diş olduğunu herkes bilir. Ancak aynı bilmecemizin soru bölümü 

yün tarağı, sinek, ipek kozası, odun, iğ, süpürge, yıldız, nar, sarımsak, süt dişlerinin 

dökülüp asıl dişlerin çıkması için de kullanılmıştır. Tabiî mısralarda birtakım değişiklikler 

de olmuştur. Aşağıdaki tablo incelendiği zaman durumun soru kalıplaşmasından pek de 

farklı olmadığı görülür. Ancak soru kalıplaşmasında cevap kısmında verilen kelimelerden 

birçoğu ile uyum sağlayan bir soru bölümü vardır. Oysa burada ise bu sorunun genel 

anlamda dişlerle ilgili olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yani bu bilmecemizin soru 

bölümü, soru kayması yoluyla on iki farklı cevabı karşılamak üzere kullanılmaktadır. 

Bilmecede meydana gelen değişiklikler ise aşağıdaki tabloda daha iyi görülecektir: 

 

Tablo 1 

Nu. 1. mısra 2. mısra 3. mısra 4. mısra Cevap 
274. 
2.a. 

B   i     b   i O         i           k E                   b B        s         d diş 

557.1. B   i     b   i Otduz i gız idik E                   b B   tahtıya    d yün tarağı 
183.5. Hey   b i     i Bir dam dolusu 

k idik 
Kıran geldi 
kırıldık 

Hekim geldi 
dirildik 

sinek 

531.8. Ey uzadık 
uzadık 

O      i       k idik Kıran geldi 
kırıldık 

Hekim geldi 
dirildik 

iğ 

547.2. B   i     b   i Beş   bin  k  idik Eğlendik İki telin süpürge 
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büğlendik arasına 
bağlandık 

6.2. B   i     b   i Yüz bin tane kız 
idik 

Gece oldu 
dizildik 

Sabah oldu 
silindik 

yıldız 

145.5. B   i     b   i Altmış i k idik Dal dal olduk 
dağıldık 

Bir tepeye 
yığıldık 

arı 

654.1. B   i     b   i O      i       k idik Kırıldık geçtik Bir tahtaya d süt 
dişlerinin 
dökülüp 
asıl 
dişlerin 
çıkması 

90.14. İzidik b      i O   i   gız    idik Ezildik büzüldük Bir sıraya     d nar 
128.1. B   i     b   i   Kırk   k       idik Kıran geldi 

kırıldık 
Beyaz çarşafa 
d 

sarımsak 

455.1. B   i     b   i Bir alay  k   idik Kış gelince  Ocaklara      d odun 
232.2. B b i yüz g  

i 
Bizi bükdüler 
ipe düzdüler 

Gırgın geldi 
gırıldıg 

Şükr Allah’a 
dirildik 

İpek 
kozası 

 
 

Konuyla ilgili bir başka örneğimiz ise Azrail ile ilgili bir sorunun gemi cevabını 

karşılamak üzere kullanılmasıdır. 

Dağdan gelir iz ile 

Yedi bin yıldızle 

Ayağında bengi var 

Kimle olsa cengi var (299.2.d.). 

 

bilmecesi biraz değişikliğe uğrayarak; 

 

Ele gider hızınan 

Yeddi bin yıldızınan 

Guyruğunda bengi var 

Can alıcıdan can guvalar (587.9.). 

 

gemi cevabını karşılamıştır. 

Bir örneğimizde ise kına ile misafirin aynı sözlerle tarif edildiği görülmektedir. Asıl 

cevap kına olup, misafir cevabında bir kayma söz konusudur. Çünkü kına için yapılan 

yaprak benzetmesi oldukça yerindedir, oysa misafir için bu benzetme hiç de uygun 

değildir. 
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Min min minare 

Cin cin cinare 

Cinarenin yaprağı 

Hazreti Ali’nin toprağı (468.6.) (kına). 

 

Çinçin çinar yaprağı 

Hazreti Ali toprağı 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün (261.1.) (misafir). 

 

Aynı soru cami-minare-kına üçlemesi için de kullanılmış olup burada bir kalıplaşma 

hadisesi vardır. 

Min min minare 

Çin çin çinare 

Çinarenin toprağı 

Hz. Ali’nin yaprağı (866.1.). 

 

Aralarında hiçbir ilgi olmayan incir ve kibrit de aynı sözlerle tarif edilmiştir. Doğru 

cevap kibrit olup, incir cevabında kayma vardır. 

Kırmızı cübbesi var 

Simsiyah takkesi var 

Pek de kısadır boyu 

Kalabalıktır soyu (451.1.) (kibrit). 

 

Kırmızı bir cübbesi var 

Siyah takkesi var 

Uzundur boyu 

Kalabalıktır soyu (81.4.) (incir). 

 

Narın özelliğini tarif eden bir soru bölümü ise kayma yoluyla kafa için 

kullanılmıştır. Bir yumurta içerisinde bulunan kırk cüce nara uygun bir tariftir. İnsan  

kafasının içerisinde bu benzetmeye uygun düşen herhangi bir bölüm bulunmamaktadır. 

Nar ile ilgili bilmecemiz çok yaygın bir örnek olduğundan buraya sadece cevabı kafa olan 

metni örnek olarak almak istiyoruz: 
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Hacılar hacca gider 

Hacılar gece gider 

Bir yumurta içinde 

Kırk tane cüce gider (278.1.). 

 

Soru bölümünde yer alan “Güneş onu kurtarır” ifadesiyle cevabın buz olduğunu 

anladığımız bir başka bilmecemiz ise soru kayması yoluyla ceviz cevabını da karşılamak 

üzere kullanılmıştır: 

Ak gümüşten bir kale 

Mahpusu herkes bile 

Güneş onu kurtarır 

Evine ulaştırır (616.2.-72.1.) (buz, ceviz). 

 

Görüleceği üzere bu örnekte en küçük bir değişiklik bile yoktur. Her iki cevap da harfi 

harfine aynı olan bir soru ile sorulmuştur. 

Beş vakit namazın en belirgin özelliklerinden birisi ikisinin güneş yüzü görmesi, 

üçünün ise görmemesidir. Bu durum bilmecelerimizde üçüne gün vurmayan, ikisine ise 

vuran beş elma benzetmesiyle dile getirilmiştir. Namaza ait olan bu belirgin özellik cevabı 

mantar olan bir bilmecemizde de geçmiştir: 

Şimdi şimdi şim düşer 

Gölge kalkar gün düşer 

Bir ağaçta beş elma 

İkisine gün düşer (305.6.) (namaz). 

 

Men aşıg ikisine 

İki dal iki sine 

Bir ağaçda beş alma 

Gün düşüb ikisine (58.14.) (mantar). 

 

20.1. numaralı cevabı cemreler olan bilmecemizin soru bölümünde yer alan tarif 

soru kayması yoluyla 218.7.’de tavuk için de kullanılmıştır: 

Üç kardaşlardır ki 

Biri yerde gezer 
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Biri gökte gezer 

Biri hak-i paye yüz sürer (20.1.). 

 

Üç kardeşim var 

Biri karada gezer 

Biri havada uçar 

Biri denizde yüzer (218.7.). 

 

Soru kalıplaşması başlığı altında ele aldığımız ve “Dilim dilim nar” ifadesiyle 

başlayan dört cevaplı bilmecemizin ilk iki mısraı ise fare ile ilgili bir metinde de 

geçmektedir: 

Dilim dilim nar 

Dizimeccen gar 

Yeddi dananın gönü 

Birce ayağıma dar (197.5.). 

 

Cevabı masa olan bir bilmecemize bu açıdan bir göz atalım: 

Kat kat kadayıf 

Kendisi zayıf 

İçinde özü var 

Kafasında gözü var (541.3.). 

 

verilen ipuçlarından da anlaşılacağı üzere bilmecenin gerçek cevabının iğne olması 

gerekmektedir. Nitekim metinlerimiz arasında burada yer alan ifadelere benzer sözlerle 

tanıtılan iğne ile ilgili bir bilmecemiz de vardır: 

Tel tel kadayıf 

Bizim hanım pek zayıf 

Bir kusuru var ise 

Bir tane gözü kayıp (532.2.f.). 

 

Burada kayma, iğne için değil masa için söz konusudur. 

Soru kalıplaşması bahsinde Tablo 4’te ele aldığımız ve üzüm asmasının ürünleriyle 

ilgili cevaplara sahip olan bilmecemizin soru kayması yoluyla sahip olduğu bir cevap daha 

vardır: Baklava. 
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Anası yassı hatun 

Babası büklüm hoca 

Oğlu sohbette gezer 

Kızı hepsinden güzel (349.3.). 

 

Asmanın ürünleri akrabalık ilişkileri içerisinde ele alınabilir. Ancak baklavanın herhangi 

bir ürünü olmadığı için bu soru kullanılamaz.  

Verilen örneklerden ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bilmece metinlerinde 

soru kalıplaşması ve soru kaymasının örnekleri çok fazladır. Özellikle soru kalıplaşması bu 

bakımdan kaymadan öndedir. Bu durum bilmecenin sözlü kültürde yaşamasından ve dilden 

dile aktarılırken bazı kısımlarının unutulmasından veya birbirine karıştırılmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu, bilmeceler için olumsuz bir özellik oluşturmaz. Aksine onların 

kapsam bakımından zenginliğine işaret eder. Ancak bazen bu durumun bilmeceler üzerinde 

olumsuz etkileri de olabilir. Örneğin; şu bilmece soru kayması yoluyla kuşak cevabını 

karşılamak üzere kullanılmıştır: 

Yatınca kediden alçak 

Kalkınca deveden yüksek 

Alaca yılan 

Selviye dolan (470.3.). 

 

metin iki ayrı bilmecenin birleşmesinden meydana gelmektedir. Bu bilmeceler şunlardır: 

Kardan beyaz 

Kömürden siyah 

Kediden alçak 

Deveden yüksek (152.3.). 

 

Alaca yılan 

Çalıya dolan 

Vallah da yalan 

Billâh da yalan (55.1.). 

 

Görüleceği üzere 1. bilmecenin 3 ve 4. mısraları, 2. bilmecenin ise 1 ve 2. mısraları 

alınarak ufak tefek bazı değişiklikler yapılmış, böylece ortaya bozuk bir bilmece çıkmıştır. 
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C. BİLMECE SORMA GELENEĞİ VE CEZA-ÖDÜL MOTİFİ 

 

Elektrik köylere henüz ulaşmadan yani radyo ve televizyon gibi kitle iletişim ve 

eğlence araçları insanları kendisine esir etmeden önce bilmeceler, özellikle köylerde uzun 

kış gecelerinin en vazgeçilmez eğlenceleri arasında bulunuyordu. Yazın çalışan ve kışlık 

erzağını hazırlayan köylü, kışın tarla, bağ ve bahçe işleri olmadığından âdeta eve 

hapsolurdu.  Erkeklerin kahvelere ve köy odalarına gitmelerine rağmen kadınlar sürekli 

evdeydi. Bu günlerin sıkıcılığını hafifleten şey ise her gece bir evde toplanılarak yapılan 

sohbetler, oynanan çeşitli oyunlar ve sorulan bilmecelerdi. 

Bilmeceler sadece uzun kış gecelerinin eğlencesi değildi. Köylerde özellikle 

kadınlar tarafından yapılan imece usulü işler (erişte kesme, salamura yapma, ceviz kırma, 

vb.) sırasında bilmeceler sorulurdu. (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 10). Bilmece sorma hem 

yapılan işi daha zevkli bir hâle getiriyor hem de insanların işleri sıkılmadan daha kısa 

sürede bitirmelerini sağlıyordu. Tezimizde yer alan 77.2. numaralı metin kadınların imece 

usulü ile yaptıkları işlerde bilmece söylediklerini göstermektedir: 

Dalda sakın kalmasın 

Başşakçılar almasın 

İyi toplayın kızlar 

Mal sahibi saymasın 

 

Bilindiği üzere halk edebiyatı sınırları içerisinde yer alan bazı ürünlerin anlatıcıları 

birbirinden farklıdır. Halk hikâyelerini daha çok erkekler anlatırken masalların anlatıcıları 

ise masal anası veya masal ninesi adı verilen kadınlardır. Bilmecelerimizde bu durum biraz 

farklıdır. Bilmeceler her ne kadar topluca yapılan işlerde kadınlar arasında sorulsa da 

erkekler tarafından da kullanılan ürünlerdir.  

Bilmece sormanın bir zamanı vardır. Her zaman bilmece sorulmaz. Türkiye’de 

genellikle geceleri aileler arasında yapılan toplantılarda veya yukarıda da değinildiği gibi 

topluca yapılan işler sırasında sorulur. Türkmenistan’da düşmanın saldırı ihtimaline karşı 

uyanık kalmak amacıyla bilmeceler gece sorulur. Bunda gündüz yapılan işlerin 

aksamaması düşüncesi de etkilidir. Nevruz törenleri sırasında bilmece sormanın uğur 

getireceğine dair bir inanış vardır (Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası 

Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 1, 2001: 435-436). Volga 

yöresinde ise bilmeceler hasat sonunda, ilkbahar başlangıcında ve yılbaşında sorulur 

(Sokolov, 1975: 13). Güney Afrika’daki Bantu kabilesinde yağmur duası sırasında kadınlar 
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çıplak bir şekilde dans ederler.  Duanın yapıldığı bu alana erkeklerin girmesi yasaktır. 

Buraya giren erkeği kadınlar döverek ona bilmece sorarlar (Standart Dictioanary of 

Folklore Myhhology and Legend, 1972: 940). Como Mississippi’de ise bilmece sorma 

törenine katılan tüm üyeler erkektir. Toplantıda evinde toplanılan adamın karısından başka 

kadın bulunmaz. Burada bilmece sormada herhangi bir yarış söz konusu değildir, 

bilmecenin temel fonksiyonu eğlendirmektir (Maranda, 1976: 134). Çeşitli topluluklarda 

Volga’da olduğu gibi hasat zamanı, yağmur duası, yılbaşı, vb. gibi zamanlarda 

bilmecelerin sorulması onların bereket getireceği inancından kaynaklanmaktadır. Bazı 

kültürlerde ise bilmeceler büyüsel veya dinsel birtakım roller üstlendiğinden dolayı 

zamansız bilmece söylemenin felaket getireceğine inanılırdı (Şaul, 1974:  80). 

Bazen bilmeceler bir ülkenin kralı tarafından başka bir ülkeye cevaplandırılması 

için gönderilir. Yani bilmeceler siyasî birtakım görevler üstlenirler. Gönderilen bilmecenin 

çözülmesi veya çözülmemesi o ülkeler arsında savaşa ya da barışa yol açardı. Saba 

melikesinin Süleyman’a, Hiram kralının ise yine Süleyman’a gönderdiği bilmeceler 

bunlara örnek oluşturmaktadır. Devlet adamlarının birbirlerine gönderdikleri bu bilmeceler 

Motif Index’te “Bilmecelerin Sorulması” başlığı altında yer almıştır: 

H 540.2.1. Saba Kraliçesi Solomon’a bilmece sorar. 

H 540.3.1. Hiram Kralı tarafından Solomon’a gönderilen bilmeceler (Thompson, 

1966: 424). 

Büyük küçük herkes tarafından yapılabilecek olan bilmece sorma işi, Türkler’de bir 

geleneğe bağlanmıştır ve bilmece sormaya başlamak için birtakım hazırlıkların yapılması 

gerekir. Toplantılarda bilmeceler sorulmaya başlanmadan önce gruplaşmalar olur, her grup 

bilmece çözme konusunda usta olan kişileri kendi tarafına almaya çalışır. Gruplar 

kurulduktan sonra bilmeceler sorulamaya başlanır. Ancak grup adına bir sözcü seçilmez, 

grup içinde bulunan herkes cevap vermek ve bilmece sormak için söz sahibi olur 

(Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 8). Adana’da bilmece sormaya başlanmadan önce “İndim kuyu 

dibine, sildim süpürdüm; silkindim çıktım.” şeklinde bir tekerleme söylenir. Böylece 

topluluktakiler bilmece sorulacağını anlarlar. Bazen de bilmeceye cevap vereni yanıltmak 

amacıyla mendil, yazma, ip, kibrit, sopa, vb. şeyler kullanılır. Meselâ, bilmece sorulurken 

yere bir mendil serilir, bilmececi “Bilmeceyi sordum, cevabını içine koydum.” diyerek 

mendili katlar ve cevabı bekler (Artun, 1997: 165). 

Sorulan bilmecenin cevabı bulunamadığı zaman “Yenir mi, içilir mi?”, “Uçar mı, 

kaçar mı?”, “Canlı mı cansız mı?”, “Sizde veya bizde var mı?”, “Bu odada bulunur mu?” 
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gibi sorular sorularak ipucu istenir. Buna rağmen cevap bulunmazsa bilmece sahibi, cevabı 

vermek için karşıdan bir şey ister: 

“Bana nereyi veriyorsun?” 

“Nereyi istiyorsun?” 

 

Bu istenen bazen bir köy, bazen de İstanbul, Konya, Bursa gibi büyük şehirler veya 

Şam, Tebriz, İsfahan gibi sınırlarımızın dışında kalan şehirler, bazen de cennet anahtarı, 

vb. şeyler olurdu (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 8-9). 

Bilmeceyi çözmeyi başaramayan bilmeceyi sorana istenen bu şeyleri şakadan 

bağışlamak zorundadır. Bu bağışlar üzerinde iki tarafın uzun uzun tartışmaları da geleneğin 

bir kuralıdır. Eğer topluluktan birisi düzeni bozar ve bir bilmece çözülmeden başkasını 

sormaya kalkarsa vücudunun her parçası çekişe çekişe satılır: 

“–Bir keçim var alır mısınız? 

–Alırız. 

–Neresini alırsınız? 

–Dilini (Dilini tutmadığı için) 

–Ne yapacaksınız? 

–Ahırı küremek için kürek yapacağız 

–Bir keçim var alır mısınız? 

–Alırız. 

–Neresini alırsınız? 

–Saçlarını. 

–Ne yapacaksınız? 

–Abdesthaneye süpürge yapacağız” (Başgöz-Tietze, 1999: 40). 

 

Cevabı bilemeyen tarafa yerici sözlerle dolu tekerlemeler söylenir. Bazen 

bilmecenin cevabı söylenen bu tekerlemeler içerisinde verilir: 

“... oradan yıkıl, 

Buradan yıkıl, 

Gel bizim eve tıkıl, 

Anan baban adı ne? 

Ahmet! 

Ahmedi Muhammed, 

Anan baban rahmet, 
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Niye demedin ki..? 

Gel İstanbul’um gel! 

Camilerinle saraylarınla, 

Beyaz gelinlerinle gel! 

... değil mi?” (Çelebioğlu-Öksüz, 1995: 9). 

 

Erzurum’da ise bilmeceyi bilemeyen kişi, sorana cevabını vermesi karşılığında 

dünyanın hazinelerini teklif eder. Ancak o, cennetin anahtarını ister ve istediği şey 

kendisine verilince, meseli satan bulamayana: 

“Diyemedin, diyemedin, 

Peynir ekmek yiyemedin, 

Ben binerem gır ata, 

Sen binersen gurtlu-mutlu bir eşeğe, 

Ben bütün dünyayı gezerem, 

Kâbe hurmalarını ye gelerem ki; 

Sen daha eşeğin gurtlarını temizlirsen 

Diyemedin ki, meselâ makarna” (Akalın, 1954:23). 

 

şeklinde bir tekerleme söyleyerek hem hakaret eder, hem de bilmecenin cevabını verir. 

Konya’da da durum bundan farklı değildir. Burada çocuklara; akrabaları, komşuları 

ve yakınları tanıtmak amacıyla ailelerin bireylerini tarif ederek söylenen bilmecelerde (bir 

evde oyunu) cevap bulunamadığı zaman şöyle bir tekerleme söylenir: 

“Beri gelsin, beri gelsin bağıyla, bahçeleriyle, bütün güzellik ve düzenliliğiyle bana 

gelsin, ben yiyeyim, içeyim, zevk ve safa edeyim, sen karşımda el pençe divan dur.” 

denildikten sonra bilmecenin cevabı verilir (Ergun-Uğur, 2002: 273). 

Elâzığ’da ise bilmece soran ile cevaplayan arasında şöyle bir konuşma geçer: 

“–Sahan [sana] bir tanumaca [bilmece] soram mı? 

–Sor 

–Elese [öyleyse] eyi dinne! Altı perçin üstü perçin! İçinde bir şah 

gögerçin. 

–Cevabı kafes mi? 

–Yoh! 

–Altın gutusu [kutusu] 

–Yoh ya! 
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–E, ben bilmim! 

–Eleyse [öyleyse] bahan [bana] bi şehir hediye ver ki söleyem 

–Tamam, Malatya senin olsun! 

–Yoh, ben İzmir’i isterim. 

–Eyi, İzmir senin olsun! 

–Dinne eleyse. İzmir yıhıla [yıkıla] malı mülkü bizim eve tıhlıa 

[dıkıla/dola]; ben binem son model bir Şevrole [Chevrolet] arabaya, sen binesin uyuz bir 

eşşege. Ben gidem gelem: ‘Komşu nedisin [ne yapıyorsun] diyem. Sen de diyesin ki: ‘Heç. 

Eşşegimin gurtlarını ayıhlim [ayıklıyorum]. Tamam mı şimdi? 

–Tamam 

–Elese cevabı verem. Baban adı ne? 

–Ehmet! 

–Ehmet’e rehmet [rahmet]. Tanumaca [bilmece]nin cevabı göz.” 

(Görkem, 1999: 15). 

 

İstanbul’da tulumbacılar ve külhanbeyiler, özellikle Ramazan aylarında semaî 

kahvelerinde bilmece sorma yarışmaları düzenlerlerdi. Yarışma sahura kadar devam eder, 

toplantı bazen iki grup arasında çıkan kavga ile sonuçlanırdı. Genellikle yenilen taraf 

kahvede bulunan herkese kahve ısmarlardı: 

“Adam aman kahveleri 

Mâni destan öğrenmeye biraz dolaş kahveleri 

Bilemedin sen bunu ısmarla cemaata kahveleri” (Başgöz ,1974: 32). 

 

Anadolu’da Alevîler arasında yaşayan bir geleneğe göre mezhebe girmek isteyen 

adaya birtakım sorular sorulur. Bu sorular bilmecenin daha gelişmiş biçimleri olan sorulu 

şiirlerdir. Genellikle adab ve erkânla ilgili olan bu sorulara verilen cevaplar neticesinde 

adayın mezhebe alınıp alınmayacağına karar verilir (Boratav, 1995: 113). Bilmecelerin 

Anadolu’nun bazı köylerinde yapılan düğünlerde de kullanıldığını görüyoruz. Evlenecek 

olan çiftler ayrı köylerden ise gelin almak için oğlan tarafı kızın köyüne yaklaştığı sırada 

iki tarafın bayraktarları birbirlerine bilmeceler sorarlar. Kim bu bilmecelere cevap 

veremezse yenilmiş sayılır, bayrağını diğer bayraktara teslim eder. Ancak bir bağış 

karşılığında bayrağını kurtarabilir. Fakat bağış üzerinde anlaşmaya varılmazsa yenilen 

bayraktar düğün boyunca yenenin solunda durarak onun tüm isteklerini yerine getirir 

(Boratav, 1995: 113). Görüleceği üzere mezhebe giriş töreninde bilmeceyi bilmemenin 
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cevabı mezhebe alınmamak iken, düğünlerdeki ceza ise yenilen bayraktarın küçük 

düşürülmesi şeklindedir. 

Çalışmamıza konu olan Kerkük bölgesinde de bilmece sormak bir geleneğe 

bağlanmıştır. Suphi Saatçi’ye göre bilmeceler daha çok çocuklar arasında rağbet gören bir 

tür olup nine, teyze, hala, vb. gibi büyükler tarafından küçüklere sorulur ve bu tören o 

büyük tarafından yönetilir. Genellikle “Tap nedi, tapış nedi?” kalıp ifadesi ile sorulan 

bilmeceleri çocuklar çözemedikleri zaman ipucu isterler. İpucuna rağmen cevap 

bulunamazsa töreni yöneten büyükten tapmacanın cevabını isterler. Tapmacayı soran kişi 

ise cevabı vermesi karşılığında bir şeyler ister. Yani bir bakıma cevabı bilmeyeni 

cezalandırmış olur. Çocuklar da Kerkük’ün bazı köylerini, bunları da kabul etmezse 

Kerkük veya Bağdat’ı bağışlayarak bilmecenin cevabını isterler. Böylece başka bir 

tapmacaya geçilir (Saatçi, 1984: 56). 

Ayrıca Kerkük’te bilmeceyi çözemeyen kişiye şu sözlerle hakaret edilir: 

“Men mindüm al ata 

Sen mindü kutur beygire 

Men zahtaladıkça baldan yağ yirem 

Sen zahtaladıkça kanan irin yiyesen” (Kerkük, 1972: 12). 

 

Bilmece söylemenin yine bir geleneğe bağlı olduğu Kıbrıs’ta bilmece sormak 

isteyen kişi; 

“Mesel mesel meymetas 

Gaynanamın g...ü tas” 

 

tekerlemesini söyler. Eğer topluluk içerisinde bilmece sorulmasını istemeyen bir kişi varsa 

o da cevap olarak: 

“Mesel mesel ben bilmem 

Bilirsam sa söylemem” 

 

şeklinde bir tekerleme söyler. Yine burada da bilmece çözülemediği zaman ipuçları istenir, 

cevabı bilemeyen kişiler ise sembolik olarak cezalandırılır (Gökçeoğlu, 1988: 172). 

Bilmecenin cevabını bilmeyene birtakım cezaların verilmesi, hatta daha da ileriye 

gidilerek o kişiye hakaret edilmesi günümüzde bir oyunun parçası gibi görülse de bu husus, 

araştırıcılara bilmecelerin geçmişte daha önemli fonksiyonlar üstlendiği fikrini vermiştir. 

İlk insanların tabiat ve tabiat hadiseleri, hayvanlar, vb. hakkında fazla bilgileri yoktu. 
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Onların sihirli olduklarına inandıkların dolayı tam adlarını kullanmamışlardır. Birtakım 

sözlerle onları tarif etmişlerdir. Bunda ilk insanların konuşmalarını ve düşüncelerini 

hayvanların anladığına dair bir görüşe sahip olmaları da etkiliydi. Avlayacağı kuşun 

konuşmalarını anlayıp kaçacağını düşünen insan, kuşun adını değil ona yakın bir ad 

kullanır. Böylece konuşmalarını şifreli bir hâle getirir. Araştırıcıların görüşlerine göre tüm 

bunlar bilmecelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardır (Sakaoğlu-Alptekin-Şimşek, 

1992: 4, 9). 

Yunan mitolojisinde Sfinks adına bağlanan efsane, bilmecelerin eskiliği hakkında 

bir fikir vermesinin yanında ceza motifi ile ilgili olarak güzel bir örnek de oluşturmaktadır. 

Anlatıldığına göre yüksek bir dağın tepesinde yaşayan efsanevî bir kuş, gelene geçene bir 

bilmece sorar ve bilmecenin cevabını veremeyeni öldürürmüş.  

“Sabah dört ayaklı 

Öğle iki ayaklı 

Akşam üç ayaklı” (Tietze, 1983: 47). 

 

şeklindeki bilmeceyi kimse çözemediği için Sfinks pek çok insan öldürür. Bilmece günün 

birinde Oidipus tarafından çözülür. Oidipus, cevabın insan olduğunu söyleyerek sabah, 

öğle ve akşamın ise onun yaşayış devirlerini simgelediğini belirtir. Bunun üzerine Sfinks 

kendini kayalardan atarak öldürür. Bu bilmecenin bir varyantı da metinlerimiz arasında yer 

almaktadır: 

Sabahlayın sürünür 

Öğleyin dört ayak olur 

Akşam üstü iki ayak olur 

Zaman geçer üç ayak olur (258.3.). 

 

Sfinks’in sorduğu bu bilmece ve verilen ölüm cezası Motif Index’te de yer 

almaktadır: 

H 761 Spkinx’in Bilmecesi: Sabah dört ayak üzerinde giden, öğle iki ayak üzerinde 

ve akşam üç ayak üzerinde giden nedir? (Adam; çocukken emekleyen, hayatının ortasında 

yürüyen, ihtiyarlığında bastonla yürüyen.) (Thompson, 1966: 445). 

H 541.1. Sphinx (bilmeyenin) ölümle cezalandırıldığı bilmece sorar (Thompson, 

1966: 424). 

Thompson’un eserinde bunun dışında yer alan ceza çeşitleri şunlardır: 

H 541.2. Mal ödeme cezası verme 
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H 541.2.1. Bilmecenin çözümünde yanılgıdan dolayı para cezasına çarptırmak 

H 541.3. Resmî pozisyonunu kaybetme cezası vermek (Thompson, 1966: 424). 

 

Türk bilmecelerinde yer alan ceza motifi ile ilgili ilk örnek ise Codex 

Cumanicus’taki 42. bilmecedir. Metinde cevabı bilemeyen yanmak ile tehdit edilmiştir: 

Sen ani tapmäsäŋ 

Senek iyin yılagil 

Avluŋ bile tapmäsäŋ 

Avruv iyin yılagil 

 

Sen onu bulamazsan 

Kırk ile yanarsın 

Aklınla bulamazsan 

Acı ile yanarsın 

Bilmecelerde yer alan ceza motifleri bir zamanlar gerçekten verilmiş olan cezaları 

ifade etmektedir. Hatta bazen cevabı bilemeyen ölümle bile cezalandırılmıştır. 

Masallarımızda sorulan üç soruyu bilen kahraman, padişahın kızını alır. Ancak bunları 

bilemezse öldürülür. Günümüzde ise bu cezalar, sembolik bir mahiyettedir. Bilmecenin 

cevabını bilemeyen ne gerçekten öldürülür, ne de para cezasına çaptırılır. Genellikle bu 

türden ceza motifleri bilmecelerin soru bölümünde yer almakta olup cevabı bilemeyecek 

olan kişiyi âdeta baştan tehdit etmekte ve uyarmaktadır. Tabiî bunlar arasında cevabı 

bilmeyenlere akılsız, eşek, eşek sıpası, köpek, vb. demek suretiyle yapılan hakaretler de 

vardır. Ceza içeren bu ifadeleri bilmecelerimizde yer aldığı şekliyle şöyle gruplandırdık: 

 

1. Ölümle Cezalandırılma 

Çalışmamızda yer alan bilmeceler içerisinde en sık yer alan cezalandırma ve tehdit 

şekli ölmek ile ilgili olandır. 

Bilen bilir  
Bilmeyen ölür (301.5.l.). 
 
Bilen bilsin  
Bilmeyen çatlasın ölsün (301.5.n.). 
 
Bilmeyen Pazar gecesi ölsün (301.5.c.). 
 
Bunu bilen bilesi  
Bilmeyen yarın ölesi (135.1.). 
 
Ya bunu bileceksin  
Ya bu gece öleceksin (101.1.). 
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Ya bunu bilecen  
Ya şimdi ölecen (301.5.k.). 
 
Ya bunu bilirsin  
Ya bu gece ölürsün (79.3.). 
 
Ya bunu bilirsin  
Ya sabah ölürsün (301.5.). 
 
Ya bunu bilirsin  
Ya sabah ölürsün (301.5.). 
 
Ya bunu bilmeli  
Ya bu gece ölmeli (130.2.e., 133.1.). 
 
Ya bunu bilmeli  
Ya Cuma günü ölmeli (543.1., 558.1.). 
 
Bunu bilen bilmeli  
Bilmeyen hemen ölmeli (477.3.b.). 

 

2. Herhangi Bir Şey (Köy, Şehir, Devlet, Kız, vb.) Bağışlatma Yoluyla 

Cezalandırılma 

Köy ve şehir vermek de cevabı bilmeyeni cezalandırmanın diğer bir yoludur. 

Sadece bir bilmecemizde yer alan bir ceza türü ise devlet vermedir. Yalnız burada 

kastedilenin gerçek anlamda bir devlet mi, yoksa zenginlik mi olduğu belli değildir. Kız 

vermenin de bir örneği bulunmaktadır. 

 

Ya bunu bilmeli 
Ya bir devlet vermeli (104.7.). 
 
Bunu bilen bilesi 
Bilmeyen otuz iki kız veresi (208.1.). 

 
Bunu bilen bilesi  
Bilmeyen otuz köy veresi (117.3.). 
 
Bunu bilen bilesi 
Bilmeyen yedi köy veresi (87.6.b.). 
 
Bunu bilmeyenin  
Bin köy vermesi (86.3.). 
 
Ya bunu bilmeli  
Ya kırk köyü vermeli (94.10.). 
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Bunu bilen bilmeli  
Bilmeyen şar vermeli (130.2.). 

 

3. Para Ödettirme Yoluyla Cezalandırma 

Genellikle Azerbaycan’dan alınan bilmecelerde yer alan başka bir cezalandırma 

şekli de cevabı bilemeyene para ödettirmektir. 

Bunu bilmeyenin 
Beş paradır cermesi (73.4.b.). 
 
Herkes onu tapmasa  
Bir manatdır cermesi (130.1.h.). 
 
Min manatdı cermesi (178.6.). 

 

4. Dayak Atma Yoluyla Cezalandırma 

Dayak atma ise çözümü bulamayana verilebilecek başka bir ceza şeklidir. 

Bilmeyen yer kötek (178.1.). 
Bunu bilmeyen yer kötek (232.1.). 

 

 

5. Diğer Cezalar 

Bu ceza çeşitleri dışında bazı cezalar vardır ki; köy gezmek, karısını boşamak, 

çatlamak, gözünü kulağını oymak, tükürmek, vb. bunlar arasında yer almaktadır. 

Tarafımızdan diğer cezalar olarak değerlendirilen bu ceza türleri çalışmamızda şu şekilde 

yer almıştır: 

Bilemezsen tımarhane gir (534.3.ç.). 
 
Bilene şükür  
Bilmeyene tükür (534.2.). 
 
Bunu bilmeyen buzalacı (605.1.a.). 
 
Bunu bilmeyenin 
Avradı boştur (597.1.). 
 
Bunu bilmeyenin gözüne iki parmak sok (694.1.a.). 
 
Çatlayıp patlayıp  
Bunu bilesi (550.8.). 
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Her kim bulamazsa 
Bir çift çorap vermeli (200.1.). 
 
Herkes bunu tapmasa  
Sorğusuz getsin gora (632.1.). 
 
Herkes onu tapmasa  
On beş tümen cermesi (53.5.). 
 
Onu bilmeyen  
Yedi köy gezesi (209.6.). 
 
Ya bu meseli bilirsin  
Ya da yürecine gan dura (312.6.). 
 
Ya bunu tap  
Ya burdan get (510.2.). 

 

Bazı bilmecelerimizde ise tek ceza ile yetinilmeyerek bilemeyene iki ayrı ceza 

verilmiştir. 

Kat kat döşek  
Bunu bilmeyen eşek  
Ya bunu bileceksin  
Ya bu gece öleceksin (576.7.). 
 
Ya on köyün camisini ver  
Ya da asıl sen öl    (525.2.). 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi bilmecelerde verilen birtakım cezaların yanı sıra 

cevabı bilemeyen kişiyi küçük düşürmek için yapılan hakaretler vardır. Bunlar arasında o 

kişiye eşek veya köpek gibi herhangi bir hayvan yakıştırmasıyla yapılan hakaretler ilk 

sırayı almaktadır. 

Arifsen anla 
Ahmaksan ara (534.3.). 
 
Bilmiyen ahmak (374.2.). 
 
Bunu bilmeyen   
Eşek körüğü (426.1.). 
 
Bunu bilmeyen 
Eşek sıpası (87.1., 121.1.). 
 
Bunu bilmeyen eşek (576.7., 605.1.). 
 
Bunu bilemeyen köpek (277.8.). 
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Bunu bilmeyen  
Köyün köpeği (544.8.). 
 
Bunu bilmeyen köpek (178.1.b.). 
 
Bunu bilmeyenin  
Kafası boştur (597.1.a.). 
 
Bunu bilmeyenin yok aklı (851.2., 936.1.). 

 
Her kim bunu tapmasa  
Yeddi ilin hestesi (130.2.c.). 
 
Herkes onu bilmese  
Elli ilin hestesi (523.3.a.). 
 
Onu tanımayan  
Şeytanın balası (499.5.). 
 
Onu tapmıyan  
Olsun naggal (104.10.). 

 

Bilmece dünyası cevabı bilemeyene bu kadar insafsız davranırken, örneği çok az da 

olsa cevabı verenleri de unutmamış iltifat etmek veya ziyafet sözü vermek yoluyla onu 

âdeta ödüllendirmiştir. 

Bunu bilen yiğidin aklının noksanı yoktur (522.3.). 
Bunu bilene bir ziyafet müjdemiz var (331.1.). 
Bunu bilenin aklı tamam noksanı yok (522.1.g.). 
 

Cezalar arasında yer alan köy vermenin yanı sıra ödüller arasında cevabı bilene köy 

bağışlamak da vardır. 

 Bunu bilene  
 On iki köy vermeli (539.2.). 

 

Görüleceği üzere bilmecelerimizde sembolik de olsa cevabı bilemeyene mutlaka bir 

ceza verilmiş veya hakaret edilmiştir. Bu da bilmecelerin çok uzun olan geçmişlerinde 

oyundan daha önemli roller üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bundan hareketle 

bilmecelerimizde yer alan ceza ve hakaretlerin o dönemdeki inanışların günümüze bir 

yansıması olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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VI. BÖLÜM 

METİNLER 

 

A. CEVABI TEK KELİMEDEN OLUŞAN BİLMECELER 

1. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla İlgili Bilmeceler 

a. Gökyüzüyle İlgili Bilmeceler 

 

ay 

1.1. Altın araba 

Gümüş teker 

Nane şeker 

Pamuk atar 

     (Şenkaya-Aygen, 9). 

1.2. Birdir beşdir 

Sınırdaki daşdır 

Onbeşinde gocar 

Otuzunda gençtir 

     (Dikkaya, 70). 

1.3. Burdan vurdum baltanı                                                 

Ordan çıhdı galtanı 

Gara gız oğlan doğdu 

Yerin göyün sultanı 

      (A. Sakaoğlu-Alptekin-Şimşek, 33). 

1.4. Dolu nedir, boş nedir 

Yalan nedir, hiç nedir 

Onbeşinde kocayıp da  

Otuzunda gencelen nedir 

(Blk. Ðukanovic-Rajkovic 50).  

1.5. Gündüz uyur, gece kalkar 

Bakar mavi pencereden 

Farkı yoktur bir gümüşcük 

Yusyuvarlak tencereden 

(Blk. Đ-R, 50). 

1.6. Keçirdim bağ arası 

Taptım bir göl perisi 

Öpülmemiş bir gız gördüm 

Üzünde diş yarası 

(İ. Kafkasyalı, 87). 

1.7. Mavi püskül mor fese 

Kurbanım şirin sese 

Dün gece nerdeydin 

Aldı beni vesvese    

(Çelebioğlu-Öksüz, 64).   

1.8. Men aşigem düz yerde 

O göydedi, biz yerde 

O yer olmaz, keçmesin 

Salmaz birce iz yerde 

(A. S-A-Ş, 42). 
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1.9. Min min minare 

Ortası nare 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Göktaş, 2). 

1.10. On beş gün, düz şahlıg etdi 

On atlıda köçüb getdi 

Otuzunda nadan oldu 

On dördde, kamala doldu 

(A. S-A-Ş, 42). 

bulut (bulud)

2.1. Beyaz, siyah, bazen boz 

Ne su, ne hava, ne buz 

Uçar kanadı yoktur 

Yürür kaldırmaz hiç toz  

(Ç-Ö, 73). 

2.2. Dağdan endi dağ kimin 

Kolları budağ kimin 

Endi bulağ başına 

Bağırdı oğlağ kimin  

(Kr. Kerkük, 59). 

2.3. Günden güçlü 

Yelden güçsüz 

Yohdu gözü 

Ağlar özü 

(A. S-A-Ş, 42). 

a.  Günden güclüdü 

Külekten gücsüz 

Ayağı yoh gelir 

Gözü yoh ağlayır 

(A. Ahundov-Tezcan, 180). 

2.4. Mavi atlas      gök (gökyüzü, göy, kök) 

İğne batmaz     3.1. Atdan eğmez 

Makas kesmez            Yere değmez 

Terzi biçmez            Bin lira versen 

(Taştan, 17).            Yanına gelmez 

                                                       (Akalın, 37).

3.2. Çin çinara 

Min min minare 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Göktaş, 23). 

 

3.3. Mavi atlas 

İğne batmaz 

Makas kesmez 

Terzi dikmez 

(Ç-Ö, 60; Sakaoğlu[Kunos], 100; 

Taştan, 33; B. Hafız, 79). 

a.   Mavi adlas 

İğne badmaz 

Makas kesmez 

Terzi dikmez 

(Önal). 

b. Mavi bir adlas 

İyne badmaz 

Makas kesmez 

Terzi digmez 

(Ks. Gökçeoğlu, 178). 



 

 327

c. Mavi atlas 

İğne batmaz 

Makas kesmez 

Terzi biçmez 

(Elmas, 14; Sılacı, 58; Ş-A, 8; Blk. Đ-

R, 52; Göktaş, 23). 

 ç. Mavi (bir mai) atlas (adlas) 

İyne batmaz (badmaz) 

Makas kesmez 

Terzi biçmez (bişmez)  

(Ks. Sakaoğlu, 133). 

d. Bir mavi atlas 

İğne batmaz 

Makas kesmez 

Terzi biçmez  

(Ks. Yorgancıoğlu, 130). 

e. Mavi atlas 

İğne batmaz 

Terzi biçmez 

Makas kesmez 

(Ergun-Uğur, 275). 

f. Mawı atlaz 

İne batmaz 

Terzi pişmez 

Makas kesmez 

(Km. Memed, 212). 

g. İğne batmaz 

Makas kesmez 

Terzi biçmez 

Biçse de dikmez 

(Ceren, 17). 

ğ. Mavi atlas 

İyne batmaz 

Gayçı kesmez 

Terezi çekmez 

(A. S-A-Ş, 42). 

h. Mavi atlas 

Arşın yetmez 

İyne badmaz 

Terzi biçmez 

(Ks. Sakaoğlu 133; Saracoğlu, 91). 

ı. Mavi atlas 

İğne batmaz 

Göz görür 

El değmez 

(B. Hafız, 79). 

 

güneş (gün) 

4.1. Aparlacık toparlacık 

Bizim evden yuvarlacık 

Taş değil tunç değil 

Yumurta sarısı hepten değil 

(Ç-Ö, 61). 

4.2. Attım atmaz 

Yere batmaz 

Yeminlidir 

Yayan gitmez 

(Ç-Ö, 61). 

4.3. Bir guşum var reyhanı 

Gezer cümle cehanı 

Bir derede geyb olar 

Ne eti var ne ganı 

(İ. Kafkasyalı, 89). 
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4.4. Bulud bulud içinde 

Ay da bulud içinde 

Göyden yere od yağdı 

Biz de yandıg içinde 

(A. S-A-Ş, 32). 

4.5. Burdan vurdum baltanı 

Ordan çıhtı galtanı 

Anam bir oğlan doğdu 

Yerin göyün sultanı 

(A. A-T, 177; İ. Kafkasyalı, 89). 

a. Buradan vurdum baltanı 

Oradan çıhtı galtanı 

Anam bir oğlan doğub 

Yerin göyün sultanı 

(A. S-A-Ş, 32). 

4.6. Çarığı çattım 

Bacadan attım 

Karıyı attım 

Yalınız yattım 

(Ç-Ö, 62). 

a. Çarığı çattım 

Bacadan attım 

Karıyı sattım 

Yalınız yattım 

(Sılacı, 63). 

4.7. Çin çin çinar başında 

Çin gara guş oturmuş 

Yağlanmış buğlanmış 

Guyruğu düyünlenmiş 

(A. S-A-Ş, 33). 

4.8. Değirmi tepe 

Dört yanı küpe 

Altın ağırşak 

Gümüş süpürge 

(Sakaoğlu [Kunos], 100). 

a.  Değermen tepe 

Dört yanı küpe 

Altın ayaklı 

Gümüş süpürge 

(T-E, 255). 

4.9. Döner döner yerinde 

Altın kemer belinde 

Gece gündüz yol gider 

Yerindedir yerinde 

(Blk. Đ-R, 60). 

4.10. Durmaz dinlenmez yürür 

Her yerleri görür 

Bütün kara yerleri 

Işıkla nura bürür 

(Ç-Ö, 62). 

4.11. Gazdım gazdım gum çıhdı 

Gumdan minare çıhdı 

Bu gece olan oğlan 

Sabah bazara çıhdı 

(A. S-A-Ş, 37). 

4.12. Hanım kalktı 

Cama dayandı 

Cam kırıldı 

Kana boyandı 

(Taştan, 36). 
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4.13. Hastalığı önlerim 

Mikrobu öldürürüm 

Doktorlara yardımcıyım 

Rüzgârın yağmurun babasıyım 

(Ç-Ö, 62). 

4.14. Hem yaşatır hem yakarım 

Benden doğar kış bahar yaz 

Ta ezelden beri varım 

Ben olmazsam hayat olmaz 

(Ç-Ö, 62). 

4.15. Kaf dağından uludur 

Dünya onunla doludur 

Süratile uçarsın 

İğne deliğinden geçersin 

(Ç-Ö, 62). 

a. Kaf dağından uludur 

Dünya onunla doludur 

Süratiyle uçarsın 

İğne deliğinden geçersin 

(Tezel A, 35). 

b. Kaf dağından uludur 

Dünya onunla doludur 

Süratle uçarsın 

İğne deliğinden geçersin 

(Blk. Đ-R, 60). 

4.16. Kapıda söğüt ağacı 

Dalsız budaksız  

Biz ona nasıl çıkalım 

Elsiz ayaksız 

(Ç-Ö, 62). 

4.17. Nar nar narlandı 

Nar duvarda parladı 

Narcı kızı gelmeden 

Nar duvarda kalmadı 

(Ç-Ö, 63). 

a. Nar narladı 

Nar duvarda parladı 

Narcı kızı gelmeden    

Nar duvarda kalmadı 

 (Elçin, 7). 

4.18. Oturmuşdum sekide 

Üreyim sek sekide 

Göyden bir alma düşdü 

Bir gızıl nelbekide 

(A. S-A-Ş, 45). 

4.19. Pambıg pambıg içinde 

Pambıg sandıg içinde 

Göyden yere od düşdü 

Biz de yandıg içinde 

(A. A-T, 178). 

a. Sandıgı sandıg içinde 

Gızıl sandıg içinde 

Araz’a bir od düşdü 

Biz de yandıg içinde 

(A. S-A-Ş, 46). 

4.20. Sari boyadır 

Bi direk üstüne durur 

Kırların celinidir 

Bilın bakalım bu nedir 

(M. Hafız, 21). 
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4.21. Suda gördüm gül cemalin 

Meğer kendi havada 

Gölgesiydi ama yaymış 

Sırma saçın karada 

(Ç-Ö, 63). 

4.22. Yüksek ama kavak değil 

Güler ama insan değil 

Gündüz gezer 

Gece gizlenir 

(B. Hafız, 79).

hava 

5.1. Bir guşum var golsuz ganadsız 

Men onu vurdum topsuz tüfengsiz 

Men onu bişirdim odsuz ocagsız 

Men onu yedim dilsiz dodagsız 

(A. A-T 176). 

 

5.2. Tarlada bitmez 

Saksıda bitmez 

Yerde var gökte yok 

Suda yok 

(Ç-Ö, 69). 

yıldız (yıldızlar, ulduzlar) 

6.1. Âdem’den Âdem çiçeği 

Şeftali badem çiçeği 

Cevr ü Celâl bostanında 

Hercaî mercan çiçeği 

(Akalın, 27; Ç-Ö, 65). 

 

6.2. Biz biz idik biz idik 

Yüz bin tane kız idik 

Gece oldu dizildik 

Sabah oldu silindik 

(Sılacı, 140; Elçin, 9; Ş-A, 6; Taştan, 

83). 

a. Biz biz idig, biz idig 

Yüz bin dane gız idig 

Gece oldu dizildig 

Sabah oldu silindig 

(Ks. Saracoğlu, 97).  

b. Biz biz idik  

Yüz bin tane kız idik 

Gece oldu dizildik 

Sabah oldu silindik 

(Tezel A, 36; B. Hafız, 81). 

c. Bız bız idoh 

Yüz bin çeşit kız idoh 

Gece oldi düzüldoh 

Gündüz oldi silindoh 

(Çetin, 98). 

ç. Biz biz idik, biz idik 

Otuz iki kız idik 

Sıralara dizildik 

Sabada doğru kaybolduk  

(Km. Önal, 103). 

d. Biz biz edik biz edik 

Otuz eki kız edik 

Tahtacıkka tizildik 

Tanga yakın cottıldık  

(Km. Önal, 103). 

e. Bız bız edik biz edik  

Otuz eki kız edik 

Tahtacıkka tızıldık 

Tan atkanda coyulduk  

(Km. Önal, 103). 
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f. Biz biz idik ha biz idik 

Yüz minlerce gız idik 

Gece oldu düzüldük 

Gündüz oldu ezildik 

(İ. Kafkasyalı, 92). 

g. Biziz iziz 

Bir sürü kızız 

Bir tahtaya diziliriz 

Sabahleyin dağılırız 

(Ç-Ö, 65). 

6.3. Evin bacasından  

Şırıl şırıl akarlar 

Gün var iken        

Korkusundan kaçarlar        

(Ç-Ö, 65).   

6.4. Minare 

Dibi kara 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Göktaş, 687). 

6.5. Pırıl pırıl parıldar 

Karanlıkta fenerler 

Ömürleri kısadır 

Gündüz olur sönerler 

(Ç-Ö, 66). 

a. Parıl parıl parıldar 

Garanlıgda fenerler 

Ömürleri kısadır 

Gündüz olur söneller 

(Ks. Saracoğlu, 97).

 

b. Yeryüzüyle İlgili Bilmeceler 

çay (çaylar)

7.1. Bir atım var 

Sakit durmaz 

Hey yol geder 

Heç yorulmaz 

(A. S-A-Ş 30). 

7.2. Dağı dereni aşar 

Dünyaları dolaşar 

Anasına çatanda 

Sessiz ona gavuşar 

(İ. Kafkasyalı, 95). 

7.3. Dağdan gelir dah gibi 

Kolları budah gibi 

Oturmuş su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(Başgöz-Tietze, 560). 

7.4.  Dağlarda gar eridi 

Ayag tutub yeridi 

Dere görüb bağırdı 

Derya görüb kibirdi 

(A. S-A-Ş 30). 

7.5. Elindedi elinde 

Etekleri belinde 

Gece gündüz yol gedir 

Yerindedi yerinde 

(A. A-T, 175). 

7.6. Yuvası var derede 

       Ganadları tepede 

       Gece gündüz yol gedir 

       Derededi derede 

        (A. S-A-Ş, 48). 
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dalga (dalgalar, deniz dalgası)

8.1. Karşıdan bir ay doğmuş 

Ayı görenler olmuş 

Anası kundakta iken 

Kızının kızı olmuş 

(Ç-Ö, 72). 

 

 

 

8.2. Uzun uzun abalar 

Ak sakallı babalar 

Gelir gider duramaz 

Gece gündüz çabalar 

(Hamamizade, 17; Güngör-Ozanoğlu, 

128-129; Sılacı, 39; Tezel B, 74; 

Elçin, 74; Ç-Ö, 72; Ş-A, 17; Göktaş, 

14; Taştan, 23-25). 

       deniz 

a. Abalar yabalar     9.1. Abalar yabalar 

Ak sakallı babalar           Ak sakallı babalar 

Gelir gider duramaz           Gelir gider duramaz 

Gece gündüz çabalar          Gece gündüz çabalar 

(B-T, 240).           (B-T, 240).     

9.2. Akıllıyım artarım 

Gelir ağzın yırtarım 

Sen git çuvala doldur 

Ben gelirsem tartarım 

(Ç-Ö, 71). 

9.3. Dağdan gelir dah gibi 

Koları budah gibi 

Oturmuş su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(B-T, 560). 

9.4. Herindedir herinde 

Yerini koymuş derinde 

Gece gündüz yol gider 

Yine bakarsın yerinde 

(Ç-Ö, 71). 

9.5. Karşıdan baktım destan gibi 

Görünüşü bostan gibi 

Etekleri zil çalar 

Kendi gülistan gibi 

(Ç-Ö, 71). 

9.6. Suyu tuzlu içilmez 

Vapursuz hiç geçilmez 

Rüzgârlar çok eserse 

Dalgaları eksilmez 

(Ç-Ö, 71). 

9.7. Şeytan şelerir 

Gözleri belerir 

Çeksem yuları 

Gelmez beri 

(B. Hafız, 78). 
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deprem (zelzele)

9.8. Yuvası var derede 

     Ganadları tepede 

     Gece gündüz yol gedir 

     Derededi derede 

      (A. S-A-Ş, 48). 

10.1. Titreyerek yaklaşır 

Ölümle kucaklaşır 

İşte gizli bu kuvvet 

İnsanlarla cengleşir 

(Ç-Ö, 81). 

a. Titreyerek yaklaşır 

Ölümle kucaklaşır 

İşte gizli bu kuvvet 

İnsanlarla cenkleşir 

(Blk. Đ-R, 158). 

 

dere 

11.1. Arka arka ulaştı 

Arka dağdan dolaştı 

Değirmenler döndürdü 

Tarlam ona yol açtı 

(Ç-Ö, 72). 

11.2. Dağdan gelir dah gibi 

Koları budah gibi 

Oturmuş su içer 

Bağrırır oğlak gibi 

(B-T, 560). 

 

dünya 

12.1. İçi taş dışı taş 

Üstünde milyonla baş 

Ucunu bulamazsın 

Ha dolaş ha dolaş 

(Ç-Ö, 69). 

göl 

13.1. Abalar yabalar 

Ak sakallı babalar 

Gelir gider duramaz 

Gece gündüz çabalar 

(B-T, 240). 

 

13.2. Arka arka ulaştı 

Arka dağdan dolaştı 

Değirmenler döndürdü 

Tarlam ona yol açtı 

(Ç-Ö, 72). 

13.3. Karşıdan bir ay doğmuş 

Ayı görenler olmuş 

Anası kundakta iken 

Kızının kızı olmuş 

(Elçin, 6; Göktaş, 23). 

a. Garşıdan bir ay doğmuş 

Ayı görenler olmuş 

Anası belegdeyken 

Gızının gızı olmuş 

(Ks. Sakaoğlu, 133). 
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b. Garşıdan bir ay dovmuş 

Ayı görenner olmuş 

Anası belegdeykan 

Gızının gızı olmuş 

(Ks., Saracoğlu, 97). 

 

ırmak (nehir) 

14.1. Arka arka ulaştı 

Arka dağdan dolaştı 

Değirmenler döndürdü 

Tarlam ona yol açtı 

(Ç-Ö, 72). 

14.2. Benim bir suyum var 

Uzunca bir soyu var 

Dökerim dökerim bitmez 

Böyle adi bir huyu var 

(Ç-Ö, 72). 

14.3. Değirmenin önünde gök kamış 

Göğe direk yetmemiş 

Elâlemin boynuzu bitmiş 

Onun boynuzu bitmemiş 

(Ç-Ö, 72). 

14.4. Gelişi aslan gibi 

Duruşu sultan gibi 

Yayılır hasır gibi 

Sürünür esir gibi 

(Blk. Đ-R, 56). 

14.5. Gider gider sonu yok 

Hem çok açtır hem de tok 

Çok tembeldir sen bakma 

Yatağından çıktığı yok 

(Ç-Ö, 72). 

14.6. Hâlindedir hâlinde 

Etekleri belinde 

Gece gündüz yol gider 

Yerindedir yerinde 

(Ç-Ö, 72). 

14.7. Yürür gider canı yok 

Boğazlasan kanı yok 

Dünyaya can dağıtır 

Kendinin hiç canı yok 

(Blk. Đ-R, 56). 

pınar (kaynak, bulag) 

15.1. Yere vurdum baltanı 

Ağzı gümüş galtanı 

Yerden bir oğlan çıhdı 

Cümle cahan soltanı 

(A. S-A-Ş, 48). 

tarla 

16.1. Benim bir nenem var 

Bir hırkası var 

Bir sene bir yüzünü giyer 

Bir sene bir yüzünü giyer 

(Göktaş, 61). 

taş (daş) 

17.1. Çalı çalınmaz 

Burnu çürümez 

Yemind içipti 

Yola yerimez 

(Kr. Kerkük, 60; Saatçi, 67). 

17.2. Ezilmez 

Üzülmez 

Sürfeye 

Düzülmez 

(A. S-A-Ş, 197). 
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17.3. Halalar ay halalar 

Dağda keklik balalar 

Ne kiçiyi böyüyer 

Ne irisi balalar 

(A. S-A-Ş, 40). 

 

yer 

18.1. Bir kilimim var 

Min bir nahışı 

Yelbaba süpürer 

Payızı gışı 

(A. S-A-Ş, 31). 

18.2. Zer kilim 

Zincir kilim 

Gücüm yetmez 

Ağır kilim 

(Ş-A, 11). 

a. Zer kilim 

Zencir kilim 

Gücüm çatmaz 

Ağır kilim 

(A. A-T, 176). 

yol 

19.1. Bir şeyim var 

Dağa gider 

Bağa gider 

Fakat yerinden kıpırdamaz 

(Tezel B, 95). 

19.2. İriz iriz gedirem 

İrizban’a gedirem 

Gence’de su içmişem 

Horuzban’a gedirem 

(A. S-A-Ş, 41). 

19.3. Uzun uzun kavak 

Gölgesi yok 

Saksağan konar 

Yuvası yok 

(Taştan, 84). 

19.4. Uzun uzun ulama 

Ucuna gıl dolama 

Geder ucu dağlara 

Geler bize salama 

(A. S-A-Ş, 47). 

 

c. Meteorolojik Olaylarla İlgili Bilmeceler 

cemreler 

20.1. Üç kardaşlardır ki 

Biri yerde gezer 

Biri gökte gezer 

Biri hak-i paye yüz sürer 

(B-T, 187). 

a. Üç biraderler 

Biri havada gezer 

Biri suda yüzer 

Biri de hakipaya yüz sürer 

(Hamamizade, 13). 
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b. Üç biraderler geldi 

Biri suya düştü 

Biri göğe 

Biri yere 

(Tezel B, 73). 

c. Biz üç kardeşiz senede bir geliriz 

Birimiz havada gezer 

Birimiz deryada yüzer 

Birimiz karada gezer 

(Ç-Ö, 68). 

ç. Senede bir gelen üç kardeş misafirimiz var 

Biri havaya konar 

Biri deryaya iner 

Biri de toprağa 

(Ç-Ö, 68). 

 

dolu 

21.1. Göyden ener tagla magla 

Aman al da beni sagla 

Bizim bahcaya gelince 

Ne meyva galır ne pagla 

(Ks. Gökçeoğlu, 181). 

a. Dağdan gelir takla makla 

Aman Allah beni sakla 

Ne fasulya ne de bakla 

Yağsın yer al da sakla 

(Ç-Ö, 78). 

21.2. Göyden yere buz yağır 

Görün nece duz yağır 

Darı boyda goz boyda 

Görmedim garpız boyda 

(A. S-A-Ş, 39). 

21.3. Sağsağan seker 

Guyruğunu büker 

Gaz gaggıldar 

Yumurta töker 

(A. S-A-Ş, 45). 

21.4. Uzun uzun dervişler 

Akşam bize gelmişler 

Tepinmişler durmuşlar 

Çekilmişler gitmişler 

(Ç-Ö, 76). 

fırtına       gökkuşağı 

22.1. Sert atım             23.1. Altından abası 

Sertmez atım         Gümüşten tası 

Sert gayadan         Bunu bilmeyen 

Cetmez atım             Eşek sıpası 

(Göktaş, 21).         (Ç-Ö, 74). 

23.2. Nehir ırmak ve çayım 

Her işte var çok payım 

Yağmur sonu göklerde 

Yedi renkli yayım 

(Blk. Đ-R, 44). 

 

kar (gar, bahardaki kar, ilbaharda 

çukurda kalan kar) 

24.1. Adana’dan bir yığın pamuk gelmiş 

Durmadan sokağı dolduruyor 

Alalım dedim 

Kayboldu suyu çıktı 

(Ç-Ö, 76). 
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24.2. Ak katır 

Yan yatır 

Uzanır uzanır 

Suyunu akıtır 

(B. Yançev, 74). 

24.3. Ay dervişler dervişler 

Dünden bize gelmişler 

O kadar oynamışlar 

Hıncı hamur olmuşlar 

(Ç-Ö, 76). 

a. Ay dervüşler dervüşler 

Dünden bize gelmişler 

O gader oynamışlar 

Hınçı hamur olmuşlar 

(Akalın, 38). 

b. Uzun uzun dervişler 

Uzun yoldan gelmişler 

Oynamışlar oynamışlar 

Helâk olmuş gitmişler 

(Sılacı, 79). 

c. Uzun uzun dervişler 

Uzun yoldan gelmişler 

Oynamışlar oynamışlar 

Helâk olup gitmişler 

(Ç-Ö, 77). 

ç. Uzun uzun dervişler 

Uzun yollardan gelmişler 

Oynamışlar oynamışlar 

Helâk olmuşlar gitmişler 

(Tezel B, 75). 

d. Uzun uzun çok dervişler 

Uzun yollardan gelmişler 

Oynamışlar oynamışlar 

Helâk olmuşlar gitmişler 

(Hamamizade, 35). 

e. Göyden gelir dervişler 

Kürkün yere sermişler 

O geder oynamışlar 

Hurdu heşil olmuşlar 

(A. S-A-Ş, 39). 

f. Göyden gelen dervişler 

Kürkün yere sermişler 

O geder oynamışlar 

Hurdu heşil düşmüşler 

(A. A-T, 179). 

24.4. Bayırda sağdı 

Pambıgdan ağdı 

Eve geler 

Suya döner 

(A. S-A-Ş, 30). 

a. Bayırda ağdı 

Yüksekde dağdı 

Eve geler 

Suya döner 

(A. A-T, 178). 

24.5. Bilmece bildirmece 

Kürkünü sermiş yamaca 

Bir karıyla bir koca 

Tuz atar bulamaca 

(Ç-Ö, 76). 
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24.6. Çim çim çukurda mısın 

Ak pak yumurta mısın 

Kızlar seyre gittiler 

Sen hâlâ burda mısın 

(Hamamizade, 35; Tezel B, 76). 

a. Çum çum çukurda mısın 

Ak pak yumurta mısın 

Hanım çiğdeme gitti 

Sen daha burda mısın 

(Elçin, 7). 

b. Çum çum çukurda mısın 

Ak pak yumurta mısın 

Kelin kadın suya gitti 

Sen daha burda mısın 

(B. Hafız, 80). 

c. Çum çum çukurda mısın 

Hoppacık yumurta mısın 

Kızlar gelinler çiğdeme gitmiş 

Sen daha burda mısın 

(B-T, 378). 

ç. Çum çum çukurda mısın 

Ak pak yumurta mısın 

Ben seni gitti sanıyordum 

Sen hâlâ burda mısın 

(Sılacı, 79; Ç-Ö, 76). 

d. Çum çukurda mısın 

Ak yumurta mısın 

Eller seyre gitti 

Sen daha burda mısın 

(Sakaoğlu[Kunos], 103). 

e. Çım çımırda mısın 

Apak yumurta mısın 

Hanımlar gezmeye çıktı 

Sen hâlâ burda mısın 

(Km. Önal, 101). 

f. Can can çukurda mısın 

Ak pak yumurta mısın 

Herkes düğüne gitmiş 

Sen hâlâ burda mısın 

(Ç-Ö, 76). 

g. Ufak yumurta mısın 

Dolayı çukurda mısın 

Eller sahile gitti 

Sen daha burada mısın 

(Göktaş, 35). 

24.7. Çocuklara eğlence 

Fakirlere işkence 

Toprağa bereket 

Kuşlara hareket 

(Ç-Ö, 76). 

24.8. Gökten iner han gibi 

Mısır’a sultan gibi 

Serilir hasır gibi 

Sürünür esir gibi 

(Ç-Ö, 77). 

a. Gökten iner han gibi 

Mısır’a sultan gibi 

Serilir hasır gibi 

Sürünür yesir gibi 

(Sılacı, 78). 
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b.Gökten iner şah gibi 

Oturur padişah gibi 

Sürünür hasır gibi 

Gider yesir gibi 

(Ceren, 24). 

c. Gökten gelir han gibi 

Yere yatar sultan gibi 

Dürerler hasır gibi 

Atarlar esir gibi 

(Ç-Ö, 77). 

ç. Karşıdan gelir han gibi 

Oturur sultan gibi 

Serilir hasır gibi 

Sürülür esir gibi 

(Sakaoğlu[Kunos], 103). 

d. Dağdan gelir yel gibi 

Oturur sultan gibi 

Hasır gibi serilir 

Esir gibi sürülür 

(Ç-Ö, 76). 

e. Gelişi aslan gibi 

Oturur sultan gibi 

Serilir hasır gibi 

Sürünür yesir gibi 

(Göktaş, 35). 

f. Gelişi aslan gibi 

Oturuşu sultan gibi 

Yayılır hasır gibi 

Sürünür yesir gibi 

(B-T, 377). 

g. Tağdan gelir tağ kimi 

Gollari budah kimi 

Egilir su içmeğa 

Serılır hasır gibi 

(Karslı). 

24.9. Kat katıdır kat katı 

Bu Allah’ın hikmeti 

Açtı boya kutusun 

Boyadı memleketi 

(Ç-Ö, 77). 

24.10. Şeçere benzer 

Tatli dil 

Yere düşer 

Yagmur dil 

(Ksv. Hafız, 21). 

24.11. Uçuştukça göklerde 

Bembeyaz kelebekler 

Yere düşer mahvolur 

Yazık olur emekler 

(Ç-Ö, 77). 

kırağı 

25.1. Komşu kapısından atlarken 

Anahtarım kayboldu 

Ay aradı 

Gün buldu 

(Ç-Ö, 79). 

rüzgâr (hortum, külek, yel) 

26.1. Ahanı ha ahanı 

Gezer cümle cahanı 

Derelerde öldürdüm 

Ne eti var ne ganı 

(A. S-A-Ş, 27). 
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26.2. Ay babandır babandır 

Bir kapaklı sahandır 

Işkırırsa ışkırır 

Dünya âleme kışkırır 

(Ç-Ö, 79). 

26.3. Bahar gelince sevindiririm seni 

Yaz gelince serinletirim seni 

Güz gelince beslerim seni 

Kış gelince üşütürüm seni 

(Ç-Ö, 79). 

26.4. Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir ki su içe 

Bağırır oğlak gibi 

(Sakaoğlu[Kunos], 105). 

a. Dağdan gelü dap gibi 

Bulanık ırmak gibi 

Eğülü bi su içe 

Bağaru oğlak gibi 

(Çelik, 275). 

26.5. Dağdan gelir taşdan gelir 

Yeherri yüherri aslan gelir 

Ağzından aldım 

Ayağının altına saldım 

(Göktaş, 54). 

26.6. Eley ha veley olar 

Deyirmana den dolar 

Usta eli deymemiş 

Hermende gerey olar 

(A. S-A-Ş, 35). 

26.7. Elinde elek 

Belinde zembelek 

Usta eli değmemiş 

Beş bere pele gerek 

(Taştan, 65). 

26.8. Gökte uçar kanı yok 

Ne kadar yük yüklesen canı yok 

Boğazlasan kanı yok 

Götürme ihtiyacı yok 

(Ç-Ö, 80). 

26.9. Hışıl hışıl ses verir 

Dağa daşa süs verir 

Ne yerdedir ne göyde 

Deyen yüze mesd verir 

(Ks. Gökçeoğlu, 180). 

26.10. Keser kesmez 

Bıçkı biçmez 

Su hiç içmez 

Onsuz rençber olmaz 

(Ç-Ö, 80). 

26.11. Ne yerdedir 

Ne göktedir 

İnleyip giden 

Bir talikadır 

(B. Yançev, 76). 

26.12. Uçan bir kuş kenekdir 

İşi tamam kelektir 

Deyirmana can verer 

Hırmana da gerekdir 

(A. S-A-Ş, 46). 
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26.13. Vızır vızır sesi var 

Geniş bir nefesi var 

Gözle görünmez ama 

Her yerde hevesi var 

(Ceren, 39). 

 

sel 

27.1. Dağdan daşdan gan gelir 

Gıvrılmış ilan gelir 

Gabağında durmayın 

Gudurmuş aslan gelir 

(A. S-A-Ş, 33). 

a. Dağdan gelir daşdan gelir 

Bir gudurmuş aslan gelir 

Hamımız bunun üfürüyü 

Daşdan keçir tüpürüyü 

(A. Ahundov, 175). 

27.2. Dağdan gelir dah gibi 

Kolları budah gibi 

Oturmuş su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(B-T, 560). 

soğuk (şahta)              şimşek 

28.1. Elamet ay elamet 

İşi  tamam gıyamet 

Eli yoh şekil çekir 

Dişi yohdu dişleyir 

(A. S-A-Ş, 39). 

29.1. Attım atana 

Değdi kotana 

Suda balığa 

Dağda ceylena 

(B-T, 596). 

29.2. Gider gider izilen 

Yedi bin yıldız ilen 

Al Osman’ın zengi var 

Kuyruğunda bengi var 

(Kowalski C, 298). 

29.3. Gökten gelir hızla 

Yedi bin yıldızla 

Ne toptur ne tüfektir 

İlle de hızı pektir 

(Ş-A, 20). 

yağmur (yağış)

30.1. Anam atlandı 

Halı gatlandı 

Guyrug bulandı 

Gum sepelendi 

(A. S-A-Ş, 27). 

30.2. Dam ardında takur tukur 

Sandım kızlar çulfa dokur 

Bizim sıçan müezzin olmuş 

Camilerde ezan okur 

(B-T, 639). 

30.3. Göyden gele gele 

Düşer gile gile 

Bunun adı nedir 

Gerek hamı bile 

(A. S-A-Ş, 27). 

30.4. Küçük küçük toplar 

Yerlerde hoplar 

Topraklara kan döker 

Gelen giden onu öper 

(Blk. Đ-R, 46). 
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30.5. İplik iplik dökülür 

Yere düşer sökülür 

Dinlemez gönül hatır 

O herkesi ıslatır 

(Ç-Ö, 75). 

30.6. Rengi yoktur sesi var 

Buluttan anası var 

Ne sararır ne solar 

Türlü kaplara dolar 

(Ç-Ö, 75). 

30.7. Uzun uzun dervişler 

Akşam bize gelmişler 

Oynamışlar gülmüşler 

Yine kalkıp gitmişler 

(Blk. Đ-R, 46; B-T, 638). 

a. Uzun uzun dervişler 

Akşam bize gelmişler 

Tepinmişler durmuşlar 

Çekilmişler gitmişler 

(Ç-Ö, 76). 

b. Uzun uzun kamışlar  

Akşam bize gelmişler 

Çalmışlar çağırmışlar 

Sonra koyup gitmişler 

(Ç-Ö, 75). 

c. Uzun uzun kamışlar 

Akşam bize gelmişler 

Çalmışlar çağırmışlar 

Gitmişler 

(Sılacı, 136; B-T, 638). 

ç. Uzun uzun kamışlar 

Bugün bize gelibler 

Onca helay tepipler 

Hurda hamir olublar 

(Kr. Kerkük, 59). 

d. Uzun uzun kamişler 

Bügün bize gelibler 

Onca heley tebipler 

Khurda khemir olublar 

(Kr. Saatçi, 92). 

yıldırım (ildırım) 

31.1. Attım atana 

Değdi kotana 

Suda balığa 

Düzde ceylana 

(Tezel B, 77; Ç-Ö, 74). 

a. Atdım atana 

Değdi hotana 

Suda balığa 

Düzde ceylana 

(Akalın, 37). 

b. Attım atana 

Değdi kotana 

Suda balığa 

Dağda ceylana 

(B-T, 596). 

c. Atdım atana 

Deydi kotana 

Deryada balığa 

Çölde ceyrana 

(A. A-T, 37). 
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31.2. Burdan vurdum hız ilen 

Yedi bin yıldız ilen 

Arab’ın atı ilen 

Yerin göğün kuvvetiylen 

(Ç-Ö, 74). 

a. Burdan vurdum hızınan 

Yedi bin yıldızınan 

Arab’ın atıynan 

Yerin göğün gavatıynan 

(Göktaş, 68). 

b. Geriden baktım hız ilen 

Yedi bin yıldız ilen 

Ara bul atın ile 

Allah’ın kuvvetiylen 

(Ç-Ö, 74). 

31.3. Dağdan gelir tağ kimi 

Gollari budah kimi 

Eğilir su içmeğe 

Marıldar madek kimi 

(Karslı). 

a. Dağdan gelo tağ kimi 

Kolleri budağ kimi 

Eğilo sü işmağe 

Marılder ökuz kimi 

(Çetin, 100). 

31.4. Gökten gelir hız ile 

Yedi bin yıldız ile 

Ne top atar ne tüfenk 

Neler yapar pezevenk 

(G-O, 94). 

a. Gökten gelir hız ile 

Yedi bin yıldız ile 

Ne toptur ne tüfektir 

İlle huyu pektir 

(Tezel A, 36). 

b. Gökten iner hız ile 

Yedi bin yıldız ile 

Ne toptur ne tüfektir 

İlle de hızı pektir 

(Ç-Ö, 74). 

c. Dağdan gelir hız ile 

Yedi bin yıldız ile 

Ne taştır ne tüfenk 

Neler yapar pezevenk 

(E-U, 278). 

ç. Dağdan gelir hızla 

Yedi bin yıldızla 

Ne toptur ne tüfektir 

Gürültüsü cana pektir 

(Taştan, 83). 

31.5. Hav hav hav atar 

Çahmah daşı kav atar 

Seksen sekiz değirmen 

Doksan dokuz nav atar 

(Kr. Kerkük, 59). 

a. Hav hav hav atar 

Çakhmağ daşı kav atar 

Seksen sekkiz degirman 

Doksan dokkuz nav atar 

(Kr. Saatçi, 59). 
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ç. Zamanla İlgili Bilmeceler 

haftanın günleri (heftenin günleri) 

32.1. Heşede ay heşede 

Bir guş tutdum meşede 

Atanın yeddi oğlu 

Hamısı bir peşede 

(A. S-A-Ş, 40). 

kış 

33.1. Karşıdan gelir hey gibi 

Çadırını kurar bey gibi 

Atmacası doğan gibi 

Kendi acı soğan gibi 

(B. Hafız, 80). 

mevsimler (ilin fesilleri, fesiller) 

34.1. Ayva erik zerdali 

Üzüm dalı şeftali 

Nara bak turunca bak 

Elma eğmiş dalını 

(Ç-Ö, 67). 

34.2. Üçü üçler çağıdır 

Üçü cennet bağıdır 

Üçü derer devşirir 

Üçü vurur dağıtır 

(Ç-Ö, 67). 

a. Üçü üçler dağıtır 

Üçü cennet bağıdır 

Üçü derer döğüşür 

Üçü uçan dağıdır 

(Ç-Ö, 67). 

b. Üçü bize yağıdı 

Üçü cennet bağıdı 

Üçü yığıb getiri 

Üçü vurub dağıdı 

(A. S-A-Ş, 48). 

c. Üçü bize yağıdı 

Üçü cennet bağıdı 

Üçü yığıb getirer 

Üçü vurub dağıdı 

(A. A-T, 177). 

 

Pazar 

35.1. Günlerin padişahı 

Haftaların bir şahı 

Uzatır bacakları 

Dinletir ayakları 

(Ç-Ö, 68). 

yıl (il) 

36.1. Deyirmana den doldu 

Zülf üzüne bend oldu 

Düz üç yüz altmış tahta 

Bir mismara bend oldu 

(A. S-A-Ş, 35). 

yılbaşı 

37.1. Kat kat oldum katmerlendim 

Eski yılı şeker ettim 

Ocak ayında yeniledim 

O gece ben çok eğlendim 

(Ç-Ö, 66). 
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zaman 

38.1. Ayaksız kolsuz 

Olmayız onsuz 

Hızlı hızlı gider 

Her gün birer birer 

(B. Yançev, 79). 

 

2. Bitkiler ve Bitki  Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Ağaçlarla İlgili Bilmeceler 

 

ağaç 

39.1. Ben giyindim soyundum 

Soyundum giyindim 

Doğurursam el alır 

Giydiğimi yel alır 

(Ç-Ö, 85). 

39.2. Ne yorulur bezenirsin 

Elbisene gizlenirsin 

Kış gelince korkup da 

Tiril tiril tirersin 

(Ç-Ö, 85). 

39.3. Papa yakuflar 

Onu yer kuşlar 

Dibinden su içer 

Başından yumurtlar 

(Sakaoğlu [Kunos], 93). 

39.4. Uzun uzun uzanır 

Yeşillere bezenir 

Kırmızı don giyerek 

Arşa kadar uzanır 

(Ç-Ö, 85). 

a. Uzun uzun uzanar 

Al yaşıla boyanar 

Gırmızıdan don geyer 

Erş üzüne uzanar 

(A. S-A-Ş, 53). 

b. Uzun uzanır 

Yeşil bezenir 

Kırmızı don giyer 

Arşa uzanır 

(Sılacı, 5). 

c. Uzun uzun uzanır 

Yeşil bezenir 

Beyaz don giyer 

Arşa uzanır 

(B-T, 110). 

39.5. Yazın giyinir 

Kışın soyunur 

Meyvesini el alır 

Yaprağını yel alır 

(Blk. Đ-R, 74). 
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a. Yazın geyinir 

Gışın soyunur 

Meyvesini el alır 

Yarpağını yel alır 

(Akalın, 108). 

b. Yazda kiyinir 

Kışta soyınır 

Cemişim el alır 

Yapragım cel alır 

(Km. Mahmut-Mahmut, 195). 

c. Yaz gelende soyunu 

Kış gelende soyunu 

Barını eller alı 

Yarpağını yil alı 

(Kr. Kerkük, 61-62). 

ç. Yaz gelende soyunu 

Kış gelende soyunu 

Barı el alı 

Yarpağını yel alı 

(Kr. Saatçi, 94). 

d. Yağış yağanda 

Çimer yuyunar 

Yazda geyiner 

Gışda soyunar 

(A. S-A-Ş, 53). 

 

ceviz ağacı (koz ağacı) 

40.1. Fildirini fizini 

Anasının kızını 

Çekicini patini 

Mamigini hapini 

(B-T, 193). 

a. İnili pinili 

Koz içi indilli 

Çekicini pantilli 

Mamişili kokili 

(B-T, 193). 

40.2. Karşıda kartal oturur 

Kanadını tartar oturur 

Her kanadın üstünde 

Yüz yumurta götürür 

(Ç-Ö, 108). 

40.3. Yel eser savur savur  

Babası Kirkor gâvur 

Annesi has Ermeni 

Kızına can vermeli 

(B-T, 192). 

 

çam (çam ağacı) 

41.1. Bindir iğnesi bindir 

İğnesi bilen bilesi 

Bu meseli bilmeyen 

Otuz iki köy veresi 

(Elçin, 15). 

a. Bindir iğnesi bindir 

İğnesi bilen bilir 

Bu meseli bilmeyen 

Otuz iki köy verir 

(Ç-Ö, 86). 

41.2. Yaprağı iğne gibi 

Dalları çatı gibi 

Kış gelse de kedersiz 

Dağlar olamaz sensiz 

(Ç-Ö, 86). 
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çınar ağacı hurma ağacı 

42.1. Derya gırağı buzdu 

Sana gör neçe yüzdü 

Oğlu bazara gedir 

Anası evde gızdı 

(A. Ahundov, 167). 

43.1. Lalam diyer düz durdum 

Egri yattım düz durdum 

Yüz il er kucağında 

Gelin yattım kız durdum 

(Kr. Saatçi, 83). 

43.2. Uzun uzun obalar 

Ağ sakallı babalar 

Aşağıdan su içer 

Yuharıdan balalar 

(Kr. Kerkük, 34-35). 

a. Uzun uzun obalar 

Ağ sakalli babalar 

Aşağıdan su içer 

Yukharıdan balalar 

(Kr. Saatçi, 92). 

ılgın ağacı 

44.1. Met met metledim 

On ikiye katladım 

On ikinin kazığı 

Yerde çürür büzüğü 

(Ceren, 20). 

ip ağacı 

45.1. Metel metel meliki 

Oğlu uşağı on iki 

On ikinin kazığı 

Yerde çürüsün büzüğü 

(Ç-Ö, 86). 

kavak 

46.1. Uzun uzun uzanır 

Yeşil bezenir 

Beyaz don giyer 

Arşa uzanır 

(B-T, 110). 

meyve ağacı 

47.1. Obalar 

Ağ sakallı babalar 

Aşağıdan su içer 

Yukharıdan balalar 

(Kr. Saatçi, 87). 

palamut 

48.1. Lülesi lülesi 

Tanrı lülesi 

Bunu bilmeyen  

Kıvrılıp ölesi 

(Ç-Ö, 109). 

söğüt ağacı (söyüd ağacı) 

49.1. Eyri üyrü boy atar 

Eyagı yere batar 

Sahlım sahlım salanlar 

Altında sarvan yatar 

(A. S-A-Ş, 53). 
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su ağacı 

50.1. Ben evveli neydim 

Dallı budaklı beydim 

Felik beni şaşırttı 

İki demir arasına düşürdü 

(B. Yançev, 128). 

 

b. Sebzelerle İlgili Bilmeceler 

bakla 

51.1. Eştim eştim kum çıktı 

Kumdan minare çıktı 

Bıldırki küçük oğlan 

Bu yıl çınara çıktı 

(Ç-Ö, 122). 

bamya 

52.1. Çivi gibi başı var 

Bir güzelce aşı var 

Amasya vatanıdır 

Kurusu var yaşı var 

(B-T, 158). 

a. Çivi gibi başı var 

Bir güzelce aşı var 

Amasya vatanıdır 

Kurusu var yaşı var 

(Ks. Ç-Ö, 122). 

b. Çivi gibi başı var 

Bir güzelce aşı var 

Hatay vatanıdır 

Kurusu var yaşı var 

(B-T, 158). 

biber (acı biber, dolma, istiot, paprika) 

53.1. Aldır abası 

Yeşildir küpesi 

Bunu bilmeyen 

Eşek sıpası 

(Sılacı, 24; Ç-Ö, 115; B-T, 170). 

a. Aldır abası 

Yeşildir kabası 

Bunu tanımayan 

Eşek sıpası 

(Göktaş, 8). 

b. Gırmızı abası 

Yeşil küpesi 

Bunu bilmeyen 

Eşşek sıpası 

(Göktaş, 8). 

53.2. Ektim nohut 

Bitti söğüt 

Yeleği armut 

Kendisi dut 

(Blk. Đ-R, 104). 
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53.3. Fes kokulu 

Festan kokulu 

Çin boğar 

Şeytan kulu 

(Ç-Ö, 115). 

53.4. Güller gibi kırmızı 

Yemeklerin şen kızı 

Boy gösterir turfanda 

Kanıma verir hızı 

(Ş-A, 15). 

53.5. İlim ilim düymesi 

İlim hatın düymesi 

Herkes onu tapmasa 

On beş tümen cermesi 

(A. S-A-Ş, 57). 

53.6. Nardan aldır alası 

Yüreğimi yaktı yarası 

Yarım dilim ekmektir 

Yalnız bunun çaresi 

(Ç-Ö, 115). 

53.7. Nedir aslı sorutmanın 

Sorutup da kırıtmanın 

Senin gibi sürütmenin 

Yüz ellisi bir paraya 

(Tezel B, 46; Ç-Ö, 115). 

53.8. Pıt pıtan ağacı 

Çitte biten ağacı 

Kırmızı leylek 

Kılabudan ağacı 

(B-T, 170). 

a. Çıt çıtan ağacı 

Pıt pıtan ağacı 

Kırmızı leylek 

Çıtan ağacı 

(Taştan, 14). 

b. Çıt çıtan ağacı 

Pıt pıtan ağacı 

Gırmızı leylek 

Palaputan ağacı 

(Çelik, 278). 

c. Çit çiten ağacı 

Çitte biten ağacı 

Kırmızı leylek 

Gül biten ağacı 

(Ç-Ö, 115). 

ç. Çat çat agaci 

Pat pat agaci 

Kırımzilarle 

Klabodan agaci 

(Ksv. Hafız, 24). 

53.9. Uzun boylu yeşildir 

Yuvarlaktır kendisi 

İçi pirinç dolunca 

Dünyada yoktur eşi 

(Ç-Ö, 116; Ş-A, 15). 

53.10. Uzundur 

Kılsızdır 

Huysuzdur 

Tüysüzdür 

(Taştan, 14). 
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a. Uzundur 

Kılsızdır 

Huysuzdur 

Soysuzdur 

(Tezel B, 46). 

 

domates 

54.1. Aldır abası 

Yeşildir kebesi 

Bunu bilmeyen 

Eşek sıpası 

(Elçin, 15; Ç-Ö, 114). 

a. Aldır abası 

Yeşildir kebesi 

Bunu bilmiyen 

Eşşek sıpası 

(Sılacı, 47). 

54.2. Gelin uyandı 

Cama dayandı 

Cam kırıldı 

Kana boyandı 

(Ç-Ö, 114). 

54.3. Güller gibi kırmızı 

Yemeklerin şen kızı 

Boy gösterir turfanda 

Kana verir hep hızı 

(Ç-Ö, 114). 

 

fasulye (fasulya, lobya, taze fasulye) 

55.1. Alaca yılan 

Çalıya dolan 

Vallah da yalan 

Billâh da yalan 

(Tan, 51). 

a. Alaca yılan 

Ağaca dolan 

Vallah da yalan 

Billâh da yalan 

(Elçin, 16). 

b. Bahçede yılan 

Çalıya dolan 

Vallaha da yalan 

Billâha da yalan 

(Ç-Ö, 121). 

c. Bahçede yılan 

Çalıya dolan 

Vallahi de yalan 

Billâhi de yalan 

(B. Yançev, 83). 

55.2. Altı yaşıl lalalar 

Üstü yaşıl lalalar 

İlden ile ekiler 

Cütce cütce balalar 

(A. S-A-Ş, 71). 

55.3. Azara mazara 

Ölüyü koyarlar mezara 

Altı aylıkken anası 

Oğlu gider pazara 

(Ç-Ö, 121). 

a. Azara mazara 

Ölüyü korlar mezara 

Altı aylık anası 

Oğlu gider pazara 

(Sılacı, 54; Blk. Đ-R, 106). 
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55.4. Benim bir şeyim var 

Yukarı gider 

Sakalını öper 

Geriye atlar 

(Ç-Ö, 122). 

55.5. Hop hopi çiçek 

Top topi çiçek 

Cennetden çıhdı 

Bir bozi çiçek 

(Akalın, 87). 

55.6. Min min minare 

Yeşil kenare 

Allah’ın kudreti 

Bu senenin nimeti 

(Çetin, 100). 

55.7. Oğlan oğlan 

Boynuma dolan 

Oğlanı yola 

Tencereye koya 

(B. Yançev, 91). 

kabak (asma kabağı, boranı [bir çeşit kabak], gabak, su kabağı, susak) 

56.1. Ah ümitler ümitler 

Gökteki bulutlar 

Tırnağından emer 

Tepesinden yumurtlar 

(B. Hafız, 82). 

56.2. Anası yayvan kadın 

Babası bülbül hoca 

Kızı pek güzel 

Oğlu sepette gezer 

(Ks. Ç-Ö, 117). 

a. Anası yayvan kadın 

Babası bülbül hoca 

Gızı pek güzel 

Oğlu sepedde gezer 

(Ks. Sakaoğlu, 136). 

56.3. Bir guşum alaca 

Getdi kondu ağaca 

Özüne bir ev tikdi 

Ne gapı goydu na baca 

(A. S-A-Ş, 54). 

56.4. Bir öküzüm var git getir 

Kes etini ye otur 

Ser derisini kurusun 

Yaz gelince yürüsün 

(Blk. Đ-R, 76). 

56.5. Biri biri bir indi 

Bir ağza dürendi 

Allah onu var etti 

Boğazını dar etti 

(Sakaoğlu [Kunos], 94). 

56.6. Hay mezere mezere 

Mefte girer mezere 

Anası gırh içinde 

Oğlu gider bazara 

(Akalın, 85).  

56.7. Hey midinni midinni 

Dala çıkar didini 

Allah onu var eylemiş 

Boğazını dar eylemiş 

(Taştan, 72). 
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a. Vidini vidini 

Ağaca çıkar didini didini 

Allah onu var eylemiş 

Kıçını dar eylemiş 

(B-T, 362). 

56.8. Sarı entarili selvi boylu 

Bir bebek gördüm 

Bozuk değildir 

Asma değildir çardaklanır 

(Ç-Ö, 118). 

56.9. Sarıdı setlan kimi 

Aladı getran kimi 

Boynu uzun gaz kimi 

Yumrucadır goz kimi 

(A. S-A-Ş, 58). 

56.10. Zem zem çiçek 

Zem doğru çiçek 

Arşın eğri 

Sen doğru çiçek 

(Tezel B, 70). 

lâhana (kapısta, kelem, lâna) 

57.1. Al sakalli 

Beyas dalli 

Yerde yatır 

Yeşıl şali 

(Ksv. Hafız, 24). 

57.2. Apbacık mantar 

Kabarıp kalkar 

Ustası gelir 

Bıyığını kırkar 

(Ç-Ö, 124). 

a. Mavi mavi mantar 

Kabarıp kalkar 

Ustası gelir 

Boynunu kırkar 

(Blk. Đ-R, 92; B-T, 455). 

b. Yeşil yeşil mantar 

Kabarır üstü kalkar 

Ustası gelince de 

Dibinde kırar atar 

(Ç-Ö, 126). 

57.3. Benim bir dedem var 

Dedemin bir kürkü var 

Kürkünün kırk cebi var 

Kırk cebinin de kırk bıçağı var 

(Ç-Ö, 124). 

a. Benim bir dedem var 

Dedemin bir kürkü var 

Kürkünün gırh cebi var 

Gırh cebinin de gırh biçağı var 

(Akalın, 41). 

57.4. Bir kızım var bez gibi 

Kıçı çuvaldız gibi 

Kırk kat esvap içinde 

Gene içi buz gibi 

(Hamamizade, 46; Tezel B, 47; Ç-

Ö, 124). 

a. Bir kızım var biz gibi 

Kıçı çuvaldız gibi 

Kırk kat esvap içinde 

Gene sırtı buz gibi 

(G-O, 70). 
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b. Bir kızım var biz gibi 

Dizi çuvaldız gibi 

Kırk kat elbise giyer 

Gene içi buz gibi 

(Ç-Ö, 124). 

c. Benim dedem var 

Gırh kürkü var 

Gene de üşür 

Gene de üşür 

(Akalın, 46). 

57.5. Bir sandığım var menendi 

Ne gılıfı var ne bendi 

Ele açılır ele yumulur 

Heç kes bilmez o fendi 

(A. S-A-Ş,  55). 

57.6. Çulum çukurda mısın 

Akça yumurta mısın 

Eller yaylaya göçmüş 

Sen daha burda mısın 

(Ç-Ö, 125). 

a. Çam çam çukurda mısın 

Ak pak yumurta mısın 

Eller düğün bayram eder 

Sen daha burda mısın 

(Ç-Ö, 125). 

57.7. Et eti met meti 

Bu da Allah’ın hikmeti 

Ekmek yemez su içer 

Bu toprağın hangi eti 

(Ç-Ö, 125). 

57.8. Gewdesi bar başı bar 

Bir ayak üsti tutar 

Kat kat da kölegi bar 

Alayın da kiyip turar 

(Km. M-M, 436). 

 

57.9. Gutu gutu içinde 

Gutunun lap içinde 

Gözel bir el yaylıgı 

(Nenenin el yaylıgı) 

O da gutu içinde 

(A. S-A-Ş, 56). 

57.10. Işım ışım ışıldar 

İlan kimi hısıldar 

İlan deyil yarpagdı 

Yattığı yer torpagdı 

(A. S-A-Ş, 57). 

a. Işıl ışıl ışıldar 

Getme yanına gışıldar 

Yılan değil yarpahdır 

Yatdığı yer torpahdır 

(Akalın, 87). 

b. Hış hış hışılar 

Yılan gibi fışılar 

Yattığı yer toprak 

Kendisi yaprak 

(Ç-Ö, 125). 

57.11. Kat kat börek 

Kat kat çörek 

Ne vallahi börek 

Ne billâhi çörek 

(Ç-Ö, 125). 
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57.12. Kat kat katılı 

Çat çat çatılı 

Birbirine yatılı 

Bir direğe batılı 

(Ceren, 32). 

57.13. Kat kat olur açılır 

Bostanlarda biçilir 

Ekşisi hoştur ama 

Tuzlusundan kaçılır 

(Ç-Ö, 126). 

57.14. Kat katı ekmek 

Kat beyaz ekmek 

Ya bunu bileceksin 

Ya çatlayıp öleceksin 

(Ç-Ö, 126).  

a. Kat kat ekmek 

Katı beyaz ekmek 

Ya buni bileceksen 

Ya çatlayıp öleceksen 

(Göktaş, 44). 

b. Kat kat döşek 

Bilmiyen eşek 

Ya bileceksin 

Ya öleceksin 

(Hamamizade, 46). 

c. Kat katıdır kat katı 

Budur Allah’ın hikmeti  

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Taştan, 53). 

mantar (dombalan [yer mantarı], göbelek, çifi) 

58.1. A geden kişi 

A gelen kişi 

Papağı yeke 

Ayağı teke 

(A. S-A-Ş, 70). 

58.2. Ay kişi kişi 

Eline verdim eğişi 

Kasaptan git et getir 

Ne erkek olsun ne dişi 

(Ç-Ö, 122). 

a. Ay gişi 

Sene dedim bu işi 

Çarşıdan get et getir 

Ne erkek olsun ne dişi 

(Akalın, 38). 

b. O tayda duran kişi 

Elinde Gur’an kişi 

Atama de et alsın 

Ne erkek ne de dişi 

(A. S-A-Ş, 77). 

58.3. Bir bölük atlar 

Meşede otlar 

Gün deyen kimi 

Sağrısı çatlar 

(A. S-A-Ş, 72). 

58.4. Bu derede öten nedir 

Yüğrülüp biten nedir 

Lale sana derim 

Tohumsuz biten nedir 

(Tezel B, 48; Ç-Ö, 122). 
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58.5. Çakırda mısın çukurda mısın 

Sen bir akça yumurta mısın 

Âlem bayrama gitmiş 

Hâlen sen burda mısın 

(Ç-Ö, 123). 

a. Çakırda mısın çukurda mısın 

Sen bir akçe yumurta mısın 

Âlem bayrama gitmiş 

Sen hâlâ burda mısın 

(Taştan, 54). 

b. Çakırda mısın çukurda mısın 

Ak pak yumurta mısın 

Şapkalı kızı pinti 

Sen daha burda mısın 

(Ç-Ö, 123). 

58.6. Dalı dalını eğmiş 

Dalı boynunu eğmiş 

Acaba bu dünyada  

Yapraksız yemiş neymiş 

(Ç-Ö, 123). 

a. Dalı dalını eğmiş 

Dalı boynunu eğmiş 

Nedir acep dünyada  

Yapayalnız kalmış yemiş 

(Ç-Ö, 122). 

b. Dalı dalını eğmiş 

Dalı boynunu eğmiş 

Nedir dünyada 

Yapraksız yemiş 

(Tezel A, 24). 

c. Bali gümüş dalı var 

Dalı boynunu eğmiş 

Dünyada acep nedir 

Yapraksız olan yemiş 

(Ç-Ö, 122). 

ç. Bali gümüş dali var 

Dali boynunu eğmiş 

Dünyada nedir 

Yapraksız yemiş 

(Sılacı, 102). 

d. Zülfün ucu gümüşdür 

Sal boynuna ilişdir 

Yemişlerde yarpagsız 

Tap gör neçe yemişdir 

(A. A-T, 167). 

58.7. Eniş enişe değer 

Lâle gümüşe değer 

Ne dal verir ne budah 

Yılda bir dişe değer 

(Akalın, 69; Ç-Ö, 123). 

58.8. Gessab başı yüzbaşı 

Sennen bir at isterem 

Ne erkek olsun ne dişi 

Ne yazı görsün ne gışı 

(A. S-A-Ş, 75). 

a. Salam ay gessab başı 

Meni gönderib yüzbaşı 

İki girvenke et isterem 

Ne yazı olsun ne gışı 

(A. A-T, 165). 
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58.9. Güzel benden nar ister 

Narım yoktu nar ister 

Ekilmemiş bostandan 

Tohumsuz hıyar ister 

(Kr. Ç-Ö, 123). 

a. Güzel mennen  nar ister 

Narım yohtu nar ister 

Ekilmemiş bostannan 

Tohumsuz hıyar ister 

(Kr. Kerkük, 42-43). 

b. Güzel mennen  nar ister 

Narım yohtı nar ister 

Ekilmemiş bostannan 

Tohımsız hıyar ister 

(Kr. Ketene, 130). 

c. Güzel mennen  nar ister 

Narım yokhtu nar ister 

Ekilmemiş bostannan 

Tohumsuz khıyar ister 

(Kr. Saatçi, 74). 

ç. Lalam mennen  nar ister 

Narım yokhtu bar ister 

Ekilmemiş bostannan 

Tohumsuz khıyar ister 

(Kr. Saatçi, 84). 

58.10. Hastedi nestedi 

Zincirli kafestedi 

Bari var kölgesi yoh 

Bunu tapan ustadı 

(Kr. Kerkük, 58). 

a. Hestedi nestedi 

Zincirli kafestedi 

Barı var kölgesi yokh 

Bunu tapan ustadı 

(Kr. Saatçi, 77). 

58.11. Hencerimin ucu şişdi 

Çek gıçıma batmış idi 

O nece şeydir gül açmaz 

Bar veremez özü bardı 

(A. S-A-Ş, 76). 

58.12. İğne başı gümüştür 

Al yahana iliştir 

Benim sana verdiğim 

Bir yapraksız yemiştir 

(B-T, 474). 

a. Sunam teli gümüşdür 

Al yahana ilişdir 

Benim sene dediğim 

Bir yarpahsız yemişdir 

(Akalın, 102). 

b. Çitin ucu gümüştür 

Al yahana iliştir 

Benim senden istediğim 

Bir yapraksız yemiştir 

(B-T, 474). 

c. Altın sapı gümüşten 

Tak boynuna iliştir 

Benim sana söylediğim 

Bir yapraksız yemiştir 

(Ç-Ö, 122). 
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58.13. Karşıdan gelir derviş 

Hele gözüme iliş 

Sebzelerin içinde 

O bir yapraksız imiş 

(Hamamizade, 48; Tezel B, 47; Ç-

Ö, 123). 

58.14. Men aşıg ikisine 

İki dal iki sine 

Bir ağaçda beş alma 

Gün düşüb ikisine 

(A. A-T, 165). 

58.15. Tarlada biten sen misin 

Yumruğum kadar sen misin 

Lâle sümbül açanda 

Yapraksız biten sen misin 

(Ç-Ö, 123). 

a. Tarlada biten sen misen 

Yumruğum geden sen misen 

Lele sümbül açanda 

Yapraksız biten sen misen 

(Göktaş, 46). 

58.16. Üstü çadır 

Altı kazık 

Bunu bilemezsen 

Sana ne yazık 

(B. Yançev, 87). 

 

marul 

59.1. Yeşildir filiz gibi 

Yenir içi ceviz gibi 

Duvagını çekersin 

Gelinlik bir kız gibi 

(B-T, 475). 

a. Yeşildir filiz gibi 

Yenir içi ceviz gibi 

Duvağını çekersin 

Gelinlik bir kız gibi 

(Blk. Đ-R, 96). 

b. Yeşildir filiz gibi 

Yenir içi ceviz gibi 

Kabuğunu soyarsın 

Gelinlik bir kız gibi 

(B-T, 475). 

pancar 

60.1. Hediyem hekti 

Çamura çöktü 

Kulağından tuttum 

Kuyruğu koptu 

(Ç-Ö, 128). 

60.2. Şenliklerde kara bacak 

Toplarlar kucak kucak 

Ben olmazsam acep 

Fakirler ne olacak 

(Ç-Ö, 128). 

patates (kartof) 

61.1. Lalalar ay lalalar 

Laladan piyalalar 

Gol budağı çiçekler 

Köklerinden balalar 

(A. S-A-Ş, 57). 

patlıcan (baldırcan) 

62.1. Ağzı aşağı 

Teke t…ı 

Bunu bilmeyen 

Gâvur eşeği 

(Ç-Ö, 116). 
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62.2. Alçaktır duvarları 

Kadifedir fistanları 

Kendisi imam değil 

Yemeğiyle bayıltır 

(Ç-Ö, 116). 

62.3. Aldır abası 

Mordur gübesi 

Bunu bilmeyen 

Eşek sıpası 

(Taştan, 13). 

a. Aldır abası 

Yeşildir küpesi 

Bunu bilmiyen 

Eşek sıpası 

(Caferoğlu A, 134). 

62.4. Uzun ilicim 

Kısa filicim 

Şemsiye pörküm 

Zıngırdaklı kürküm 

(Ç-Ö, 116). 

pırasa 

63.1. Bilim bilim yelpaze 

Anneminki taptaze 

Babamınkini sorarsan 

Tam bir buçuk endaze 

(Ç-Ö, 126). 

63.2. Karşıdan baktım hisar 

Yanına vardım bâd-i ser 

Uzun uzun ayakları 

Yere batmış tırnakları 

(Ç-Ö, 126). 

a. Garşıdan bahdım hisar 

Yanına vardım badisar 

Uzun uzun ayahları 

Yere batmış cırnahları 

(Akalın, 76). 

 

salatalık (hıyar) 

64.1. Ağzı var haha 

Karnı var maha 

Zartala zırto 

Zartıla zırto 

(Ç-Ö, 114). 

64.2. Arşındır boyu 

Yeşildir soyı 

Aktır kanı 

Suwdır canı 

(Km. Önal, 94). 

64.3. Ay aşşağıdan doğdu 

Uşahlar birbirini boğdu 

Anası üç yaşında 

Gızı bir oğlan doğdu 

(Göktaş, 55). 

64.4. Bu yol enzare gider 

Meyit mezere gider 

Anasi alti ayloh 

Özi bazare gider 

(Karslı). 

64.5. Çohlu tağ atar 

Torpagda yatar 

Goyma yetişsin 

Kal kal der apar 

(A. S-A-Ş, 56).  
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64.6. Ezel ezelden gelir 

Kökü mezardan gelir 

Babası mezarda iken 

Oğlu pazardan gelir 

(Ç-Ö, 114). 

a. Çubuğum hezene geldi 

Ölüsü mezara geldi 

Anasının kırkı çıkmadan 

Dölü pazara geldi 

(Ç-Ö, 114). 

64.7. Karşıdan baktım ışılar 

Yanına vardım fışılar 

Yılan değil yapraktır 

Yattığı yer topraktır 

(Taştan, 68). 

64.8. Leyende a leyende 

Gül boynunu eyendi 

Yeyiler kal vahtında 

Yemek olmaz deyende 

(A. S-A-Ş, 58). 

64.9. Sular harhara gider 

İner mezara gider 

Anası kırk içinde 

Oğlu pazara gider 

(Ç-Ö, 114). 

a. Sular harhara gider 

Meyit mezara gider 

Anası topraktadır 

Oğlu pazara gider 

(Ç-Ö, 114). 

b. Sular harharı gider 

Toprağı sızar gider 

Anası toprak içinde 

Oğlu pazara gider 

(Ç-Ö, 114). 

c. Sular haz hare gider 

Meyit mezara gider 

Atası topraktadır 

Oğlu pazara gider 

(Hamamizade, 61). 

ç. Hazara gider 

Hazar bazara gider 

Babası bir yaşında 

Oğlan bazara gider 

(Kr. Saatçi, 76). 

d. Ah hazara hazara 

Su çevirdim mezara 

Anası üç günnügken 

Ovlu giddi bazara  

(Ks. Gökçeoğlu, 182). 

e. Ah lazara lazara 

Su serbdim mezara 

Anası kırklanmadan 

Oğlu çıgdı bazara  

(Ks. Sakaoğlu, 135). 

64.10. Uzundur minare gibi 

Yeşildir çınar gibi 

Tanrı’nın hikmetidir 

Kulun zahmeti gibi 

(Ç-Ö, 114). 
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a. Uzundur minare gibi 

Yeşildir çınar gibi 

Tanrı’nın hikmetidir 

Kulun zahmeti 

(Tezel B, 40). 

 

soğan 

65.1. Aldır abası 

Mordur çuhası 

Bunu bilmeyen 

Eşek sıpası 

(Ç-Ö, 118). 

65.2. Aldır ama ariftir 

Her yemekte zariftir 

Acı sözlüdür 

Burnu kıllı heriftir 

(Elçin, 24). 

65.3. Alı renktir alı renk 

Ne Urumdur ne Frenk 

Acı dilli acı sözlü 

Bin bıyıklı bir Frenk 

(B-T, 579). 

a. Alı renk moru renk 

Şeftalisi sarı renk 

Acı dilli burnu kıllı 

Moru renk de moru renk 

(Ç-Ö, 118). 

b. Alı renk moru renk 

Şeftalisi sarı renk 

Acı dilli burnu gıllı 

Moru renk de moru renk 

(Akalın, 30). 

c. Al  renktir al renk 

Ne Rumdur ne Frenk 

Acı dilli acı sözlü 

Bir bıyıklı çok benek 

(Ç-Ö, 118). 

ç. Ağleliksin şaleliksin 

Gülgülümsün gül eleksin 

Acı dilli acı sözlü 

Burnu kıllı bir herifsin 

(B-T, 580). 

65.4. Âşıh der gassap ağlar 

Al geymiş gassap ağlar 

Ölen davar ağlamaz 

Öldüren gassap ağlar 

(Akalın, 35). 

a. Âşık der kassap ağlar 

Al giymiş kassap ağlar 

Ölen davar ağlamaz 

Öldüren kassap ağlar 

(Blk. Đ-R, 126). 

b. Âşık der kasap ağlar 

Ak giyinmiş kasap ağalar 

Ölen davar ağlamaz 

Öldüren kasap ağlar 

(Ç-Ö, 119). 

c. Ezizim gessab ağlar 

Sarı don gessab ağlar 

Ölen goyun ağlamaz 

Öldüren gessab ağlar 

(A. S-A-Ş, 56). 
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ç.  Karşıda kasap ağlar 

Al geymiş hasa bağlar 

Kesilen ağlamaz da 

Kesen kasabı ağlar 

(Göktaş, 58). 

d. Kıvrım kıvrım dağlar 

Üstüne al bağlar 

Kesilen ağlamaz da 

Kesen ağlar 

(Taştan, 71). 

65.5. Cer astında ciyren at 

Terisi bar yedi kat 

Soyarsın da torarsın 

Toraganda cılarsın 

(Km. M-M, 192; Önal, 94). 

65.6. İnce uzun adalar 

Ak sakallı babalar 

Baş aşağı ayaklar 

Baş yukarı çabalar 

(Tezel B, 50; Ç-Ö, 119). 

65.7. Kat kat dağlar 

Dağların ardı bağlar 

Bunu kesen kasabın 

Gözleri durmaz ağlar 

(Ç-Ö, 119). 

65.8. Kat katı içinde 

Kutu kutu içinde 

Ağabeyimin beyaz sarığı 

Kırmızı kutu içinde 

(B-T, 578). 

65.9. Kat kattır pide değil 

Kuyruğu var fare değil 

Sakalı var keçi değil 

Saçı var adam değil 

(Ç-Ö, 119). 

a. Kat kattır 

Yufka (lâna) dil 

Kuyrugi var 

Siçan dil 

(Ksv. Hafız, 24). 

b. Kat kattır 

Lâhana değil 

Kırmızidir 

Elma değil 

(M. Hafız, 33). 

c. Kat kattır 

Lâna dil 

Kırımzidır 

Alma dil 

(Ksv. Hafız, 24). 

ç. Kat kat katmer değil 

Pembedir elma değil 

Yenmir yenmesine 

Fakat tatlı değil 

(B. Hafız, 86). 

d. Pide gibi kat kat 

Pide desem hiç değil 

Elma gibi kızarır 

Elma desem hiç değil 

(Tezel B, 50; Ç-Ö, 120). 
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e. Al elma desem değil 

Kat kat kıvırma değil 

Acı dilli başı kıllı 

Bir herif desem değil 

(Ç-Ö, 118). 

65.10. Lolo kırman 

Başı sırman 

Ne gâvurdur 

Ne Müslüman 

(Göktaş, 58). 

65.11. Min min minare 

Cin cin cinare 

Ortası delik 

Biz onu yerik 

(Ç-Ö, 120). 

65.12. Onun bedeni aktır 

Yeşil çıkmak nedendir 

Yeşil dururken dibinde 

Püskül çıkmak nedendir 

(Ç-Ö, 118). 

65.13. Sevimlidir sarıdır 

Yemeklerin canıdır 

Şekli fıçıya benzer 

Bayılanı ayıltır 

(Ş-A, 15). 

65.14. Yusyuvarlah 

Tostoparlah 

Dışında bir kömleği 

Derisi abbah 

(Akalın, 110). 

65.15. Zar gibidir gömleği 

Şenlendirir çömleği 

Kışın elliye alma 

Yazın uzat çeyreği 

(Ç-Ö, 120). 

 

 

turp (kara turp, kırmızı turp) 

66.1. Başı yeşil emir değil 

Üstü kara kömür değil 

İçi beyaz peynir değil 

Kuyruğu var fare değil 

(Sılacı, 133; Elçin, 25; Ç-Ö, 127; Ş-

A, 14; Blk. Đ-R, 118). 

a. Başı yeşil emir döl 

Üsdü gara kömür döl 

İçi beyaz peynir döl 

Guyru uzun fare döl 

(Göktaş, 64). 

b. Başı yeşil emir değil 

Sırtı gara kömür değil 

İçi beyaz peynir değil 

Guyruğu var sıçan değil 

(Göktaş, 64). 

c. Başı yeşil emir değil 

İçi beyaz peynir değil 

Üstü kara kömür değil 

Kuyruğu var fare değil 

(B. Hafız, 86). 

ç. Başı yeşil ördek değil 

Kuyruğu var fare değil 

İçi beyaz peynir değil 

Dışı siyah kömür değil 

(B-T, 621). 
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d. İçi beyaz peynir değil 

Üstü (yüzü) kara kömür (Arap) değil 

Başı yeşil emir değil 

Kuyruğu var fare değil 

(Tezel B, 50). 

e. İçi beyaz peynir dil 

Dışı kara kömür dil 

Başı yeşil emir dil 

Kuyruğu var fare dil 

(M. Hafız, 32). 

f. Üsdü gara torpah değil 

İçi beyaz peynir değil 

Başı yeşil ördek değil 

Yiyilir ama yemiş değil 

(Akalın, 107). 

g. Sırtı kara 

Kömür değil 

İçi katı 

Demir değil 

(Tezel B, 50). 

66.2. Yusyuvarlak  kapkara 

Yıkanınca ağara 

Sanki sıçan kuyruğu 

Padişahlar buyruğu 

(Hamamizade, 69; Tezel B, 50; Ç-

Ö, 127). 

a. Karadır kara 

Kestikçe ağara 

Üstü sıçan kuyruğu 

Padişahtır buyruğu 

(Ç-Ö, 127). 

b. Etrafı gara 

Kesersen ağara 

Gendi sıçan guyruğu 

Bunu bilmeyen padişahın buyruğu 

(Akalın, 51). 

c. Bir gutum var gapgara 

Tarlada yatar avara 

Guyruğu var misl-i sıçan guyruğu 

Bunu yiyen padişahlar buyruğu 

(Akalın, 51). 

 

c. Meyvelerle İlgili Bilmeceler 

ahududu (morug)            armut (armud)

67.1. Hestedi ha hestedi 

Elim kitab üstedi 

Meyvelerden biri var 

Çerdeyi lap üstedi 

(A. Ahundov, 167). 

68.1. Heyva gibi sapsarı 

Ne hayvadı ne darı 

Bir ağacdan dererem 

Lezzetini görerem 

(A. S-A-Ş, 66). 
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68.2. Türlü türlüsü olur 

Hayli sulusu olur 

Aptala ad takarlar 

Uzun  boylusu olur 

(Ç-Ö, 89). 

a. Türlü türlüsü olur 

Haylı sulusu var 

Aptale ad takarlar 

Haylı türlüsü var 

(Ögel, 419). 

68.3. Yazın çiçek 

Kışın çiçek 

Üstünden ille 

Bir yaz geçecek 

(B. Yançev, 80). 

 

ayva (heyva) 

69.1. Ay getir Ayıstan’nan 

Gül getir Gülistan’nan 

Bir şamama tapmışam 

Bir ilin bostanınnan 

(A. S-A-Ş, 61). 

69.2. Sarıdır amma yüzü 

Pek şifalıdır sallanır 

Sonbaharda özü 

Dallarda dizi dizi 

(Blk. Đ-R, 76; B-T, 141). 

69.3. Tab nedir tabeş nedir 

Baharda gümüş nedir 

Ne sendendir ne bendendir 

Cümle âlem içindedir 

(Ks. Sakaoğlu, 126). 

badem (badam) 

70.1. Filorini fizini 

Kilorini kazini 

Çek içini hapini 

Mamak ile tokini 

(Ç-Ö, 105). 

70.2. Her her havası var bunun 

Zerden çuhası var bunun 

Neşderlenib derme deşik 

Gözel safası var bunun 

(A. S-A-Ş, 65). 

70.3. Yeşildir abası 

Sarıdır libâsı 

İçinde iliği var 

Bin tane deliği var 

(Hamamizade, 9; Tezel B, 38; 

Elçin, 13; Ç-Ö, 105). 

a. Yeşildir abası 

Sarıdır libâsı 

Gırh deliğü var 

İçinde iliği var 

(Göktaş, 6). 

 b. Sarıdır abası 

Yeşildir libâsı 

Kırk tane deliği var 

İçinde iliği var 

(Ç-Ö, 105). 

 

böğürtlen (böyürtken, kara dut) 

71.1. Çinidir çini 

Canıdır canı 

El vurmadan 

Çıkar canı 

(Ç-Ö, 98). 
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71.2. Dokunmayın güzele 

On parmağın kan olur 

Tutar isen yavaş tut 

İki elin al olur 

(G-O, 86; Tezel B, 39). 

a. Varma güzel yanına 

İki elin gan olur 

Tutar isen yavaş tut 

İki elin bal olur 

(Taştan, 44). 

b. Varma güzel yanına 

İki elin bal olur 

Tutar isen yavaş tut 

İki elin kan olur 

(Ç-Ö, 99). 

71.3. Gelin uyandı 

Cama dayandı 

Cam kırıldı 

Kana boyandı 

(B-T, 261). 

71.4. Kedi değil 

Urgan değil 

Büyür urgan gibi 

Tırmanır kedi gibi 

(B. Hafız, 82). 

71.5. Mermer olur mer olur 

Bu da Allah’tan olur 

Varma merin yanına 

Üstün başın kan olur 

(Ç-Ö, 98). 

71.6. Nedendi ha nedendi 

Bağrım başı zedendi 

Yarpağında od yanar 

Ağacı göy nedendi 

(A. S-A-Ş, 67). 

71.7. Uzagdan gördüm çalı çeper 

Yahına vardım meni çeher 

Elime alsam ganı damar 

Ağzıma goysam gend şeker 

(A. S-A-Ş, 68). 

a. Uzagda gördüm gara gura 

Yahına getdim hazarpara 

Ağzıma attım gend şeker 

Eteyimden tutub çeker 

(A. A-T, 166). 

b. Burdan baktım çatı çapar 

Yanına vardım beni çeker 

Elime aldım keçi b…u 

Ağzıma attım balınan şeker 

(B-T, 177). 

c. Karşıdan baktım kare kare 

Yanına vardım pare pare 

Elime aldım kan gibi 

Ağzıma attım bal gibi 

(Sılacı, 79; Ç-Ö, 99; B-T, 262). 

ç. Karşıda çalı çeper 

Yanına gittim beni çeker 

Elime aldım ayı b…u 

Ağzıma attım şekerli lokum 

(Ç-Ö, 98). 
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d. Yukarı baktım  kara kara 

Yere düştü pare pare 

Elime aldım kan gibi 

Ağzıma attım bal gibi 

(Sakaoğlu [Kunos], 103). 

e. Yukaruda kara kara 

Yere düştü pare pare 

Elime aldım kan gibi 

Ağzıma attım bal gibi 

(Hamamizde, 36). 

f. Yukarıda kara kara 

Yere düşer para para 

Elime aldım kan gibi 

Ağzıma attım bal gibi 

(G-O, 135). 

g. Yukarıda kara kara 

Yere düşer para para 

Elimde kan gibi 

Ağzıma attım bal gibi 

(Tezel B, 41). 

ğ. Yukarıda kara kara 

Yerde olur pare pare 

Elime aldım kan gibi 

Ağzıma attım bal gibi 

(Ç-Ö, 99). 

71.8. Zerre zerre dal olur 

Yeşil iken al olur 

Varma güzel yanına 

On parmağın kan olur 

(B-T, 263). 

a. Zelle zelle zel olur 

Zelle şeker bal olur 

Tutar isen yavaş tut 

İki elin kan olur 

(B-T, 263). 

b. Zille zille zal olur 

Zille dudak bal olur 

Zillenin yanına varma 

İki elin kan olur 

(Sakaoğlu [Kunos], 103). 

c. Zele zele zal olur 

Zele şeker bal olur 

Varma zele yanına 

Üstün başın kan olur 

(Ç-Ö, 99). 

ç. Zerre zerre tac olur 

Yeşil iken al olur 

Tat verirken damağa 

Parmakların kan olur 

(Ç-Ö, 99). 

d. Zerde zerde zer olur 

Zerdenin şekeri bol olur 

Sokulma onun yanına  

Elin yüzün kan olur 

(B. Hafız, 84). 

e. Helle helle hel olur 

Helle döner bal olur 

Bal yemeğe gidenin 

On parmağı  kan olur 

(Ç-Ö, 98). 
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f. Yeşil iken al olur 

Zerre zerre bal olur 

Tutar isen yavaş tut 

Beş parmağın bal olur 

(Tan, 50). 

g. Yeşil iken al olur 

Zerre bal olur 

Dutacaksan yavaş dut 

İki elin gan olur 

(Ks. Sakaoğlu, 143). 

ceviz (goz, koz) 

72.1. Ak gümüşten bir kale 

Mahpusu herkes bile 

Güneş onu kurtarır 

Evine ulaştırır 

(Ç-Ö, 106). 

72.2. Ara beni bul beni 

Uğraştırdım çok seni 

Düşerim tırak tırak 

Ne tatlı içime bak 

(G-O, 58). 

a. Düşerim ağacımdan 

Tırak tırak tırak tırak 

Çekici al eline 

Ne tatlıdır içime bak 

(Ç-Ö, 107). 

b. Düşerim ağacımdan 

Tırak tırak tırak tırak 

Kır da bir içime bak 

Göreceksin ne de ak 

(Ç-Ö, 107).  

72.3. Attım rafa 

Bi guru gafa 

Yimesi datlı 

Maymun suratlı 

(Kowalski C, 306). 

a. Attım rafa 

Bi kuri kafa 

Yemesi tatli 

Maymun sifatli 

(Ksv. Hafız, 23).  

b. Bir kuru kafa 

Attım rafa 

Şekerden tatlı 

Maymun suratlı 

(Taştan, 19). 

c. Bir guri gafe 

Attım refe 

Yemesi tatli 

Maymun sıfetli 

(Taştan, 19). 

ç. Kuru kafa 

Attım rafa 

Yemesi tatlı 

Maymun suratlı 

(Ç-Ö, 108). 

d. Kuru kafa 

Attım rafa 

Yenilmesi tatlı 

Kendi maymun suratlı 

(Ceren, 8). 
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72.4. Ben ne idim ne idim 

Yeşil donlu bey idim 

Felek beni şaşırdı 

Topraklara düşürdü 

(Sılacı, 29; Ç-Ö, 106). 

72.5. Dağdan gelir harıl harıl 

Kollarında halka kırıl 

Vur başına otur yığıl 

Hem tatlıdır hem de yağlı 

(Ç-Ö, 106). 

a. Dağdan gelir henir henir 

Yere düşdü yumru demir 

Vur başına otur gemir 

A daş demir adın nedir 

(A. S-A-Ş, 63). 

72.6. Deveden büyük 

Serçeden küçük 

Zehirden acı  

Şekerden tatlı 

(Sılacı, 30; Ç-Ö, 107). 

a. Deveden büyük 

Serçeden küçük 

Zehirden ecci  

Şekerden datlı 

(Kr. Dakuki, 138). 

b. Deveden beyyük 

Serçeden kuçik 

Zehirden ecci  

Şekerden datlı 

(Kr. Saatçi, 71). 

c. Deveden büyük 

Kuştan küçük 

Baldan tatlı 

Zehirden acı 

(Göktaş, 10). 

ç. Deveden yüsek 

Serçeden küççük 

Zeherden acı 

Şekeden datlı 

(Ünsal, 41). 

72.7. Dört odalı 

Dördü dolu 

Hak’tan yapısı 

Yoktur kapısı 

(Ceren, 8). 

72.8. Ektim nohut 

Bitti nohut 

Yaprağı dut 

Kendi armut 

(Taştan, 19). 

72.9. Fındıgdan iri 

Yumurtadan balaca 

Payız vahtında 

Bezek verer ağaca 

(A. S-A-Ş, 64). 

72.10. Fildirini fizini 

Anasının kızını 

Çekicini patini 

Mamigini hapini 

(B-T, 193). 
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a. Fildirini fizini 

Kilerini gozunu 

Çekicini patini 

Maharını kopiki 

(Akalın, 71). 

b. Fildirini fizini 

Kilerini kozini 

Çekicini konini 

Hopinini hopinini 

(Ç-Ö, 107). 

c. İnili pinili 

Koz içi indilli 

Çekicini pantilli 

Mamişili kokili 

(B-T, 193). 

ç. Antirili mirili 

Kavali kirili 

Koz içi mimili 

Kıya kıya hapili 

(Tezel A, 21; Ç-Ö, 106). 

72.11. Geriden baktım emir semir 

Yanına vardım kitli demir 

Açtım baktım ayı b…u 

Tatdım baktım tamak otu 

(Taştan, 19). 

72.12. Kağıl kağıl kaz gider 

Kağıltısı tez gider 

Ayağı nallı gelin 

Başını almış gider 

(Ç-Ö, 107). 

a. Kağıl kağıl kaz gider 

Kağıltısı tez gider 

Ayağı nallı gelin 

Başı çullu gelin 

(Tezel A, 21; Sılacı, 30; Ş-A, 20). 

b. Gelir gelir gez gelir 

Karatısı tez gider 

Ayağı nallı gelir 

Başı çullu gelir 

(Ç-Ö, 107). 

72.13. Marmaracık 

Yol daracık 

Dört bölüğü 

Bir tanecik 

(Ç-Ö, 108). 

a. Marmaracık 

Yol daracık 

İki öküzcük 

İki mandacık 

(Taştan, 19). 

72.14. Memmedeli ilikden 

Bir kürkü var sümükden 

Dağdan atsan ezilmez 

Bir tepsiye dizilmez 

(A. S-A-Ş, 67).  

72.15. Ücede kartal oturur 

Kanadın dartar oturur 

İki kanadı üstünde 

Yüz elli yumurta oturur 

(Taştan, 19). 
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72.16. Yel eser savur savur  

Babası Kirkor gâvur 

Annesi has Ermeni 

Kızına can vermeli 

(B-T, 192). 

a. Yel eser havur havur  

Anası çirkin gâvur 

Babası has Ermeni 

Kızına can vermeli 

(Ünsal, 40; Blk. Đ-R, 104). 

b. Rüzgâr eser havur havur  

Babası hınzır gâvur 

Anası has Ermeni 

Kızına can vermeli 

(Taştan, 19). 

c. Gökten gelir havıl havıl 

Anası goca gavır 

Babası has Ermeni  

Gızına can vermeli 

(Pazarcıklı, 41). 

çilek (çiyelek) 

73.1. Elle beni belle beni 

İskelede bekle beni 

Ben hanımı ben canımı 

Şeker ile besle beni 

(G-O, 89). 

a. Elle beni belle beni 

İskelede bekle beni 

Ben bir dudu kuşum 

Şekerle besle beni 

(Tezel B, 40). 

b. Elle beni belle beni 

İskelede bekle beni 

Ben bir toto kuşuyum 

Şekerle besle beni 

(Tezel A, 22). 

c. Elle beni belle beni 

İskeleye bağla beni 

Ben bir kutup kuşuyum 

Şekerle besle beni 

(Ç-Ö, 98). 

ç. Ele beni bele beni 

Köprü başında bekle beni 

Ben bir nazik hanımım 

Şekerle besle beni 

(B-T, 216). 

73.2. Gah gah galası var bunun 

Gan piyalası var bunun 

Ne doğru ne tereyir 

Pervaz balası var bunun 

(A. S-A-Ş, 64). 

73.3. Hestedi ay hestedi 

Taht-ı revan üstedi 

Bu yemiş ne yemişdi 

Bir budağın üstedi 

(A. S-A-Ş, 66). 

a. Hestedi ha hestedi 

Elim kitab üstedi 

Meyvelerde biri var 

Hamı onun üstedi 

(A. S-A-Ş, 66). 
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b. Hestedi ha hestedi 

Elim Gur’an üstedi 

Meyvelerde biri var 

Hamı onun istedi 

(A. A-T, 166). 

73.4. İlle ille illesi 

İlle hanım düymesi 

İlle hoşdur yemesi 

İlle güçdür bilmesi 

(Akalın, 89). 

a. İllem illem iğnesi 

İlle kadın düğmesi 

İlle hoştur yemesi 

İlle güçtür bilmesi 

(B. Hafız, 83). 

b. İlim ilim iynesi 

İlim hanım düymesi 

Bunu bilmeyenin 

Beş paradır cermesi 

(Akalın, 89). 

dut (ak dut, dut üzümü, siyah dut) 

74.1. Bal ile badem 

Bir güzel âdem 

Teptim tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

(Blk. Đ-R, 74). 

74.2. Durma güzel yanına 

On barmağın bal olur 

Dutarsan yavaş dut 

On barmağın gan olur 

(Göktaş, 19). 

74.3. Enestedir eneste 

Altın incir kafeste 

Hangi meyvenin çiçeği 

En üsttedir en üstte 

(Ç-Ö, 98). 

a. Nesnedır nesnedır 

Heyder oğli hestedır 

Mevelerden ne iste 

Çekirdegi ustedo 

(Çetin, 100). 

74.4. Gelin uyandı 

Cama dayandı 

Cam kırıldı 

Kana boyandı 

(B-T, 261). 

74.5. Kendi ara aradır 

Teni pare paredir 

Ele alsam ezilir 

Suyu yere süzülür 

(Ç-Ö, 98). 

a. Gendi ara aradır 

Teni pare paredir 

Elen aslan ezilir 

Suyu yere saçılır 

(Akalın, 78). 

 

 

74.6. Tepesi aşağı sarkar 

Düşerim diye korkar 

Dudu gibi adı var 

Şeker gibi tadı var 

(G-O, 125; Tezel B, 40; Ç-Ö, 98; 

Sakaoğlu [Kunos], 98; B. Hafız, 

83). 
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74.7. Yuharıda kara kara 

Yere düştü pare pare 

Elime aldım kan kimin 

Ağzıma koydum bal kimin 

(Kr. Kerkük, 34). 

a.Yuharıda kara kara 

Yere düştü para para 

Elime aldım kan kimin 

Ağzıma koydım bal kimin 

(Kr. Ketene, 130). 

b. Yukharıda kare kare 

Yere düştü para para 

Elime aldım kan kimin 

Ağzıma koydum bal kimin 

(Kr. Saatçi, 95). 

c. Karşıdan baktım kare kare 

Yanına vardım pare pare 

Elime aldım kan gibi 

Ağzıma attım bal gibi 

(B-T, 262). 

74.8. Zerre zerre dal olur 

Yeşil iken al olur 

Varma güzel yanına 

On parmağın kan olur 

(B-T, 263). 

a. Zelle zelle zel olur 

Zelle şeker bal olur 

Tutar isen yavaş tut 

İki elin kan olur 

(B-T, 263). 

b. Yeşil iken al olur 

Zerre zerre bal olur 

Dutacaksan yavaş dut 

İki elin gan olur 

(Ks. Sakaoğlu, 130). 

 

elma 

75.1. Aldım yerli bir yemiş 

Yiyen tadını bilmiş 

Kabuğunu soy da ye 

Yanağını öp de ye 

(Ç-Ö, 88). 

75.2. Dal üstünde balım var 

Al yanaklı kızım var 

Öpersen yanağından 

Görülmemiş tadı var 

(Ç-Ö, 88). 

75.3. Hamken yeşildir dalda 

İyi cins Amasya’da 

Sonra olur kırmızı 

Andırır kanımızı 

(Ç-Ö, 88). 

75.4. Küçücük kırmızı bir ev 

Ne kapısı var ne penceresi 

İçinde yıldızdan yatak 

Yatakta beş küçük yavru 

(Ç-Ö, 88). 

a. Küçücük kırmızı bir ev 

Ne kapısı var ne penceresi 

İçinde yıldızdan yatak 

Yatakta beş küçücük yavru var 

(Hamamizade, 21). 
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b. Küçücük kırmızı bir ev 

Ne kapısı var ne penceresi 

İçinde yıldızdan yatak 

Yatakta beş yavru var 

(Tezel B, 40). 

c. Ufacık kırmızı bir ev 

Bunu dişleyip yemen ödev 

Var güzelce bir kubbesi 

Tadını bilen bilesi 

(Ç-Ö, 88). 

75.5. Teptim tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

Hey gidi Âdem 

İçi dolu badem 

(Ç-Ö, 88). 

 

erik 

76.1. Erzincanlı 

Eli fincanlı 

Annesi kız iken 

Kızı iki canlı 

(Ç-Ö, 93). 

76.2. İşte şurda tepede 

Hemen doldur sepete 

En güzeli yetişir 

Eyüp’teki tepede 

(Ç-Ö, 93). 

a. İşte şurda tepede 

Hemen doldur sepede 

En eyisi yetişir 

Eyup’taki türbede 

(Akalın, 90). 

76.3. Karşıdan bir ay doğdu 

Âşığı âşık beydi 

Annesinin karnında 

Kızının kızı doğdu 

(Ç-Ö, 93). 

 

fındık (fındıg) 

77.1. Bir kiçkine pılnaz 

Yerge tüşse sınmaz 

Yapancılar yapamaz 

Kuyumcular satamaz 

(Km. Önal, 92). 

77.2. Dalda sakın kalmasın 

Başşakçılar almasın 

İyi toplayın kızlar 

Mal sahibi saymasın 

(Taştan, 31). 

77.3. Filorini fizini 

Kilorini kozini 

Çek içini hapini 

Mamak ile tokini 

(Ç-Ö, 105). 

77.4. Hestedi ha hestedi 

Şeki Şirvan üstedi 

Gırağı gızıl kerpiç 

İçi badam üstedi 

(A. S-A-Ş, 66). 

a. Pestedi ha pestedi 

Şeki Şirvan üstedi 

Yemişlerden hansıdı 

Çiyirdeyi üstedi 

(A. S-A-Ş, 68). 
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Hindistan cevizi 

78.1. Attım ırafa 

Bir kuru kafa 

Yemesi tatlı 

Maymun suratlı 

(G-O, 59-60). 

a. Attım rafa 

Bir kuru kafa 

Yemesi tatlı 

Maymun suratlı 

(E-U, 275; Elçin, 17). 

b. Attım rafa 

Bir kuru kafa 

Yemesi tatlı 

Çirkin suratlı 

(Ç-Ö, 108). 

c. Bakdım (bağdım) rafa 

Bir guru gafa (kafa) 

Yemişi (yemesi) datlı 

Maymun suratlı (suradlı) 

(Sakaoğlu [Kunos], 135). 

ç. Bagdım rafa 

Bi guru kafa 

Yemesi datlı 

Maymun suratlı 

(Ks. Yorgancıoğlu, 130). 

d. Koydum rafa 

Bir kuru kafa 

Yemesi tatlı 

Maymun suratlı 

(Sılacı, 69). 

e. Goydum ırafa 

Bi guru gafa 

Yimesi datlu 

Maymun suradlu 

(Önal). 

f. Bir kuru kafa 

Attım rafa 

Yemesi tatlı 

Maymun suratlı 

(Ş-A, 16; Taştan, 38). 

g. Bir kurru kafa 

Attım rafa 

Yemeği datlı 

Meymun suratlı 

(Kr. Saatçi, 64). 

ğ. Bir kuru kafa 

Attım rafa 

Şekerden tatlı 

Maymun suratlı 

(Blk. Đ-R, 86). 

h. Bir kuru kafa 

Atarım rafa 

Şekerden tatlı 

Maymun suratlı 

(Tezel B, 40; Ç-Ö, 109). 

ı. Bir kuru kafa 

Koydum rafa 

Yemesi tatlı 

Maymun suratlı 

(B. Hafız, 83). 
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i. Bir kuru kafa 

Koydum rafa 

Hint’ten gelir 

Maymun suratlı 

(Tezel B, 40). 

j. Bu kuru kafa 

Attım rafa 

Yedim içini 

İçtim suyunu 

(B-T, 332). 

k. Altın rafa 

Guru guru kafa 

Yemesi tatlı 

Çirkin suratlı 

(Göktaş, 28). 

 

hurma (kalbur hurması) 

79.1. Çeyirdeyi gaflıca 

Yeyilmeyi dadlıca 

Kebe’ye get doyarsan 

Ne olduğun duyarsan 

(A. S-A-Ş, 63). 

79.2. Dışarıdan baktım 

Kırmızı çuvalcılar 

İçinde var macuncular 

En dipte gördüm oduncular 

(Elçin, 17). 

a. Dışardan baktım 

Kırmızı çuvalcılar 

İçinde var macuncular 

En dipte gördüm oduncular 

(Ç-Ö, 94). 

79.3. Hop hop kaldır 

Koy tabağa ye sabaha 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Ç-Ö, 237). 

79.4. Sapsarıca yemişem 

Erebî’den gelmişem 

Baldan şirin dadım var 

Adda şanda adım var 

(A. S-A-Ş, 68). 

79.5. Sene diyerem bir bet 

İster otu ister get 

Yemişten ne yemişti 

Başı sümük canı et 

(Kr. Saatçi, 89). 

79.6. Torbası var 

Dikişi yok 

Unu var 

Değirmeni yok 

(Blk. Đ-R, 124). 

79.7. Uzunduruk 

Başında var beş-on koruk 

Çayır gibi bitmiş 

Torba gibi sarkmış 

(Ç-Ö, 94). 

 

iğde (iyde) 

80.1. Bir çuval unum var 

Değirmen görmemiş 

Bir direğim var 

Çivi görmemiş 

(Ç-Ö, 110). 
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80.2. Değirmana den geldi 

Gırmızı don ten geldi 

Tohunmamış çuvalda 

Üyünmemiş un geldi 

(A. S-A-Ş, 64). 

a. Değirmana den gelir 

Durun görün kim gelir 

Tohunmamış çuvalda 

Üyünmemiş un gelir 

(A. A-T, 164). 

80.3. Derisi kırmızı 

Eti beyaz 

Kemiği kara 

Küçük sigara 

(Ç-Ö, 110). 

a. Üstü kırmızı 

Eti beyaz 

Kemiği kara 

Bilmem nedendir 

(Tezel B, 41). 

80.4. Dıştan baktım halıcı 

İçine girdim uncu 

Ne uncu ne halıcı 

Meğer çoğu oduncu 

(Ç-Ö, 94). 

80.5. Küçük sandık içine 

Odunla unu bastık 

Sonra boynundan tutup 

Dalın ucuna astık 

(Ç-Ö, 94). 

80.6. Uzun boylu 

Gızıl donlu 

Ağ göynekli 

Elfi ağa 

(A. S-A-Ş, 68). 

80.7. Üç katlı dükkânım var 

Altı oduncu 

Ortası uncu 

Üstü kadifeci 

(Ç-Ö, 17). 

a. Üç gatlı bir tükânım var 

Altı uncu 

Ortası oduncu 

Üsdü gadifeci 

(Akalın, 42). 

b. Benim bir dükkânım var 

Altı oduncu 

Üstü uncu 

Onun üstü gadifeci 

(B-T, 342). 

c. Benim bir tükânım var 

Altı oduncu 

Ortası uncu 

Üsdü gadifeci 

(Akalın, 42). 

ç. Üç katlı evim var 

Aşağı katta odun yığılı 

Orta katta pamuk yığılı 

Üst katta kadife dolu 

(Tezel A, 22). 
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d. Benim bir binam var 

Üst katı kadifeci 

Ortası pamukçu 

Altı da marangoz dükkânı 

(Ç-Ö, 110). 

e. Bir apartmanın 

Üst gatı derici 

Orta gatı pambuhçu 

Alt gat marangoz 

(Akalın, 42). 

f. Üstünde gön pazarı 

Ortası un pazarı 

İçi odun pazarı 

Çocukların nazarı 

(Ç-Ö, 111). 

 

incir 

81.1. Bahçelerin tacı 

Yemeyen muhtacı 

Çiçeksiz meyve verir 

O neyin ağacı 

(Ks. Ç-Ö, 99). 

81.2. Deveden büyük 

Pireden küçük 

Baldan tatlı 

Zehirden acı 

(Blk. Đ-R, 120; B-T, 348). 

81.3. Hacılar hacca gider 

Gündüz durmaz gece gider 

Bir yumurta içinden 

Yüz elli cücük eder 

(Taştan, 41). 

81.4. Kırmızı bir cübbesi var 

Siyah takkesi var 

Uzundur boyu 

Kalabalıktır soyu 

(Ş-A, 11). 

81.5. Susadım bir su diledim 

Dilber dudağın gösterdi 

Soyundum mekân diledim 

Külhan bucağın gösterdi 

(Ç-Ö, 100). 

a. Susadım bir su diledim 

Dilber dudağını gösterdi 

Soyundum mekân diledim 

Külhan bucağını gösterdi 

(Hamamizade, 30; Tezel B, 41). 

 

karpuz (bostan, garpız) 

82.1. Aldır onun tepesi 

Yeşildir hem cübbesi 

İçinde dizilidir 

Kara kara küpesi 

(Ç-Ö, 103). 

82.2. Allah bergen top yimik 

Ayagi kolu yok yimik 

İçi kızıl gül yimik 

Üstü yaşıl oy yimik 

(Nemeth, 294). 

82.3. Ayşıl tayım var 

Al otağım var 

Göy palatarımda 

Boz gurşağım var 

(A. S-A-Ş, 59). 
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82.4. Balalar balalar 

Dışı yeşil içi gızıl balalar 

Ahıllılar ahıl töke bulalar 

Ahılsızlar mat olalar galalar 

(Akalın, 72). 

a. Kalalar kalalar 

Kalalarda ufak olur balalar 

Akıllılar akıl döküp bulalar 

Akılsızlar mat olalar kalalar 

(Ç-Ö, 104). 

b. Galalar galalar 

Galalarda ufah ufah balalar 

Ahıllılar ahıl töke bulalar 

Ahılsızlar mat olalar galalar 

(Akalın, 72). 

c. Ala ala karalar 

Ortasında cüce cüce pareler 

Ahıllılar fehm edeler bulalar 

Ahılsızlar mat olalar galalar 

(Göktaş, 36). 

ç. Lalalar ay lalalar 

Ortası al çölü yaşıl lalalar 

Ağıllılar ağıl ile tapalar 

Ağılsızlar gem evine batarlar 

(A. S-A-Ş, 57). 

d. Altı yeşil üstü yeşil içi kırmızı lâleler 

Bal bal olmuş içindeki badeler 

Akıllılar düşünüp de bulalar 

Akılsızlar mat olalar kalalar 

(Ç-Ö, 103). 

82.5. Beyazla başladım 

Yeşil ile işledim 

Kırmızı ile bitirdim 

Cümle âleme yedirdim 

(Ç-Ö, 103). 

82.6. Bir toklum var sür getir 

Çek boğazla ye otur 

Ser derisini kurusun 

Gene toklum yürüsün 

(Ceren, 25). 

82.7. Bize bir gelin geldi 

Yeşil çarşaflı 

Kırmızı entarili 

Siyah düğmeli 

(Göktaş, 36). 

a. Bize bir misafir geldi 

Yeşil feraceli 

Kırmızı entarili 

Siyah düğmeli 

(Elçin, 18; Blk. Đ-R, 96). 

b. Bizim kapıya birisi geldi 

Yeşil mantolu 

Kırmızı yüzlü 

Sulu gözlü 

(Ş-A, 20). 

82.8. Çarşıdan aldım anca 

Bana geldi bunca 

Atıma bir tutam yonca 

Karıma da eğlence 

(Ç-Ö, 104). 
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82.9. El eleme 

Gol dolama 

Yeşil sandıh 

Gırmızı fındıh 

(Akalın, 67). 

82.10. Mantosu yeşil 

Entarisi kırmızı 

Bilin bakalım 

Bu kimin kızı 

(Ş-A, 6). 

a. Mantosu yeşil 

Düğmesi kara 

Entarisi kırmızı 

Bil bakalım kimin kızı 

(Elmas, 14). 

b. Mantosu yeşil 

Düğmesi siyah 

Entarisi kırmızı 

Bunu bilin kimin kızı 

(Ç-Ö, 104). 

82.11. Sular harhara gider 

Meyit mezara gider 

Anası toprak içinde 

Oğlu pazara gider 

(Tezel B, 42; Ç-Ö, 103). 

a. Sular harhara gider 

Meyyit mezara gider 

Anası toprakta yatar 

Oğlu pazara gider 

(G-O, 122). 

b. Ey huzura huzura 

Meyit girdi mezara 

Anası üç aylık iken 

Oğlu gider pazara 

(Sılacı, 84; Ç-Ö, 103). 

82.12. Tepdim tekerlendi 

Öpdüm şekerlendi 

Balınan badem 

Bir güzel âdem 

(Akalın, 34). 

a. Teptim tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

Bal içi badem 

Ne güzel âdem 

(G-O, 125). 

b. Teptim tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

Bir avuç badem 

Bir güzel âdem 

(B-T, 397). 

c. Bıraktım tekerlendi 

Öpdüm şekerlendi 

Bal ile badem 

Bunu bilmez mi adam 

(Göktaş, 36). 

ç. Arabaya koydum patladı 

Pantolonu çatladı 

Öpdüm şekerlendi 

Tepdim tekerlendi 

(Akalın, 34). 
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82.13. Uzun uzun organlar 

İçinde demin anlar 

Alla yapar yapısını 

Biçak açar kapısını 

(M. Hafız, 32). 

82.14. Yeşildir şöhreti 

Yerdedir binası 

Oğlunun kanına 

Girmiş anası 

(Ç-Ö, 104). 

kavun (ağaç kavunu, kaun, şamama) 

83.1. Bir on param var 

Atıma yonca aldım 

Akşama manca aldım 

Gönlüme eğlence aldım 

(Sılacı, 84; Ç-Ö, 102). 

83.2. Değirmen deresi 

Bükler arası 

Tadından yarılmış 

Viran kafası 

(Sılacı, 84; Ç-Ö, 102). 

a. Değirmen deresi 

Bükler arası 

Tadından yarılmış 

Veren kalası 

(Tezel B, 42). 

83.3. Elle beni belle beni 

İskelede bekle beni 

Al koynuna sakla beni 

Şeker ile besle beni 

(Ç-Ö, 102). 

a. Elle beni belle beni 

İskelede bekle beni 

Ben bir dudu kuşuyum 

Şekerle besle beni 

(Tezel B, 20; B. Hafız, 82). 

b. Elle beni belle beni 

İskelede bekle beni 

Ben bir duduyum kumruyum 

Al koynuna sakla beni 

(Sakaoğlu [Kunos], 93). 

83.4. İçi narin dışı yeşil kalalar 

İçinde ufak ufak balalar 

Akıllılar tanıyalar bileler 

Akılsızlar mat olalar kalalar 

(G-O, 102). 

a. İçi narin dışı yeşil kalalar 

İçinde ufak ufak balalar 

Akıllılar tanıyabilirler 

Akılsızlar mat olacaklar 

(Taştan, 46). 

b. Ala ala karalar 

Ortasında cüce cüce pareler 

Akıllılar fehmedeler bileler 

Akılsızlar mert evinde kalalar 

(Ç-Ö, 103). 

83.5. Sular harhara gider 

Meyyit mezara gider 

Anası toprakta yatar 

Oğlu pazara gider 

(G-O, 122). 
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a. Bu yol Hazar’a geder 

Mehdi bazara geder 

Anası oturmamış 

Oğlu bazara geder 

(A. S-A-Ş, 55). 

b. Ey huzura huzura 

Meyit girdi mezara 

Anası üç aylık iken 

Oğlu gider pazara 

(Sılacı, 85; Ç-Ö, 103). 

83.6. Teptim tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

Bal ile badem 

Bir güzel âdem 

(Tezel B, 42; Elçin, 19; Ç-Ö, 103; 

Ş-A, 18). 

a. Teptim tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

Ballan  badem 

Bir güzel âdem 

(Sakaoğlu [Kunos], 104). 

b. Teptim tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

Bir avuç badem 

Bir güzel âdem 

(B-T, 397). 

c. Teptim tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

Bal içi badem 

Ne güzel âdem 

(G-O, 125). 

ç. Teptim tekerlendi 

Emdim şekerlendi 

Bal ile badem 

Bir güzel âdem 

(Taştan, 46). 

d. Teptım tekırledım 

Üptüm şeçerledım 

Boyasına daldım 

İçini aldım 

(Ksv. Hafız, 23). 

kayısı 

84.1. Leş deridir leş deri 

Cümle âlem lezzetine müşteri 

Don kara gömlek sarı 

Anası var yüz yaşında bir karı 

(Ç-Ö, 93). 

84.2. Sanma üç beş kandırır 

Hasretiyle yandırır 

Uzaktan görenlerin 

Ağzını sulandırır 

(Blk. Đ-R, 82). 

84.3. Yeşil iken ağarır 

Yavaş yavaş sararır 

Sarardıkça sallanır 

Sallandıkça ballanır 

(Ç-Ö, 93). 

 

kestane (şabalıd) 

85.1. Alçacık boyu var 

Türlü türlü huyu var 

Ağzına kulağına bakmaz 

Meşinden de donu var 

(Ç-Ö, 111). 
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85.2.  Ben ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Küllüklere düşürttü 

(Ş-A, 20). 

a. Ben ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırdı 

Küllüklere düşürdü 

(E-U, 276). 

b.Ben neyidim neyidim 

Samur kürglü beyidim 

Felek beni şaşırdı 

Gızgın küle düşürdü 

(Akalın, 41). 

c. Ben ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Kızgın saçta pişirtti 

(G-O, 65). 

ç. Ben ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Kızgın külde pişirtti 

(Blk. Đ-R, 84). 

d. Ben neyidim neyidim 

Samur kürklü beyidim 

Felek beni şaşırdı 

Kızgın külde haşladı 

(Göktaş, 38). 

e. Ben ne idim neydim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırdı 

Süprüntüye düşürdü 

(B-T, 410). 

f. Ben ne idim neydim 

Samur kürklü bey idim 

Allah beni şaşırdı 

Küllüklere düşürdü 

(B-T, 410). 

g. Ben ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırdı 

Kızgın küle düşürdü 

(Ç-Ö, 111). 

ğ. Hey ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Kızgın küle düşürdü 

(Elçin, 19; Sakaoğlu [Kunos], 104). 

h. Hey ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Kızgın küle düşürttü 

(Tezel A, 24; Taştan, 48; B. Hafız, 84). 

ı. Ben ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırdı 

Kızgın küle düşürdü 

(Sılacı, 89). 
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i. Ben ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni şaşırdı 

Mangallara düşürdü 

(Ç-Ö, 111). 

j. Biz ne idik ne idik 

Samur kürklü bey idik 

Felek bizi şaşırttı 

Küllüklere düşürdü 

(Hamamizade, 40). 

k. Hey ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni taşladı 

Kızgın külde haşladı 

(Ç-Ö, 111). 

l. Ey ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni taşladı 

Kızgın suda haşladı 

(Ç-Ö, 111). 

m. Oh ne idim ne idim 

Samur kürklü bey idim 

Felek beni taşladı 

Kızgın küpe düşürdü 

(Ç-Ö, 112). 

85.3. Eştemen eşteri 

Cümle âlem lezzetine müşteri 

Giydiği kaftan kara gömleği sarı 

Anası yüz yaşında bir koca karı 

(Ç-Ö, 111). 

85.4. Gutu gutu içinde 

Sandıg gutu içinde 

Fatma’nın ağ yaylığı 

O da gutu içinde 

(A. S-A-Ş, 65). 

85.5. Pestedi ha pestedi 

Şeki Şirvan üstedi 

Yemişlerden hansıdı 

Çiyirdeyi üstedi 

(A. S-A-Ş, 68). 

85.6. Rüzgâr eser avur zavur 

Babası kirkor gâvur 

Anası ham Ermeni 

Kızına can vermeli 

(Tezel A, 23; Sılacı, 90). 

a. Rüzgâr eser avur zavur 

Babası kirkor gâvur 

Anası hem Ermeni 

Kızına can vermeli 

(Ç-Ö, 112). 

kızılcık 

86.1. Dağda dalaman 

Suda Süleyman 

Askerî yeşil 

Kendi Alaman 

(Ç-Ö, 95; Blk. Đ-R, 74). 

a. Dagda dalaman 

Suda Süliman 

Asçeri yeşıl 

Çendisi Alman 

(Ksv. Hafız, 23). 
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86.2. Dere tepe 

Çıngıl küpe 

Onu bilmeyen 

Ahmak efe 

(B. Yançev, 86). 

86.3. Min min minesi 

Ucundadır iğnesi 

Bunu bilmeyenin 

Bin köy vermesi 

(Ç-Ö, 95). 

kiraz (çires, kirez, küraz, yabani kiraz) 

87.1. Aldır abası 

Yeşildir küpesi 

Bunu bilmeyen 

Eşek sıpası 

(Ç-Ö, 95). 

 

a. Aldır apası 

Yeşildir küpesi 

Bunu bilmiyen 

Eşşek sıpası 

(Göksel). 

b. Abası yeşil 

Küpesi kırmızı 

Bunu bilmeyen 

Eşek sıpası 

(Ç-Ö, 95). 

c. Dağda tepe 

Cıngıl küpe 

Bunu bilmeyen 

Hem eşşek hem sıpa 

(Ceren, 29). 

87.2. Beyaz ile başladım 

Yeşil ile işledim 

Allar ile bitirdim 

Dünyalara yetirdim 

(Hamamizade, 40). 

a. Beyaz ile başladım 

Yeşil ile işledim 

Allar ile bitirdim 

Cümlâleme yetirdim 

(G-O, 66). 

b. Beyaz ile başladım 

Yeşil ile işledim 

Al ile bitirdim 

Cümle âleme yetirdim 

(E-U, 275). 

c. Beyazınan başladum 

Yeşilinen işledüm 

Alınan bitirdüm 

Cümle âleme yedürdüm 

(Önal). 

ç. Beyazla başladım 

Yeşille işledim 

Al ile bitirdim 

Herkese yetirdim 

(Göktaş, 40). 

d. Beyazla başladım 

Yeşille işledim 

Kırmızı ile bitirdim 

Cümle âleme yedirdim 

(Elçin, 20; Ç-Ö, 95). 
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e. Beyazınan başladım 

Yeşilinan işledim 

Kırmızıynan bitirdim 

Cümle âleme yedirdim 

(Ks. Gökçeoğlu, 181). 

f. Beyaz ılan başladım 

Yeşil ilen işledim 

Gırmızı ilen bitirdüm 

Dünyalara yidürdüm 

(Çelik, 278). 

g. Beyazınan başladım 

Yeşilinen işledim 

Gırmızıyınan bitirdim 

Dünyalara yetirdim 

(Akalın, 43). 

ğ. Beyazından aşladım 

Yeşilinden işledim 

Alından nakışladım 

Âleme bağışladım 

(Taştan, 49). 

h. Akla başladım 

Yeşille eşledim 

Alla bitidim 

Cümle âlemi yitidim 

(Kulga). 

ı. Yeşil ile başladım 

Beyazla işledim 

Kırmızı ile bitirdim 

Herkese yedirdim 

(Ç-Ö, 96). 

i. Yeşil ile başladım 

Beyaz ile işledim 

Al ile bitirdim 

Cümle âleme yedirdim 

(Sılacı, 92). 

j. Yeşille başladım 

Beyazle işledım 

Kırımzile bitırdım 

Cümle âleme yedırdım 

(Ksv. Hafız, 22). 

k. Yeşillen başladum 

Beyazlan işledüm 

Gırmızıylan bitüdüm 

Dört bi cihane yedüdüm 

(Abalı, 60). 

87.3. Bir metelim var bil 

Ağızlar içinde dil 

Şeyhler boğazında zenbil 

İner gider dömbül dömbül 

(Ç-Ö, 95). 

87.4. Dağda var dağmağa 

Söğüt dalı kırmağa 

Otuz yüzük işledim 

Bir kınalı parmağa 

(Ç-Ö, 95). 

a. Dağa vardım dağmağa 

Söğüt dalı kırmağa 

Otuz iki yüzük işledim 

Bir kınalı parmağa 

(Ç-Ö, 96). 



 

 386

87.5. Değirmen tepe 

Dört yanı sepe 

Altın akçe 

Gümüş küpe 

(Ceren, 29). 

87.6. İllem illem ilmesi 

İllem kadın düğmesi 

İllem hoştur yemesi 

İllem güçtür bilmesi 

(Ç-Ö, 96). 

a. İlim ilim ilmesi 

İlim kadın düğmesi 

Pek kolaydır yemesi 

Pek zordur bilmesi 

(B-T, 423). 

b. İnim inim inlesi 

İlla kızın düğmesi 

Bunu bilen bilesi 

Bilmeyen yedi köy veresi 

(Ç-Ö, 96). 

c. İğne gelinin iğnesi 

Küçük gelinin düğmesi 

Bunu bilen bilesi 

Bilmeyen köy veresi 

(Ç-Ö, 96).  

87.7. Kardeşi ekşi biraz 

Fakat tatlıdır kendi 

Dalları basar basmaz 

Yirmi günde tükendi 

(Blk. Đ-R, 124). 

87.8. Yemişi engindedir 

Güzeller rengindedir 

Dişlemesi pek hoştur 

Dudağın rengindedir 

(B-T, 425). 

 

limon 

88.1. Sarı abası var bunun 

Büzme yahası var bunun 

Üstü çopur içi dilim 

Gör ne sefası var bunun 

(A. Sakaoğlu, 51). 

a. Enber havası var bunun 

Töhfe ezası var bunun 

İyne ile delik delik 

Gör ne sefası var bunun 

(A. S-A-Ş, 50). 

88.2. Sarıdır zerdali gibi 

Suludur şeftali gibi 

Ne vallahi zerdali 

Ne billâhi şeftali 

(Tezel B, 45). 

88.3. Sevimlidir sarıdır 

Yemeklerin canıdır 

Şekli fıçıya benzer  

Ayılmanın sırrıdır 

(Ç-Ö, 94). 

 

meyve 

89.1. Bazar bazara geder 

Azar bazara geder 

Atası evde oturar 

Oğlu bazara geder 

(A. A-T, 164). 
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a. Ezere gider 

Ezer bezere gider 

Nenesi beşikteyken 

Oğlu bazara gider 

(Kr. Dakuki, 137). 

 

nar 

90.1. Ağaca konmuş karga 

Vurdum düştü harığa 

İçini bir kırdım ki 

Mecra ile kavurga 

(Ç-Ö, 89). 

a. Ağaçda garga 

Vurdum düşdü harga 

İçini gırdım 

Dolu gavurga 

(Akalın, 28). 

b. Dal başında karga 

Vurdum düşürdüm harığa 

Düşünce bir baktım ki 

İçi dolu kavurga 

(Ç-Ö, 91). 

90.2. Anne beni ağlatma 

Kanlı yaşım damlatma 

Yakut gibi diziliyim 

Kandil gibi asılıyım 

(E-U, 277). 

a. Anne beni ağlatma 

Kanlı başım dağlatma 

Yakut gibi diziliyim 

Kandil gibi asılıyım 

(Ç-Ö, 90; B. Hafız, 85). 

b. Anne beni gel ağlatma 

Kanlı yaşım damlatma 

Yakut gibi diziliyim 

Kandil gibi asılıyım 

(Tezel B, 45). 

c. Anne beni gel ağlatma 

Kanlı yaşım damlatma 

Yakut gibi diziliyem 

Kandil gibi asılıyam 

(Hamamizade, 52). 

ç. Ana beni ağlatma 

Göz yaşımı damlatma 

İnci gibi diziliyim 

Kandil gibi asılıyım 

(G-O, 58). 

d. Anne beni ağlatma 

Kanlı başım dağlatma 

İçerim kanla dolu 

Yakutu bozup atma 

(Ç-Ö, 90). 

90.3. Bir arşın bezim var 

Her çulhacı dokuyamaz 

Lâle yakut taşım var 

Her bir sarraf dizemez 

(Ç-Ö, 90). 

a. Bir arşın bezim var                   

Her çulhalık dokuyamaz 

Lâle yakut taşım var 

Her bir sarraf dizemez 

(Tezel B, 44).
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90.4. Bir karı ile bir koca mırmır eder her gece 

Karı der ki hey koca acep İstanbul nice 

İstanbul bucak bucak çevresi mermer ocak 

İçinde bir sandıcak içi dolu boncucak 

(Tezel B, 45; Taştan, 58). 

a. Bir karı ile bir koca mırmır eder her gece 

Karı der ki hey koca  

İstanbul bucak bucak çevresi mermer ocak 

Bir kapalı sandıcak içi dolu boncucak 

(B-T, 501). 

b. Bir karı ile bir koca  

 Mırmır eder her gece 

    Karı der ki hey koca  

   Acep İstanbul nice 

   (Ç-Ö, 90). 

c. İstanbul bucak bucak  

Çevresi mermer ocak 

İçinde bir sandıkçık  

İçi dolu boncukcuk 

(Ç-Ö, 90). 

 

90.5. Bir kutum var harabî 

İçindedir dolabı 

Kandil kandil açılır 

Vakti gelir kesilir 

(Hamamizade, 52; Sılacı, 108;  

Ç-Ö, 90). 

a. Bir kutum var harbî 

İçindedir dolabı 

Kandil kandil açılır 

Vakti gelir kesilir 

(Tezel B, 44). 

90.6. Çarşıya git al getir 

Vermez ise yalvar getir 

Satılmadık çarşıdan 

Tadılmadık kız getir 

(Tezel A, 25). 

a. Çarşıya git al al getir 

Vermez ise yalvar getir 

Satılmadık çarşıdan 

Tadılmadık kız getir 

(Ç-Ö, 90). 

90.7. Çulham çukurda mısın 

Kızıl yumurta mısın 

Hep güzeller gidiyor 

Daha sen burda mısın 

(Ç-Ö, 90). 

90.8. Depdim tekerlendi 

Öpdüm şekerlendi 

Balınan badem 

Bi gözel âdem 

(Göksel). 

90.9. Hacılar hacca gider 

Cehdeder gece gider 

Bir yumurta içinde 

Binlerce cüce gider 

(G-O, 95). 
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a. Hacılar hacca geder 

Cehd eyler gece geder 

Bir yumurta içinde 

Yüz elli cüce geder 

(İ. Kafkasyalı, 101). 

b. Hacılar hecce geder 

Cehd eler gece geder 

Bir yumurta içinde 

Yüz elli cüce geder 

(A. A-T, 165). 

c. Hacılar hacca gider 

Cehdeder gece gider 

Bir yumurta içinde 

Gırh elli cüce gider 

(A. S-A-Ş, 65). 

ç. Hacılar hacca gider 

Cehdeder gece gider 

Bir yumurtanın içinde 

Yüzlerce cüce gider 

(Akalın, 83; Blk. Đ-R, 102). 

d. Hacılar hacca gider 

Cehteder gece gider 

Bir yumurtanın içinde 

Kırk elli cüce gider 

(Sılacı, 108). 

e. Hacılar hacca gider 

Cehdeder gece gider 

Bir yumurtanın içinde 

Gırh elli cüce gider 

(Göktaş, 49). 

f. Hacılar hacca gider 

Cehdeder gece gider 

Bir yumurtanın içinde 

Yüz bin cüce gider 

(B-T, 503). 

g. Hacılar hacca gider 

Cehleder gece gider 

Bir yumurtanın içinde 

Kırk tane cüce gider 

(Ç-Ö, 91). 

ğ. Hacılar hacca gider 

Cehdeder gece gider 

Bir kutunun içinde 

Binlerce cüce gider 

(Ç-Ö, 91). 

h. Hacılar hacca gider 

Korkar da gece gider 

Bir yumurtanın içinde 

Yüzlerce cüce gider 

(B-T, 503). 

ı. Hacılar hacca gider 

Cehleder gece gider 

Benim bir yumurtam var 

Binlerce piliç eder 

(Ç-Ö, 91). 

i. Hacılar hacca gider 

Rastgelir gece gider 

Benim bir yumurtam var 

Binlerce piliç eder 

(Hamamizade, 52; Tezel B, 44). 
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90.10. Hanım uyandı 

Cama dayandı 

Cam kırıldı  

Kana boyandı 

(Hamamizade, 51; G-O, 102; 

Elçin, 22; Ç-Ö, 91; Ş-A, 7; 

Taştan, 58; B. Hafız, 85). 

a. Hanım uyandı 

Cama dayandı 

Cam gırıldı  

Gana boyandı 

(Caferoğlu C, 67). 

b. Hanım uyandi 

Came tayendi 

Cam kırıldi 

Kane boyendi 

(Çetin, 99). 

c. Bayan uyandı 

Cama dayandı 

Cam kırıldı  

Kana boyandı 

(Elmas, 4). 

ç. Bayan uyandı 

Cama dayandı 

Cam gırıldı  

Kana bulandı 

(Dikkaya, 67). 

d. Gelin uyandı 

Cama dayandı 

Cam gırıldı 

Gana boyandı 

(Caferoğlu A, 80). 

e. Hanım oynadi 

Cama dayandi 

Cam kırıldi 

Kana boyandi 

(M. Hafız, 33). 

f. Hanım oynadu 

Gana boyandu 

Cam gırıldu  

Gana boyandu 

(Önal). 

g. Cam cama dayanmış 

Hanım cama dayanmış 

Cam kırılmış 

Al kana boyanmış 

(Tezel A, 25). 

ğ. Sabahleyin kalktım 

Cama dayandım 

Cam kırıldı 

Kana boyandım 

(B-T, 500). 

90.11. Hücre hücre hücebba 

İçi dolu murabba 

Hilmi şeker 

İnci döker 

(Tezel A, 25). 

90.12. İçim yara inlerim 

Gönlüm sızlar neyleyim 

Yakut gibi diziliyim 

Kandil gibi asılıyım 

(Ç-Ö, 91). 
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90.13. İstanbul’dan kutu gelir 

Kutucular yapamaz 

İçi dolu mercan gelir 

Kuyumcular yapamaz 

(Ç-Ö, 91). 

a. Kuyumcular yapamaz 

Dökmeciler dökemez 

Halebidir halebi 

İçindedir dolabı 

(Sakaoğlu [Kunos], 107). 

90.14. İzidik bizidik 

Otuz iki gız idik 

Ezildik büzüldük 

Bir sıraya dizildik 

(Ks. Yorgancıoğlu, 131). 

a. İzidik iki gız idik 

Otuz iki gız idik 

Ezildik büzüldük 

Bir sıraya dizildik 

(Ks. Sakaoğlu, 140). 

90.15. Kutu kutu içinde 

Kutu kutunun içinde 

Kırk kızın dermanı 

Bir kutunun içinde 

(Ç-Ö, 91). 

90.16. Min min minare 

Çin çin çinare 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Ceren, 35). 

90.17. Ne şekerdir ne nane 

Alınır tane tane 

Bir tane kırılınca 

Dökülür tane tane 

(Ç-Ö, 92). 

a. Ne şekerdir ne nane 

Alınır tane tane 

Bir tanesi kırılır 

Olur bin beş yüz tane 

(Ceren, 36). 

90.18. Sonbaharda bir sandık 

Dallarında sallandık 

Dıştan bir tane sandık 

İncilerle donandık 

(Ç-Ö, 92). 

 

90.19. Trabzon’dan sandık gelir 

İçi dolu fındık gelir 

Arif isen anlatma 

Kancığızı damlatma 

(Hamamizade, 52; Tezel B, 44; Ç-

Ö, 92). 

a. Trabzon’dan sandık gelir 

İçi dolu fındık gelir 

Arif isen anlatma 

Kancağızı damlatma 

(Tezel B, 44). 

90.20. Uzaklardan gelir gemi 

Gemi içi kutu dolu 

Kutu içi kağıt dolu 

Kağıt içi inci dolu 

(Ç-Ö, 92). 
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portakal 

91.1. Aslım Hintli ihtiyarım 

Kızlar beni koyar rafa 

En sevdiğim ülkedir 

Beyrut İzmir Girit Yafa 

(Ç-Ö, 93). 

 

91.2. Attım şekerli 

Koktum şekerli 

Ne zerdali 

Ne şeftali 

(B. Yançev, 89). 

91.3. Dilim dilim dilmeli 

Tepesi yeşil düğmeli 

Dilimi bölen bilmeli 

Bilmeyen otuz iki şar vermeli 

(E-U, 277). 

a. Dilim dilim dilmeli 

Tepesi yeşil düğmeli 

Dilimi bölen bilmeli 

Bilmeyen otuz iki şehir vermeli 

(Taştan, 64). 

91.4. Sarı sarı içinde 

Sarı zarfın içinde 

On iki tane yavru 

Hepsi birbir içinde 

(Akalın, 100). 

a. Sarı sarı içinde 

Sarı zarfın içinde 

On iki birlik kardeş 

Birbirinin içinde 

(Elçin, 23). 

b. Sarı sarı içinde 

Sarı zarfın içinde 

On iki birlig gardaş 

Birbirinin içinde 

(Ks. Gökçeoğlu, 182). 

c. Sarı sarı içinde 

Sarı zarfın içinde 

On ikisi bir kardeş 

Birbirinin içinde 

(Taştan, 64). 

ç. Sarı sarı içinde 

Sarı zarfın içinde 

On iki bülbül var 

Birbirinin içinde 

(Ç-Ö, 94). 

 

91.5. Sarıdır zerdali gibi 

Suludur şeftali gibi 

Ne vallahi zerdali 

Ne billâhi şeftali 

(Tezel B, 45; Ç-Ö, 93; Blk. Đ-R, 

112). 

91.6. Teptim tekelendi 

Öptüm şekelendi 

Ballan badem 

Bi gözel adam 

(Kulga). 

 

şeftali (şaftalı) 

92.1. Bir yanı ağ 

Bir yanı al 

Ağzına al 

Dadıdı bal 

(A. S-A-Ş, 62). 
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a. Bir yanı beyaz 

Bir yanı al 

Tadına bak 

Nasıl bal 

(Ç-Ö, 92). 

92.2. İçi kırmızı dışı ak 

Ortasına çivi çak 

İnanmazsan kıllarına 

Aç içini öyle bak 

(Ç-Ö, 92). 

92.3. Üstü hafif tüylüdür 

Yemişlerin gülüdür 

Âşıklara lezzeti 

Türlü cinas söyletir 

(Ç-Ö, 93; B-T, 594). 

92.4. Üstü mehmer 

İçi şeker 

Üstünde sürt 

Ağzına dürt 

(A. S-A-Ş, 69). 

92.5. Yumru yemiş 

Çerdeyi nahış 

İçi gırmızı 

Eşiyi boz 

(A. S-A-Ş, 70). 

 

turunç 

93.1. Ey ne Allah’ım var menim 

Süsen külahım var menim 

Khençerden dellük deşik 

Sor ne günahım var menim 

(Kr. Saatçi, 73). 

üzüm 

94.1. Anası yassı hanım 

Babası kürklü hoca 

Oğlu durmadan gezer 

Kızı gayetten güzel 

(Ceren, 47). 

 

a. Anası yayvan gadın 

Bubası büğlem hoca 

Oğlu gayeden güzel 

Gızı sebebde güzel 

(Ks. Sakaoğlu, 146). 

b. Anası yaylım meylim 

Babası eğrim büğrüm 

Kızı âlemden güzel 

Oğlu sohbette gezer 

(Dirlik, 6). 

c. Anasi egri bügri 

Babasi yeşil donli 

Kızı gayetten güzel 

Çocugi sohbetten sohbede gezer 

(M. Hafız, 34). 

ç. Anası eğri büğrü 

Babası dut Hasan 

Kendi kudretten 

Meyvesi etten 

(Ç-Ö, 100). 

d. Anası havul havul 

Babası koca gâvur 

Oğlu has Ermeni 

Kızına can vermeli 

(Ç-Ö, 100). 
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e. Babası büklüm koca 

Anası sırma hatun 

Oğlu dünya delisi 

Kızı dünya güzeli 

(Göktaş, 65). 

f. Babası köklüm hocası 

Anası harman hatunu 

Oğlu ova delisi 

Kızı dünya güzeli 

(Ç-Ö, 101). 

g. Babası sümüklü Hasan 

Anası yamyam kadın 

Kızı güllerden güzel 

Oğlu gurbette gezer 

(Dirlik, 6). 

94.2. Benim bir ineğim var 

Memeleri tatar hanım 

Yazın buğdaya gelir 

Güzün de kuzular 

(Ç-Ö, 101).

94.3. Bir ağaç kâmil olunca 

İlk önce kökten çürür 

Bunun yüz bin dalı var 

Suyu kudretden yürür 

(Ç-Ö, 101). 

a. Bir ağaç kâmil olunca 

İlk önce kökden çürür 

Bunun yüz bin dalı var 

Suyu gudretden yürür 

(Akalın, 45). 

94.4. Bir koçum var var getir 

Çek boğazla ye otur 

Ser derisini kurusun 

Gene kahsın yürüsün 

(Kowalski B, 309). 

a. Bir keçim var var getir 

Kes boynunu ye otur 

Kış gelince kurur 

Yaz gelince yürür 

(Sılacı, 12; Ç-Ö, 101). 

94.5. Bir kuşum var al renkli 

Çardakta kurar çengi 

Ben o kuşun yoluna 

Kurban oldum efendim 

(Ç-Ö, 101). 

94.6. Büküsüz iplik 

Deliksiz iplik 

Allah diziyor 

Kullar bozuyor 

(Ç-Ö, 101). 

94.7. Çullum çullum çumulda mısın 

Üç yüz yumurta mısın 

Eller yaylaya çıkar 

Sen daha burda mısın 

(Ç-Ö, 101). 

94.8. Hazar hazar geder 

Mehdi bazara geder 

Anası üç yaşında 

Oğlu bazara geder 

(A. S-A-Ş, 65). 
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94.9. Hey bididi bididi 

Bir ağacın çiğidi 

Görem suyu yürüdü 

Gökçe boncuk bürüdü 

(Ç-Ö, 101). 

94.10. İlik ilik ilmeli 

İlik gözü düğmeli 

Ya bunu bilmeli 

Ya kırk köyü vermeli 

(Ç-Ö, 102). 

94.11. Karşıdan gün doğar 

Gün günü doğar 

Anası kız iken 

Kızı da kız doğar 

(Taştan, 80). 

94.12. Kızından herkes korkar 

Çünkü ciğeri yakar 

Salkım salkım dökülür 

Ayyaş uzaktan bakar 

(Ögel, 420; Blk. Đ-R, 70). 

94.13. Sahlım sahlım sallanır 

Çoh galıgda ballanır 

Göyde nerdivan olsa 

Çıhar ordan sallanır 

(A. S-A-Ş, 68). 

94.14. Sığlığa girdim 

Sık kuşu tuttum 

Etini yedim 

Kemiğini attım 

(Taştan, 80). 

a. Çiftliğe girdim 

Lüt kızı tuttum 

Etini yedim 

Kemiğini attım 

(Ç-Ö, 101). 

b. Çiftliğe gittim 

Bir kuşu tuttum 

Etini yedim 

Kemiğini attım 

(Sılacı, 135). 

c. Sık ağaca çıktım 

Sık kuşu tuttum 

Etini yedim 

Kemiğini attım 

(Ç-Ö, 102). 

ç. Bozuma gittim 

Bir hanım tuttum 

Elini yedim 

Kemiklerini attım 

(Ç-Ö, 101). 

94.15. Yanı yanı boynuzları 

İçi dolu çadır kanı 

Süt verir eve gelemez 

Ne yapam böyle malı 

(Ç-Ö, 102). 

 

 

vişne (albalı) 

95.1. Altmış para 

Yetmiş para 

Sapı uzun 

Kendi kara 

(Tezel A, 27; Elçin, 25; Taştan, 80; 

Tan, 51). 
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95.2. Bahar zamanı 

Gül fidanı 

Tutunca dalı 

Akar kanı 

(Tezel B, 45). 

95.3. Beyaz ile başladım 

Yeşil ile işledim 

Al ile bitirdim 

Cümle âleme yetirdim 

(E-U, 275). 

95.4. İlim ilim ilmesi 

İlim kadın düğmesi 

Pek kolaydır yemesi 

Pek zordur bilmesi 

(B-T, 423). 

95.5. Memmed bağır bağında 

Gül biter budağında 

Yel vurar yellendirer 

Sırgası gulağında 

(A. S-A-Ş, 67). 

95.6. Min min minare 

Dev dibâre 

Dibâresine kan damlamış 

Kan üstüne kan damlamış 

(Ç-Ö, 97).

 

ç. Tahıllarla İlgili Bilmeceler 

arpa 

96.1. Ah ne idim ne idim 

Yeşil başlı bey idim 

Allah beni şaşırttı 

At b…na düşürdü 

(Ç-Ö, 129). 

a. Ben ne idim ne idim 

Yeşil başlı bey idim 

Allah beni şaşırttı 

At b…na düşürdü 

(Blk. Đ-R, 82). 

96.2. Sıra sıra durmuşlar 

Hak yoluna girmişler 

Vakti gelmiş ermişler 

Sararmışlar solmuşlar 

(Ş-A, 11). 

a. Sıra sıra durmuşlar 

Hak yoluna girmişler 

Vaktı gelmiş ermişler 

Sararmışlar solmuşlar 

(Göktaş, 3). 
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başak 

97.1. Dilim dilim nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(B-T, 163). 

a. Dilim dilim nar 

Dizime kadar kar 

Uçtu dilber 

Kaldı güzel yâr 

(Ç-Ö, 151). 

b. Nar nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(B-T, 163). 

97.2. Hak Taâla’nın düvesi 

Gökten gelir boğası 

Tırnağından göveler 

Boynuzundan buzalar 

(B-T, 163). 

97.3. Halalar ha halalar 

Çölde dovşan balalar 

Dırnağından su içer 

Dimdiyinden balalar 

(A. A-T, 161). 

97.4. Hey huğutlar huğutlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 161). 

a. Karşıda yurtlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 163). 

b. Fiy fiy fitler 

Yusuf’u yedi kurtlar 

Tırnağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 162). 

c. Hey kurtlar kutlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Altından su içen 

Tırnağından yumurtlar 

(Ögel, 422).  

97.5. Sarı sarıdan ağacı 

Sarı kından ağacı 

Sarıcığında yuvacığı 

Yuvacığında yumurtacığı 

(Ç-Ö, 129). 

buğday (bogday, buğda, buğday yığını, kelle, semeni) 

98.1. Allahümme deresinde 

Kıllar bitmiş yöresinde 

Şirinlikten iki şak olmuş 

İnan onun arasında 

(Ç-Ö, 129).  

a. Allahümme veresinde 

Kıllar bitmiş yöresinde 

Şirinlikten iki şak olmuş 

İnan onun arasında 

(Tezel B, 51).  
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b. Allahu ekber deresinde 

Bir gül açmış arasında 

Saçaklanmış bucaklanmış 

Din iman onun arasında 

(Ç-Ö, 129). 

c. Allahu ekber deresinde 

Bir gül çıkmış arasında 

Saçaklanmış bucaklanmış 

Din iman onun arasında 

(Göktaş, 9). 

98.2. Balacayam sarıyam 

Demeyin ki darıyam 

Size çörek oluram 

Zemilerin barıyam 

(A. S-A-Ş, 72). 

98.3. Bir kavağım var 

Uzundan uzun 

Her sene verir 

Bir salkım züüm 

(Ç-Ö, 130). 

98.4. Birısi celdi oborosi celdi 

Takiyaci ogli celdi 

Derdi aldi otoz içiye bindırdi 

Otoz içide bükti torbaya kuydi 

(Ksv. Hafız, 22). 

98.5. Değirmen tepe 

Dört yanı küpe 

Altın araç 

Gümüş süpürge 

(Taştan, 16). 

98.6. Dilim dilim nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(B-T, 163). 

a. Dilim dilim nar 

Dizime kadar kar 

Uçtu dilber 

Kaldı güzel yâr 

(Ç-Ö, 151). 

b. Dilim dilim nar 

Dize çıktı kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(Taştan, 16). 

c. Dilim dilim nar 

Dizimde kar 

Uçtu kelebek 

Kondu dilber 

(Ceren, 7). 

ç. Dilim dilim nar 

İncecik beli var 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(B. Hafız, 82; Ç-Ö, 130). 

d. Dilim dilim nar 

İncecik beli var 

Uçtu keklik 

Geldi dilber 

(Göktaş, 9). 
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e. Nar nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(B-T, 163). 

f. Nar nar 

Çizme boyi gar 

Uçdi selver 

Gondi dilver 

(Taştan, 16). 

98.7. Eştim eştim kum çıktı 

Kumdan minare çıktı 

Geçen yılki kel oğlan 

Bu yıl meydana çıktı 

(Ç-Ö, 130). 

a. Eştim eştim kum çıktı 

Kumdan minare çıktı 

Bıldırki öksüz oğlan 

Bu yıl meydana çıktı 

(Taştan, 16). 

a. Eştim eştim kum çıktı 

Kumdan şadırvan çıktı 

Bıldırki keloğlan 

Bu yıl meydana çıktı 

(Sılacı, 26). 

 

98.8. Ey bulutlar bulutlar 

Yusuf’u yedi kurtlar 

Ben bir şekil kuş gördüm 

Tepesinden yumurtlar 

(Hamamizade, 12; Tezel B, 51; 

Elçin, 14, Ş-A, 14; Taştan, 16). 

a. Ey bulutlar bulutlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ben bir şekil kuş gördüm 

Tepesinden yumurtlar 

(Ç-Ö, 130). 

b. Ey bulutlar bulutlar 

Yusuf’u yiyen gurtlar 

Ben bi şekil guş gördüm 

Depesinden yumurtlar 

(Örsal, 104). 

c. Hey bulutlar bulutlar 

Yusuf Kenan’ı yedi kurtlar 

Öyle bir kuş gördüm ki 

Kafasından yumurtlar 

(Ç-Ö, 131). 

ç. Hey huğutlar huğutlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 161). 

d. Hey huğurtlar huğurtlar 

Yusuv’u yiyen gurtlar 

Dınândan su içer 

Depesinden yımurtlar 

(Caferoğlu A, 135). 

e. Hay yurtlar yurtlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Tırnağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(Göktaş, 9). 
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f. Ha bu yurtlar bu yurtlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Dırnağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(Akalın, 82). 

g. Karşıda yurtlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 163). 

ğ. Ah umutlar umutlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayaklarından emer 

Tepesinden yumurtlar 

(Ç-Ö, 129). 

h. Fiy fiy fitler 

Yusuf’u yedi kurtlar 

Tırnağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 162). 

ı. U yurtlar 

Bu yurtlar 

Dibinden su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(Çelik, 277). 

i. Ah ümitler ümitler 

Gökte salkım bulutlar 

Tırnağından su emer 

Tepesinden yumurtlar 

(Ç-Ö, 129). 

j. Ah umudlar umudlar 

Gökteki bulutlar 

Tırnağından emer 

Tepesinden yumurtlar 

(Sakaoğlu [Kunos], 96). 

k. Ah umutlar umutlar 

Göz nurundan bulutlar 

Ayahlarından emer 

Tepesinden yumurtlar 

(Sılacı, 27; Taştan, 16). 

l. Hurtler hurtler 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Aşağıdan su içer 

Yukarıya yumurtlar 

(Ceren, 7). 

m. Her yanında var 

Yusuf’u yedi kurtlar 

Boynuzundan su içer 

Dizlerinden yumurtlar 

(Hamamizade, 12; Tezel B, 51). 

n. Her yanında var 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Dizlerinden su içer 

Boynuzundan yumurtlar 

(Ç-Ö, 130). 

98.9. Gırmızı heşen 

Atılıb düşen 

Deyirmanlardan 

Tendire düşen 

(A. S-A-Ş, 75). 
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98.10. Hacılar hacca gider 

Çok gider gece gider 

Bir yumurta içinde 

Kırk tane cüce gider 

(Ç-Ö, 130). 

98.11. Hak Taâla’nın düvesi 

Gökten gelir boğası 

Tırnağından göveler 

Boynuzundan buzalar 

(B-T, 163). 

98.12. Lem leme çiçek 

Lem boyda çiçek 

Lemmetten çıkar 

Ben boyda çiçek 

(Ç-Ö, 130). 

a. Lem leme çiçek 

Lem boyda çiçek 

Cennetden çıkar 

Ben boyda çiçek 

(Akalın, 92). 

98.13. Mini mini dervişler 

Akşam bize gelmişler 

Bir fırın ekmek yemişler 

Gene de var mı demişler 

(Ç-Ö, 130). 

a. Mini mini devrüşler 

Ahşam bize gelmişler 

Bir fırın eymek yemişler 

Gene de var mı demişler 

(Akalın, 94). 

98.14. Sarıdır özü 

Safalıdır yüzü 

Sonbaharda yetişir 

Tarlada dizi dizi 

(Ç-Ö, 130). 

98.15. Sen terani ten terani 

Kıl biterek örter ani 

Dar gelerek yırtar ani 

Bol gelerek örter ani 

(Hamamizade, 50). 

98.16. Sıra sıra durmuşlar 

Hak yoluna girmişler 

Vakti gelmiş ermişler 

Sararmışlar solmuşlar 

(Hamamizade, 12; Sılacı, 26; 

Tezel B, 51; Ç-Ö, 131; Ş-A, 11). 

a. Sıra sıra durmuşlar 

Hah yoluna girmişler 

Vahdi gelmiş ermişler 

Sararmışlar solmuşlar 

(Örsal, 105). 

b. Sıra sıra durmuşlar 

Hak yoluna girmişler 

Vakti geldi ermişler 

Sararmışlar solmuşlar 

(Taştan, 16). 

c. Sıra sıra durmuşlar 

Halk yoluna girmişler 

Vakti gelmiş ermişler 

Sararmışlar solmuşlar 

(Elçin, 14). 
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ç. Sıralanmış durmuşlar 

Sararmışlar solmuşlar 

Vakitleri gelince 

Başlarını vermişler 

(Ç-Ö, 131). 

98.17. Suda Süleyman’ı gördüm 

Dağda Düleyman’ı gördüm 

Yatar köşer daş gördüm 

Duzsuz bişmiş aş gördüm 

(A. A-T, 166). 

98.18. Yere vurdum baltanı 

Ağzı gümüş haltanı 

Yerden bir oğlan çıhdı 

Dünyaların soltanı 

(A. S-A-Ş, 79). 

a. Yere vurdum baltanı 

Ağzı gümüş haltanı 

Yerden bir oğlan çıhdı 

Yerin göyün soltanı 

(A. A-T, 161). 

çavdar 

99.1. Kazdım kazdım kum çıktı 

Kumdan minare çıktı 

Bıldırki keçel oğlan 

Bu yıl bahara çıktı 

(Taştan, 20). 

99.2. Sim sim çiçek 

Sim boylu çiçek 

Uzamış gitmiş 

Dam boyu çiçek 

(Ç-Ö, 132). 

çeltik (pirinç) 

100.1. Bir atım var at demerem 

Ölmüne minnet elerem 

Etin ataram yellere 

Sümüyün heyrat elerem 

(A. S-A-Ş, 72). 

a. Bir atım var at eylerem 

Ölürse minnet eylerem 

Etin ataram o yana 

Sümüyün heyret eylerem 

(A. A-T, 160). 

100.2. Fillidir fiştir 

Kayadır taştır 

Bunu bilmeyenin 

Avradı boştur 

(G-O, 91; Tezel B, 49; Ç-Ö, 131). 

100.3. Halalar ha halalar 

Çölde dovşan balalar 

Dırnağından su içer 

Dimdiyinden balalar 

(A. A-T, 161). 

100.4. Hey hiyitler hiyitler 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Tırnağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(Taştan, 21). 

a. Hırtlar mırtlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(Ç-Ö, 131). 
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b. Halalar hay halalar 

Dağda dovşan balalar 

Ayagında su içir 

Dimdiyinden balalar 

(A. S-A-Ş, 76). 

100.5. Hırıl mısın mırıl mısın 

Çırılçıplak duru musun 

Kızlar hep düğüne gitmiş 

Sen ta burda duru musun 

(Elmas, 11). 

100.6. İnce imeni 

İncitme beni 

Çıktım çardağa 

İndirme beni 

(Ç-Ö, 131). 

 

darı 

101.1. Sarıdır sancağı 

Üç yüzdür enceği 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(Ç-Ö, 135). 

101.2. Uzun gelir dürter 

Kalın gelir yırtar 

Kılları biter 

Yüzünü gözünü örter 

(Ç-Ö, 135). 

 

 

ekin 

102.1. Âdem atamızdan kalmıştır bir iş 

Yeşildir kısvesi çekilir diş diş 

Önce sakalı sararır sonra da bıyığı 

Düşürür insana büyük teşviş 

(Blk. Đ-R, 78). 

102.2. Dilim dilim nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(B-T, 163). 

a. Nar nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(B-T, 163). 

102.3. Hak Taâla’nın düvesi 

Gökten gelir boğası 

Tırnağından göveler 

Boynuzundan buzalar 

(B-T, 163). 

102.4. Ey bulutlar bulutlar 

Yusuf’u yedi kurtlar 

Ben bir şekil kuş gördüm 

Tepesinden yumurtlar 

(Blk. Đ-R, 78). 

a. Hey huğutlar huğutlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 161). 

b. Karşıda yurtlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 163). 
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c. Fiy fiy fitler 

Yusuf’u yedi kurtlar 

Tırnağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 162). 

ç. Hey kurtlar kurtlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Altından su içen 

Tırnağından yumurtlar 

(Ögel, 422).  

d. O yannu gurtlar 

Bu yannu gurtlar 

Dırnandan öğün alır 

Tepesinden yumurtlar 

(Taştan, 29). 

102.5. Ölçülemez değeri 

Köylünün alın teri 

Tarlalarda fışkırır 

En hoş tarlada yeri 

(Blk. Đ-R, 78). 

mercimek 

103.1. İlim ilim ilmeci 

İlim ilmen düğmeci 

Hoştur yimeci 

Güçtür bilmeci 

(Elmas, 12). 

mısır (gargıdalı) 

104.1. Aşıg ağladı getdi 

Ciyer dağladı getdi 

Elli deve yüz gatır 

Bir mıha bağladı getdi 

(A. S-A-Ş, 71). 

104.2. Çayır çemen atlamış 

Haşlandıkça patlamış 

İnci dişli sırma saçlı 

Yeşil kaplı matlamış 

(Ç-Ö, 132). 

a. Çayır çemen atlamış 

Haşladıkça patlamış 

İnci dişli sırma saçlı 

Yeşil kaplı matlamış 

(G-O, 78; Tezel B, 53). 

b. Çayır çemen atladı 

Yeşil pantolonu patladı 

İnci dişli sırma saçlı 

Haşlanmaktan patladı 

(Ç-Ö, 132). 

104.3. Danesi darı 

Kendi sapsarı 

Karşıda yiğitçik 

Belinde divitçik 

(Hamamizade, 50; Tezel B, 53). 

104.4. Elim kat kat 

Mühür çat çat 

Abalı bülbül 

Saçı sümbül 

(Ç-Ö, 132). 

a. Elim gat gat 

Möhür çat çat 

Aba bülbül 

Saçı sümbül 

(Akalın, 69). 
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104.5. Eş deridir eş deri 

İnci gibi dişleri 

Bunun lezzetine 

Cümle âlem müşteri 

(Ç-Ö, 132). 

104.6. Hey fiskedir fiskedir 

Şehi Revân üsttedir 

Yemişlerin içinde 

Çekirdeği üsttedir 

(Ç-Ö, 133). 

a. Üstedi ha üstedi 

Elim tükün üstedi 

Yemişlerde hansıdı 

Çeyirdeyi üstedi 

(A. S-A-Ş, 79). 

104.7. Hey iymeli iymeli 

Kudretinden düymeli 

Ya bunu bilmeli 

Ya bir devlet vermeli 

(Taştan, 56). 

104.8. Kazdım kazdım kum çıktı 

Kumdan minare çıktı 

Geçen seneki çocuk 

Bu yıl meydana çıktı 

(Hamamizade, 50; Sılacı, 105; 

Tezel B, 53). 

104.9. Salkım sorgucu var başında 

Uçları sarkar kaşında 

Getir püsküllü piştovların 

Hamursuz bayramı yapalım aşında 

(Tezel B, 53). 

a. Salkım sorgucu var başında 

Uçları sarkar kaşında 

Getir püsküllü piştovlar 

Hamursuz bayramı yapalım aşına 

(Ç-Ö, 133). 

104.10. Sarı saggal 

Uzun hoggar 

Onu tapmıyan 

Olsun naggal 

(A. S-A-Ş, 78). 

104.11. Sen terani ten terani 

Kıl biterek örter ani 

Dar gelerek yırtar ani 

Bol gelerek örter ani 

(Hamamizade, 50). 

a. Sen terini ten terini 

Kıl biter de örter anı 

Dar gelir yırtar anı 

Bol gelir örter anı 

(Ç-Ö, 133). 

b. Lentarini lentarini 

Kıl biter örter anı 

Dar gelir yırtar anı 

Bol gelir dürter anı 

(Ç-Ö, 133). 

c. Torani torani 

Gıllar biter örter ani 

Kalın geliy dürter anı 

Uzun geliy yırtar ani 

(Kulga). 
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104.12. Sert sert ayaklı 

Serpene bıyıklı 

Gül paşa donlu 

Elma yanaklı 

(Ç-Ö, 133). 

104.13. Uzun uzun zurnaya benzer 

Sıra sıra turnaya benzer 

Tel tel kadayıfa benzer 

Kat kat yufkaya benzer 

(Ş-A, 22; B. Hafız, 85). 

a. Uzun uzun zurnaya benzer 

Sıra sıra turnaya benzer 

Tel tel kadayıfa benzer 

Kat kat kadayıfa benzer 

(Göktaş, 47). 

b. Uzundur zurnaya benzer 

Sıra sıra turnaya benzer 

Tel tel kadayıfa benzer 

Kat kat yufkaya benzer 

(Ç-Ö, 134). 

104.14. Yere girer ellener 

Külek vurar dilenler 

Köyneyi göy özü sarı 

Ne buğdadı ne darı 

(A. S-A-Ş, 79). 

104.15. Zem zemli çiçek 

Zem boylu çiçek 

Efla yârim 

Dosdoğru çiçek 

(Ç-Ö, 134). 

tahıl (hububat) 

105.1. Ah umutlar umutlar 

Göz nurunda bulutlar 

Ayaklarından emer 

Tepesinden yumurtlar 

(Ç-Ö, 129). 

 

a. Hey huğutlar huğutlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 161). 

b. Karşıda yurtlar 

Yusuf’u yiyen kurtlar 

Ayağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 163). 

c. Fiy fiy fitler 

Yusuf’u yedi kurtlar 

Tırnağından su içer 

Tepesinden yumurtlar 

(B-T, 162). 

ç. Ah umutlar umutlar 

Göz nurunda bulutlar 

Ayaklarından emer 

Tepesinden yumurtlar 

(G-O, 53; Tezel B, 52). 

105.2. Aşıg aşı bişirir 

Yanlıb naşı bişirir 

Bugün bir hikmet gördüm 

Ayag başı bişirir 

(A. S-A-Ş, 71). 
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105.3. Dilim dilim nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(B-T, 163). 

a. Nar nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik 

Kaldı dilber 

(B-T, 163). 

105.4. Hak Taâla’nın düvesi 

Gökten gelir boğası 

Tırnağından göveler 

Boynuzundan buzalar 

(B-T, 163). 

105.5. Hırda hırda öldüler 

Gebillere girdiler 

Beş-altı ay su verdim 

Dirçeliben durdular 

(A. S-A-Ş, 76). 

 

d. Çiçeklerle İlgili Bilmeceler 

çiçek 

106.1. Ben beslerim o süsler 

Baktıkça yüze güler 

Suyunu bol verince 

Uzanır göğe gider 

(Ç-Ö, 137). 

106.2. Pencereden ay doğdi 

Görenler heyran oldi 

Babasi olmadan 

Gızının gızi oldi 

(Taştan, 21). 

gelincik (kâme, kemba)    

107.1. Kırmızı renkte olur 

Bi direk üstü durur  

Herkesin gelinidir 

Bil bakayım bu nedir 

(Ç-Ö, 139). 

a. Kırmızı renklidir 

Bir direk üstünde durur 

Kırların gelinidir 

Bilin bakalım bu nedir 

(Ş-A, 22). 

b. Kırmızı renkli 

Bir direk üstündedir 

Kırların gelini 

Bilin bakalım bu nedir 

(Ceren, 16). 

c. Kırmızı kemiklidir 

Yeşil direk üstünde  

Kırların gelinidir 

Bil bakalım bu nedir 

(Ç-Ö, 139). 
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ç. Kırmızıdan rengi var 

Tarlalarda dengi var 

Kırların tek gelini 

Rüzgâr sallar belini 

(Ç-Ö, 139). 

107.2. Zem zemi çiçek 

Zem boyu çiçek 

Ne güzel açmış 

Ben boyu çiçek 

(B-T, 290). 

a. Zem zemi çiçek 

Zem boyu çiçek 

Ağzı gül menekşe 

Ben boyu çiçek 

(B-T, 290). 

 

 

gül (gızıl gül, goparılmış gül, mehmeri 

gül [kadife gülü] ) 

108.1. Baharı haber verir 

Bülbüle neşe verir 

Her renk entari giyer 

Bahçelere şan verir 

(Ş-A, 11; Blk. Đ-R, 118; Taştan, 

35; Ç-Ö, 137). 

a. Baharı haber verir 

Bülbüle neşe verir 

Her renk entari geyünür 

Bahçelere şan verir 

(Göktaş, 25). 

108.2. Çıktım şu ağacın başına 

Nail oldum makasına 

Pembe şalvar giyinmiş 

Ağzını açmış merhaba 

(Ç-Ö, 137). 

108.3. Hak Taala hoş yaratmış 

Yeşil bir dal üstüne 

Yanları zil vurarak 

Ortası altın tabak 

(Ç-Ö, 137). 

108.4. Karşıdan bir ay doğmuş 

Ayı görenler olmuş 

Anası kundaktayken 

Kızının kızı olmuş 

(Ç-Ö, 137).

a. Karşıdan bir ay doğmuş 

Ayı görenler olmuş 

Anası kundakta iken 

Kızının kızı doğmuş 

(G-O, 111; Elçin, 16). 

b. Karşıdan bir ay doğmuş 

Ayı görenler olmuş 

Anası kundaktayken 

Kızının yavrusu olmuş 

(Dirlik, 14). 

c. Garşıdan bir ay dovmuş 

Ayı görenner gülmüş 

Anası gundagdaykan 

Gızının gızı olmuş 

(Ks. Gökçeoğlu, 181). 

ç. Karşıdan bir ay doğdu 

Âşıkı maşuka boğdu 

Anası yaşına girmeden 

Kızının kızı doğdu 

(G-O, 111). 
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d. Karşıdan gün doğdu 

Onu görenler oldu 

Annesi kızını kundaklarken 

Bir kızı daha oldu 

(Elmas, 12). 

e. Pencereden ay doğdu 

Görenler hayran oldu 

Anası beşikteyken 

Kızının kızı oldu 

(Sılacı, 62; Ç-Ö, 138; Ş-A, 6). 

f. Pencereden ay doğdu 

Görenler hayran oldu 

Anası beşikteyken 

Kızının kızı doğdu 

(Blk. Đ-R, 118; B-T, 313). 

g. Pencereden ay doğdu 

Görenler hayran oldu 

Anası beşikte iken 

Kızının kızı oldu 

(Taştan, 35). 

ğ. Çarşıda bir ay doğdu 

Onu görenler oldu 

Anası kundaktayken 

Kızının kızı oldu 

(Ç-Ö, 137). 

h. Meşeden bir ay doğmuş 

Âşık birbirini bulmuş 

Annesi beşikte iken 

Kızının kızı doğurmuş 

(Tezel A, 35-B, 70). 

ı. Çalıya bir gün doğmuş 

Âşık maşukun bulmuş 

Annesi beşikte iken 

Kızının kızı olmuş 

(Ç-Ö, 137). 

i. Çalıya gün doğmuş 

Âşık maşukunu bulmuş 

Annesi beşikte iken 

Kızının kızı doğmuş 

(B. Hafız, 83). 

j. Kapıda bir ay doğdu 

Ayı boğanlar oldu 

Annesi kucaktayken 

Kızının kızı oldu 

(Ç-Ö, 137). 

108.5. Kırmızı renkte olur 

Direk üstünde durur 

Kırların gelinidir 

Bil bakalım bu nedir 

(Ç-Ö, 139). 

108.6. Kudretten Hak yaratmış 

Bir yeşil dal üstüne 

Ortası sarı zümrüt 

Dört yanı al üstüne 

(Ç-Ö, 137). 

108.7. Nazeninim naz göster 

Nazıma niyaz göster 

Hâk-i pâya yüz sürem 

Hançerini az göster 

(Hamamizade, 26). 
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a. Nazeninim naz göster 

Nazıma niyaz göster 

Hâk-i pâye yüz sürem 

Hançerini az göster 

(Tezel B, 70). 

b. Nazeninim naz göster 

Nazıma niyaz göster 

Hâk-i pâyine yüz sürem 

Hançerini az göster 

(Ç-Ö, 138). 

c. Nazeninim naz gösterir 

Nazıma niyaz gösterir 

Hâk-i pâyine yüz sürsem 

Tığ ile teber gösterir 

(Ç-Ö, 138). 

ç. Nazeninim naz gösterir 

Nazıma niyaz gösterir 

Hâk-i pâyine yüz süreyim dersem 

Hançer ile tîğ gösterir 

(E-U, 277). 

108.8. Ne sevimli yüzü var 

Tepesinde gözü var 

Hanımlar âşıkıdır 

Bahçelerde süsü var 

(Ç-Ö, 138). 

108.9. Nedendi ay nedendi 

Bağrım zeden zedendi 

Ağacında od yanar 

Yarpağı göy nedendi 

(A. S-A-Ş, 51). 

108.10. Yaşıl taht üstünde oturub peri 

Yaguta mercana benzer lebleri 

Uzagdan baharsan üzün gizletmez 

Elini uzatsam vurur neşteri 

(A. S-A-Ş, 52). 

a. Yaşıl taht üstünde oturub peri 

Yaguta mercana benzer lebleri 

Uzagdan bahanda üzün gizletmez 

Elini uzatsan vurur hençeri 

(A. A-T, 166). 

b. Yeşil taht üstüne oturmuş peri 

Kızarmış badeye dönmüş lebleri 

İki âşık meşk ederken 

Rakip vurmuş hançeri 

(Ç-Ö, 138). 

c. Yeşil taht üstünde oturmuş bir peri 

Al yakuttan lebleri 

Yâr ile ülfet ederken 

Rakip vurdu hançeri 

(Blk. Đ-R, 118; B-T, 312). 

ç. Yeşil taht üstünde oturmuş bir peri 

Yanakları kızarmış olmuş leblebi 

Bir tane alayım dedim 

Elime battı hançeri 

(B-T, 312). 

d. Yeşil yarpak arasında bi peri 

Gısarmış mercana dönmüş lebleri 

Yâr ile ülfet idenler 

Rakib vurmuş hançeri 

(Önal). 
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karanfil (mihek gülü) 

109.1. Tabag tabag içinde 

Sübhü sabah içinde 

Dayanıb ayag üste 

Etri de var içinde 

(A. S-A-Ş, 52). 

kasımpatı 

110.1. Sonbaharın gülüyüm 

Bahçelerin süsüyüm 

Eteklerim hep kat kat 

Hiç koklama renge bak 

(Ç-Ö, 140). 

lâle 

111.1. Dağda gezer patlıcan 

Düğme dizer patlıcan 

Aç papağın ört fesin 

Ne güzelsin patlıcan 

(Blk. Đ-R, 94). 

a. Dağda gezer patlıcan 

Düğme diğer patlıcan 

Aç papağın ört fesin 

Ne güzelsin patlıcan 

(Ç-Ö, 139). 

b. Dağda gezer batlıcan 

Düyme dizer batlıcan 

Aç papağın ört fesin 

Ne güzelsen batlıcan 

(Akalın, 61). 

111.2. Eştim eştim kum çıktı 

Kumdan bir kafa çıktı 

Bıldırki yiten oğlan 

Bu yıl meydana çıktı 

(Blk. Đ-R, 92). 

111.3. Özü ala 

Yeri tala 

Para para 

Gelbi gara 

(A. S-A-Ş, 51). 

 

nergis (nerkis) 

112.1. Hak Teala hub yaratmış 

Bir yeşil dal üstüne 

Çevresi zeynel varak 

Ortası altın başak 

(B-T, 507). 

a. Hak Taala hub yaratmış 

Bir izarın üstünde 

Kenarı sini bardaktır 

Ortası altın tabaktır 

(Blk. Đ-R, 102). 

 

nevruz 

113.1. Eştim eştim kum çıktı 

Kumdan minare çıktı 

Bıldırki yiten oğlan 

Bu yıl karşıma çıktı 

(Ceren, 36; Taştan, 59). 

a. Eştim eştim küp çıktı 

Küpten minare çıktı 

Bıldırki kayıp oğlan 

Bu yıl meydana çıktı 

(Ç-Ö, 140). 

113.2. Narın çiçeği 

Nurun çiçeği 

Celle celâl dağında 

Parlamış mercan çiçeği 

(Ç-Ö, 140). 
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papatya 

114.1. Kopardım her birini 

Açtığım güzel faldı 

Söktüm ak dişlerini 

Sarı düğmesi kaldı 

(Blk. Đ-R, 84). 

114.2. Sarı ile başlarım 

Beyaz ile işlerim 

Yeşil ile bitirir 

Toprağa şişlerim 

(Ç-Ö, 140). 

sarmaşık 

115.1. Alaca yılan 

Ağaca dolan 

Vallahi yalan 

Billâhi yalan 

(Elmas, 2). 

 

115.2. Bin dibi var 

Bin yaprağı 

Bin diyesin 

Bilmiyesin 

(Tezel B, 71). 

 

e. Çeşitli Bitkilerle İlgili Bilmeceler 

asma (bağ, devek, diyek, tenek, tevek, üzüm kütüğü) 

116.1. Anası yayvan kadın 

Babası büklüm hoca 

Oğlu sepette gezer 

Kızı gayette güzel 

(Elçin, 13; Taştan, 11). 

a. Anası yayvan kadın 

Babası büklüm hoca 

Kızı güzellerden güzel 

Oğlu meclislerde gezer 

(Taştan, 6). 

b. Anası yayma kadın 

Babası büklüm hoca 

Kızı güzellerden güzel 

Oğlu sohbetlerde gezer 

(Sakaoğlu [Kunos], 94). 

c. Anası yaylan kadın 

Babası pürçük herif 

Kızı güzellerden güzel 

Oğlu meyhanede gezer 

(Ç-Ö, 84). 

ç. Anasi egri belli 

Babasi yeşil donli 

Bi kızi var gayet cüzel 

Bi ogli var dünyay cezer 

(Ksv. Hafız, 22). 

d. Babası ekerim bükerim 

Anası yayvan kadın 

Kızı illerden kadın 

Oğlu köylerde gezer 

(Ç-Ö, 84). 
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116.2. Bir keçim var var getir 

Kes boynunu ye otur 

Kış gelince kurur 

Yaz gelince yürür 

(Sılacı, 12). 

116.3. İneyim var eşikdeki 

Ayı ili eşikdeki 

İlde bir kere sağılar 

Üzü yene eşikdedi 

(A. S-A-Ş, 53). 

116.4. Kurbağa kanatlandı 

Tosbağa çenetlendi 

Güvem suyu yürüdü 

Gökçe boncuk bürüdü 

(B-T, 126). 

116.5. Sek seki bir sekizi bir 

Sekiz ağacın kökü bir 

Dok doku bir dokuzu bir 

Dokuz ağacın kökü bir 

(Ç-Ö, 84). 

116.6. Uy manı manı 

Boynuzları çadır canı 

Süt verir eve gelmez 

Nidem böyle hayırsız malı 

(Ç-Ö, 84). 

116.7. Yeri gazdım gum çıhdı 

Gumnan minare çıhdı 

Bildirki keçel oğlan 

Bu il çinara çıhdı 

(A. S-A-Ş, 69). 

ay çiçeği (çiğdem, gündöndü, şemsamer) 

117.1. Barekâllah hoş yaratmış 

Bir asanın üstüne 

Kıyısı sarı varak 

Ortası altın tabak 

(Sılacı, 16; Blk. Đ-R, 122). 

117.2. Eştim eştim kum çıktı 

Kum dibinden kuş çıktı 

Geçen sene yiten oğlan 

Bu yıla meydana çıktı 

(Taştan, 22). 

117.3. İlim ilim ilmesi 

İlim kadın düğmesi 

Bunu bilen bilesi 

Bilmeyen otuz köy veresi 

(Sılacı, 36; Ç-Ö, 97; Ş-A, 17). 

a. İlim ilim ilmesi 

İlim gadı düğmesi 

Bunu bilen bilesi 

Bilmeyen otuz köy vermesi 

(Göktaş, 13). 

117.4. Şimşekli çiçek 

Şim botlu çiçek 

Şim kara kaşlı 

Aynalı çiçek 

(Ç-Ö, 136). 

 

a. Şim şim çiçeği 

Şim boy çiçeği 

Şim Anadolu’nun 

Karagöz çiçeği 

(G-O, 123; Tezel B, 38; Ç-Ö, 136; Tan, 

50). 
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b. Zem zemli çiçek 

Zem boylu çiçek 

Kayseri’ye kadı olmuş 

Dosdoğru çiçek 

(Sılacı, 16; Elçin, 13; Ç-Ö, 136). 

c. Zem zemli çiçek 

Zem boylu çiçek 

Gayseri’ye gadı olmuş 

Dosdoğru çiçek 

(Taştan, 10). 

ç. Zem zemli çiçek 

Zem zem boylu çiçek 

Kayseri’de gadı olmuş 

Dosdoğru çiçek 

(Göktaş, 5). 

d. Şım şım ağacı 

Şım boy ağacı 

Şım kara kaşlı 

Şım ayna başlı 

(B. Hafız, 83). 

deve dikeni 

118.1. Uzun uzun dervişler 

Uzak yoldan gelmişler 

İki tabak mısırı 

Tane tane bölmüşler 

(Tezel B, 70; Ç-Ö, 141; Blk. Đ-R, 

128). 

a. Uzun uzun dervişler 

Uzak yoldan gelmişler 

İki tabak mısırı 

Dane dane bölmüşler 

(Tezel B, 70). 

fasulye fidesi 

119.1. Benim bişem var 

Yuharı gider 

Saggalını öper 

Geriye atlar 

(Akalın, 42). 

gevenotu 

120.1. Nedir nedir ne nesnedir 

Ehl-i cemal üstündedir 

Seksen dört parmağı var 

Doksan dört tırnağı var 

(Ç-Ö, 140). 

haşhaş (afyon çiçeği, haşhaş çiçeği)

121.1. Aldır abası 

Yeşildir libası 

Bunu bilmiyen 

Eşek sıpası 

(Ögel, 414). 

121.2. Avcılar ava gider 

Yolcular yola gider 

Bir yumurta içinde 

Bin tane işçi gider 

(Blk. Đ-R, 96). 

121.3. Kazık ucunda karga 

Vurunca yıktım arga 

Boynunu kırdım baktım 

İçi doluymuş kavurga 

(Ş-A, 12). 

121.1. Zem zemi çiçek 

Zem boyu çiçek 

Ne güzel açmış 

Ben boyu çiçek 

(Sılacı, 5; Ç-Ö, 135). 
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a. Zem zem çiçek 

Zem boy çiçek 

Ne güzel açmış 

Ben boy çiçek 

(Ş-A, 28). 

b. Zem zemi çiçek 

Zem boyu çiçek 

Ne güzel demiş 

Bembeyaz çiçek 

(Taştan, 37).

c. Zem zem çiçek 

Zümrüt oğlu çiçek 

Arşın ayaklı 

Dosdoğru çiçek 

(Ç-Ö, 135). 

ç. Zem zem çiçek 

Zümrüt tozlu çiçek 

Arşın ayaklı 

Dosdoğru çiçek 

(Ş-A, 29). 

d. Çim çim çiçek 

Çim boylu çiçek 

Ebece kokulu 

Karanfil çiçek 

(Ş-A, 29; Ç-Ö, 135). 

 

ısırgan (gicitkan, gicitken) 

122.1. Hattır huttur 

Arnavut’tur 

Adam kapar 

Ağzı yoktur 

(Tezel B, 71). 

a. Hattır huttur 

Arnavut’tur 

Adam kapar 

Ağzi yoktur 

(Hamamizade, 32). 

b. Hattır huttur 

Arnavut’tur 

Ağzı yoktur 

Adam kapar 

(Blk. Đ-R, 88; Ç-Ö, 140; Çelik, 278). 

c. Hattır huttur 

Arnavut’tur 

Ağzı yohdur 

Adam gapar 

(Göktaş, 29). 

ç. Harttır hurttur 

Arnavut’tur 

Ağzı yoktur 

İnsan kapar 

(Sılacı, 74). 

d. Otdur atdır 

Bey muratdır 

Dişleyendir 

Dişi yohtur 

(A. S-A-Ş, 78). 

122.2. Karşıdan baktım 

Bir yeşil türbe 

İçine girdim 

Estağfurullah tövbe 

(Sılacı, 74). 
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122.3. Sürü sürü gazlar 

Sürmeli gızlar 

Ona tohunsan 

Ellerin sızlar 

(A. A-T, 166). 

 

ışkın (eşkın) 

123.1. Dağdan gelir tatını 

Vay buni tutuni 

Gulahlarıni kesini 

Davarcığa basıni 

(Taştan, 30). 

kamış (garğıdalı gamışı) 

124.1. Çep deyil çepel deyil 

Çepere gerek deyil 

Uzunca boynuzu var 

Sarıca saggalı var 

(A. S-A-Ş, 73). 

124.2. Uzun uzun urganlar 

Uzun yoldan gelmişler 

Dünya geder malı var 

Tırnah geder canı yoh 

(Göktaş, 34). 

kara diken (garatiken) 

125.1. Dağdan gelir dağ ala 

Golları budag ala 

Seksen sekiz caynaglı 

Az galır adam ola 

(A. S-A-Ş, 74). 

ot 

126.1. Dağda biter 

Taşta biter 

Yazın biter 

Kışın iter 

(Ögel, 420). 

pamuk (pambıg) 

127.1. Abalar ibalar 

Ak sakallı babalar 

Elimi atmadan 

T…ları çabalar 

(Ç-Ö, 141). 

127.2. Altı yeşil 

Üstü beyaz 

Diriye sünnet 

Ölüye farz 

(Hamamizade, 56; Tezel B, 31). 

a. Sapı yeşil 

Başı beyaz 

Ölüye sünnet 

Diriye farz 

(G-O, 118; Blk. Đ-R, 202). 

127.3. Bir sürü atlar 

Tarlada otlar 

Vakti gelince 

Ucundan çatlar 

(Ç-Ö, 142). 

a. Bir sürü atlar 

Çemende otlar 

Vahtı gelende 

Derisi çatlar 

(A. S-A-Ş, 49). 

b. Bir bölük atlar 

Çimende otlar 

Vahtı gelende 

Dimdiyi çatlar 

(A. A-T, 160). 
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c. Bir bölük atdar 

Çimende otdar 

Vahdi gelende 

“Dım” diye patlar 

(Göktaş, 51). 

127.4. Ektim nohut 

Bitti söğüt 

Kendi armut 

Yaprağı dut 

(Ç-Ö, 142). 

a. Ektim nohut 

Bitdi söğüt 

Gendi armut 

Yarpağı dut 

 (Akalın, 66). 

b. Ektim nohut 

Bitti söğüt 

Dalları dut 

Kendisi armut 

(Göktaş, 51). 

c. Ektim nohut 

Bitti söğüt 

Yaprağı dut 

Kendisi armut 

(Taştan, 62). 

ç. Ektim dut 

Bitti nohut 

Dalları söğüt 

Meyvesi armut 

(Ç-Ö, 142). 

d. Aldım nokhut 

Çıkhtı sögüt 

Yarpağı tut 

Barı armut 

(Kr. Saatçi, 58). 

127.5. Hazer hazere gider 

Meyit mezara gider 

Anası yeni gebe 

Çocuk pazara gider 

(Ç-Ö, 142). 

a. Hezare hezare gider 

Meyid ile mezare gider 

Anası altı aylıg gebe 

Çocugu bazara gider 

(Ks. Sakaoğlu, 141). 

127.6. Hem derili 

Huş derili 

Yaza ekili 

Kışa derili 

(A. A-T, 162). 

a. Heşi derili 

Huşu derili 

Yazda ekili 

Payız dikili 

(A. S-A-Ş, 51). 

127.7. Sahilde dar bir kümbet 

Evliya eder himmet 

Yılda bir çiçek açar 

Hem farz kılar hem sünnet 

(Ç-Ö, 142). 
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a. Sahilde dar bir künbet 

Evliya eder himmet 

Yılda bir çiçek açar 

Hem farz kılar hem sünnet 

(Hamamizade, 56; Tezel B, 31). 

b. Sahilde dar bir künbed 

Bütün evliya eder ona himmet 

Yılda bir çiçek açar 

Hem farz kılar hem sünnet 

(E-U, 276). 

c. Yerde ümmet 

Kökte kümbet 

Hangi ot kılar 

Farz ile sünnet 

(Ç-Ö, 142). 

127.8. Tarlada olur bunlar 

Koyuna benzer yünler 

Ekmesini bilirsen 

Kazanırsın binler 

(Ç-Ö, 142; Blk. Đ-R, 202). 

sarımsak 

128.1. Biz biz idik 

Kırk kız idik 

Kıran geldi kırıldık 

Beyaz çarşafa dizildik 

(B-T, 559). 

a. Biz biz idik 

Gırk gız idik 

Bir gıran geldi gırıldık 

Hepimiz bir tarafa sarıldıh 

(Akalın, 55). 

128.2. Ey susen servi çiçeği 

Sen sevindin sen usandın 

Beni hercayi mi sandın 

Ey paçacılar köçeği 

(Hamamizde, 60). 

a. Ey süsen servi çiçeği 

Sen sevindin sen usandın 

Beni hercai mi sandın 

Ey paçacılar köçeği 

(Tezel B, 49). 

b. Ey süslü servi çiçeği 

Sen sevdin sen usandın 

Beni hercai mi sandın 

Ey paçacılar köçeği 

(Ç-Ö, 121). 

c. Ey ne ilem ne ilem yel estikçe eğilem 

Sen sevdin sen uzandın 

Beni eracil mi sandın ey paçacılar köçeği 

Erazi bahçesinde marul çiçeği 

(B-T, 558). 

ç. Yeşil selvi değilem 

Yel estikçe eğilem 

Var git paça köpeği 

Ben hercai değilem 

(G-O, 134; Elçin, 24). 

d. Yeşil selvi değilem 

Her gelene eğilem 

Var git paçacılar köçeği 

Ben hercai değilem 

(Ç-Ö, 121). 
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128.3. Lem lemli çiçek 

Lem boylu çiçek 

Lemlesi kopmuş 

İnan ki gerçek 

(Ç-Ö, 121). 

128.4. Mani mani maniki 

Tırnağı var on iki 

On ikinin yarısı 

Salim dayının karısı 

(Km. Önal, 94). 

a. Mani mani maniki 

Tırnağı var on iki 

On ikinin yarısı 

Sadık dayının karısı 

(Km. Önal, 94). 

 

semiz otu 

129.1. Ektim elberi 

Bitti dilberi 

Hıçikli nine 

Gelsene beri 

(Ç-Ö, 124). 

a. Ektim elberi 

Bitti dilberi 

Bıldır ne ki nine 

Sen de gel beri 

(Ç-Ö, 124). 

 

üzerlik (yüzerlik) 

130.1. Değirmen tepe 

Dört yanı küpe 

Altın ağırşak 

Gümüş süpürge 

(Ç-Ö, 141). 

130.2.  İlim ilim ilmeli 

İlim kadın düğmeli 

Bunu bilen bilmeli 

Bilmeyen şar vermeli 

(Hamamizade, 77; Tezel B,11). 

a. İlim ilim ilmeli 

İlim kadın düğmeli 

Bunu bilen bilmeli 

Bilmeyen de otuz iki şar vermeli 

(E-U, 275). 

b. İlim ilim ilmesi 

İlim kadın düğmesi 

Bunu bilen bilmeli 

Bilmeyen şar vermeli 

(Elçin, 25). 

c. İlim ilim ilmesi 

İlme hatın düymesi 

Her kim bunu tapmasa 

Yeddi ilin hestesi 

(İ. Kafkasyalı, 91). 

ç. İlim ilim iynesi 

İlim hatın düymesi 

At ocağa baş gucağa 

Getsin iller hestesi 

(A. S-A-Ş, 76). 

d. İllem illem illesi 

İlle kadın düğmesi 

Bunu bilen bilesi 

Bilmeyen otuz iki köy veresi 

(B-T, 631). 
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e. Fili fili filmeli 

Uçları düğmeli 

Ya bunu bilmeli 

Ya bu gece ölmeli 

(Tezel A, 19- B, 11; Taştan, 80). 

f. Filli filli filmeli 

Ucu altın düğmeli 

Ya bunu bilmeli 

Ya bu gece ölmeli 

(Ç-Ö, 141). 

g. Fiy fiy fiymeli 

Yakası düğmeli 

Ya bunu bilmeli 

Ya mezara girmeli 

(Ş-A, 18). 

ğ. İnim inim inmeli 

Yakası kırk düğmeli 

Ya bunu bilmeli 

Ya bu gece ölmeli 

(Ç-Ö, 141). 

h. Helme helme helmesi 

Helme hatın düymesi 

Herkes onu tapmasa 

Bir manatdır cermesi 

(A. S-A-Ş, 76). 

 

yer elması (dombalan, yıldız kökü) 

131.1. Ektim öğüt 

Bitti söğüt 

Yaprağı dut 

Kendisi armut 

(Ç-Ö, 128). 

131.2. Eştim eştim kum çıktı 

Kumdan minare çıktı 

Bıldırki keloğlan 

Bu yıl meydana çıktı 

(Taştan, 82). 

a. Eştim eştim gum çıktı 

Gumdan minare çıktı 

Bıldırki keloğlan 

Bu yıl meydana çıktı 

(Göktaş, 67). 

131.3. Zülfün ucu gümüşdür 

Sal boynuna ilişdir 

Yemişlerin içinde 

Yarpagsız ne yemişdir 

(A. S-A-Ş, 79). 

 



 

 421

f. Bitki Organları ve Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

asma dalı 

132.1. Anası yayvan kadın 

Babası eğrim büğrüm 

Oğlu sohbetlerde geçer 

Kızı hepsinden güzel 

(Ş-A, 8). 

asma yaprağı 

133.1. İlim ilim ilmeli 

Yakaları düğmeli 

Ya bunu bilmeli 

Ya bu gece ölmeli 

(Taştan, 17). 

boya kökü (boyag kökü) 

134.1. Ağ at biyan içinde 

Guyrugu gan içinde 

Getdim ganı silmeye 

Batdım biyan içinde 

(A. S-A-Ş, 49). 

çam yaprağı 

135.1. Bir bidiriz 

Bir bidiriz iğnesi 

Bunu bilen bilesi 

Bilmeyen yarın ölesi 

(Ç-Ö, 86). 

çetene 

136.1. Çitim çitim çitidi 

Çitmeden bitidi 

Gügem suyu yürüdü 

Göğce boncuk bürüdü 

(Ç-Ö, 97). 

çiriş 

137.1. Martda mayar 

Abrilde ağar 

Gendi küçük 

Saggalı böyük 

(Akalın, 92). 

keten tohumu 

138.1. Yaz olanda çayır çimen biçilir 

Tırpan vurulur bir araya yığılır 

Memesi yok mihnetinen sağılır 

Yağı yok yağı nerden süzülür 

(Ç-Ö, 136). 

a. Yaz olanda çayır çimen biçilir 

Tırpan vurur bir araya yığılır 

Memesi yoh mihnetinen sağılır 

Yayığı yoh yağı nerden süzülür 

(Akalın, 108). 

pamuk çalısı 

139.1. Ektim nohut 

Bitti söğüt 

Kökü dut 

Yaprağı armut 

(Taştan, 62). 

pamuk fidanı 

140.1. Ektim nuhut 

Bitti söğüt 

Yaprağı dut 

Kendi armut 

(G-O, 87-88). 
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pamuk kozası 

141.1. Bir yana kar yağar 

Bir yana dolu 

Dört tane özü var 

Arpacık gözü var 

(Taştan, 62). 

tohum 

142.1. Gara toyuğun ganadı 

Kim vurdu kim sanadı 

Yere düşen bir danedir 

Çıhdı on beş on nedir 

(A. S-A-Ş, 74). 

zeferan 

143.1. Nedendi ay nedendi 

Derme nazik bedendi 

Plov üste meskeni 

Gören rengi nedendi 

(A. S-A-Ş, 51). 

143.2. Tapı tapı 

Kerki sapı 

Altı gülü 

Beş yarpağı 

(A. S-A-Ş, 52). 
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3. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Uçar Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

 

ağaçkakan (öpöp) 

144.1. Ay buralı buralı 

Ayagı kolu kınalı 

Şimçi kırlı tonı bar 

Sultaniye atı bar 

(Km. Önal, 97). 

arı (arılar, bal arısı, balçibin, kovan 

arısı) 

145.1. Araz gırağı düzdü 

Sanasan elli yüzdü 

Oğul gedir davaya 

Anası hele gızdı 

(A. S-A-Ş, 98). 

a. Kür’ün gırağı düzdü 

Sonrası gölde yüzdü 

Oğlu şahlıg eleyir 

Anası hele gızdı 

(A. S-A-Ş, 105). 

145.2. Bir acaip kuş gördüm 

Yerde yürür izi yok 

Eti haram sütü helâl 

Boğazladım kanı yok 

(Sılacı, 9; Ç-Ö, 151; B-T, 120). 

a. Ecaib bir guşum var 

Yerde gezer izi yoh 

Eti haram südü halal 

Boğazladım ganı yoh 

(A. S-A-Ş, 103). 

 

b. Yerde gezer izi yok 

Havada uçar sesi yok 

Eti haram sütü helâl 

Canı var kanı yok 

(Tezel A, 30; Ç-Ö, 153; Ş-A, 21; 

Göktaş, 3; Taştan, 6). 

c. Yerde gezer izi yog 

Havadan uçar sesi yog 

Eti haram sütü helâl 

Canı var da ganı yog 

(Ks. Saracoğlu, 102). 

ç. Yerde gezer izi yok 

Havada uçar sesi yok 

Canı var da ganı yok 

Yağı var südü yog 

(Ks. Sakaoğlu, 125). 

d. Yerde yörür izi yog 

Havada uçar sesi yog 

Eti haram sütü helâl 

Canı var da ganı yog 

(Ks. Saracoğlu, 102). 

e. Gökte uçar kolu yok 

Yerde gezer izi yok 

Eti haram sütü helâl 

Kestim baktım kanı yok 

(Ceren, 2). 
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f. Men bir kuş gördüm 

Canı var kanı yohdu 

Süti helâldı 

Eti haramdı 

(Kr. Kerkük, 52-53). 

g. Men bir kuş gördüm 

Canı var kanı yokhtu 

Sütü halaldı 

Eti haramdı 

(Kr. Saatçi, 85). 

ğ. Eti haram 

Sütü helâl 

Canı var 

Kanı yok 

(Ş-A, 8). 

h. Tabun tabun turnalar 

Tav başınna yorğalar 

Eti haram şorpasi 

Halal ol ne bolur mollalar 

(Nemeth, 294). 

145.3. Bir balaca ballı şey 

Üstü gızıl allı şey 

Goydu bizim dolçaya 

Şirin sarı daldı şey 

(A. S-A-Ş, 99). 

145.4. Bir sürü guzu 

Otlayır düzü 

Ne bir izi var 

Ne de ki tozu 

(A. S-A-Ş, 101). 

145.5. Biz biz idik biz idik 

Altmış iki kız idik 

Dal dal olduk dağıldık 

Bir tepeye yığıldık 

(T-E, 251). 

a. Her hız idik hız idik 

Atmış iki kız idik 

Dal dal olduk dağıldık 

Bir tepeye yığıldık 

(Ç-Ö, 152). 

b. Hey hiz idik hiz idik 

Atmış iki gız idik 

Dal dal olduk daldık 

Bir gayaya yıldık 

(Taştan, 6). 

c. Fız fız idik fız idik 

Otuz iki kız idik 

Derelerde kışladık 

Mahrebeler işledik 

(Ç-Ö, 152). 

145.6. Bizim evde halı var 

Halının ahvali var 

Gökte uçan bir kuşun  

Ayağında nalı var 

(Sılacı, 9; Kr. Kerkük, 49; Ç-Ö, 

151). 

a. Bizim evde halı var 

Halının ahvali var 

Göğde uçan bir guşun  

Ayağında nalı var 

(Akalın, 55). 
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b. Bizim evde khalı var 

Khalının ahvalı var 

Gögde uçan bir kuşun  

Ayağının nalı var 

(Kr. Saatçi, 67). 

c. Bizim evde bir halı var 

Halının ahvalı var 

Gökte uçan bir kuşun  

Ayağında nalı var 

(Taştan, 5). 

145.7. Bu dereden gaz geder 

Gaggıldar tez geder 

Gızlar içinde gız var 

Yeddi il boğaz geder 

(A. A-T, 170). 

145.8. Bu meşe gül meşeli 

Altı ter benövşeli 

Bir kişinin min oğlu 

Hamısı bir peşeli 

(A. S-A-Ş, 101). 

145.9. Camışlar ha camışlar 

Halga buynuz camışlar 

Tanrısı bostan ekmiş 

Yığlıb onu yemişler 

(A. S-A-Ş, 102). 

145.10. Çile bülbülüm çile 

Şeh düşüb gızıl güle 

Guşlardan hansı guşdu 

Yumurtası galar ele 

(A. S-A-Ş, 102). 

a. Çile bülbülüm çile 

Şeh düşüb gızıl güle 

Guşlarda nece guşdu 

Yumurtası galır ele 

(A. A-T, 171). 

145.11. Çin çin çireşne 

Sen onunla görüşme 

O senin ananı satar 

Gider de yine varır 

(Ç-Ö, 151). 

145.12. Dağa gider dağ gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içmeğe 

Bağırır ulak gibi 

(Tezel A, 29). 

a. Dağdan gelir dadak gibi 

Kolları var budak gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır ulak gibi 

(T-E, 250). 

b. Dağdan gelir dak gibi 

Kolları var budak gibi 

Eğilir su içer 

Acı oğlak gibi 

(B-T, 119). 

c. Öteden beri ho ho 

Kuyruğu tombuk 

Eğilir su içmeğe 

Geğirir ho ho 

(Ç-Ö, 153). 
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145.13. Dağdan gelir 

Bağdan gelir 

Zır zır hop 

Ayağında zilli top 

(Ç-Ö, 151). 

145.14. Dağdan gelir Araplar 

Ayağında çoraplar 

Sakın makın varmayasın 

Yüzün müzün haraplar 

(Ç-Ö, 121). 

a. Karşıdan gelir Araplar 

Ayağında siyah çoraplar 

Yanlarına gitmeyin 

Yüzünüzü haraplar 

(Ç-Ö, 152). 

b. Garşıdan gelir Araplar 

Ayağına geymiş siyah çoraplar 

Yanlarına getmeyin 

Yüzüzü gözüzü haraplar 

(Akalın, 77). 

145.15. Dağdan gelir dağ gibi 

Çadır kurar ağ gibi 

Acısı var soğan gibi 

Kancası var doğan gibi 

(B. Yançev, 93). 

145.16. Dağdan gelir dağ ile 

Ayağı çamur ile 

Nedir bunun temizliği 

Çıra gibi temizliği 

(Ç-Ö, 151). 

145.17. Dağdan gelir dala dala 

Guyruğunu sala sala 

Lebi şeker altın teker 

Tıng tıng eder pambıh eker 

(Göktaş, 3). 

145.18. Dağdan gelir mor 

Kuyruğunun ucu kor 

Sekiz tane ayağı var 

Seksen iki dayağı var 

(Taştan, 6). 

145.19. Dağlarda lale gezer 

Elde piyale gezer 

Ne doğar ne balalar 

Dalınca bala gezer 

(A. S-A-Ş, 103). 

145.20. Deniz gıragı düzdü 

Sayı elidi yüzdü 

Şah küsdü baba köçdü 

Elin bahçadan üzdü 

(A. S-A-Ş, 103). 

145.21. Ezizim bir anası 

Herenin öz anası 

Guşlardan hansı guşdur 

Min bala bir anası 

(A. S-A-Ş, 103). 

145.22. Ezizinem gün doğar 

Aşig aşiği govar 

Anası beşikdeyken 

Gızı bir oğlan doğar 

(A. S-A-Ş, 104). 
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a. Gibleden ulduz doğdu 

Ulduz ulduzu govdu 

Anası beşikdeyken 

Balası oğlan doğdu 

(A. S-A-Ş, 104). 

b. Aşağıdan ay doğub 

İşıg işığı boğub 

Anası üç yaşında 

Gızı bir oğlan doğub 

(A. A-T, 170). 

145.23. Fin fin firik 

Burnu yirik 

Uçar havaya 

Döner yuvaya 

(Göktaş, 2). 

145.24. Gah gah balası var bunun 

Gan piyalesi var bunun 

Ne yumurtlar ne gırt düşer 

Serbaz balası var bunun 

(İ. Kafkasyalı, 96). 

145.25. Ganadı var uçmağa 

İynesi var sancmağa 

Sevir işi zehmeti 

Odur ki var hörmeti 

(A. S-A-Ş, 104). 

145.26. Garadır garga döyül 

Ganadlıdı guş döyül 

Gohu bilir it döyül 

Şirin yeyir bir döyül 

(A. S-A-Ş, 104). 

145.27. Ha gitti kuşum 

Burnu gümüşüm 

Çengi havada 

Kırkı yuvada 

(Hamamizade, 6; Tezel B, 57; Ç-

Ö, 152). 

a. Ha gitti kuşum 

Burnu gümüşüm 

Ağzı havada 

Gözü yuvada 

(Sılacı, 10; Ç-Ö, 152; B-T, 119). 

145.28. Hazar Hazar’a geder 

Bu yol bazara geder 

Atası beşiktedir 

Oğlu bazara geder 

(A. S-A-Ş, 105). 

145.29. Helâletin hülâletin 

Eli ayağı kınalı hatın 

Bir terlik dikmiş 

Yeni bellisiz yivi bellisiz 

(Ceren, 2). 

145.30. Heşeden he heşeden 

Gün çıhıbdı meşeden 

Gırh padışanın oğlu 

Hamısı bir peşeden 

(A. S-A-Ş, 105). 

145.31. İlim ilası var bunun 

Sebzi libası var bunun 

İyne delik deşik 

Gör ne binası var bunun 

(A. A-T, 171). 
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145.32. İdris gider izi yok 

Dürüst gider düzü yok 

İdris çörek atmış 

Tadı var tuzu yok 

(B-T, 121). 

145.33. İnce ince işler 

Gül yanağın dişler 

Onlardan maya alır 

Bizlere de bağışlar 

(Ç-Ö, 152). 

145.34. İşim vardır gerçekten 

Bal toplarım çiçekten 

Hiç durmadan işlerim 

Bir de yaman dişlerim 

(Ç-Ö, 152). 

145.35. İzmir’e gider 

İzi belli olmaz 

Arapça söyler 

Sözü belli olmaz 

(Sılacı, 10; Tan, 52). 

a. İzmir’e gider 

İzi belli değil 

Arapça söyler 

Sözü belli değil 

(Taştan, 6). 

145.36. Karanlık yerde 

Aydınlık yerde 

Bir kadın inler 

Hani nerde 

(Ç-Ö, 152). 

145.37. Karşıdan gelir atlı 

Elinde kesme tatlı 

Açtım baktım yüzüne 

Bir işkembe suratlı 

(Sılacı, 11). 

a. Garşıdan gelir atlı 

Elinde kesme tatlı 

Açdım baktım yüzüne 

Bir işkembe suratlı 

(Göktaş, 3). 

145.38. Küçücük kuşlar 

Camiyi taşlar 

Kendi kazanır 

Bize bağışlar 

(Hamamizade, 9). 

a. Güçücüg guşlar 

Camiyi daşlar 

Gendiler yapar 

Ele bağışlar 

(Ks. Sakaoğlu, 127). 

b. Güçücük guşlar 

Dereyi daşlar 

İşler işler 

Ellere bağışlar 

(Ks. Sakaoğlu, 127). 

c. Küçücük kuşlar 

Pencerede kışlar 

Kendi emeğini 

Ellere bağışlar 

(Ç-Ö, 153). 
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ç. Gücük kuşlar 

Cami daşlar 

Gendi yapar 

İle bağışlar 

(Örsal, 105). 

d. Küçük kuşlar 

Dereyi taşlar 

Kendisi yapar 

Ele bağışlar 

(Ç-Ö, 153). 

e. Küçük kuşlar 

Bahçede işler 

Verir emeği 

Ele bağışlar 

(G-O, 108). 

f. Cimcime kuşlar 

Camiyi taşlar 

Kendisi yapar 

Ele bağışlar 

(Ç-Ö, 151). 

g. Cimcime guşlar 

Camiyi daşlar 

Gendileri yığar 

Ellere bağışlar 

(Akalın, 58). 

ğ. Cıvıl cıvıl kuşlar 

Camiyi taşlar 

Kendi kazanır 

Ele bağışlar 

(Sılacı, 9; Taştan, 6; B-T, 122). 

h. Cıvıl cıvıl kuşlar 

Sahrada kışlar 

Kendi diye işler 

Ellere bağışlar 

(Tezel B, 57). 

ı. Cıvıl cıvıl kuşlar 

Evlerine taşırlar 

Kendileri yapar 

Ellere bağışlar 

(B. Hafız, 87). 

i. Cici kuşlar 

Camiyi daşlar 

Verir emeği 

Ele bağışlar 

(Şendal). 

j. Cici mici kuşlar 

Camiyi taşlar 

Verir emeği 

Ele bağışlar 

(G-O, 76; Tezel B, 57). 

k. Çini çini kuşlar 

Camiyi daşlar 

Kendi kazanır 

Ele bağışlar 

(B-T, 122). 

l. Cığ cığa guşlar 

Cami durmuşlar 

Özü gazanar 

Size bağışlar 

(A. S-A-Ş, 102). 
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m. Ufacık kuşlar 

Camiyi taşlar 

Kendi yemez 

Ele bağışlar 

(Elçin, 29). 

n. Ufacık kuşlar 

Bağlarda işler 

Kendisi kazanır 

Ele bağışlar 

(B-T, 122). 

o. Ufacık kuşlar 

Bağlarda işler 

Kendisi yapar 

Ele bağışlar 

(Ç-Ö, 153). 

ö. Ufacık kuşlar 

Dağda işler 

Kendisi yapar 

Ele bağışlar 

(Taştan, 6). 

p. Ufacık kuşlar 

Bağdad’da işler 

Kendisi yapar 

Ele bağışlar 

(Sakaoğlu [Kunos], 95). 

r. Ufag guşlar 

Bahcayı daşlar 

Gendi yemez 

Ele bağışlar 

(Ks. Gökçeoğlu, 181). 

s. Bir sürü guşlar 

Camiyi daşlar 

Çalışır gazanır 

Ellere bağışlar 

(Göktaş, 2). 

ş. Sık sık kuşlar 

Camiyi taşlar 

Gendi yemez 

Bize bağışlar 

(Göktaş, 3). 

t. Vızı vızı vızlar 

Yaylada kuzlar 

Kendi kazanır 

Ele bağışlar 

(B-T, 123). 

u. Vici vici kuşlar 

Cici cici kuşlar 

Verir emeği 

Yemez yemeği 

(G-O, 130; Ç-Ö, 153). 

ü. Mini mini kuşlar 

Kafeste kışlar 

Kendisi için çalışır 

Ellere bağışlar 

(Km. Önal, 95). 

v. Kişkene kuşlar 

Kafesşikte kışlar 

Özi üşin şalışır 

Alemge de bağışlar 

(Km. M-M, 193). 
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y. Kişkinecik kuşlar 

Kafescikte kişlar 

Özi üçün çalışır 

Alemge de bağışlar 

(Km. Önal, 95). 

145.39. Küçük bir kuşum var 

Çiçek gider hoşuna 

Uğrar her çiçeğin başına 

Emek çeker boşuna 

(G-O, 108). 

a. Küçük bir kuşum var 

Çiçek gider hoşuna 

Uğrar her çiçeğin başına 

Emek çıkar boşuna 

(Tezel B, 57). 

b. Küçük bir kuşum var 

Çiçek gider hoşuna 

Uğrar her çiçeğin başına 

Emek verir boşuna 

(Ç-Ö, 153). 

145.40. Lebicik lebicik duvarın üstü açık 

Üstünde bir serçecik ağzında bir çiçecik 

Ne çiçeği nar çiçeği narın çiçeği turun çiçeği 

Cevri cevahir tarlasında pirinç çiçeği 

(Taştan, 6). 

145.41. Meşeden bir ay doğar 

 Âşığı âşık boğar 

 Anası beşikteyken 

 Kızının kızı doğar 

 (Ç-Ö, 153). 

145.42. Mini minice 

Çini çinice 

Çıkar ağaca 

Söyler İngilizce 

(Ç-Ö, 153). 

145.43. Sarıdı ze’feran deyil 

Ganadlıdı guş deyil 

Yediyi gül çiçekdi 

Neçisi çoh göyçekdi 

(A. S-A-Ş, 107). 

145.44. Suyu tatlı 

Kendisi kanatlı 

Ona ilişene 

Pek ahtlı 

(B. Yançev, 93). 

145.45. Suyu yinir 

Eti yinmez 

Öfkesi çıkarsa 

Yanından geçilmez 

(B. Yançev, 92). 

baykuş (bayguş) 

146.1. Dağdan gelir tatarina 

Ben onu tutarina 

Ayakları çok katarina 

Gözleri hambarina 

(Tezel, 59; Ç-Ö, 146; Blk. Đ-R, 

122). 

146.2. Gara gatır 

Bedlik satır 

Gece gezir 

Gündüz yatır 

(A. S-A-Ş, 94). 
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bıldırcın 

147.1. Lebe lebe lâmelifim 

Lebe lebe mim elifim 

Lebe sefer lebe çıkar 

Altı ayda bir sefer 

(Tezel B, 59; Ç-Ö, 146). 

bülbül 

148.1. Âşık olmuş goncasına 

Köşkün kılmış kıl üstüne 

Öter bağrını dağlar 

Salıvermiş su üstüne 

(Ç-Ö, 143). 

göl kuşu 

149.1. Dağdan gelir hor 

Kuyruk ucu mor 

Sekül sekül ayağı 

Seksen telli yeleği 

(Ç-Ö, 146). 

guguk kuşu 

150.1. Mesel mesel merki 

Mesel oturmuş bakla sata 

Baklan gaça dedimse 

Bön bön yüzüme baka 

(Gülez, 49). 

güvercin 

151.1. Ay valalar valalar 

Aydan aya çifte döker halalar 

Akıllılar derceyleyip bulalar 

Akılsızlar mayil olup kalalar 

(Ç-Ö, 144). 

151.2. Bu gelen aslan mıdır 

Gagası taştan mıdır 

Kanatları mor çalar 

Gendi gülistan mıdır 

(Sılacı, 65; Ç-Ö, 143). 

a. Bu gelen aslan mıdır 

Gagası taştan mıdır 

Kanatları mor(a) çalar 

Kendi gülisdan mıdır 

(Blk. Đ-R, 70). 

b. Bu gelen aslan mıdır 

Gagası daşdan mıdır 

Ganatları mor çalar 

Gendi gülisdan mıdır 

(Akalın, 56). 

karga (ala karga) 

152.1. Kanlı kuş nerden geliyorsun 

Kanlı dereden 

Kanın niye kurumuş 

Allah böyle buyurmuş 

(Ögel, 417). 

152.2. Karası katran gibi 

Beyazı peynir gibi 

Hop hop atlıyor 

Köstekli beygir gibi 

(Taştan, 45). 

152.3. Kardan beyaz 

Kömürden siyah 

Kediden alçak 

Deveden yüksek 

(G-O, 100; Tezel B, 57). 

a. Kardan ak 

Kömürden kara 

Kediden küçük 

Deveden büyük 

(Ceren, 25).
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b. Kardan ak 

Katrandan kara 

Kediden küçük 

Deveden yüksek 

(Sılacı, 5; Ç-Ö, 146). 

c. Kardan ağ 

Katrannan kara 

Pesikten küçük 

Deveden üksek 

(Kr. Kerkük, 48). 

ç. Kardan ağ 

Katrannan kara 

Pisikten kuçik 

Deveden üskek 

(Kr. Saatçi, 79). 

keklik 

153.1. A guş hardan gelirsen 

Ganlı gaya dibinden 

Ganın niye gurumuş 

Allah bele buyurmuş 

          (A. S-A-Ş, 32). 

153.2. Dağdan gelir Banı hanım 

Elleri hınalı hanım 

Farsi deyer dil anlamaz 

Ala köynek çit arhalıg 

(A. S-A-Ş, 93). 

a. Dağdan gelir Banu hanım 

Elleri hınalı hanım 

Dindirirsen fors eleyir 

Tükleri tehranı hanım 

(A. A-T, 172). 

b. Dağdan gelir Dağara hanım 

Elleri hınalı hanım 

Farsî çalır Türk oynayır 

Ay keçi-köynekli hanım 

(A. S-A-Ş, 93). 

c. Dağdan gelir dağlı hatun 

Eli ayağı kınalı hatun 

Keten gömlek giymiş ivi belirmez 

Arapça söyler dili belirmez 

(Ç-Ö, 144). 

ç. Dağdan gelir minalı hatun 

Elleri ayakları kınalı hatun 

Keten gömlek giymiş yeni bellisiz 

Arapça söyler dili bellisiz 

(Blk. Đ-R, 80). 

153.3. Masal masal maliki 

Oğlu kızı on iki 

Topuğunda tozu var 

İki ela gözü var 

(Tezel B, 64; Ç-Ö, 144). 

153.4. Oy tamaca tamaca 

Kürkünü sermiş yamaca 

Kendisi çok şey söyler 

Galiba ki Arapça 

(Ç-Ö, 144). 

 

 

kelebek (epelek, kepenek, kömelek, 

pervane) 

154.1. Bir guşum var dıggana 

Gece çıhar dik gana 

Üreyi şir ürekli 

Üzün yahar odanda 

(A. S-A-Ş, 100). 
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154.2. Dağdan gelir tin tin 

Taştan gelir tin tin 

Hay kemiksiz tin tin 

Uçacaksın tin tin 

(Ç-Ö, 156). 

154.3. Elen elen elen eter 

Eki etegin türip keter 

Gülnin betin öbe keter 

Kaknın suwın eme keter 

(Km. M-M, 192). 

a. Elen elen elen eter 

Kelin kuyına keter 

Kakıraga kona keter 

Kak suwı işe keter 

(Km. M-M, 192). 

154.4. Gag gag galası var bunun 

Agı alası var bunun 

Yumurtlamaz gaggıldamaz 

Uçar balası var bunun 

(A. S-A-Ş, 104). 

154.5. Him himi turna 

Kemiksiz turna 

Kem keğen binen 

Kemiksiz duran 

(Ç-Ö, 156). 

154.6. Kanatları yelpaze 

Ne de çok renkleri var 

Ömürleri kısadır 

Nazlı nazlı uçarlar 

(Ç-Ö, 156). 

154.7. Lili dağlarda 

Lili bağlarda 

Lili kemiksiz 

Lili iliksiz 

(Hamamizade, 30; Tezel B, 64; Blk. 

Đ-R, 94). 

a. Zillim derede 

Zillim tepede 

Zillim iliksiz 

Zillim kemiksiz 

(B. Hafız, 89). 

b. Derede lin lin 

Tepede lin lin 

Etsiz lin lin 

Kemiksiz lin lin 

(Tezel B, 64). 

c. Dere lin lin 

Depe lin lin 

Kemsiz lin lin 

İliksiz lin lin 

(Kowalski C, 321). 

ç. Derede tin tin 

Tepede tin tin 

İliksiz tin tin 

Kemiksiz tin tin 

(Tezel B, 64). 

d. Derede tin ton 

Tepede tin ton 

Kemiksiz tin ton 

Sümüksüz tin ton 

(Ç-Ö, 156). 
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e. Derede leylek 

Tepede leylek 

Kemiksiz leylek 

Sümüksüz leylek 

(Tezel B, 64). 

f. Kem kemi lâlek 

Kemiksiz lâlek 

Sümsünü lâlek 

Sümüksüz lâlek 

(Ç-Ö, 156). 

g. İlim iliksiz 

İlim kemiksiz 

İlim dağ aşar 

İlim bağ aşar 

(Sılacı, 88; Elçin, 35, B. Yançev, 98). 

ğ. İlim iliksiz 

İlim kemiksiz 

İlim maşa 

Dağlardan aşa 

(Tezel B, 64). 

h. İlim iliksiz 

İlim kemiksiz 

İlim maşar 

Dağları aşar 

(Ç-Ö, 156). 

ı. Lum lum dag aşa 

Lum lum bag aşa 

Lum lum iliksız 

Lum lum cemiksıs 

(Ksv. Hafız, 25). 

i. Kemiksi lik lik 

Sümüksü lik lik 

Derede lik lik 

Tepede lik lik 

(Ceren, 27). 

154.8. Mesel mesel meti tas 

Kaynanamın gözü tas 

Çukura düşmüş 

Pır pır eder uçamaz 

(Ç-Ö, 156). 

154.9. Ne iliği var  

Ne kemiği 

Pırt dereye 

Pırt tepeye 

(Sılacı, 88; Ç-Ö, 156). 

154.10. Torpag deyil daş deyil 

Guru deyil yaş deyil 

Buynuzu var goç deyil 

Ganadlıdır var guş deyil 

(A. S-A-Ş, 171). 

a. Torpag deyil daş deyil 

Guru deyil yaş deyil 

Buynuzu var goç deyil 

Ganadı var guş deyil 

(A. A-T, 171). 

 

kırlangıç (garanguş, karalgış) 

155.1. Başı mazı 

Kuyruğu kamçi 

Altı koyun 

Üstü geçi 

(Kr. Saatçi, 61). 
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a. Başı mazı 

Kuyruğu kamçısı 

Altı koyun 

Üstü keçi 

(Kr. Kerkük, 50). 

b. Başı fındığ 

Guyruğu gayçı 

Sinesi goyun 

Üstü keçi 

(A. Ahundov, 172). 

c. Üstü geçi 

Altı koyun 

Kuyruğu mankas 

Başı mazı 

(Kr. Saatçi, 93). 

155.2. Kardan entarı kiyerler 

Belleri kelmez 

Arabiyce aytarlar 

Tilleri kelmez 

(Km. M-M, 193). 

kızılkuş (gızılkuş [şahinin küçüğü]) 

156.1. Dağdan gelir keher at 

Zalım gözel keher at 

Ayağında gıl sicim 

Budu geldi keher at 

(A. S-A-Ş, 93). 

kuş (guş) 

157.1. Eşdim eşdim gum çıhdı 

Gumdan minare çıhdı 

Bildir doğulan oğlan 

Bu il çinara çıhdı 

(A. S-A-Ş, 94). 

leylek (laklak, lâlek) 

158.1. Arabistan’dan gelir arifî anım 

Ayağı kınalı zarifî hanım 

Ak giyer üstü kirlenmez 

Arapça söyler dili anlanmaz 

(Tezel B, 66). 

a. Arabistan’dan gelir Arife hanım 

Ayağı kınalı zarife hanım 

Ak giyer üstü kirlenmez 

Arapça söyler dinlenmez 

(Ç-Ö, 144). 

b. Aşağıdan gelir nene hatun 

Ayakları kınalı hatun 

Keten gömlek giymiş izi bellisiz 

Arapça konuşur dili bellisiz 

(Ç-Ö, 144). 

c. Aşşahdan gelir nanı hatun 

Ayahları gınalı hatun 

Keten köynek giymiş izi bellisiz 

Arapça gonuşur dili bellisiz 

(Akalın, 36). 

ç. Aşşâda akılır gelir 

Eli ayâ kınalı gelir 

Âsa giyer yivü bilinmez 

Arapça söyler dili bilinmez 

(Cafreoğlu A, 135). 

d. Dağdan gelir nani hatun 

Elleri kınalı hatun 

Keten giymiş ivi bilinmez 

Arapça söyler dili bilinmez 

(Taştan, 53). 
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e. Aşağıdan gelir Huriye hanım 

Yukarıdan gelir Nuriye hanım 

Beyaz giyer kirletmez 

Arapça söyler dinletmez 

(Ç-Ö, 144). 

f. Dağdan gelir Hanife kadın 

Parmakları kınalı kadın 

Keten gömlek giyinmiş 

Göğsü düğmeli kadın 

(Ç-Ö, 145). 

g. Dağdan gelir dağlı kadın 

Elleri kınalı kadın 

Akça giyer kirlenmez 

Dediği anlaşılmaz 

(Ç-Ö, 145). 

158.2. Ayağında makas 

Başında hokkabaz 

Bunu bilmeyen 

Büyük kiliseye papas 

(Göktaş, 45). 

158.3. Bir yeri var yaydan eğri 

Bir yeri var iğden doğru 

Bir yeri var kazandan kara 

Bir yeri var sütten akça 

(Tezel B, 66). 

a. Bir yeri var yaydan eğri 

Bir yeri var iğden doğru 

Bir yeri var kazandan kara 

Bir yeri var sütten ak 

(Ç-Ö, 144). 

158.4. Kardan ağ 

Katrandan kare 

Eşekten küçük 

Deveden üskek 

(Kr. Dakuki, 137). 

a. Kardan ağ 

Katrannan kara 

Eşekten küçük 

Diveden üksek 

(Kr. Kerkük, 51). 

b. Kardan ağ 

Katrannan kare 

Eşşekten kuçik 

Deveden üskek 

(Kr. Saatçi, 79). 

158.5. Karşıdan geliyor yolcular 

Sırtlarında beyaz mantolar 

Takır takır konuşurlar 

Tıkır tıkır uçuşurlar 

(Ç-Ö, 145). 

a. Garşıdan geliyor yolçular 

Sırtlarında biyaz mantolar 

Tahır tahır konuşurlar 

Lıhır lıhır uçuşurlar 

 (Akalın, 77). 

158.6. Laka laka lâmelif 

Laka laka mim elif 

İki çubuk bir makas 

Kendisidir hokkabaz 

(Tezel B, 66). 
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a. Laka laka lâmelif 

Laka dedim mim elif 

İki çubuk bir makas 

Kendisidir hokkabaz 

(Hamamizade, 47). 

b. Lağı lağı lâmelif 

Lağı lağı cim elif 

Lağı şeker lağı teker 

Altı ayda bir sefer 

(Ç-Ö, 145). 

158.7. Uzun boylu 

Kısa donlu 

İlk ayazın 

Nereye kondu 

(B. Yançev, 102). 

 

saksağan (sağsağan, saksgan) 

159.1. Akı safran gibi 

Karası katran gibi 

Kuyruğu düdük gibi 

Her yerde var bu bilin bakalım nedir o ne 

(B. Yançev, 103). 

159.2. Ele geder hizi kimi 

Çarıgçının bizi kimi 

Ağı var deleme kimi 

Garası var kömür kimi 

(A. S-A-Ş, 94). 

159.3. Karası zeytin gibi 

Beyazı peynir gibi 

Zıp zıp sıçrar 

Dizginli beygir gibi 

(Ç-Ö,146). 

159.4. Kardan ak 

Katrandan kara 

Kediden küçük 

Deveden yüksek 

(Km. Önal, 98). 

a. Atdan yüsgek 

İtden alçah 

Gardan beyaz 

Kömürden siyah 

(Akalın, 37). 

serçe 

160.1. Seher çağında 

Erik bağında 

Uçardı bir kuş 

Ederdi cik cik 

(Ş-A, 11, A. A-T, 172). 

turna (durna) 

161.1. Gatar gatar uçarlar 

Şahin görüb gaçarlar 

Günüzleri otluyub 

Ahşamları uçarlar 

(A. S-A-Ş, 95). 

161.2. Taba nedir tapaş nedir 

Gül bahçesinde gümüş nedir 

Yolan yağı keçi kılı 

Katar katar giden nedir 

(Ç-Ö, 144). 

 

yarasa (gece kuşu) 

162.1. Bir guşum var 

Ziy ziyidi 

Gece uçar 

Gündüz yatar 

(A. S-A-Ş, 92). 
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162.2. Çıktım dağın tepesine 

Baktım ayın sarısına 

Kuşlardan ben bir kuş gördüm 

Meme verir yavrusuna 

(Hamamizade, 23-24). 

a. Çıktım dağın tepesine 

Baktım ayın sarısına 

Kuşlardan bir kuş gördüm 

Meme verir yavrusuna 

(G-O, 78; Tezel B, 69). 

b. Çıktım dağın tepesine 

Baktım ayın sarısına 

Havada bir kuş gördüm 

Meme verir yavrusuna 

(Elçin, 40). 

c. Çıktım dağın tepesine 

Baktım ayın sarısına 

Kuşlardan kuş var mıdır ki 

Meme verir yavrusuna  

(Ç-Ö, 145). 

ç. Çıktım dağın tepesine 

Baktım ayın sarısına 

Öyle bir kuş bilirim ki 

Meme verir yavrusuna  

(Taştan, 81). 

d. Çıktım dağın tepesine 

Baktım ayın sarısına 

Bir acaip kuş gelmiş 

Süt veriyor yavrusuna  

(B-T, 640). 

e. Çıktım minare yarısına 

Baktım günün sarısına 

Kuşların içinde bir kuş var 

Meme verir yavrusuna  

(B. Hafız, 91). 

f. Çıktım merdiven yarısına 

Baktım ayın sarısına 

Kuşlar içinde bir kuş var 

Meme verir yavrusuna  

(Blk. Đ-R, 120). 

g. Çıktım merdivanın yarısına 

Baktım ayın dorusuna 

Guşlar içinde bi guş gördüm 

Meme verdi yavrusuna  

(Göksel). 

ğ. Çıhdım gız galasına 

Oh atdım yuvasına 

Guşlardan hansı guşdur 

Süd verir balasına 

(A. S-A-Ş, 93). 

h. Bindim merdivenin yarısına 

Bahdım ayın sarısına 

Havada bir guş gördüm 

Meme verir yavrusuna  

(Akalın, 44l). 

ı. Endim guyun yarısına 

Bagdım suyun sarısına 

Hangi guşdur memmesiynan 

Süd veren yavrusuna  

(Ks. Yorgancıoğlu, 130). 
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i. Alasına balasına 

Çıktım Çanakkalesi’ne 

Ele bir kuş gördüm ki 

Meme verir yavrusuna 

(B-T, 640). 

j. Alasına valasına 

Çıktım Çanakkalası’ne 

O nasıl kuş ola ki 

Meme vere balasına 

(Ç-Ö, 145). 

k. Ay halasına halasına 

Çıktım Çanakkalası’ne 

O nasıl kuş idi ki 

Süt verir balasına 

(Ç-Ö, 145). 

l. Ay halasına halasına 

Çıhdım Çanakgalası’ne 

O nasıl guş idi ki 

Süt verir balasına 

(Akalın, 44). 

m. Yumurtanın sarısına 

Çıktım ayın yarısına 

Kuşlar içinde bir kuş gördüm 

Meme verir yavrusuna 

(Göktaş, 66). 

n. Gedirem belesine 

Garagözlü mehlesine 

Guşlarda o ne guşdu 

Süd verir körpesine 

(A. A-T, 172). 

162.3. Gat gat galası var bunun 

Gan piyalası var bunun 

Ne çalhalar ne çıhardar 

Pervaz balası var bunun 

(A. S-A-Ş, 94). 

162.4. Göyde uçar görünmez 

Yere düşer sürünmez 

Doğar törer eri yoh 

Ganadının peri yoh 

(A. S-A-Ş, 95). 

162.5. Gündüz görmez 

Gece uçar 

Gece uçar 

Gündüz uyur 

(Tezel B, 69). 

162.6. Halalar ha halalar 

Dağda ceyran balalar 

Guşlardan hansı guşdu 

Yumurtasız balalar 

(A. S-A-Ş, 95). 

a. Havalar ha havalar 

Uzun uzun galalar 

Guşlarda nece guşdu 

Yumurtasız balalar 

(A. Ahundov, 173). 

162.7. Kardı kordu günüzler 

Vurdu haydı geceler 

Hansı guşdu döşü var 

Ağzında dişi var 

(A. S-A-Ş, 96). 
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Zümrüdüanka 

163.1. Bir halım var 

Halımın hayali var 

Öyle bir kuş gördüm ki 

Ayağında nalin var 

(Ç-Ö, 146). 

a. Bir halım var 

Halımın hayalı var 

Öyle bir kuş gördüm ki 

Ayağında lalın var 

(Blk. Đ-R, 124). 

b. Bir halım var 

Halımın hayalı var 

Ele bir guş gördüm ki 

Ayağında lalın var 

(Akalın, 51). 

 

b. Sürüngenlerle İlgili Bilmeceler 

kertenkele 

164.1. Dağdan gayadan aşar 

Pişik kimi dırmalar 

İlan kimi sürüner 

Divardan berk yapışar 

(A. S-A-Ş, 83). 

164.2. Şappaz ha şappaz 

Gayadan gopmaz 

Ne yük götürmez 

Ne pula getmez 

(A. S-A-Ş, 89). 

salyangoz  

165.1. Eli sırtında 

Ayağı karnında 

İki yıldız 

Gözleri boynuz 

(Elçin, 38). 

a. Eli sırtında 

Ayağı karnında 

İki yaldız 

Gözleri boynuz 

(Sılacı, 120; B-T, 557). 

b. Evi sırtında 

Ayağı karnında 

Gözü boynuz 

İzi yaldız 

(Blk. Đ-R, 112). 

165.2. Evi yanar türkü çağırır 

Deli midir bilmem ne 

Kalemsiz de yazı yazar 

Kâtip midir bilmem ne 

(Sakaoğlu [Kunos], 110). 
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165.3. İnişli yokuşlu vefa yürüyüşlü 

Kereviz badem maydanoz nakışlı 

Dökme berber oğlu sabun suyunu 

Küçük hanım gelip geçecek 

(B-T, 556). 

a. İnişli yokuşlu 

Sırma dikişli 

Oturmuş çay kenarına 

Hanım sabun köpürtür 

(Ç-Ö, 168). 

b. Oğlandır uşaktır 

Yavuzdur yumuşaktır 

Dökme berber sabunlu suyu 

Zöhre hanım geçecektir 

(Ç-Ö, 168). 

165.4. Yoldan gider yolcu değil 

Ağaca çıkar insan değil 

Semeri var eşek gibi 

Yazı yazar molla değil 

(Tezel B, 67; Blk. Đ-R, 114). 

a. Yazı yazar imam değil 

Ağaca çıkar adam değil 

Boynuzu var koç değil 

Semeri var at değil 

 (Çelik, 280). 

b. Yazı yazar kâtip değil 

Ağaca çıkar yılan değil 

Boynuzu var öküz değil 

Semeri var at değil 

 (Elmas, 16). 

c. Yazı yazar kâtip değil 

Duvara çıkar kedi değil 

Boynuzu var inek değil 

Yük taşır öküz değil 

 (G-O, 132; Tezel B, 67). 

ç. Boynuzu var öküz değil 

Semeri var eşek değil 

Sürünür yılan değil 

Ağaca çıkar insan değil 

(Taştan, 68). 

d. Ağaca çıkar 

İnsan değil 

Yazı yazar 

İnsan değil 

(M. Hafız, 33). 

 

solucan 

166.1. Kem kemi turna 

Kemiksiz turna 

Süm sümü turna 

Sümüksüz turna 

(Taştan, 71). 

a. Gem gemi turna 

Gemiksiz turna 

Süm sümü turna 

Sümüksüz turna 

(Ceren, 41). 

 

sülük (zeli) 

167.1. Araba geder tozu yoh 

Suda geder izi yoh 

Çanagçıda gışlamış 

Ağzı gara gözü yoh 

(A. S-A-Ş, 168). 
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a. Araz’a geder izi yoh 

İlğın yanar közü yoh 

Çanagçıda gışlamış 

Derisi var tükü yoh 

(A. A-T, 168). 

167.2. Bay bay ayağlı 

Menzer dodaglı 

Çekerem gelmez 

Banı ayaglı 

(A. S-A-Ş, 99). 

167.3. Ettir kemiği yok 

Karadır kılı yok 

Bunu sana koysam 

Hiçbir günahı yok 

(Ç-Ö, 167). 

167.4. İnişli yokuşlu 

Meter dikişli 

Uşaksın yumuşaksın 

Her derde dermansın 

(Ç-Ö, 167). 

167.5. Yola gider yolcu değil 

Ağaca çıkar insan değil 

Semeri var eşek değil 

Yazı yazar kâtip değil 

(Taştan, 72). 

a. Ağaca çıkar 

Adam değil 

Yazı yazar 

İmam değil 

(Çelik, 281). 

167.6. Zirzemilerde yatan 

Gara palçığa batan 

Hekim derman tek satan 

Gara zencirim nedi 

(A. S-A-Ş, 108). 

 

sümüklü böcek (sümüklü piyo) 

168.1. Eli sırtında 

Ayağı karnında 

İzi yaldız 

Gözü boynuz 

(Ç-Ö, 167). 

a. Evi sırtında 

Ayağı karnında 

İzi yıldız 

Gözü boynuz 

(Taştan, 72). 

b. Evi sırtında 

Ayağı garnında 

İzi yıldız 

Gözü boynuz 

(Göktaş, 59). 

168.2. Yoldan gider yolcu değil 

Ağaca çıkar insan değil 

Semeri var eşek gibi 

Yazı yazar molla değil 

(Hamamizade, 65). 

a. Yoldan gider yolcu değil 

Ağaca çıkar insan değil 

Yazı yazar kâtip değil 

Semeri var eşek değil 

(Elçin, 39). 
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b. Yoldan gider yolçu değil 

Ağaca çıhar insan değil 

Yazı yazar kâtip değil 

Semeri var eşek değil 

(Akalın, 110). 

c. Yoldan gelir yolcu değil 

Ağaca çıkar insan değil 

Semeri var eşek değil 

Yazı yazar kâtip değil 

(Ç-Ö, 168). 

ç. Yoldan gelir yolcu değil 

Ağaca çıkar insan değil 

Semeri var eşek değil 

Yazı yazar molla değil 

(Sılacı, 126). 

ç. Ağaca çıkar sansar değil 

Yazı yazar molla değil 

Semeri var at değil 

Boynuzu var koç değil 

(Ç-Ö, 168). 

d. Ağaca çıkar 

İnsan değil 

Yazı yazar 

İnsan değil 

(M. Hafız, 33). 

 

yılan (ilan, koromal [insanlara zarar 

vermeyen bir yılan]) 

169.1. Ağzın açar 

Zeher saçar 

Hamı görüb 

Geri gaçar 

(A. S-A-Ş, 80). 

169.2. Atım atım eker atım 

Kayalardan kayar atım 

Yük veririm yük götürmez 

Satsam da beş para etmez 

(Hamamizade, 75; Tezel B, 69). 

a. Atım atım eker atım 

Kayalardan kayar atım 

Yük veririm götürmez 

Satsam beş para etmez 

(Ç-Ö, 166). 

b. Sal atım salman atım 

Sarı kayadan korkmaz atım 

Yük vursam götürmez 

Satsam para getirmez 

(B-T, 649). 

c. Ağ atım eyri yatım 

Gayadan gorhmaz atım 

Yük yüklerem aparmaz 

Alınmaz pula atım 

(A. S-A-Ş, 80). 

169.3. Dağdan iner lök gibi 

Eli kolu bilek gibi 

Eğilir su içmeye 

Meler oğlak gibi 

(Tezel B, 69). 

169.4. Elde elekman 

Suda Süleyman 

Kavakta kollar 

Söğütte söyler 

(Sakaoğlu [Kunos], 113). 
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169.5. Gelişi aslan gibi 

Duruşu sultan gibi 

Yayılır hasır gibi 

Sürünür esir gibi 

(Ç-Ö, 166; Göktaş, 68). 

169.6. Maral maral ineyim 

Garnı haral ineyim 

Su içmez ot otlamaz 

Çeper yaran ineyim 

(A. S-A-Ş,  87). 

169.7. Uzun uzun ulama 

Ucuna gıl dolama 

Bizim ala kekliyin 

Yumurtasın kim ala 

(A. S-A-Ş, 90). 

 

c. Böcek ve Haşerelerle İlgili Bilmeceler 

ağustos böceği 

170.1. Bir hoca geldi Şam’dan 

Minaresi çamdan 

Kırk gün vaz’etti 

Bilmedi kıblesi ne yandan 

(Tezel B, 57; Elçin, 29; Ç-Ö, 158). 

a. Bir hoca geldi Şam’dan 

Minaresi çamdan 

Kırk gün vaaz etti 

Bilmedi kıblesi ne yandan 

(Blk. Đ-R, 126). 

ateş böceği 

171.1. On ay yatar 

İki ay kalkar 

Feneri yakar 

Etrafa bakar 

(Sılacı, 13; Elçin, 30; Ç-Ö, 158; 

Göktaş, 4; Tan, 52; Ks. Saracoğlu, 

95; Ks. Sakaoğlu, 126). 

a. On ay yatar 

İki ay kalkar 

Feneri yakar 

Etrafına bakar 

(Ş-A, 16; Taştan, 7). 

b. Üç ay yatar 

İki ay kalkar 

Feneri yakar 

Etrafına bakar 

(B. Hafız, 87). 

 

c. Üç ay yatar 

İki ay kalkar 

Feneri yakar 

İki tarafa bakar 

(G-O, 129; Tezel B, 58; Blk. Đ-R, 120;       

B-T, 130). 
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bit (kehle) 

172.1. Bakınca şaşayazdım 

Arkama aşayazdım 

Hemen tuttum bulunca 

Burunca ezeyazdım 

(G-O, 62). 

 

172.2. Bir hasta usta 

Canı kafeste 

Et yer su içmez 

Ne biçim hasta 

(Hamamizade, 11; Kowalski C, 

299; Tezel B, 59). 

a. Âşık Ömer hasta 

Canı kafeste 

Et yer su içmez 

Ne biçim hasta 

(E-U, 277; G-O, 59). 

b. Âşıh Ömer haste 

Canı gafesde 

Et yer su içmez 

Bu ne biçim haste 

(Akalın, 35). 

c. Âşık Ömer hasta 

Canı kafeste 

Et yer su içmez 

Bu nasıl hasta 

(B-T, 173). 

ç. Hasan’ım hasta 

Canı kafeste 

Et yer su içmez 

Bu nasıl hasta 

(B-T, 173). 

d. Osman ağa hasta 

Canı kafeste 

Et yer su içmez 

Bu nasıl hasta 

(Ç-Ö, 162). 

e. Osman ağa hasta 

Enikleri usta 

Et yiyir su içmir 

Bilmem ne heveste 

(Göktaş, 8). 

f. Hasta mı hasta 

Canı kafeste 

Kaburgası yok 

Ne biçim hasta 

(Ç-Ö, 161). 

172.3. Dağdan attım ölmedi 

Suya attım ölmedi 

İki taş arasında 

Sıkıştırdım ölüverdi 

(Ş-A, 18). 

172.4. Dağdan gelir atiylen 

Ah ben onu tuteylen 

Darağacına aseylen 

Yâr pestine gireylen 

(Ç-Ö, 161). 

172.5. Derede gıllo 

Tepede gıllo 

İliksiz gıllo 

Düymesiz gıllo 

(Taştan, 15). 
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172.6. Gelirse tatarina 

Ben onu tutarina 

Kıskaçla kısarina 

Ezgeçle ezerina 

(Hamamizade, 11; Tezel B, 59). 

a. Gelince tatarına 

Ben onu tutarına 

Parmakla sıkarına 

Tırnakla ezerine 

(G-O, 92). 

b. Tağdan gelir tatarina 

Men oni tutarina 

Gıshancile gıstırina 

Mıshancile mısdirina 

(Karslı). 

c. Dağdan gelir tatarina 

Ben onu tutarina 

İki dağın arasına 

Gıstırına gıstırına 

(Taştan, 15). 

ç. Bir küçücük fitina 

Ben onu tutina 

İki kayanın arasına 

Yan yaşina çitina 

(B-T, 172). 

172.7. Mini minice 

Mini minice 

Kaburgası yok 

Pamuk gibice 

(Tezel B, 59; Ç-Ö, 161). 

a. Mini minice 

Kını kınıca 

Kaburgası yok 

Pamuk gibice 

(B-T, 173). 

b. Mini minice 

Fistan kıtıca 

Kaburgası yok 

Pamuk gibice 

(B-T, 173). 

c. Mini mini mıncık 

Kını kını kıncık 

Gübresi yok 

Küçük hayvancık 

(Tezel B, 59). 

 

b... böceği (mayıs böceği, pislik böceği, 

tomustan) 

173.1. Karadır ama karga değil 

Uçar ama kuş değil 

Burnu çok koku duyar 

Çarşı köpeği hiç değil 

(Ç-Ö, 159). 

a. Karadır karga değil 

Uçar tayyare değil 

Yatar öküz değil 

Koku alır it değil 

(Ç-Ö, 159). 

b. Karadır amma karga değil 

Uçar amma kuş değil 

İki eli yerde değil 

İki eli boş 

(Tezel B, 68). 
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c. Gara amma garga del 

Uçar amma guş del 

Arka aya yük götürür 

Ön aya boş del 

(Taştan, 15). 

ç. Karadır kartal değil 

Uçar ama kuş değil 

Arka ayağı yük götürür 

Ön ayağı boş değil 

(Ceren, 45). 

d. Kara ama kömür değil 

Uçar ama kuş değil 

Dört ayağı ile yürür 

İki ayağı boş değil 

(Taştan, 55). 

 

çekirge (çeyirtge, çeyirtke) 

174.1. Ağ otun alasına 

Gün düşdü talasına 

Ele de guş olar mı 

Yem vermez balasına 

(A. S-A-Ş, 98). 

174.2. Aşıg elden yuharı 

Şana telden yuharı 

Aşıg bir şey görübdü 

Dizi belden yuharı 

(A. S-A-Ş, 99). 

a. Aşıg elden yuharı 

Şana telden yuharı 

Guşlarda nece guşdu 

Dizi belden yuharı 

(A. A-T, 99). 

b. Çay çayırdan yukarı 

Çermik çaydan yukarı 

Öyle bir kuş gördüm ki 

Ardı başından yukarı 

(Ç-Ö, 159).  

c. Çay çaydan yukarı 

Çay çeşmeden yukarı 

Nasıl hayvan odur ki 

Dizi başından yukarı 

(Ç-Ö, 159).  

ç. Çay çay aşağı 

Çay çimenden aşağı 

Şu çayırda bir kuşum var 

Beli budundan aşağı 

(Ç-Ö, 159).  

d. Buharı ay buharı 

Tüstü çıhar yuharı 

Guşlarda hansı guşdu 

Ayag belden yuharı 

(A. S-A-Ş, 101). 

174.3. Bizde bir dudu var 

Eğri büğrü budu var 

Yazın gelir 

Kışın gider 

(Tezel B, 60).  

174.4. Dağda atılır minnacık 

Taşda atılır minnacık 

Güccük minnacık 

Çıplak minnacık 

(Ks. Sakaoğlu, 129). 
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a. Dağda atılır mınnacık 

Daşda atılır mınnacık 

Güccük mınnacık 

Baldırı çıplak mınnacık 

(Göktaş, 12). 

174.5. Hey nedir adı nedir 

O kuşun adı nedir 

Et yemez kemik yer 

Bil bakalım bu nedir 

 (Ç-Ö, 164).  

174.6. Kıt kıtım derede 

Kıt kıtım tepede 

Kıt kıtım kemiksiz 

Kıt kıtım sümüksüz 

 (Ç-Ö, 159). 

a. Gıt gıtım derede 

Gıt gıtım tepede 

Gıt gıtım gemiksiz 

Gıt gıtım sümüksüz 

(Göktaş, 12). 

174.7. Sarıdır Süleyman değil 

Dertlere derman değil 

Kanadı var kuş değil 

Boynuzu var koç değil 

 (Ç-Ö, 159).  

a. Sarıdır selman dügi 

Derdlere derman dügi 

Kanatı var kuş dügi 

Boynuzu var koç dügi 

(Kr. Kerkük, 41).  

b. Sarıdı salman dügü 

Dertlere derman dögü 

Kanatı var kuş dögü 

Boynuzu var koç dögü 

(Kr. Saatçi, 89).  

c. Karadır katran değil 

Sarıdır safran değil 

Kanatlıdır kuş değil 

Boynuzludur koç değil 

(Sılacı, 34; Taştan, 21). 

ç. Garadır gatran değil 

Sarıdır safran değil 

Ganatlıdır guş değil 

Boynuzludur goç değil 

(Akalın, 75). 

d. Garadı gatran degil 

Sarıdı safran degil 

Genettidi guş degil 

Boynuzludu goç degil 

(Göktaş, 12). 

diş kurdu (dişgurdu) 

175.1. Bu günü adınadı 

Altı ter benövşeli 

Sümüksüz sümük yeyir 

Tap görüm adı nedi 

(A. S-A-Ş, 101). 

hamamböceği 

176.1. Hakkanî 

Bir kuşum var hakkanî 

Deryahtan bir kuş uçtu 

Ne eti var ne canı 

(Kr. Saatçi, 75). 
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inek kurdu (inekgurdu) 

177.1. Bu guş nece guşdu 

Ganadı fırlanguşdu 

Ot otlar goyun kimi 

Su içmez nece guşdu 

(A. S-A-Ş, 101). 

ipekböceği (barama gurdu, kozaya 

giren ipekböceği) 

178.1. Ak kutu kapağı 

İçi dolu yapağı 

Yapağı değil ipek 

Bilmeyen yer kötek 

(Sılacı, 73). 

a. Ah kutu kapağı 

İçi dolu yapağı 

Yapağı değil ipek 

Bunu bilmeyen yer kötek 

(Ç-Ö, 155). 

b. Ah kutu kapağı 

İçi dolu yapağı 

Yapağı değil ipek 

Bunu bilmeyen köpek 

(Ç-Ö, 155). 

178.2. Araba geder izi yoh 

Küleş oynar közü yoh 

Altı ayag bir taban 

Ağzı gara gözü yoh 

(A. S-A-Ş, 98). 

178.3. Bir guşum var alaca 

Uçar gonar ağaca 

Ağaçda bir ev tiker 

Ne gapı goyar ne baca 

(A. S-A-Ş, 100). 

a. Bir guşum var alaca 

Geder gonar ağaca 

Özüne bir ev tiker 

Ne gapı goyar ne baca 

(A. A-T, 163). 

178.4. Bir guşum var yumuşdu 

Üstü başı gümüşdü 

Ne den yeyer ne içer 

Amma özü bir guşdu 

(A. S-A-Ş, 100). 

178.5. Hansının ohu düzdü 

Sana gör nece yüzdü 

Oğlu padşahlıg eyler 

Anası hele gızdı 

(A. A-T, 163). 

178.6. Helme helme helmesi 

Helme hatun düymesi 

Herkes onu tapmasa 

Min manatdı cermesi 

(A. A-T, 163). 

178.7. Nedendi ha nedendi 

Bağrım başı zedendi 

Ot otlar goyun kimi 

Su içmez bu nedendi 

(A. A-T, 163). 

 

178.8. Nestedir neste 

Kuşlar kafeste 

Yem yer su içmez 

Böyle bir nesne 

(Hamamizade, 31; Kowalski C, 

300). 
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a. Nesteyim neste 

Altın kafeste 

Yem yer su içmez 

Bu da bir nesne 

(B-T, 353). 

b. Aheste aheste 

Bülbül kafeste 

Yem yer su içmez 

Böyle bir nevreste 

(Elçin, 33; Blk. Đ-R, 118). 

c. Aheste aheste 

Bülbül kafeste 

Yem yer su içmez 

Böyle nevreste 

(B-T, 354). 

ç. Aheste aheste 

Bülbül gefeste 

Yem yer su içmez 

Bu da acaib bir nesne 

(Göktaş, 32). 

d. Aheste aheste 

Bülbül kafeste 

Yem yemez su içmez 

Böyle nevreste 

(E-U, 275; G-O, 52). 

e. Afeste mafeste 

Bülbül kafeste 

Yem yer su içmez 

Bu da bir nesne 

(Tezel A, 31; Ş-A, 22; Taştan, 42). 

f. Aheste beste 

Her gün kafeste 

Yem yemez su içmez 

Bu da bir nevreste 

(Ç-Ö, 155). 

g. Hay nesne nesne 

Bülbül kafeste 

Yem yemez su içmez 

Böyle bir nesne 

(B-T, 353). 

ğ. Ey nesnedir nesnedir 

Altından kafestedir 

Yem yemez su içmez 

Bu da bir nesnedir 

(Ç-Ö, 155). 

h. Nedir nedir ne nestedir 

Zincir ile kafestedir 

Ot otlar koyun gibi 

Su içmez ne nesnedir 

(B-T, 354). 

ı. Bizim Hasan hastadır 

On iki kafestedir 

Yem yer de su içmez 

Bir acayip nesnedir 

(Hamamizade, 30; Kowalski C, 299; 

Sılacı, 73). 

i. Bizim Hasan hastadır 

On iki kafestedir 

Yem yer su içmez 

Bir acaip nesnedir 

(Ç-Ö, 155). 
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j. Esne oğlum esne 

Bülbül kafeste 

Yem yer su içmez 

Bir acaip nesne 

(Ç-Ö, 155). 

k. Esne oğlum esne 

Bülbül kafeste 

Yem yer su içmez 

Acaip bir usta 

(B-T, 353). 

178.9. O taydan gelir fil 

Yükü zencefil 

Ölüden töremiş 

Gel sen onu bil 

(A. S-A-Ş, 106). 

a. O taydan gelir fil 

Yükü zencefil 

Ölüden töremiş 

Bilmirsense bil 

(A. A-T, 106). 

178.10. Püstedi ha püstedi 

Taht-ı revan üstedi 

Camış kimi ot otlar 

Su içmeye hestedi 

(A. S-A-Ş, 106; Ahundov, 163). 

178.11. Selâmünaleyküm hastalar 

Aleykümüsselâm ustalar 

Öyle bir kuş tanırım ki 

Kendi bağını desteler 

(Ç-Ö, 155).

a. Selâmünleyküm hastelar 

Ve aleyküm ustalar 

Ele bir guş tanıram ki 

Gendi bağını desteler 

(Akalın, 101). 

b. Selâmünaleyküm ustalar 

Aleykümselâm kalfalar 

Hangi hayvan barsağını 

Eli ile desteler 

(Sılacı, 73). 

c. Selâmünaleyküm ustalar 

Aleykümselâm kalfalar 

Hangi hayvan barsağını 

Elleriyle desteler 

(Ç-Ö, 155). 

178.12. Üç kuşum var 

Biri dalda 

Biri balda 

Biri folda 

(B. Hafız, 88). 

karaböcek 

179.1. Kanadı var kuş değil 

Boynuzu var koç değil 

İki ayağı iş görür 

İki ayağı boş durur 

(Ç-Ö, 159). 

a. Havada uçar kuş değil 

Boynuzu var koç değil 

İki ayağı iş görür 

İki ayağı boş durur 

(B. Hafız, 88). 
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kene (gene) 

180.1. Derede lıngo 

Tepede lıngo 

İliçsiz lıngo 

Çemiçsiz lıngo 

(Göktaş, 22). 

180.2. Kılte kıltısiz 

Kılte gemiksiz 

Kılte dağ aşar 

Kılte bağ aşar 

(Akalın, 91). 

örümcek (böğsü, hörümcek, ürümce) 

181.1. Ayağı var sekiz ebed 

El vuran tek ezilecek 

Havadadır ganadı yoh 

İpek tohur çehresi yoh 

(A. S-A-Ş, 99). 

181.2. Bir kuşum var havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme bir kuş yapamaz 

Onun yaptığı binayı  

(Hamamizade, 55). 

a. Bir kuşum var havaî 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme bir kuş yapamaz 

Onun yaptığı binayı  

(Kuyumcular dökemez) 

(Tezel B, 66; Ş-A, 24). 

b. Bir kuşum var havayî 

Yüksek yapar yuvayi 

Değme kuşlar yapamaz 

Onun yaptığı yuvayi 

(Göktaş, 51). 

c. Bir kuşum var havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme kuşlar yapamaz 

Onun kurduğu yuvayı 

(B-T, 522). 

ç. Bir kuşum var havayî 

Yüksek yapar yuvayi 

Demirciler yapamaz 

Guyumcular dökemez 

(Göktaş, 51). 

d. Hay havayî havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme kuşlar yapamaz 

Kuyumcular dökemez 

(G-O, 102). 

e. Hey hevayî hevayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Yapıcılar yapamaz 

Dökücüler dökemez 

(Ç-Ö, 158). 

f. Hey hevayî hevayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Yapmacılar yapamaz 

Dökmeciler dökemez 

(B-T, 522). 

g. Havayî hevayî 

Gökte yapar yuvayı 

Sarı kuşlar yapamaz 

Kuyumcular dökemez 

(B-T, 523). 
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181.3. Bizde bir dudu var 

Eyri büyrü budu var 

Hele gele göresiz 

Güle güle ölesiz 

(Göktaş, 51). 

181.4. Edem yapar dedem yapar 

Bıçkısı yok 

Keseri yok 

Ben de bilmem neden yapar 

(B-T, 521). 

a. Edem yapar dedem yapar 

Bıçkısı yok 

Rendesi yok 

Ben de bilmem neden yapar 

(B-T, 521). 

181.5. Hastadır hasta 

Ustadır usta 

Ne yem yer 

Ne su içer 

(Kowalski C, 299). 

a. Hellemoğlu hasta 

Canı kafeste 

Yem yemez 

O da öyle bi nesne 

(Çelik, 280). 

b. Hasan ağa hasta 

Bacakları usta 

Hasan ağa hasır dokumuş 

Bilmem nasıl dokumuş 

(Ç-Ö, 158). 

c. Hasan paşa hastadır 

Ayagları ustadır 

Ne yerdedir ne göktedir 

Bir kapalı yerdedir 

(Ks. Yorgancıoğlu, 130). 

ç. Hasan paşa hasdadır 

Ayagları usdadır 

Ne yerdedir ne göktedir 

Bir kapalı yerdedir 

(Ks. Sakaoğlu, 141). 

181.6. Hey mukısı mukısı 

G…ünde küncü çıkısı 

Bunu bilen bilesi 

Bilmeyen ölesi 

(Taştan, 16). 

181.7. Şişi yok ağ örer 

Dişi yok sinek yer 

Kopoy değil av sever 

Örer durur rubası yok 

(B. Hafız, 90). 

181.8. Tap nedir tanış nedir 

Gülbahara gümüş nedir 

Nenem tohuyar ketan 

Gelin görek bu iş nedir 

(İ. Kafkasyalı, 99). 

181.9. Zari zari zar midi 

Zar duvardan enmedi 

Zarife hanım celmeden 

Zar kızıni vermedi 

(Ksv. Hafız, 26). 
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pire 

182.1. Âşık Ömer hasta 

Canı kafeste 

Et yer su içmez 

Ne biçim hasta 

(E-U, 277; G-O, 59). 

182.2. Bakınca şaşayazdım 

Arkama düşeyazdım 

Hemen tuttum bulunca 

Burunca ezeyazdım 

(Ç-Ö, 162). 

a. Bakınca şaşayazdım 

Arkama aşayazdım 

Hemen tuttum bulunca 

Burunca ezeyazdım 

(G-O, 62; Tezel B, 67). 

182.3. Ben bir karabiberim 

Uçkur evi diderim 

Darılmayın bacılar 

Güz gelince giderim 

(Tezel B, 66; Ç-Ö, 162). 

a. Ben bir karabiberim 

Çukur evi diderim 

Darılmayın bacılar 

Güz gelince giderim 

(B-T, 535). 

b. Ben bir karabiberim 

Uçkur evlerini diderim 

Pakla zamanı gelirim 

Patlıcan zamanı giderim 

(B-T, 535). 

c. Ben bir avuç biberim 

Post dibini diderim 

Darılmayın hanımlar 

Patlıcan gelsin giderim 

(Ç-Ö, 162). 

ç. Ben bir avuç biberem 

Post ipini diderem 

Darılmayın hanımlar 

Batlıcan gelsin giderem 

(Akalın, 40). 

d. Men bir avuç biberem 

Post ipini diderem 

Darılmayın siz menden 

Hıyar çıhsın giderem 

(Kr. Kerkük, 52). 

e. Men bir avuc biberem 

Post ipini diderem 

Darılmavın siz mennen 

Khıyar çıkhsın giderem 

(Kr. Saatçi, 84). 

f. Bir ufacık biberim 

Beccik başı diderim 

Patlıcanlar çıkarsa 

Ben evime giderim 

(Taştan, 64). 

182.4. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Dur hele bir yaz gelsin 

Kuşum keyfetsin eğlensin 

(Hamamizade, 57; Tezel B, 67). 
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a. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Dur hele bir yaz gelsin 

Kuşum keyflensin eğlensin 

(Ç-Ö, 162). 

b. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Dur hele bir yaz gelsin 

Kuşum keyiflensin eğlensin 

(Kr. Kerkük, 48). 

c. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Dur hele bir yaz gelsin 

Kuşum keflensin eğlensin 

(Kr. Saatçi, 64). 

ç. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Dur birazcık yaz gelsin 

Kuşumun keyfi gelsin 

(Sakaoğlu [Kunos], 109). 

d. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Dur kuşumun keyfi gelsin 

Hanımlardan şeftali alsın 

(G-O, 70). 

e. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Ko kuşumun keyfi gelsin 

Hanımlardan çimdik alsın 

(Sılacı, 115). 

f. Bir guşum var gahverengi 

Gahvelerde çalar çengi 

Bekle guşum yaz gelsin 

Hanımlar sana şeftali versin 

(Pazarcıklı, 40). 

g. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Ko kuşumun keyfi gelsin 

Hanımlardan çimdik alsın 

(Elçin, 38). 

ğ. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Dur hele bir yaz gelsin 

Hanımlardan çimdik yesin 

(Ç-Ö, 162). 

h. Bir guşım var gehverengi 

Gehvelerde çalar çengi 

Öyne guşım yaz geldi 

Guşımın kefi geldi 

(Karslı). 

ı. Bir kuşum var kahverengi 

Kahveye de gider kurur cengi 

Dur kuşum yaz gelsin 

Hanımlar yemiş versin 

(B. Yançev, 102). 

i. Bir kuşum var kahverengi 

Çardakta oynar çengi 

O kuşların elinden 

Ne sarhoşum ne bengi 

(Taştan, 65). 
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j. Bir kuşum var firengi 

Odalarda çalar çnegi 

Ben o kuşun derdinden 

Hem sarhoşum hem bengi 

(Ç-Ö, 162). 

k. Kahverengi kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Dur bakalım keyfi gelsin 

Hanımlardan buse alsın 

(Tezel B, 67). 

l. Rengim kahverengi 

Örtüde ederim çengi 

Bir daha yaz geldi 

Yine ömrüm tazelendi 

(Ç-Ö, 163). 

182.5. Dağdan endi bir fil 

Eli ayağı zifir 

Et yer köpük kusar 

Ge bunun maadasını bil 

(Kr. Kerkük, 51). 

a. Dağdan endi bir fil 

Eli ayağı zifir 

Et yer köpük kusar 

Ge bunun me’desini bil 

(Kr. Saatçi, 69). 

182.6. Dağdan gelir ateyne 

Ah ben onu tuteyne 

Sar ağaçlara sareyle 

Yan pestilen kireyle 

(Ç-Ö, 162). 

182.7. Gelince tatarına 

Ben onu tutarına 

Parmakla sıkarına 

Tırnakla ezerine 

(G-O, 92). 

a. Dağdan gelir tatarina 

Ben onu tutarina 

İki dağın arasına 

Gıstırına gıstırına 

(Taştan, 15). 

182.8. Hey nilince 

Kuş dilince 

Dömbelek çalar 

Her gece 

(Ç-Ö, 162). 

a. Hey nilince 

Guş dilince 

Dımbılıh çalar 

Her gece 

(Akalın, 86). 

182.9. Kapkaracık 

Küpküçücük 

Vay gördü 

Tır geri döndü 

(Tezel B, 67). 

 

 

sinek (milçek, sivrisinek [ağcaganad]) 

183.1. Altı bacaklı hayvan 

Kanatları yayvan 

Başı sarıklı 

Çingene Süleyman 

(Tezel A, 33; Sılacı, 123; Elçin, 38; 

Ç-Ö, 156; Blk. Đ-R, 100).
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183.2. Bir kuşum var firengi çardakta çalar çengi 

Ben o kuşun derdinden hem sarhoşum hem benki 

Ağaçlar yeşillendi çayırlar çimenlendi 

Herkesten buse aldım yüreğim tazelendi 

(Hamamizade, 62). 

a. Bir kuşum var firengi çardakta çalar çengi 

Ben o kuşun derdinden hem sarhoşum hem bengi 

Ağaçlar yeşillendi çayırlar çimenlendi 

Herkesten buse aldım yüreğim tazelendi 

(Tezel B, 67). 

b. Bir kuşum var firengi  

Çardakta çalar çengi 

Ben o kuşun derdinden  

Hem sarhoşum hem bengi 

(Ç-Ö, 157). 

c. Bir kuşum var bengi 

Çardakta çalar çengi 

Üç güzelden şeftali aldı 

Göğnü tazelendi 

(Taştan, 70). 

ç. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Bekle kuşum yaz gelecek 

Hanımlar sana kiraz verecek 

(Ç-Ö, 157). 

 

d. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Bekle kuşum yaz gelsin 

Kuşumun keyfi gelsin 

(Tezel A, 33; Sılacı, 124; Ç-Ö, 157; Ş-

A, 22). 

e. Ağaçlar yeşillendi 

Çayırlar çimenlendi 

Herkesten buse aldım 

Yüreğim tazelendi 

(Ç-Ö, 157). 

f. Sivri başlı bir dede 

Şeytana uyar her gece 

Her yerde çalar çengi 

Yoktur dedemin dengi 

(G-O, 122). 

183.3. Çin çin ağaç başında 

Çin kara kuş oturur 

Eteği yellendikçe 

Sürmeleri dökülür 

(Ç-Ö, 156). 

183.4. Derede lünk lünk 

Tepede lünk lünk 

İliksiz lünk lünk 

Kemiksiz lünk lünk 

(Ç-Ö, 156). 
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a. Dağda vın vın 

Gölde vın vın 

Kemiksiz vın vın 

Sümüksüz vın vın 

(Ş-A, 10). 

183.5. Hey biz idik biz idik 

Bir dam dolusu kız idik 

Kıran geldi kırıldık 

Hekim geldi dirildik 

(B-T, 574). 

a. Hey biz idik biz idik 

Bir dam dolusu kız idik 

Kral geldi kırıldık 

Hekim geldi dirildik 

(Göktaş, 57). 

b. Hey biz idik biz idik 

Bir dam dolu kız idik 

Kral geldi kırıldık 

Hekim geldi dirildik 

(Ç-Ö, 157). 

c. Hey büz üdük büz üdük 

Bir dam dolu kızıdık 

Kral geldi kırıldık 

Hekim geldi dirildik 

(Taştan, 70). 

183.6. Kanatları var kuş değil 

Boynuzları var koç değil 

Arka ayaklarıyla yük götürür 

Ön ayakları boş değil 

(Ç-Ö, 157). 

183.7. Vıy vıyıldar 

Vıy sızıldar 

Vıy iliksiz 

Vıy sümüksüz 

(A. S-A-Ş, 108). 

a. Vay vay uçar 

Vay vay gonar 

Vay iliksiz 

Vay sümüksüz 

(A. S-A-Ş, 107). 

183.8. Vızıl vızıl vızıldar 

Beli uzun ağzı dar 

Zamanı gelince çıkar 

Konduğu evi yıkar 

(Taştan, 70). 

 

tahtakurusu (tahta biti) 

184.1. Ben bir avuç biberim 

Post ipini diderim 

Darılmayın hanımlar 

Patlıcan gelsin giderim 

(Ç-Ö, 163). 

a. Ben bir avuç biberem 

Post ipini diderem 

Darılmayın hanımlar 

Batlıcan gelsin giderem 

(Akalın, 40). 

184.2. Bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde aldı rengi 

Dur kuşum yaz gelsin 

Kuşumun keyfi gelsin 

(B-T, 601). 
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a. Benim bir kuşum var kahverengi 

Kahvelerde çalar çengi 

Bekle kuşum bekle yaz gelecek 

Sana da bir pay gelecek 

(Blk. Đ-R, 122). 

184.3. Hanım uyandı 

Cama dayandı 

Cam kırıldı 

Kana boyandı 

(Tezel B, 34; Taştan, 74). 

a. Hanım uyandı 

Cama dayandı 

Kafası kırıldı 

Kana boyandı 

(B-T, 163). 

184.4. Yeriyir yeriyir izi yoh 

Dere tepe düzü yoh 

Yayda gışda balalar 

Derisi var gözü yoh 

(A. A-T, 171). 

tırtıl 

185.1. Çadır kurdum düzlere 

Düşman oldum sizlere 

Rızkım Allah verir 

Ne zararım var sizlere 

(Blk. Đ-R, 72). 

üvez 

186.1. Çin çin ağaç başında 

Çin garaguş oturur 

Eteklerin yelledikçe 

Sürmeleri tökülür 

(Akalın, 60). 

 

ç. Çeşitli Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

ça. Karada Yaşayan Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

 

akrep (egreb) 

187.1. Dişleri var it deyil 

Ayağı var bir deyil 

İlan kimi berk çalar 

Yerinde bir derd galar 

(A. S-A-Ş, 103). 

aslan 

188.1. Böğürende sesim 

Dağı ovayı çınlatır 

Pek kuvvetli pençem var 

Her yanları dağıtır 

(Km. Ç-Ö, 173). 

at (beycir [beygir]) 

189.1. Baktım bakıra 

Çıktım çukura 

Aldı götürdü 

Bayıra kıra 

(Taştan, 7). 

189.2. Dört takara 

İçi bakara 

İçi tinton 

Bir(i) suvara 

(Ksv. Hafız, 25). 
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ayı 

190.1. Apul apul yürürsün 

Samur kürkün sürürsün 

Kırk halayık kırk köle 

Niçin yaya yürürsün 

(Ç-Ö, 173; Ş-A, 11). 

190.2. Goz ağacı başında 

Lenkeranın tuşunda 

Elli altmış yaşında 

Deyer oğlanam oğlan 

(A. S-A-Ş, 85). 

190.3. Mermer ayaklı 

Menteşe dudaklı 

Divane gözlü 

Tırtar yüzlü 

(Ç-Ö, 173). 

190.4. Sever dağı ormanı 

Şişmana çıkmış adı 

Kışın uyuştu kanı 

Yazın ahlat düşmanı 

(Ç-Ö, 173). 

190.5. Zincirlerler boynumu 

Oynatırlar sopalayıp 

Gördünüz mü beyler 

Topallayıp kaçtığımı 

(Ç-Ö, 173). 

 

camız (bombay, comuş, kömüş, 

manda) 

191.1. Dağdan gelir tak gibi 

Eli kolu bilek gibi 

Eğilir bir su içer 

Meler oğlak gibi 

(Taştan, 18). 

191.2. Har hara 

Beş para 

İçi kımızı 

Dışı kara 

(B. Hafız, 90). 

191.3. Hey musuda musuda 

Yedi can gördüm pusuda 

Dördü göğe çekildi 

Üçü galdı bu suda 

(B-T, 185). 

ceylan (ceyran) 

192.1. Hilim hilim keher at 

Hilim mercan keher at 

Ayagında gıl sicim 

Başında tir keher at 

(A. A-T, 173). 

a. Hilim hilim keher at 

Hilim mercan keher at 

Ayagında gıl sicimi 

Sesi gözel keher at 

(A. S-A-Ş, 86). 
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civciv (cüce) 

193.1. Aşağıdan gelir bir fil 

Ağzında var tasma dil 

Ölüden diri doğa 

Gel bunun hâlinden bil 

(Ç-Ö, 146). 

193.2. Karşıda doğan nedir 

Sarımsak soğan nedir 

Canlıdan cansız doğar 

Cansızdan doğan nedir 

(Ç-Ö, 147). 

193.3. Onun adı peridi 

Könlüme müşteridi 

Ahşam anadan oldu 

Seher durdu yeridi 

(A. S-A-Ş, 96). 

193.4. Uyumamış deleme 

Düşüb sesi aleme 

Üç heftenin içinde 

Diri düşmüş aleme 

(A. S-A-Ş, 97). 

193.5. Yumru yumru sarıdı 

Yumru gözü darıdı 

Gezir bizim bağçada 

Üç heftenin barıdı 

(A. S-A-Ş, 97). 

 

deve 

194.1. Dağdan gelir dağ alaca 

Dalın söykeyib ağaca 

Etdar Memmed gavahlıdı 

Memed Şerif dodaglıdı 

(A. S-A-Ş, 83). 

194.2. Değirmen önünde ot bitmez 

Göğe direk yetmez 

Hele gözünü sevdiğim 

Sende ne diye boynuz bitmez 

(Ç-Ö, 176). 

194.3. Dört lap 

Bir küp 

Eyri hıyar 

Devr-i diyar 

(Akalın, 65). 

a. Dört lap 

Bir küp 

Eğri hıyar 

İmanıyor 

(B-T, 242). 

b. Dört lap 

Bir küp 

Eğri hıyar 

Mâni 

(B-T, 242). 

c. Dört lap 

Bir küp 

Eğri söven 

Demir top 

(B-T, 243). 

ç. Dört lap 

Bir küp 

Eyri direk 

Cüt yulduz 

(Kr. Saatçi, 72). 
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d. Dört lap 

Bir hüp 

Eğri söven 

Mâni 

(B-T, 243). 

e. Dört lop 

Bir küp 

Ağzı çöğen 

Kıllı top 

(Atabay). 

f. Dört nal 

Bir küp 

Eğri hıyar 

İmanıyor 

(B-T, 242). 

194.4. Eşeğin köpeği 

Sarkıktır göbeği 

Uzun boyunlu 

İki büklüm oyunlu 

(Blk. Đ-R, 82). 

194.5. Men men ayaklı 

Menteşe dudaklı 

Dar dar yüzlü 

Divane gözlü 

(Ç-Ö, 177). 

a. Men men ayaklı 

Menteşe dudaklı 

Dor dor yüzlü 

Divane gözlü 

(Göktaş, 16). 

b. Men dudak 

Merdane dudak 

İnsan heybeti 

Cennet kudreti 

(Ç-Ö, 176). 

c. Bat bat ayaglı 

Eyme dodaglı 

Belinde var dağ 

Ayagında yağ 

(A. S-A-Ş, 82). 

194.6. Mumcu mahallesinden 

Bir hoca gelir heybet 

Goca baş sırtı kümbet 

Gendi heybetdir heybet 

(Akalın, 94). 

 

ejderha (ejder) 

195.1. Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları budağ gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır oğlak gibi 

(Taştan, 29). 

195.2. Nedir nedir nefeste 

Zincirilen kafeste 

Ne yerdedir ne gökte 

Bir Allah’ın elinde 

(Ç-Ö, 166). 

a. Nedir nedir nefeste 

Zencirinden kafeste 

Ne yerdedir ne gökte 

Bir Allah’ın elinde 

(Tezel B, 60). 
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195.3. Yere vurdum yumruğu 

Göğe çıktı domruğu 

Altı batman eti var 

Yedi batman kuyruğu 

(Ç-Ö, 166). 

 

 

 

eşek (eşeg, eşşeg) 

196.1. Dört takı takı 

İki bakı bakı 

İki dinki dinki 

Bir finki finki 

(Hamamizade, 21; Tezel B, 60; 

Elçin, 31; Ks. Sakaoğlu, 131; Tan, 

53). 

a. Dörd takı takı 

İki bakı bakı 

İki dinki dinki 

Bir finki finki 

(Ks. Saracoğlu, 96). 

b. Dört takı takı 

İki bakı bakı 

İki dingi dingi 

Bir fingi fingi 

(Ş-A, 13). 

c. Dört takı takı 

İki bakı bakı 

İki tistan 

Bir salıncak 

(Tezel B, 60). 

ç. Dört takı takı 

İki bakı bakı 

İki fistan 

Bir salıncak 

(Ç-Ö, 176). 

d. Dört taka taka 

İki baka baka 

İki dike dike 

Bir sallamura 

(Ks. Sakaoğlu, 131). 

e. İki diki diki 

İki bakı bakı 

Dört takı takı 

Bi lingi lingi 

(Dikkaya, 68). 

f. İki tiki tiki 

İki baka baka 

Dört taka taka 

Bi salamura 

(Ks. Sakaoğlu, 131). 

g. İki dik dik 

Dört bak bak 

Dört tak tak 

Bir sallangıç 

(B-T, 275). 

ğ. İki dik dik 

Dört tak tak 

İki bak bak 

Bir sallak 

(Göktaş, 20). 

h. İki tak taka  

İki mandaka 

İki sallâme 

Bir Hasan dede 

(Tezel A, 30; Ç-Ö, 176). 
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ı. İki tak taka  

İki mandak 

İki sallâme 

Bir Hasan dede 

(Sılacı, 52). 

196.2. Hardan kesdim bir çıbık 

Nardan kesdim bir çıbık 

Ne har hara benzer 

Ne nar nara benzer 

(Taştan, 30). 

196.3. Yamyam yanaklı 

Mantı kulaklı 

Tırabzon dişli 

Mahallenin tellalı 

(Ç-Ö, 176). 

 

fare (sıçan, siçan) 

197.1. Ambar altında Musa 

Eli ayağı kısa 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Ceren, 15; Ç-Ö, 171). 

197.2. Çelebidi çelebidi 

Badeyi ez ez 

Gümüş tırnaklı inci dişli 

Sen o dilberi neresinden öpersin 

(Ç-Ö, 171). 

a. Bıdı bıdı bıd bıd 

Badei ed ed 

Kalem parmak gümüş tırnak 

O güzelin neresinden öpersin 

(B-T, 278). 

197.3. Çıldırı çılsız 

Baldırı kılsız 

Başı sarıksız 

Bıyıklı hırsız 

(Ş-A, 13). 

a. Çıldır çılsız 

Baldırı kılsız 

Başı sarıksız 

Bıyıklı hırsız 

(Ceren, 15; Taştan, 31). 

b. Çıldır çılsız 

Baldır kılsız 

Başı sarıksız 

Bıyıklı hırsız 

(B-T, 280). 

c. Çıldır çılsız 

Daldır kılsız 

Başı sarıksız 

Bıyıhlı hırsız 

(Sılacı, 54). 

ç. Çıldır çılsız 

Bıldır bıldır 

Başı sarıhsız 

Bıyıhlı hırsız 

(Akalın, 59). 

d. Çıldır çıldır 

Kılsız baldır 

Başı sarıksız 

Bıyıklı hırsız 

(Ç-Ö, 172). 
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e. Çıldır çıldır 

Bıldır bıldır 

Ayağın kaldır 

Arzunu bildir 

(Ç-Ö, 172). 

f.  Dildiri dicsiz 

Baldırı edsiz 

Gulumbara bıyıglı 

Başı devledsiz 

(Ks. Sakaoğlu, 132). 

g. Ayağı kılsız 

Fakat akılsız 

Başı yassıdır 

Bıyıglı hırsız 

(Ks. Gökçeoğlu, 181). 

197.4. Çıtır pıtır gezersin 

Siyah inci dizersin 

Kedileri görünce 

Sen deliğe girersin 

(Ç-Ö, 172). 

197.5. Dilim dilim nar 

Dizimeccen gar 

Yeddi dananın gönü 

Birce ayağıma dar 

(A. S-A-Ş, 84). 

197.6. Himdi himdi o himdi 

Gözüm gözüne cimdi 

Yerin altında deyin 

Gece hidmetçi kimdi 

(A. S-A-Ş, 86). 

197.7. İzbeye girdim 

İzi belirsiz 

Samur kürk giymiş 

Yüzü belirsiz 

(Ç-Ö, 172). 

197.8. Kadife postlu 

Gümüş tırnaklı 

Öp bir yanağını 

Söyleyim sana 

(Blk. Đ-R, 100). 

197.9. Kapkara parmak 

Karanfil tırnak 

Sen bu güzeli 

Neresinden öpersin 

(Ç-Ö, 172). 

197.10. Kardan ak 

Katrandan kara 

Kediden küçük 

Deveden büyük 

(Ceren, 15). 

197.11. Mermer ayaklı 

Manda kulaklı 

Gök elâ gözlü 

Şehir çocuğu 

(Tezel B, 60; Ç-Ö, 172). 

197.12. Mesel mesel meliki 

Oğlu gızı on iki 

Oğlu yarpah daşır 

Gızı torpah daşır 

(Akalın, 93).
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a. Mesel mesel meliki 

Oğlu uşağı on iki 

Oğlu yaprak taşır 

Kızı toprak taşır 

(Ç-Ö, 172). 

b. Oy meliki meliki 

Oğlu uşağı on iki 

Topuğunda tozu var 

Oyma kara gözü var 

(Taştan, 31). 

197.13. Tıpış tıpış yürürsün 

Samur kürkün sürürsün 

Sen bir beye benzersin 

Niçin yaya yürürsün 

(Hamamizade, 62; Tezel B, 60). 

a. Tıpış tıpış yürürsün 

Samur kürkü sürürsün 

Sen bir bey oğlusun  

Niçin yayan yürürsün 

(B-T, 279). 

b. Tıpış tıpış yürürsün 

Samur kürkü sürürsün 

Sen bir adam çocuksun 

Niçin yayan yürürsün 

(B-T, 279). 

c. Tıpış tıpış yürürsün 

Samur kürkü sürürsün 

Sen bir asılzâdesin 

Niçin yan yan yürürsün 

(Sakaoğlu [Kunos], 99). 

ç. Tıpış tıpış yürürsün 

Samur kürkü sürürsün 

Sen bir müftü kızısın 

Niçin yayan yürürsün 

(B-T, 279). 

d. Tıpır tıpır yürürsün 

Samur kürkü sürürsün 

Sen bir küçük hanımsın 

Niçin yayan yürürsün 

(B. Hafız, 87). 

e. Tıkır tıkır yürürsün 

Samur kürkün sürürsün 

Sen bir güzel çocuksun 

Niçin yayan yürürsün 

(Ç-Ö, 172). 

f. Tıkır tıkır yürürsün 

Samur kürkü sürürsün 

Sen bir paşa oğlusun 

Niçin yaya yürürsün 

(Sılacı, 53). 

g. Tıhır tıhır yürürsün 

Samur kürkün bürürsün 

Sen bir âdem çocuhsun 

Niçin yaya yürürsün 

(Akalın, 103). 

ğ. Pıtır pıtır yürüme 

Samur kürkün sürüme 

Sen bir kişizâdesin 

Öyle yan yan yürüme 

(G-O, 117). 
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h. Mıhır mıhır yürürsün 

Saklı kürkü görürsün 

Sana bir bey oğlu derler 

Niçin her şeyi görürsün 

(B. Yançev, 95). 

ı. Yap yürür yavaş yürür 

Sırmalı kürkün sürür 

O bir kişizâdedir 

Efelikten yan yürür 

(G-O, 131; Tezel B, 61). 

i. Yap yürüse yavaş yürür 

Sırmalı kürkün sürür 

O bir kişizâdedir 

Efelikten yan yürür 

(Ç-Ö, 172). 

j. Çıtır pıtır gezersin 

Zertavayı ezersin 

Sen bir küçük hanımsın 

Niçin terliksiz gezersin 

(Tezel B, 61; Ç-Ö, 172). 

197.14. Yer altında evleri var 

Eğri büğrü yolları var 

İçlerinde bayrak çeken 

Bir bıyıklı beyleri var 

(Ç-Ö, 172). 

 

fil 

198.1. Ay doğar bedir bedir 

Padişaha giden nedir 

Yedi senede bir doğar 

Bu hayvanın adı nedir 

(Ç-Ö, 173; Blk. Đ-R, 120). 

a. Ay doğar bedir bedir 

Padişaha giden nedir 

Yeddi senede bir doğar 

Bu hayvanın adı nedir 

(Akalın, 38). 

b. Ay doğar bedir bedir 

Padişaha giden nedir 

Yedi yıl ana karnında 

Canavar adın nedir 

(B-T, 287). 

c. Ay bedir bedir 

Gün sedir sedir 

Yeddi sene anasının garnında 

Adı nedir 

(Akalın, 38). 

198.2. Gaya altından gaz geder 

Burnun gulazlar geder 

Bir il buğaya geler 

Yeddi il boğaz geder 

(A. S-A-Ş, 85). 

198.3. Kuyruğu uzun 

Beli kısa 

Burnu uzun 

Dili kısa 

(Tezel B, 61). 

 

geyik 

199.1. Dağ taş dinlemez 

Yol bulup gezemez 

Karşısına çıkanı görünce 

Dere tepe demez 

(Ç-Ö, 174). 



 

 469

199.2. Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir bir su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(Elçin, 32). 

a. Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir bir su içmeye 

Bağırır oğlak gibi 

(B. Hafız, 88). 

b. Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(Taştan, 33). 

c. Dağdan gelir dağ gibi 

Buynuzları budah gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır olah gibi 

(Kowalski A, 63). 

199.3. Dağlarda tatarina 

Ben onu tutarina 

Ayaklar yısa yısa 

Gözler de tombalisa 

(Hamamizade, 23). 

a. Dağlarda tatarina 

Ben onu tutarina 

Ayakları kısa kısa 

Gözleri de tombul İsa 

(Ç-Ö, 174). 

199.4. Gök keçi yarda oynar 

Yar yıkılmış yerde oynar 

Bak şu keçinin işine 

Boynuzlarının kıvraklığına 

(Ç-Ö, 174). 

199.5. Hacca giden hacıdır 

Gitmeyen duacıdır 

Dal verir budak vermez 

O neyin ağacıdır 

(Sılacı, 58; Elçin, 32; Ç-Ö, 174). 

a. Hacca giden hacıdır 

Gitmiyen duacıdır 

Dal verir budak vermez 

O nenin ağacıdır 

(Hamamizade, 23; Tezel B, 61). 

b. Hacca giden hacıdır 

Gitmeyen duacıdır 

Dal verir budak vermez 

Bu neyin ağacıdır 

(Taştan, 33).  

c. Kâbe’ye gider hacı 

Soğan sarımsaktan acı 

Dal verir budak vermez 

Bu da neyin ağacı 

(Blk. Đ-R, 82). 

 

hindi 

200.1. Bir cicim var öğmeli 

Yakası güzel düğmeli 

Her kim bulamazsa 

Bir çift çorap vermeli 

(Göktaş, 28). 
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200.2. Bir dedem var metten 

Sakalı var etten 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Sılacı, 69; Ç-Ö, 150). 

a. Bir dedem var mertten 

Saggalı etten 

Gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Taştan, 38).  

b. Bir dedem var etden 

Saggalı var betden 

Şimdi gelir görürsüz 

Güle güle ölürsüz 

(Akalın, 46). 

c. Benim bir dedem var 

Sakalı metten 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Ş-A, 20). 

ç. Benim bir kardeşim var 

Burnu sümüklü 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Ceren, 20). 

d. Masalı var metten 

Sakalı var etten 

Şimdi gelir görürsün 

Güle ölürsün 

(Elmas, 14). 

200.3. Mori mori bacaklı 

Mori diren bacaklı 

Mori güvem gözlü 

Mori törpü yüzlü 

(Hamamizade, 28; Tezel B, 61). 

a. Moru mor mor bacahlı 

Moru diren bacahlı 

Moru gövem gözlü 

Moru törpü yüzlü 

(Kulga). 

b. Mari marem bacaklı 

Mari direm bacaklı 

Mari törpü yüzlü 

Mari divan gözlü 

(Ş-A, 20). 

c. Ma ma bakışlı 

Ma diren bacaklı 

Ma törpü yüzlü 

Ma güvem gözlü 

(B. Yançev, 95). 

horoz (horuz, koraz) 

201.1. Adı littan 

Sakalı var etten 

Abdestsiz ezan okur 

Nikahsız karısı var 

(B-T, 335). 

a. Adı littan 

Sakalı etten 

Bize gele göresin 

Güle güle ölesin 

(Sılacı, 70). 
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b. Adı littan 

Sakalı etten 

Bize gel göresin 

Güle güle ölesin 

(Ç-Ö, 147). 

c. Bir babam var fettan 

Bıyıkları etten 

Nikahsız kadın taşır 

Abdestsiz ezan okur 

(B-T, 335). 

ç. Benim babam var kabdan 

Sakalı var etden 

Abdessiz ezan verir 

Nikahsız evlenir 

(Ks. Yorgancıoğlu, 130). 

d. Sakalı var etden 

Bıyı var metden 

Şindi gelür görersiniz 

Güle güle ölürsünüz 

(Göksel). 

201.2. Ben Erzincan’da hocayım 

Sarığım var kırmızı kandan 

Vakti gelir ezan okurum 

Kıble ne yandan bilmem 

(Elçin, 32). 

201.3. Buharı ay buharı 

Tüstü çıhar yuharı 

Kendde bir oğlan gördüm 

Eyni yeşil çuhalı 

(A. S-A-Ş, 93). 

a. Buharı ay buharı 

Tüstü çıhar yuharı 

Cennetden bir oğlan çıhdı 

Eyni yeşil çuhalı 

(A. A-T, 172). 

201.4. Burda bir deniz var 

Bu denizde bir derya deniz var 

Bu derya denizde bir köy var 

Bu köyün hocasının adı ne 

(Ç-Ö, 147). 

201.5. Dağların barı menem 

Erimez garı menem 

Atamın oğluyam 

Anamın eri menem 

(A. S-A-Ş, 93). 

201.6. Elil ülül mülkü var 

Kırk pırtıdan kürkü var 

Abdestsiz ezan okur 

Nikâhsız karısı var 

(Taştan, 38). 

a. Pırım pırım pırtısı var 

Kırk yamadan kürküsü var 

Abdesssiz ezan okur 

Nikâhsız karısı var 

(Sılacı, 70). 

b. Pırım pırım pırtısı var 

Gırk yamadan kürküsü var 

Abdesssiz ezan okur 

Nikâhsız garısı var 

(Akalın, 99). 
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c. Pırım pırım pırtısı var 

Kırk yamadan örtüsü 

Abdestsiz ezan okur 

Büyük bir ordusu var 

(Ç-Ö, 148). 

ç. Pılımı pırtısı var 

Gırk yamadan kürkü var 

Abdestsiz ezan okur 

Büyük avradı var 

(Göktaş, 29). 

d. Mülür mülür mülkü var 

Kırk yamadan kürkü var 

Abdestsiz ezan okur 

Nikâhsız garısı var 

(Göktaş, 28). 

e. Üüsü var gırh parçadan 

Kürkü var gınalı bohcadan 

Abdestsiz ezan okur 

Nikahsız garısı var 

(Göktaş, 28). 

201.7. Elpim elpim elbisesi var 

Kırk pareden kürkü var 

Abdestsiz ezan okur 

Nikâhsız karısı var 

(Ç-Ö, 147). 

201.8. Etten tarak 

Tüyden döşek 

Horuzdur eşek 

Anla ey merkep 

(Ç-Ö, 147). 

a. Etden darah 

Tuydan döşek 

Horuzdur eşşek 

Anna ey merkep 

(Akalın, 70). 

201.9. Geçirdim bentten 

Bağırdı kentten 

Ağzı kemikten 

Sakalı etden 

(Ç-Ö, 147). 

a. Geçirdim bentden 

Bağırdı kentden 

Ağzı gemikden 

Saggalı etden 

(Akalın, 78). 

b. Geliyordum kentten 

Çağırdı bentten 

Sakalı etten 

Boynuzları kemikten 

(B-T, 333). 

c. Gelirdim kendden 

Ses verdi bendden 

Ağzı sümükden 

Saggalı etden 

(A. S-A-Ş, 95). 

ç. Gelirdim bentden 

Ses geldi bentten 

Ağzı sümühden 

Dimdiyi etden 

(Göktaş, 28). 
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d. Ben gelirim kentten 

Biri bağırdı bentten 

Ağzı kemikten 

Sakalı etten 

(Taştan, 38). 

e. Çağırdım hetten 

Ses verdi ketten 

Dimdigi sümükten 

Sakkali etten 

(Kr. Saatçi, 67). 

f. Çağırdım hitan 

Ses verdi kitan 

Dimdiği sümükden 

Sakalı etden 

(Kr. Kerkük, 50). 

g. Hepden etten 

Ses gelir kentten 

Sakalı etten 

Kendisi kemikten 

(Ç-Ö, 147). 

ğ. Hepden etten 

Ses gelir kentden 

Sakalı etten 

Kendisi kemikten 

(B. Hafız, 88). 

h. Hepden etden 

Ses gelir kentden 

Sakalı etden 

Kendisi kemikden 

(Göktaş, 28). 

201.10. Gelir gedir izi var 

Geri dönür tozu var 

Al Osman’da çengi var 

Guyruğunda rengi var 

(A. S-A-Ş, 95). 

a. Sübhden nişanı var 

Üzünde geyreti var 

Al Osman’da cengi var 

Guyruğunda rengi var 

(A. S-A-Ş, 96). 

201.11. Kardan beyaz 

Kandan kırmızı 

Bıçkısız kertük horozdur 

Anlasana be sığır 

(Ç-Ö, 148). 

201.12. Kırmızı püskülü var 

Boncuktan gözleri 

Şafaktan erken kalkar 

Uyandırır herkesi 

(Ç-Ö, 148). 

201.13. Masal masal maliki 

Kuyruğu var on iki 

Kuyruğunda beni var 

Elâlemde dengi var 

(G-O, 105-106; Tezel B, 61). 

201.14. Men atamın veznesiyem 

Cibinin heznesiyem 

Atam menim oğlumdu 

Men atamın yeznesiyem 

(A. S-A-Ş, 96). 
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201.15. Meyli nisaya mayil 

Ne desem ona kayil 

Al festen müzeyyen sesi var 

Fukara saati desem yeri var 

(Ç-Ö, 148). 

201.16. Özi tomalak 

Başında tarak 

Kuyrugı orak 

Mamizli ayak 

(Km. Önal, 96). 

a. Özi tomalak 

Başında tarak 

Kuyrugı orak 

Mamızlı ayak 

(Km. M-M, 194). 

201.17. Pat pat ayaklı 

Al duvaklı 

Güzel sesli 

Kırmızı fesli 

(Ç-Ö, 148). 

a. Pat pat ayaglı 

Al dovaglı 

Güzel sesli 

Gırmızı fesli 

(Ks. Saracoğlu, 99). 

201.18. Sabahtan kalktım ezan verir 

Sakalına düzen verir 

Yahni gelir yan verir 

Pilâv gelir can verir 

(Ç-Ö, 148). 

201.19. Tap tap tappaca 

Gulagları yappaca 

Yatanları odadır 

Süleyman papaglıca 

(A. S-A-Ş, 97). 

 

inek 

202.1. Dört asılı 

Dört basılı 

İki dikili 

Bir basılı 

(Hamamizade, 30; Tezel B, 62). 

kaplumbağa (bağa, tısbağa, tosbağa) 

203.1. Allah Allah derken 

İllallah’dan gelirken 

Eli yerde gözü gökte 

O zatın neresinden öpersin 

(Ç-Ö, 170). 

a. Allah Allah derken 

Beytullah’dan ses gelir 

Eli yerde gözü gökte 

Bu hanımın neresinden öpersin 

(Ç-Ö, 170). 

203.2. Allah’ın hikmeti 

Yusyuvarlak kaskatı 

Başı benzer eriğe 

Girer çıkar deliğe 

(Blk. Đ-R, 90). 

a. Gabuğu var gasgatır 

Gatır Hakk’ın hikmeti 

Girer çıhar o yarığa 

Eriğe benzer gafası var 

(Göktaş, 34). 
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203.3. Altı daşdı daş deyil 

Üsdü daşdı daş deyil 

Heyvan kimi otlayır 

Heyvana yoldaş deyil 

(A. S-A-Ş, 81). 

203.4. Altı kemig 

Üsdü kemig 

Yürüyüşü 

Peg de komig 

(Ks. Gökçeoğlu, 184). 

203.5. Altı tahta üstü tahta 

Oturub bir ağ otagda 

Goyun deyil ot otlayır 

Toyug deyil yumurtlayır 

(A. S-A-Ş, 81). 

203.6. Anbar altında Musa 

Eli ayağı kısa 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Ç-Ö, 170). 

a. Anbar altunda Musa 

Elü ayavu kısa 

Şimdi gelü görörsüy 

Gahgalaylan ölürsün 

(Abalı, 60). 

b. Anbar altında yaşar 

Elü ayağı kısa 

Şimdi gelirse görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Ş-A, 19). 

203.7. Başında tabla 

Tablacı değil 

Altında tahta 

Tahtacı değil 

(Ç-Ö, 170). 

203.8. Bizim bağda dudi var 

Eğri büğrü biri var 

Yaz olunca görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Taştan, 78). 

a. Bizde bir dudu var 

Eğri büğrü budu var 

Şimdi gelir görürsünüz 

Güle güle ölürsünüz 

(B. Hafız, 88). 

203.9. Evi sırtında 

Ayağı karnında 

İzi yıldız 

Gözü boynuz 

(Ç-Ö, 171). 

203.10. Karşıdan gelir har hara 

Gözleri çam para 

Ayakları pisa pisa 

Kanı tumbalisa 

(B. Hafız, 88). 

203.11. Maral maral öküzüm 

Gamı haral öküzüm 

Düz yerde gezebilmir 

Çeper yaran öküzüm 

(A. S-A-Ş, 87). 
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a. Maral maral ineyim 

Gamı haral ineyim 

Garnı ac olanda 

Çeper yarar ineyim 

(A. A-T, 168). 

203.12. Masal masal matlar 

Oturmuş bakla satar 

Okkası kaça dedim 

Çömelmiş bana bakar 

(Ç-Ö, 171). 

203.13. Üsdüne bahırsan dam 

Altına bahırsan eyvan 

İçine bahırsan eyvan 

Çölüne bahırsan heyvan 

(A. S-A-Ş, 91). 

 

karınca (garışga) 

204.1. Bir çanag üzüm 

Yollara düzüm 

Boğazı beli 

Büzüm ha büzüm 

(A. S-A-Ş, 99). 

204.2. Çalışır bütün yaz 

Hep birlikte yaşarız 

Yuvaya besin doldurup 

Kışın rahat yaşarız 

(Kr. Ç-Ö, 160). 

204.3. Çalışkan bir hayvandır 

Kıştan yoktur korkusu 

Yer altında saklıdır 

Yığın yığın ordusu 

(Ceren, 25). 

204.4. Ey didini didini 

Dala çıkar didini 

Allah onu var eylemiş 

Boğazını dar eylemiş 

(Sılacı, 80; Ç-Ö, 160). 

a. Hey bidili bidili 

Dala çıkar didini didini 

Allah onu var etmiş 

Boğazını dar etmiş 

(B-T, 386). 

204.5. Kara mandayı kestim 

Kan çıkmadı 

Kantara koydum 

Kantar tartmadı 

(Ç-Ö, 160). 

a. Kara mandayı kestim 

Kan çıkmadı 

Kantara koydum 

Kantar çekmedi 

(B. Hafız, 89). 

204.6. Uzağdan bahdım heç ne yoh 

Yahına getdim sayı çoh 

Yük aparır hara day 

İnce belli gara day 

(A. S-A-Ş, 107). 

204.7. Yazıda yıgır yemeyini 

Çoh sevir öz emeyini 

Yeyib yatar bahara dek 

Nedir adı tapın görek 

(A. S-A-Ş, 108). 
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katır (gatır) 

205.1. Alış aşıladım armuda 

Verdi bir delice elma 

Ne anasına benzer 

Ne de babasına 

(Ç-Ö, 175). 

a. Elmayı aşıladım alıça 

Bir meyve verdi delice  

Ne elmeya benzer ne alıça 

Ne anasına benzer ne babasına 

(B-T, 394). 

205.2. Dağdan endi hınımış 

Ağzı burnu kanamış 

İki taruk bir turuk 

Yeddi çibin kovarmış 

(Kr. Kerkük, 51). 

a. Dağdan endi henemiş 

Ağzı burnu kanamış 

İki tarkı bir turku 

Yeddi çibin kavarmış 

(Kr. Saatçi, 69). 

205.3. Ekdim palıd 

Çıhdı şabalıd 

Ortasından bir zoğ çıhdı 

Ne palıddı ne şabalıd 

(A. S-A-Ş, 84). 

a. Ekdim palıd 

Bitdi şabalıd 

İçinden bir zoğ çıhdı 

Ne palıddı ne şabalıd 

(A. A-T, 167). 

205.4. Hardan kesdim bir çıbık 

Nardan kesdim bir çıbık 

Ne har hara benzer 

Ne nar nara benzer 

(Taştan, 30). 

a. Bir nar ağacı 

Bir har ağacı 

Ne nara benzer 

Ne de hara 

(Ç-Ö, 175). 

205.5. Tut tut tuburğu 

Tutda biter tuburğu 

Tutdan bir şüy çıhıbdı 

Ne tutdu ne tuburğu 

(A. S-A-Ş, 90). 

a. Tut tut tubulga 

Tutda biter tubulga 

Tutdan bir şiv çıhıbdı 

Ne tutdu ne tubulga 

(A. A-T, 169). 

kaz 

206.1. Ayakları kürektir 

Gagası bir renktir 

Koşup yanına gitsen 

Gölde yüzen yelkendir 

(Ç-Ö, 150). 

keçi  

207.1. Dağdan gelir dağ olan 

Golları budağ olan 

Elim attım burnuna 

G…ü arala olan 

(Göktaş, 37). 
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207.2. Dağdan gelir teyzecik 

Kuyruğu yok g…ü açık 

Şimdi gelir görürsünüz 

Güle güle ölürsünüz 

(Sakaoğlu [Kunos], 104). 

207.3. Eti tatsız 

Sütü yağsız 

Kılı sert 

Ormana dert 

(Ç-Ö, 181). 

207.4. Kara nohut eker gider 

Taştan taşa seker gider 

Akça suyun içerler 

Şeytan deyip geçerler 

(Ç-Ö, 182). 

207.5. Kuyrugu var inek değil 

Sakalı var insan değil 

Kılları var beygir değil 

Süt verir koyu değil 

(Km. Önal, 96). 

207.6. Sakalcığım upuzun 

Koyuna benzer özüm 

Değme çoban sen bana 

Tırmanayım kırlara 

(Ç-Ö, 150). 

 

kedi (kedü, mışık) 

208.1. Alası kaplan alası 

Velesi kızlar velesi 

Bunu bilen bilesi 

Bilmeyen otuz iki kız veresi 

(Ç-Ö, 177). 

208.2. Deve tabanı 

Süngüç sabanı 

Gezer evleri 

Bilmez yabanı 

(Ç-Ö, 177). 

a. Deve dabanı 

Süngüş sabanı 

Gezer evleri 

Bilmez yabanı 

(Akalın, 64). 

b. Deve dabanı 

Şıngır şabanı 

Gezer evleri 

Bilmez yabanı 

(Göktaş, 38). 

208.3. Dört fak fak 

İki fik fik 

İki şimşik 

Bir dimdik 

(Ç-Ö, 177). 

a. Dört tak tak 

İki bak bak 

İki dindan 

Bir zinzan 

(Ç-Ö, 177). 

b. Dört dak dak 

İki bak bak 

İki dingi 

Bir fingi 

(Blk. Đ-R, 98). 
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c. Dört tak sak 

İki bak bak 

İki dingil 

Bir fingil 

(B. Hafız, 89). 

ç. Dört çakar 

İki bakar 

İki fingir 

Bir dingir 

(Ç-Ö, 177). 

d. Dört tane raka tak 

İki tane baka bak 

İki tane ingil 

Bir tane dingil 

(M. Hafız, 32). 

e. İki şimşik 

İki dimdik 

Dört punpik 

Bir pinpik 

(Ç-Ö, 178). 

f. İki şimşik 

İki dimdik 

Dört punpik 

Bir pimpik 

(Tezel A, 32). 

g. İki dimdik 

İki şimşik 

Dört dallak 

Bir sallak 

(Km. Önal, 96). 

ğ. İki dik diki 

İki bak bakı 

Dört direk 

Bir sarık 

(B. Yançev, 98). 

h. İki duyak 

Dört tak tak 

İki bakmak 

Bir sallak 

(Abalı, 60). 

ı. Taka taka 

İki baka 

Bir fingil 

İki dingil 

(Tezel A, 32). 

 

208.4. Gelişi aslan gibi 

Duruşu sultan gibi 

Yayılır hasır gibi 

Sürünür esir gibi 

(Hamamizade, 38; Elçin, 34; 

Taştan, 47). 

a. Gelişi aslan gibi 

Duruşu sultan gibi 

Yayılır hasır gibi 

Sürünür esir gibi 

(Tezel B, 64; Ş-A, 11; Blk. Đ-R, 98; 

Ks. Saracoğlu, 101). 

b. Gelişi kaplan gibi 

Duruşu sultan gibi 

Yayılır hasır gibi 

Sürünür esir gibi 

(Ç-Ö, 177). 
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c. Gelişi aslan gibi 

Duruşu kaplan gibi 

Yayılır hasır gibi 

Sürünür yesir gibi 

(Sılacı, 87). 

ç. Görüşü aslan kimi 

Duruşu gaplan kimi 

Yayılır hesir kimi 

Sürünür esir kimi 

(İ. Kafkasyalı, 97). 

208.5. İki gözü var cingi 

Zannedersin tilki 

Tilki gibi kuyruğu var 

Soba başında postu var 

(B. Yançev, 97-98). 

208.6. İzbeye girdim 

İzi belirsiz 

Samur kürk giymiş 

Yüzü belirsiz 

(Ç-Ö, 178). 

a. İvil ivil eder 

İvi bellisiz 

Samur kürk giyinmiş 

Yivi bellisiz 

(Ç-Ö, 178). 

208.7. Kirli pisli kapları 

Bulursa durmaz yalar 

Sevip okşarken onu 

Hırçınlaşır tırmalar 

(Ç-Ö, 178). 

208.8. Küçük ayaklı 

Canfes kulaklı 

Şahin bakışlı 

Ceylan tırnaklı 

(G-O, 108; Tezel B, 64; Ç-Ö, 178). 

208.9. Min min ayaklı 

Minti kulaklı 

Bey paşa donnu 

Bülbül ayaklı 

(Kowalski C, 322). 

a. Min min ayak 

Mantı kulak 

Tug tuğlaya 

Güvem gözlüye 

(Ç-Ö, 178). 

b. Mini mini ayaklı 

Mantı kulaklı 

Çufa donlu 

Bülbül ayaklı 

(Sılacı, 87; B-T, 403). 

c. Mini mini ayaklı 

Mantı kulaklı 

Çuha donlu 

Bülbül ayaklı 

(Ç-Ö, 178). 

208.10. Uzun bıyıklı 

Kova kulaklı 

Kürklü mantolu 

Tüylü yanaklı 

(Tezel B, 32). 
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a. Uzun bıyıklı 

Kova kulaklı 

Kürklü mantolu 

Tülü yanaklı 

(G-O, 128). 

b. Uzun bıyıklı 

Kova kulaklı 

Kürk mantolu 

Tüylü yanaklı 

(Ç-Ö, 178). 

kirpi 

209.1. Bağda sürüner gezer 

Az az görüner gezer 

Ohşuyar bir yumağa 

Gorhuram el vurmağa 

(A. S-A-Ş, 81). 

a. Bağda sürüner gezer 

Az az görüner gezer 

Ohşuyır bir yumağa 

Gorhuram el vurmağa 

(A. A-T, 167). 

209.2. Bağdan gelir İsacık 

Ayakları kısacık 

Çık ki yengem göresin 

Güle güle ölesin 

(Sılacı, 94; Elçin, 35; Ç-Ö, 169). 

a. Dağdan gelir İsacık 

Ayakları kısacık 

Çık ki yengem göresin 

Güle güle ölesin 

(Blk. Đ-R, 82). 

b. Dağdan gelir ısıcak 

Ayakları kısıcak 

Dikenini göresin 

Güle güle ölesin 

(Taştan, 50). 

209.3. Dağdan gelir hu 

Kanatları su 

Sekil mükül ayağı var 

Bin iki yüz dayağı var 

(Tezel B, 65). 

a. Dağdan gelir hu 

Kanatları su 

Şekül mükül ayağı var 

Bin iki yüz dayağı var 

(Ç-Ö, 170).  

209.4. İndi gitti pindi ketti 

Karalgıda sindi ketti 

Eger çıksa görürsünüz 

Güle güle ölürsünüz 

(Km. Önal, 96). 

a. Pindi pindi pindi ketti 

Karalgıda sindi ketti 

Şindi kelse körirsiniz 

Küle küle ölirsiniz 

(Km. Önal, 96). 

b. Pindi pindi pindi ketti 

Karargıda sindi ketti 

Şimdi şıgar körersiniz 

Küle küle ölersiniz 

(Km. M-M, 194). 
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c. Pinti pinti ketersin 

Karalgıda sindi ketti 

Şindi çagar güle güle ölürsün 

Şindi çagır güle güle gülersin 

(Km. Önal, 96). 

209.5. İynesi çoh 

Tikeni yoh 

Eti derman 

Özü heyvan 

(A. S-A-Ş, 86).

209.6. Kırk dede iğnesi 

Onu bilen bilesi 

Onu bilmeyen 

Yedi köy gezesi 

(B. Yançev, 100). 

209.7. Kulakları ufacık 

İşte iki gözü açık 

Ayacıkları burnu ağız 

Nedir bu canlı topcağız 

(B. Yançev, 100). 

209.8. Midili midi üzlüce 

Midili siçan üzlüce 

Midili hara gedirsen 

Yüz min cida üzlüce 

(A. S-A-Ş, 87). 

209.9. Yatanda yumru yatar 

Eline derman gatar 

Kim istese tutmağa 

Tikeni ele batar 

(A. S-A-Ş, 91). 

koç 

210.1. Dağ başında kar benim 

Gün vurursa erimem 

Babamın öz oğluyum 

Anamın eri benim 

(Ç-Ö, 180).  

a. Dağ başında kar benem 

Gün vursa erimenem 

Babamın öz oğluyam 

Anamın eri benem 

(Göktaş, 40). 

b. Dağların garı menem 

Gün ursa erimenem 

Oğlumun gaynatası 

Gızımın eri menem 

(A. S-A-Ş, 84). 

 

koyun (koy) 

211.1. Akşam gelir leylim 

Sabah gelir leylim 

Çayır çeker leylim 

Dolu döker leylim 

(Ç-Ö, 180).  

a. Akşam gelir leylim 

Sabah gider leylim 

Çayır çeker leylim 

Dolu döker leylim 

(Sılacı, 96).  

b. Gece gider leylek 

Gündüz gider leylek 

Çayır söker leylek 

Dolu döker leylek 

(Ç-Ö, 180).  
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c. Erten keter ellezi 

Akşam keler ellezi 

Türlü türlü ipekten 

Tükme diker ellezi 

(Km. Önal, 97). 

ç. Erten keter ellezi 

Akşam kelir ellezi 

Türli türli ipekten 

Tüyme tiger ellezi 

(Km. M-M, 193). 

d. Erten keter ellezi 

Akşam keller ellezi 

Türlü türlü kumaştan 

Tükme tüyer ellezi 

(Km. Önal, 97). 

211.2. Ganli guş nerden gelirsen 

Ganli gavah dibinden 

Ganın niye ele gurumuş 

Allah ele goymuş 

(Taştan, 50). 

211.3. Ot yedim etlendim 

Su içtim sütlendim 

Aç Ayşe Fatma kapıyı 

Ben geldim 

(Sılacı, 96; Blk. Đ-R, 102). 

211.4. Üstünü çorap yaptım 

İçini kebap yaptım 

Kestim senede bir gün 

Büyük bir sevap yaptım 

(Blk. Đ-R, 102). 

köpek 

212.1. Dağda dalaman 

Suda Süleyman 

Evde Osman 

Kapıda aslan 

(Sakaoğlu [Kunos], 105). 

212.2. Ev dışında dururum 

Hırsız gelse görürüm 

Her tarafı dolaşır 

Bütün gece ürürüm 

(Ç-Ö, 178). 

köstebek 

213.1. Sırtında hörgücü var 

Deve desem deve değil 

Kendi yazar kendi okur 

Hoca desem hoca değil 

(Blk. Đ-R, 90). 

kurt (canavar) 

214.1. Bir atım var atılar 

Gulagları çatılar 

Guyruğunu berk gısar 

Sinib dereden busar 

(A. S-A-Ş, 82). 

214.2. Dağdan gelir hey 

Taştan gelir hey 

Aç aslanmış 

Aslan gelir hey 

(Blk. Đ-R, 70). 

214.3. Dağdan iner ayı 

Ovadan alır payı 

Kavlak kafalı 

Memiş dayı 

(Dirlik, 9). 
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214.4. Gözlerinde çırağı 

Dişlerinde gımağı 

Yağı adamı küsdürer 

Zehmi heyvan esdirer 

(A. S-A-Ş, 85). 

214.5. O tayda durar geder 

Boynunu burar geder 

Bir sürüye girende 

Gırhını gırar geder 

(A. S-A-Ş, 88). 

kuzu (guzu) 

215.1. Balaca menzer 

Dağları bezer 

Gayıdıb geler 

Obada gezer 

(A. S-A-Ş, 82). 

215.2. Yanından ayrılsam biraz 

Arar yanık yanık meler 

Kırdaki otlarla doymaz 

Daha neler ister neler 

(Ç-Ö, 181). 

sansar (sarsar) 

216.1. Hakanî 

Bir kuşum var hakanî 

Deryahtan bir kuş uçtu 

Ne eti var ne kanı 

(Kr. Kerkük, 49). 

tavşan (tapşan) 

217.1. Avlu dibinde postaneci 

Geçmiye görsün bir kemaneci 

Diker uzatır bacağı 

Ondan sonra gör sen bu kaçağı 

(B. Yançev, 104). 

217.2. Dağda ovada yaşıyorum 

Havuç hıyar yiyorum 

Avcıları görende 

Titremeye başlıyorum 

(Ç-Ö, 174). 

217.3. Dağda tapılar 

Suda çıpılar 

Arşın ayaklı 

Hurma bıyıklı 

(Ks. Sakaoğlu, 145). 

217.4. Dağdan gelir tatarina 

Ben onu tutarina 

Kulakları kepçe kepçe 

Kendisi tombul İsa 

(Ç-Ö, 174). 

a. Dağdan gelir tatarina 

Ben onu tutarina 

Bacakları kısa kısa 

Kendisi tombul İsa 

(Tezel A, 34). 

b. Dağdan gelir tatarina 

Ben onu tutarina 

Kulakları yısa yısa 

Gözleri var pompalisa 

(B-T, 605). 

c. Dağdan gelir tatarina 

Ben de onu tutarina 

Kulakları yısa yısa 

Gözü benzer domatese 

(Sakaoğlu [Kunos], 111). 
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ç. Dağdan gelir tatarina 

Bizler onu tutarina 

Kulakları yisa yisa 

Gözleri var tombolisa 

(Hamamizade, 66-67). 

d. Dağdan gelir tatarina 

Ben onu dutarina 

Ayagları yasa yasa 

Gendini dutarina 

(Ks. Sakaoğlu, 145). 

e. Dağdan iner tatar iner 

Ben onu tutar iner 

Kulakları dike dike 

Oturmuş bakla satar 

(Ç-Ö, 174). 

f. Garşıdan gali bi tatarina 

Ban onu tutarina 

Ayagları yısa yısa 

Gözlari tombuli 

(Caferoğlu B, 125). 

217.5. Ekin ekine 

Kulakları dikine 

Görebilirsen izini 

Aşk olsun de kendine 

(B. Yançev, 105). 

217.6. Hey gidiver gidiver 

Şu gidiyi tutuver 

Şu gidinin nesi var 

Ne tatlıca eti var 

(Ç-Ö, 174). 

a. Hey gidiver gidiver 

Şu gıdığı tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Püsküllüce kuyruğu var 

(Göktaş, 61). 

b. Gidi gidi gidiver 

Şu gidiyi tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Püsküllüce kuyruğu var 

(B. Hafız, 90). 

c. Gidi gidiver 

Şu gidiyi tutuver 

Şu gidinin nesi var 

Ne tatlıca eti var 

(Tezel B, 68). 

217.7. İnişlerde şaşırır 

Kolay adım atamaz 

Bayıra tırmanırken 

Tazı bile tutamaz 

(Ceren, 44). 

217.8. Mari mari bacaklı 

Mari diren bacaklı 

Ali şahım geliyor 

Kaç şahin suratlı 

(Ç-Ö, 174). 

217.9. Men men ayaklı 

Mendil dudaklı 

Gül peçe donlu 

Şevşir bacaklı 

(Ş-A, 18). 
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a. Melgin ayaklı 

Yassı gulaklı 

Kıl keçi donlu 

Zümbül ayaklı 

(Dikkaya, 71). 

217.10. Suda habbeler 

Dağda balalar 

Arşun ayağlı 

Beyaz kuyruğlu 

(Kr. Kerkük, 50). 

a. Suda hebbeler 

Dağda balalar 

Arşun ayağlı 

Bayaz kuyruğlu 

(Kr. Saatçi, 90). 

217.11. Upuzun kulaklı arşın ayaklı 

Avcıyı görünce karışır aklı 

Kopoydan pek çok korkar 

Bunu bilmeyecek ne var 

 (B.Hafız, 91). 

a. Lap lap (upuzun) kulakli  

Arşın ayakli 

Avciyi cürinces 

Karışır akli 

(Ksv. Hafız, 26). 

217.12. Uzun kulaklı 

Kısa kuyruklu 

Hassas duygulu 

Çalı dibinde 

(Ç-Ö, 175). 

tavuk (gurk tavuk, toyug) 

218.1. Bindim bir gır ata 

Elimden çıhmaz heta 

Gızını aldım 

Babam bene gaynata 

(Akalın, 44). 

a. Bindir kır ata 

Elimden çıkmaz hata 

Kızını aldım 

Babam bana kaynata 

(Ç-Ö, 149). 

218.2. Fetti fetti fettan 

Döşeği ottan 

Burnu ağzı kemikten 

Kulakları etten 

(Ç-Ö, 149). 

a. Fetti fetti fetdan 

Kömleği ottan 

Burnu gemikden 

Gulağı etden 

(Akalın, 71). 

b. Piti piti pitten 

Etrafı etten 

Ağzı çemiçden 

Gulahları etten 

(Göktaş, 62). 

218.3. Gık gıdaklarım avluda 

Samanların yanında 

Sizlere bol yumurta 

Vereceğim yarın da 

(Ç-Ö, 149). 
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218.4. Kanadı var uçamaz 

Deryalara kaçamaz 

Küçücük bir evi var 

Kapısını açamaz 

(Ç-Ö, 149; Ş-A, 15). 

a. Ganadı var uçamaz 

Deryalara gaçamaz 

Güçücüg bir evi var 

Gapısını açamaz 

(Ks. Saracoğlu, 98). 

b. Kanadı var uçamaz 

Deryalara kaçamaz 

Küçücük bir evi var 

Kapısını bile açamaz 

(Ceren, 44). 

218.5. Mesel mesel meliki 

Uşağı var on iki 

Beni gördü ağladı 

Bohçasını bağladı 

(Ç-Ö, 149). 

a. Mesel mesel meliki 

Oğlu uşah on iki 

Mesel beyin avradı 

Beni gördü ağladı 

(Akalın, 93). 

218.6. Tap tapmaca 

Gül yapmaca 

Memeli hatın 

Dişleri yoh 

(A. S-A-Ş, 97). 

a. Tap tapbaca 

Gül yapbaca 

Memeli hatun 

Dişleri yoh 

(A. A-T, 172). 

b. Tap tapaca 

Gül yap baca 

Memeli hatın 

Tişderi yoh 

(Göktaş, 62). 

c. Tap tapmaca 

Gül tapmaca 

Memeli hatın 

Dişleri yoh 

(İ. Kafkasyalı, 86). 

218.7. Üç kardeşim var 

Biri karada gezer 

Biri havada uçar 

Biri denizde yüzer 

(Göktaş, 62). 

tilki      yaban domuzu (çöl domuzu, gaban) 

219.1. Gece arar 

Gece tarar 

Gördüğü yerde 

Tavuk arar 

(B. Yançev, 105). 

 

220.1. Hindi hindice 

Burnu eyrice 

Hara gedirsen 

Bu yarı gece 

(A. S-A-Ş, 86). 
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a. Hindi hindice 

Dişi eyrice 

Hara gedirsen 

Bu yarı gece 

(A. A-T, 169). 

 

çb. Suda Yaşayan Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

balık (balıg) 

221.1. Bu gece bir düş gördüm 

Bir acayip iş gördüm 

Bir yorganın dibinde 

Kanatlı bir kuş gördüm 

(Ç-Ö, 165). 

221.2. Çayda çapuldar 

Meşede gürülder 

Obada ferman 

Köyde Süleyman 

(Göktaş, 7). 

221.3. Dağlarda lala gezer 

Elde piyala gezer 

Ne yumurtlar ne doğar 

Yanınca bala gezer 

(A. S-A-Ş, 83). 

221.4. Garada bayılır 

Suda yılır 

Ağzından dutulur 

Sırtından yüzülür 

(Ks. Gökçeoğlu, 180). 

221.5. Gidi gidi gidiver 

Şu gidiyi tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Püsküllüce g…ü var 

(Hamamizade, 10; G-O, 93; Sılacı, 

21). 

a. Gidi gidi gidiver 

Şu gideni tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Püsküllüce g…ü var 

(Ç-Ö, 165). 

b. Gidi gidi gidiver 

Şu kediyi tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Püsküllüce g…ü var 

(Ş-A, 23). 

c. Gidi gidi gidiver 

Şu gidiyi (rezil) tutuver 

Tat bak eti var 

Püsküllü de başı var 

(Ögel, 419). 
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ç. Gidi gidi gidiver 

Şu pilici tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Tutulmağa niyeti var 

(Ç-Ö, 165). 

d. Gidi gidiver 

Şu gidiyi tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Püsküllüce g…ü var 

(B-T, 155). 

e. Gidi gidiver 

Şu gidiyi tutuver 

Tatlıca eti var 

Püsküllüce g…ü var 

(B-T, 156). 

f. Gidi gidiver 

Şu kediyi tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Püsküllüce g…ü var 

(B-T, 155). 

g. Hey gidi gidiver 

Şu gidiyi tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Püsküllüce g…ü var 

(Sakaoğlu [Kunos], 95). 

ğ. Hey gidiver gidiver 

Şu gidiyi tutuver 

Ne tatlıca eti var 

Püsküllü kuyruğu var 

(Ç-Ö, 165). 

221.6. Malın gelir enişden 

Gulagları gümüşden 

Züy vurub üzer herden 

Çaydan gölden denizden 

(A. S-A-Ş, 87). 

221.7. Sesi yok sadası yok 

Nazı var edası yok 

Yemek yer de su içmez 

Ağzı var hem dili yok 

(Ç-Ö, 165). 

221.8. Sudadır meskeni 

Hem uşağı hem devşeği 

Bil bakalım bu nedir 

Kumdur ölüm döşeği 

(Ç-Ö, 165; Blk. Đ-R, 116). 

 

balina 

222.1. Suyun orta yerinde 

Canlı bir ada yatar 

Alnının üzerinde 

Sanki bir fıskiye var 

(Ç-Ö, 165). 
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çc. Hem Karada Hem Suda Yaşayabilen Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

kurbağa (gurbâ, gurbağa) 

223.1. Alaca garga 

İndi harga 

Hargı guruttu 

Suyi durultti 

(Göktaş, 43). 

223.2. Ayakları kaygın 

Dudakları yaygın 

Çıkar taş üstüne  

Bağırır baygın baygın 

(B. Yançev, 101). 

a. Ayakları takarak 

Dudakları makarak 

Çıkar kaya üstüne der 

Makarak makarak 

(B. Yançev, 101). 

223.3. Bir oğlum var etten 

Bacakları var metten 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Ç-Ö, 168). 

a. Bir oğlum var etten 

Bacakları metten 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Tezel A, 33; Elçin, 36; B. Hafız, 189). 

b. Bir oğlum var ender 

Bacakları dönder 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Taştan, 51).

223.4. Bizim evde bir duvar 

Eğri büğrü budu var 

Yazın gelip göresin 

Güle güle ölesin 

(Tezel B, 65; Ç-Ö, 168). 

a. Bizim evde bir duvar 

Eğri büğrü budu var 

Yazın gelüp göresin 

Güle güle ölesin 

(Hamamiazde, 45). 

b. Bizim bir dudi var 

Eğri büğrü budi var 

Yazın gele göresiz 

Güle güle ölesiz 

(Göktaş, 43). 

c. Bizim evde dudu var 

Eğri büğrü budu var 

Yazın gelsin görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Blk. Đ-R, 76). 

ç. Bizim dudu var 

Eğri büğrü budu var 

Yazın gele göresiz 

Güle güle ölesiz 

(Akalın, 55). 

d. Bizim evde bir gadın var 

Eyri büyrü budu var 

Gel gidelim göresin 

Güle güle ölesin 

(Ks. Sakaoğlu, 138). 



 

 491

223.5. Dağdan gelir varize 

Ayakları zarize 

Bir vakvakı hatundur 

Gözleri dombolize 

(Hamamizade, 44; Tezel B, 65). 

a. Dağdan gelir varize 

Ayakları zarize 

Bir varaklı hatundur 

Gözleri dombolize 

(Ç-Ö, 169). 

223.6. Gece çağında 

Göl gırağında 

Ohurdu bir guş 

Ederdi gur gur 

(A. A-T, 168). 

223.7. Gözü pek 

Yemesi sinek 

Doğar kuyruklu 

Ölür kuyruksuz 

(Ç-Ö, 169). 

a. Gözü pek 

Yemi sinek 

Doğar kuyruklu 

Ölür kuyruksuz 

(Blk. Đ-R, 76). 

223.8. Hele hanım geliyor 

Şöyle hanım geliyor 

Balaban bakışlı 

Keklik sekişli 

(Ç-Ö, 169). 

223.9. Mesel mesel meliki 

Oğlu gızı on iki 

Oğlu yarpah daşır 

Gızı torpah daşır 

(Akalın, 93). 

223.10. Metel metel net atar 

Oturmuş bakla satar 

Bu bakla kaça dedim 

Pel pel gözüme bakar 

(Taştan, 51). 

a. Metel metel mali metel 

Oturmuş pakla satar 

Paklanın okgası gaça diyincek 

Çildirmiş yüzüme bakar 

(Göksel). 

b. Metel metel mali metel 

Oturmuş pahla satar 

Pahlanın oggası gaça didimdi 

Çildürmüş yüzüme bakar 

(Önal). 

c. Masal masal matlı masal 

Oturmuş bakla satar 

Bahlanın okkası kaça dedim 

Çömelmiş yüzüme bakar 

(Ş-A, 16). 

ç. Masal masal mat masal 

Oturmuş bakla sayar 

Baklanın okkası kaça 

Şıldır şıldır yüzüme bakar 

(Sılacı, 98). 
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223.11. Sularda batar 

Guruda yatar 

Hoppanar düşer 

Ovdları şişer 

(A. S-A-Ş, 89). 

223.12. Vay benim atım 

Vay benim otum 

Öğreğini bulup 

Kişnemez atım 

(Ç-Ö, 169). 

ördek 

224.1. Aşşahdan gelir nanı hatun 

Ayahları gınalı hatun 

Keten köynek giymiş izi bellisiz 

Arapça konuşur dili bellisiz 

(Akalın, 36). 

224.2. Göl üstünde vurulur 

Mancası güzel olur 

Suda rahat yüzer 

Karada tez yorulur 

(Blk. Đ-R, 106; B-T, 520). 

224.3. Kara tavuk kaz gibi 

Kanatları saz gibi 

Hem gider hem sallanır 

Nişanlanmış kız gibi 

(Ç-Ö, 150). 

 

d. Hayvan Organları ve Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

arı oğulu 

225.1. Sığ meşeden ay doğar 

Fermanı adam bozar 

Anası hiç yoğ iken 

Kızından oğlan doğar 

(Ç-Ö, 154). 

arı peteği (arı peteyi) 

226.1. Dam damın sesi gelir 

Damnan dem sesi gelir 

On iki pencereden 

Bir Gur’an sesi gelir 

(A. S-A-Ş, 103). 

a. Dam dam sesi gelir 

Damından dem sesi gelir 

On iki pencereden 

Bir Gur’an sesi gelir 

(A. A-T, 171). 

226.2. Sabahdan gahdım gün doğdu 

Barmağımı derde boğdu 

Anası beşikte yatir 

Gızından oğlan doğdu 

(Akalın, 100). 
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bağırsak 

227.1. Min min minare 

Çin çin çinare 

Ortası delik 

Biz onu yedik 

(Ceren, 4). 

bal (arının balı, petekde bal, şan)  

228.1. Altıgen gözlü 

Hem de tatlı 

Fakir ile sözlü 

Zenginin harcı 

(Ç-Ö, 235). 

228.2. Ay obalar obalar 

Obada cılan balalar 

Sorpası elal eti aram 

Oga ne der mollalar 

(Km. Abdullah, 208). 

a. Ay obalar 

Obada cılan babalar 

Sorfası elal et aram 

Oga ne der mollalar 

(Km. Önal, 95). 

228.3. Cıvcıvı kuşlar 

Camiyi daşlar 

Gendileri yapar 

Bize bağışlar 

(Göktaş, 6). 

228.4. Çil çanak çilmen çanak 

Çil otura çil varak 

Altın taş altı tabak 

Müşebbekti müşebbek 

(Ç-Ö, 235). 

228.5. Derde devası var bunun 

Serde sefası var bunun 

Hencer ile delik delik 

Gör ne cefası var bunun 

(İ. Kafkasyalı, 88). 

228.6. Halbur haze 

Gayet taze 

Yaştır kurumaz 

Tuzsuz çürümez 

(Sılacı, 21). 

a. Halbar haze 

Gayet taze 

Yaştır kurumaz 

Tuzsuzdur çürümez 

(Ç-Ö, 235). 

b. Kalbur baze 

Gayet taze 

Yaştır kurumaz 

Tuzsuz çürümez 

(Taştan, 12). 

c. Helbir içinde 

Tepbece teze 

Yaşdır gurumaz 

Duzsuz çürümez 

(A. S-A-Ş, 114). 

228.7. Karşıdan gelir atlı 

Elinde kesme tatlı 

Açtım baktım yüzüne 

Bir işkembe suratlı 

(Ç-Ö, 235). 
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228.8. Nar çiçeği nurân çiçeği 

Zambak zambak 

Ben yiyeyim 

Sen tadına bak 

(Ç-Ö, 235). 

228.9. Terazi galıplı 

Otuz iki delikli 

Bilen bilsin 

Bilmeyen şar versin 

(Kowalski A, 59). 

228.10. Varvara’dan var getir 

Karlı dağdan kar getir 

Sağılmamış inekten 

Çalkanmamış yağ getir 

(Ş-A, 19; Blk. Đ-R, 186). 

a. Varvara’dan var getir 

Karlı dağdan kar getir 

Sağılmamış çiçekten 

Çalkanmamış yağ getir 

(Sılacı, 21; Ç-Ö, 235). 

b. Ay nene bize yağ getir 

İnekleri sağ getir 

Çalhanmamış nehreden 

Erinmemiş yağ getir 

(A. S-A-Ş, 110). 

c. Nene mene yağ gönder 

İnekleri sağ gönder 

Balalamamış düyeden 

Çalhanmamış yağ gönder 

(A. A-T, 171). 

ç. Lalam diyer yağ geti 

Getirirsev sağ geti 

Sağılmamış inekten 

Erimemiş yağ geti 

(Kr. Saatçi, 83). 

228.11. Yaştır kurutamazsın 

Tuzunu bulmazsın 

Çiçeklerden toplanır 

Tadına doymazsın 

(Ç-Ö, 235). 

ciğer (akciğer, karaciğer) 

229.1. Bir yanı kara 

Bir yanı ala 

Ortası düdük 

Biz onu yedik 

(Taştan, 19). 

a. Bir yanı ala 

Bir yanı kara 

Ortası düdük 

Biz onu yedik 

(B-T, 199). 

b. Bir yanı ala 

Bir yanı gara 

Ortası delik 

Biz onu yerik 

(Akalın, 54). 

c. Altı kara 

Üstü kırmızı 

Tepesi düdük 

Biz onu yedik 

(Hamamizade, 14). 
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ç. Altı kara 

Üstü kırmızı 

Tepesi delik 

Biz onu yedik 

(Sılacı, 30; Tezel B, 51). 

d. Altı kara 

Üstü kırmızı 

Tepesi delik 

Biz onu yerik 

(Ç-Ö, 231). 

e. Kanatları kırmızı 

Ortası kara 

Tepesi delik 

Biz onu yedik 

(G-O, 100). 

f. Kanadları kırmızı 

Ortası kara 

Tepesi düdük 

Biz onu yedik 

(Sakaoğlu [Kunos], 96). 

g. Karası kalkar 

Kızılı sarkar 

Tepesi düdük 

Biz onu yedik 

(Hamamizade, 14; Tezel B, 51). 

ğ. Karası katran 

Sarısı safran 

Boğazı düdük 

Biz onu yedik 

(Sılacı, 31). 

h. Garası gatran 

Sarısı safran 

Boğazı düdük 

Biz onu yedük 

(Göktaş, 11; Taştan, 19). 

ı. Karası katran gibi 

Sarısı safran gibi 

Boğazı düdük gibi 

Biz onu yedik gibi 

(B-T, 198). 

i. Karası katran gibi 

Sarısı safran gibi 

Gerisi düdük gibi 

Biz onu yedik gibi 

(Tezel A, 21). 

j. Karası katran gibi 

Sarısı safran gibi 

Sapı var düdük gibi 

Biz onu yedik gibi 

(Ç-Ö, 231). 

k. Sarıdır safran gibi 

Karadır katran gibi 

Üs yanı düdük gibi 

Bis onu yidik gibi 

(Pazarcıklı, 41). 

l. Sap satıran gibi 

Gap gatıran gibi 

Ortası delik 

Biz onu yerik 

(Taştan, 44). 
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m. Alası avran gibi 

Karadır kavran gibi 

İçi düdük gibi 

Bis yedik gibi 

(Dirlik, 5). 

 

229.2. Kişi kişi 

Kuzzal kurtun on beşi 

Gidersev bazara yarım hokka et al 

Ne erkek olsun ne dişi 

(Kr. Saatçi, 82). 

229.3. Naza benzer naza benzer 

Boynu uzun gaza benzer 

Sarısı safrana benzer 

Garası gatrana benzer 

(Göktaş, 11). 

 

geyik boynuzu (maral buynuzu) 

230.1. Gızıl gül bece verdi 

Sana gör nece verdi 

Yarpagsız ağac gördüm 

Torpagsız hece verdi 

(A. S-A-Ş, 85). 

a. Ezizim beçe verer 

Sana gör neçe verer 

Torpagsız susuz yerde 

Yarpagsız vece verer 

(A. S-A-Ş, 114). 

b. Gızıl gül pardahlandı 

Gol atıb çardahlandı 

Torpagsız yerde bitdi 

Yarpagsız budaglandı 

(A. S-A-Ş, 114). 

c. Ayağı ganad açar 

İnsan görende gaçar 

Torpagsız yerde bitib 

Yarpagsız budag açar 

(A. A-T, 167). 

230.2. Hacca giden hacıdır 

Getmeyen davacıdır 

Dal verir budak vermez 

O neyin ağacıdır 

(Göktaş, 23). 

a. Hacca giden hacıdır 

Soğan sarımsak acıdır 

Yılda bir filiz verir 

O neyin ağacıdır 

(Ç-Ö, 174). 

b. Hacca giden hacıdır 

Soğan sarımsah acıdır 

Senede bir filiz verir 

O neyin ağacıdır 

(Akalın, 83). 

c. Soğan sarımsak acıdır 

Kâbe’ye giden hacıdır 

Yılda bir filiz verir 

O neyin ağacıdır 

(Blk. Đ-R, 116). 

ç. Suğan sarmusak acıdır 

Kâbe’ye gider hacıdır 

Yılda bir filiz verir 

O neyin ağacıdır 

(Ks. Yorgancıoğlu, 130). 
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d. Soğan sarımsak acıdır 

Kâbe’ye giden hacıdır yılda bir filiz verir 

Dal verir yaprak vermez 

O neyin ağacıdır 

(B-T, 299). 

e. Hacılar hay hacıdı 

Başmağı narıncıdı 

Şü verer yarpag açmaz 

Gören ne ağacıdı 

(A. S-A-Ş, 114). 

f. Yoldan gelen hacı idi 

Başmağı narıncı idi 

Golu var yaprağı yoh 

Eyer bildin ne ağacıdı 

(İ. Kafkasyalı, 96). 

g. Bura gelen hacıdı 

Aş bişiren bacıdı 

Zoğ atlar yarpaglanmaz 

Tap gör ne ağacıdı 

(A. S-A-Ş, 112). 

230.3. Men âşıg budag atar 

Bu dağı o dağ atar 

Torpagsız yerde biter 

Yarpagsız budag atar 

(İ. Kafkasyalı, 97). 

 

inek memesi 

231.1. Tümsek dikilmez 

Baş aşağı dökülmez 

Kudrettendir suyu 

Bunu bilmeyen bilmez 

(Ç-Ö, 179). 

 

a. Cılıktır dikilmez 

Baş aşağıdır dökülmez 

Kudrettendir suyu 

Bunu kimseler bilmez 

(Tezel A, 30). 

 

ipek kozası (barama, ipekböceği 

kozası) 

232.1. Ak kutu kapağı 

İçi dolu yapağı 

Yapağı değil ipek 

Bunu bilmeyen yer kötek 

(Tezel A, 31; Ş-A, 22; B. Hafız, 

88). 

232.2. Biz biz idik yüz gız idik 

Bizi bükdüler ipe düzdüler 

Gırgın geldi gırıldıg 

Şükr Allah’a dirildik 

(A. S-A-Ş, 101). 

a. Biz biz idik 

Yüz kız idik 

Bizi üzdüler 

İpe düzdüler 

(A. A-T, 103). 
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232.3. Guşum ne yahşı guşdu 

Üzü gibleye tuşdu 

Ot otlar gomuş kimi 

Su içmez nece guşdu 

(A. S-A-Ş, 105). 

 

keçi boynuzu (keçi buynuzu) 

233.1. Men aşıg vece verdi 

Baş üste bece verdi 

Torpagsız yerde bitmiş 

Yarpagsız gıça verdi 

(A. S-A-Ş, 115). 

233.2. Sarımsak soğan acıdır 

Kâbe’ye giden hacıdır 

Yılda bir ışkın verir 

Bu neyin ağacıdır 

(Ceren, 27). 

 

kovan (kovan sepedi) 

234.1. Cüsterir ev cibi 

Dert duvari bi kulumda 

Ben çişi içınde var 

Hep işlerler durmadan 

(Ksv. Hafız, 25).

koyun ayağı (kuzu ayağı) 

235.1. Bir garışdan artıcak 

Başı yarıcak 

Hem deridir hem gıllı 

Cümle âlem müşteri 

(Göktaş, 43). 

a. Bir garıştan artıcak 

Başı yarıcak 

Hem deridir hem gıllı 

Cümle âlem müşteri 

(Ks. Sakaoğlu, 138). 

235.2. Çatallıdır uçları 

Kıllıdır dipleri 

Leşteri leşteri 

Âlem müşteri 

(Ç-Ö, 181). 

 

koyun kuyruğu (goyun guyruğu, 

kesilmiş goyunun guyruğu, kuyruk) 

236.1. Ak koyun nerden gelirsin 

Kızıl kaya dibinden 

Kanın neden kurumuş 

Mevlâ’m böyle buyurmuş 

(Ç-Ö, 181). 

a. Ak goyun nerden gelirsen 

Gızıl gaya dibinden 

Ganın neden gurumuş 

Mevlâ’m bele buyurmuş 

(Akalın, 29). 

b. A guç hardan gelirsen 

Ganlı gaya dibinden 

Ganın niye guruyub 

Allah bele buyurub 

(A. A-T, 169). 
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c. A goç hardan gelirsen 

Canlı gaya dibinden 

Ganın niye guruyub 

Allah bele buyurub 

(A. S-A-Ş, 108). 

ç. Ak kuş nerden gelirsin 

Kanlı kayanın dibinden 

Kanın niye kurumuş 

Mevlâ’m böyle buyurmuş 

(Taştan, 50). 

d. A guş hardan gelirsen 

Gan bulağından 

Gana niye bulanmamısan 

Öz emelimden 

(A. A-T, 169). 

e. Ağa nerden gelirsen 

Kanlı kaya dibinden 

Kanın neden kurumuş 

Mevlâ’m öyle buyurmuş 

(B-T, 448). 

f. Ay dayı hardan gelirsen 

Gannı derden 

Neye bele ganın guruyup 

Allah bele buyurup 

(Göktaş, 41). 

g. Nerden geliyorsun ak kuş 

Kan vilayetinden 

Hiç mi kan görmedin 

Hakk’ın hikmetinden 

(Ç-Ö, 181). 

236.2. Bir guşum var ahanı 

Gezer cümle cahanı 

Götürrem öldürmeye 

Ne eti var ne canı 

(A. S-A-Ş, 111). 

236.3. Daga cider 

Eve bakar 

Eve celır 

Daga bakar 

(Ksv. Hafız, 25). 

236.4. Dostum mene nar gönderdi 

Yoh demedi var gönderdi 

Çalınmamış süd gatıgdan 

Galhanmamış yag gönderdi 

(A. S-A-Ş, 113). 

236.5. Hem hem kapağı 

Hem g… kapağı 

Hem yemeğe katık 

Hem ekmek katığı 

(B-T, 448). 

a. Hem hem kapağı 

Hem ayıp yer kapağı 

Hem aşa atıyoruz 

Ekmeğe katıyoruz 

(Ç-Ö, 181). 

b. Hem kapak 

Hem hem kapak  

Et lokması 

Kıç kapak 

(Tezel B, 65). 
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c. Hep kapağı 

Hep hep kapağı 

Hem ekmek katığı 

Hem g… kapağı 

(Sılacı, 98). 

 

kuş pisliği/gübresi (guş petenesi) 

237.1. Men aşig içi deri 

İçinin içi deri 

Aşıg bir lohma yeyib 

Üzü ot içi deri 

(A. S-A-Ş, 200). 

a. Men aşıg içi deri 

İçinin içi deri 

Aşıg bir logma yeyib 

Üzü et içi deri 

(A. A-T, 173). 

 

örümcek ağı 

238.1. Edem yapar dedem yapar 

Bıçkısı yok 

Keseri yok 

Ben de bilmem neden yapar 

(B-T, 521). 

a. Edem yapar dedem yapar 

Bıçkısı yok 

Rendesi yok 

Ben de bilmem neden yapar 

(B-T, 521). 

238.2. Havayîdir havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Kuyumcular dökemez 

İpekçiler yapamaz 

(Elçin, 38). 

a. Havaîdir havaî 

Yüksek yapar yuvayı 

Kuyumcular dökemez 

İpekçiler yapamaz 

(E-U, 277). 

b. Havayîdir havayî 

Gökte yapar yuvayı 

Sarı kuşlar yapamaz 

Kuyumcular dökemez 

(B-T, 523). 

c. Hey hevayî havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Yapmacılar yapamaz 

Dökmeciler dökemez 

(B-T, 522). 

ç. Bir kuşum var havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme kuşlar yapamaz 

Onun kurduğu yuvayı 

(B-T, 522). 

örümcek yuvası 

239.1. Bir kuşum var havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme kuşlar yapamaz 

Onun kurduğu yuvayı 

(B-T, 522). 

a. Hey hevayî havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Yapmacılar yapamaz 

Dökmeciler dökemez 

(B-T, 522). 
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b. Havayîdir havayî 

Gökte yapar yuvayı 

Sarı kuşlar yapamaz 

Kuyumcular dökemez 

(B-T, 523). 

239.2. İğren gider büğren gider 

Ebem yapar dedem yapar 

Enseri yok keseri yok 

Bilmem ben ne için yapar 

(Elmas, 12). 

a. Edem yapar dedem yapar 

Bıçkısı yok 

Keseri yok 

Ben de bilmem neden yapar 

(B-T, 521). 

b. Edem yapar dedem yapar 

Bıçkısı yok 

Rendesi yok 

Ben de bilmem neden yapar 

(B-T, 521). 

sığır tersi 

240.1. Şıp şıp üstüne 

Şop şıp üstüne 

En küçüğü 

En üstüne 

(Dirlik, 17). 

süt (süd) 

241.1. Ak kum kanden gelirsin 

Kan ehlinden gelirim 

Niçin kanlı değilsin 

Kenarından gelirim 

(Tezel B, 54; Ç-Ö, 226). 

a. Ak kum kanden gelirsin 

Kan ehlinden gelirsin 

Niçin kanlı değilsin 

Kenarından gelirim 

(Hamamizade, 64). 

b. Hey kuş nerden geldin 

Kanlı dereden geldim 

Dolaşmadın da geldin 

Kenar köşeden geldim 

(Ç-Ö, 226). 

c. A guş hardan gelirsen 

Gan bulağından 

Gana niye batmıyosan 

Öz emelimden 

(A. S-A-Ş, 109). 

ç. A guş hardan gelirsen 

Gan bulağından 

Gana niye bulanmamısan 

Öz emelimden 

(A. A-T, 169). 

d. Ey ağ üzdüm hardan gelirsen 

Gan deryasından 

Ya niye üzün gırmızı 

Ahı gırağıdan geçdim 

(Göktaş, 59). 

241.2. Nenem dedi nar geti 

Nar degi gülbar geti 

Gün değmemiş buluttan 

Yel vurmamış kar geti 

(Kr. Kerkük, 86). 
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a. Nenem dedi nar geti 

Nar dögü gülbar geti 

Gün degmemiş buluttan 

Yel vurmamış kar geti 

(Kr. Saatçi, 86). 

 

tavuk b…u 

242.1. Yarısı kara 

Yarısı beyaz 

Vaat et bana 

Söyleyim sana 

(B-T, 608). 

a. Yarısı ak 

Yarısı kara 

Et bir temenna 

Söyleyim sana 

(B-T, 608). 

 

yumurta (cımırta) 

243.1. Ak tavuğum nereye vardın 

Kanlıcaya vardım 

Kan bulaşmadı mı 

Kenarından geçtim 

(B. Yançev, 135). 

243.2. Altın apamaz 

Gümüş tapamaz 

O kırılanda 

Dünya yapamaz 

(Ç-Ö, 227). 

a. Altın apamaz 

Gümüş tapamaz 

O gırılanda 

Dünya yapamaz 

(Akalın, 32). 

243.3. Ana bir kız doğurur 

Ne ayağı var ne başı 

Kız bir ana doğurur 

Hem ayağı var hem başı 

(E-U, 278; Tezel B, 55; Blk. Đ-R, 

164). 

a. Ana bir gız doğubdu 

Ne eli var ne ayağı 

Gızı oğlan doğubdu 

Hem eli var ayağı 

(A. S-A-Ş, 110). 

b. Anasından bir gız doğdu 

Ayağı var eli var  

Gızından bir ana doğdu 

Ne ayağı var ne eli var 

(Akalın, 33). 

243.4. Âşık der nasıl edem 

Saz getir fasıl edem 

Bir bardakta iki su 

Karışmaz nasıl edem 

(Ceren, 49; Ç-Ö, 228). 

a. Âşıh der nasıl edim 

Saz getir fasıl edim 

Bir bardahda iki su 

Gavuşmaz nasıl edim 

(Akalın, 35). 

b. Âşık senin adın ne 

Çok söyleme tadın ne 

Bir şişede iki su 

Söyle onun adı ne 

(Ç-Ö, 228). 
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c. Bu Cuma Medine’de 

Medine’nin adı ne 

Bir bardakta iki su 

İki suyun adı ne 

(Ç-Ö, 229). 

ç. Cuma günü Medine’de 

Medine’nin adı ne 

Bir bardakta iki su 

Birisinin adı ne 

(B-T, 229). 

d. Mekke Medine 

Medine’nin adı ne 

Bir şişenin içinde 

İkisinin adı ne 

(Göktaş, 69). 

e. Nedendi 

İncili sedef nedendi 

Bir şüşede ki levin su 

Karışmırı nedendi 

(Kr. Saatçi, 86). 

f. Dağdan indi bir fil 

Ayağı mil mil  

Bir şerbede iki su 

Bunun manasını bil 

(Ç-Ö, 229). 

g. Dağdan endi bir fil 

Ayağı mil mil  

Bir şerbede ki su 

Bunın manasın bil 

(Kr. Ketene, 131). 

243.5. Ateşe bir su koydum 

İçine dediğim koydum 

On beş okka tuz attım 

Yine tuzsuz yine tuzsuz 

(Sakaoğlu [Kunos], 113). 

243.6. Balaca guyu 

İçinde suyu 

Ağcadan ağdı 

Sarıdan sarı 

(A. S-A-Ş, 110). 

243.7. Bir küçücük mil taşı 

İçinde beyler aşı 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmezsen kuş olur 

(Hamamizade; 76; G-O, 71). 

a. Bir küçücük sel taşı 

İçinde beyler aşı 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmezsen kuş olur 

(E-U, 274). 

b. Bir küçücük sel daşı 

İçinde beyler aşı 

Bişirirsan aş olur 

Bişirmessan guş olur 

(Ks. Sakaoğlu, 147). 

c. Bir küçücük çay daşı 

İçinde beyler aşı 

Bişirirsen aş olur 

Bişirmezsen guş olur 

(Göktaş, 70). 
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ç. Bir küçücük çay daşı 

İçinde beyler aşı 

Düşürsen aş olur 

Düşürmezsen guş olur 

(Akalın, 51). 

d. Bi güçcük çay daşı 

İçinde beyler aşı 

Düşürürsen aş olu 

Düşümessen guş olu 

(Caferoğlu A, 80). 

e. Bir küçücük fil taşı 

İçinde beyler aşı 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmezsen kuş olur 

(Km. Önal, 98). 

f. Bir ufacık mil taşı 

İçinde beyler aşı 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmezsen kuş olur 

(Sılacı, 142; Ş-A, 10). 

g. Bir ufacık mil taşı 

İçinde beyler aşı 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmezsen kuş  

(Göktaş, 70). 

ğ. Ufacık mermer taşı 

İçinde beyler aşı 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmezsen kuş olur 

(Elmas, 15, Elçin, 40; B. Hafız, 91). 

h. Ufacıg mermer daşı 

İçinde beyler aşı 

Bişirirsan aş olur 

Bişirmezsan guş olur 

(Ks. Saracoğlu, 101). 

ı. Ufacik mermer taşi 

İçınde beyler aşi 

Pişırırsen aş olur 

Pişırmesen kuş olur 

(Ksv. Hafız, 26). 

i. Ufacıg mermer daşı 

İçinde beğler (saklıdır) aşı 

Gız bir ana doğurur 

Hem ayağı var hem başı 

(Ks. Yorgancıoğlu, 130). 

j. Yumuru mermer daşı 

İçinde beyler aşı 

Bişirirsen aş olar 

Bişirmesen guş olar 

(A. S-A-Ş, 117). 

k. Eline al taş gibi 

Yere düşür yaş gibi 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmezsen kuş olur 

(Ç-Ö, 229). 

l. Tenrecede mil taşı 

İçinde beyler aşı 

Pişirirsen aş olur 

Pişirmezsen kuş olur 

(G-O, 125-126). 
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m. Tencirede mil daşı 

İçinde beyler aşı 

Bişirmezisen daş olur 

Bişirsen  aş olur 

(Önal). 

n. Ocakda fil daşı 

İçinde beyler aşı 

Yirsen aş olur 

Yimezsen  daş olur 

(Göksel). 

o. Bir kutum var 

İki (içinde iki) türlü otum var 

Bişiririm (bişirirsem) aş olur 

Bişirmesem (bişirmezsem) guş olur 

(Ks. Sakaoğlu, 147). 

243.8. Bir mücevher hokka buldum 

Yarı altın yarı gümüş 

Hastaya versem canlanır 

Arzu etsem kanlanır 

(Elçin, 40; Blk. Đ-R, 166). 

a. Benim bir mücevher hokkam var 

Yarısı altın yarısı gümüş 

Pençe vursam paralanır 

Hastaya versem canlanır 

(Ç-Ö, 228). 

b. Bir kubbe gördüm elledikçe paralanır 

Yarı altın yarı gümüş 

Murat etse canlanır 

Hasta yerse dermanlanır 

(Hamamizade, 76). 

c. Bir top buldum 

Yarısı altın yarısı gümüş 

Hastaya versem kanlanır 

Ben istesem canlanır 

(Ç-Ö, 229). 

243.9. Harbidir harbî 

İçindedir dolabı 

Çıkrıkçılar çekemez 

Kuyumcular dökemez 

(Tezel A, 27; Ç-Ö, 229). 

243.10. Kahve Yemen’den gelir 

Bülbül çemenden gelir 

Ak gerdan beyaz topuk 

Her gün hamamdan gelir 

(Tezel B, 56). 

243.11. Kapı arkasında bağrış çığrış 

İndim baktım bir top gümüş 

Ne çıkrıkçılar yapar 

Ne kuyumcular yontar 

(Ç-Ö, 230). 

a. Gapı arhasında bağırış çağırış 

İndim bahdım bir top gümüş 

Ne çıhrıhçılar yapar 

Ne guyumcular yonar 

(Akalın, 73). 

b. Ev ardında 

Bağırış çağırış 

Gittim baktım 

Bir top gümüş 

(B-T, 665). 
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c. Bir çağırış 

Bir bağırış 

Açtı çıktı 

Bir top gümüş 

(Tezel B, 56). 

243.12. Mermer köşke benzerim 

Kuş olup da gezerim 

Ne köpeğim ne kedi 

Bütün harflerim yedi 

(Ç-Ö, 230). 

243.13. Pazardan aldım bir fil 

Başına soktu bir gül 

Cansızdan canlı doğar 

Gel manasını sen bil 

(Ç-Ö, 230). 

243.14. Tükenmezden yüg duttum 

Üremeze yüglettim 

Sallanmazdan geçirttim 

Satılmazda harcettim 

(Ks. Sakaoğlu, 147). 

243.15. Tüylü tüysüze 

Tüylü binmiş tüysüze 

Değmeyin tüylüye 

Tüysüzü versin size 

(Ç-Ö, 230). 

 



 

 507

4. İnsanlar ve İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

a. İnsanlarla İlgili Bilmeceler 

 

ana (anne) 

244.1. Bir köprüden üç kişi geçer 

Biri bakar basar geçer 

Biri bakar basmaz geçer 

Öbürü ne bakar ne basar geçer 

(Taştan, 4). 

244.2. Yok gecesi gündüzü 

Şefkat doludur yüzü 

Adımızdır muhakkak 

Onun en canlı sözü 

(Ç-Ö, 207). 

ana karnındaki çocuk (ana betninde uşag, ana rahmindeki çocuk) 

245.1. Evi handan 

Türbesi kandan 

Dokuz ay içinde namaz kılar 

Bilmez kıble ne yandan 

(Ç-Ö, 206). 

a. Bir cami yaptırdım tenden 

İçini boyadım kan ile candan 

Dokuz ay namaz kıldım 

Bilmedim kıblesi niyenden 

(Taştan, 5). 

245.2. Namazlıyam namazı 

Almışam destemazı 

Meçidim su giblem et 

Harda gılım namazı 

(A. S-A-Ş, 128). 

245.3. Nedir nedir ne nesnedir 

Bir zencirli gafesdedir 

Yerde değil göyde değil 

Bir Allah’ın elindedir 

(Akalın, 95). 

a. Top burda topuş burda 

Gün burda gümüş burda 

Ne yerde var ne göyde 

Zencirinen gafesde 

(Akalın, 95). 

245.4. Salameleyküm gessab başı 

Meni gönderib yüzbaşı 

Bir şagga et ver 

Ne erkek olsun ne dişi 

(A. A-T, 181). 

Arap 

246.1. Başında yaşmak 

Ayağı çıplak 

Gidişi ileri 

Yazısı geri 

(Blk. Đ-R, 132; B. Hafız, 92). 

baba 

247.1. Havlusunda dut ağacı 

Yanında var gül ağacı 

Üstünde yeşil yaprak 

Arasında gonca gül 

(Göktaş, 6). 
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bebek (yeni doğulmuş uşag [yeni doğmuş bebek], anadan olan uşag) 

248.1. Ezizim dogguz güne 

Dogguz ay dogguz güne 

Garanlıgda kim çıhar 

Dogguz ay dogguz güne 

(A. S-A-Ş, 124). 

a. Ezizim dogguz güne 

Dogguz aya dogguz güne 

Garanlıgdan kim çıhar 

Dogguz aya dogguz güne 

(A. A-T, 181). 

bir çocuklu gebe kadın (kucağı çocuklu gebe kadın) 

249.1. Bir köprüden üç kişi geçer 

Biri bakar basar geçer 

Biri bakar basmaz geçer 

Biri ne bakar ne basar ne geçer 

(G-O, 70). 

a. Bir köprüden üç kişi geçer 

Biri bakar basar geçer 

Biri bakar basmaz geçer 

Biri de ne bakar ne de basar geçer 

(Blk. Đ-R, 136). 

cenaze (ölü) 

250.1. Aldım almaz 

Tuttum tutmaz 

Yemin etmiş 

Yaya gitmez 

(Ç-Ö, 56). 

250.2. Ana yolun dar mıdır 

Dört yanın duvar mıdır 

Uşakların bak ağlar 

Hiç haberin var mıdır 

(Ç-Ö, 56). 

250.3. Âşığı aşka uğrar 

Topraktan figan eyler 

Mahşer günü gelince 

Sorgu suali dinler 

(Ç-Ö, 56). 

250.4. Ay lele gel gedeh 

Dövranını sür gedeh 

Otuz iki gapıya 

Birce kilit vur gedeh 

(Göktaş, 50). 

250.5. Bir kuş uçurdum tüysüz kanatsız 

Bir dala kondu dalsız budaksız 

Biri kesti kansız bıçaksız 

Biri yedi dilsiz damaksız 

(Blk. Đ-R, 208). 

250.6. Dili var konuşamaz 

        Eli var tanışamaz 

        Sen varırsın yanına 

        O sana yanaşamaz 

        (Ceren, 37). 

a. Dili var konuşamaz 

Avaz avaz bağıramaz 

Bu bir Hakk’ın hikmeti 

Yerde yatar kalkamaz 

(Ç-Ö, 56). 

b. Dili vardır dilemez 

Eli vardır alamaz 

Nereye konacağın 

Düşünüp de bilemez 

(Ceren, 37). 
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250.7. Hey heriye heriye 

Asker dizilmiş geriye 

İnsanoğlu var mıdır 

Arka üstü yürüye 

(Sılacı, 29; Elçin, 44). 

a. Hey heriye heriye 

Esker dizilmiş geriye 

İnsanoğlu var mıdır 

Arka üstü yürüye 

(Göktaş, 10). 

b. Hey heriye heriye 

Asker konmuş geriye 

İnsanoğlu var mıdır 

Sırt üstü yürüye 

(Ceren, 37). 

c. Hey heriye heriye 

Davar indi deriye 

Öyle bir kuş gördüm ki 

Arka üstü yürüye 

(Taştan, 61). 

ç. Her heriye heriye 

Asker dizilmiş geriye 

İnsanoğlu var mıdır 

Arka üstü yürüye 

(B-T, 188). 

d. Her heriye heriye 

Asker dizilmiş geriye 

Kuşlardan bir kuş gördüm 

Arka üstü yürüye 

(Sılacı, 111). 

e. Her heriye heriye 

Askeri vurdum geriye 

Ben bir hikmet kuş gördüm 

Arka üstü yürüye 

(B-T, 188). 

f. Ay heriye heriye 

Koyunu sürer geriye 

Bu nasıl bir kuştur ki  

Kervanlarda  yeriye 

(Taştan, 18). 

g. Heriye heriye 

Duvar getdi geriye 

Ele bir guş gördüm ki 

Arha üsdü yürüye 

(Akalın, 85). 

ğ. Hey Huriye Huriye 

Yanda kervan sürüye 

Bu nasıl insan ki  

Sırt üstü yürüye 

(Ceren, 37). 

h. Ay Huriye Huriye 

Koyunu sürdüm geriye 

O ne kuştur ki 

Arkası üstü yürüye 

(Ç-Ö, 56). 

ı. Ey Huriye Huriye 

Kervan girdi sürüye 

O nasıl bir guş idi 

Arka üstü yürüye 

(Çelik, 286). 
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i. El Huriye Huriye 

Arka üstü yürüye 

Bu da nasıl bir kuş  

Kervanlarda  yürüye 

(B-T, 188). 

j. Huriye Huriye 

Gece gündüz kervan yürüye 

Hangi kuşun kârı ki 

Arka üstü yürüye 

(Ç-Ö, 57). 

k. Eriye meriye 

Askeri al geriye 

Kuşlardan bir kuş gördüm 

Arkası üstü yürüye 

(Tezel A, 29). 

l. Al kızım Aliye 

Asker durdu geriye 

Hangi guşu gödün 

Sırtı üstü yörüye 

(Dikkaya, 67). 

m. Hürüdü mürüdü 

Tarlayı diken bürüdü 

Şu köyün uşağı 

Sırt aşağı yürüdü 

(Ç-Ö, 57). 

250.8. İmrahlıya imrahlıya 

Bir gün Hakga varmaklığa 

Ben bugün bir guş gördüm 

Beş başlı yüz barmahlı(ya) 

(Akalın, 48). 

250.9. Karşıdan atlı geçti 

Nalı parlattı geçti 

İllere selâm verdi 

Bizi ağlattı geçti 

(Ç-Ö, 57). 

50.10. Ne yürür ne sallanır 

Bazı insan imrenir 

Abdest alır namaz kılmaz 

Cemaatten geri kalmaz 

(Ç-Ö, 57).

a. Ne yürür ne sallanır 

Bazı insan imrenir 

Apdes alır namaz gılmaz 

Comaattan geri galmaz 

(Caferoğlu 1995, 67). 

250.11. Yer altında yatan var 

Yatıp da uyuyan var 

İster sev ister darıl 

Duygusuz bir canı var 

(Ç-Ö, 57). 

çocuk (uşag) 

251.1. Terzide çekilmez 

Bazarlarda satılmaz 

Baldan şirin dadı var 

Yemek olmaz canı var 

(A. S-A-Ş, 130). 

eş (arvad, hanım) 

252.1. Satmag olmaz 

Deyişdirib 

Malı mala 

Gatmag olmaz 

(A. S-A-Ş, 130). 
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evlât (övlad) 

253.1. Babam menden nar ister 

Yohu bilmez var ister 

Sancılmamış gelemnen 

Derilmemiş bar ister 

(A. S-A-Ş, 118). 

gebe kadın 

254.1. Kırk parmak 

Kırk tırnak 

İki can 

Bir soluk 

(Ç-Ö, 206). 

254.2. Uzun uzun minare 

Minare içinde zinare 

Zinarenin içinde oluk 

Oluğun içinde balık 

(Ç-Ö, 206). 

 

gelin 

255.1. Al getir alvar getir 

Gelmesse yalvar getir 

El değmemiş ağaçdan 

Gohlanmamış gül getir 

(Akalın, 29). 

a. Var var getir 

Gelmezse yalvar getir 

El değmemiş ağaçtan 

Dişlenmemiş nar getir 

(Ç-Ö, 206). 

b. Var var getir 

Gelmezse yalvar getir 

El dokunmamış ağaçtan 

Dişlenmemiş nar getir 

(Blk. Đ-R, 194). 

c. Git getir 

Gelmezse yalvar getir 

Ellenmedik nar ile  

Koklanmadık gül getir 

(Sılacı, 56; Ç-Ö, 205). 

ç. Hey var getir var getir 

Gelmezse yalvar getir 

Telli kafes içinde 

El değmedik nar getir 

(Ç-Ö, 206). 

255.2. Üç gemi yolladım Mısır hurmasına 

Altın direk diktim burmasına 

Nine var getir vermezlerse yalvar getir 

Koklanmamış gül yarılmamış nar getir 

(Elçin, 45). 

a. Üç gemi yolladım Mısır hurmasına 

Altın direk diktim burmasına 

Nine var getir vermezse yalvar getir 

Koklanmamış gül yarılmamış nar getir 

(B. Hafız, 105). 

b. Üç gemi yolladım Mısır hurmasına 

Altın direk diktim burmasına 

Nine var getir yalvar getir 

Koklanmamış gül yarılmamış nar getir 

(Sakaoğlu [Kunos], 99). 

 

güveyi 

256.1. Karşıdan gördüm şırıl şırıl 

Yanına vardım mırıl mırıl 

Dedim hayırlar ola 

Dedi akşama gelin 

(Ç-Ö, 206). 
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a. Garşıdan gördüm şırıl şırıl 

Yanına vardım mırıl mırıl 

Dedim heyir ola 

Dedi ahşama gelin 

(Akalın, 77). 

256.2. Rafda tabag 

İçinde gaymak 

Ben öpeyim 

Sen uzagdan bak 

(Ks. Sakaoğlu, 132). 

halayık 

257.1. Havlusunda dut ağacı 

Yanında var gül  

Üstünde yeşil yaprağı 

Arasında gonca gülü 

(Ks. Sakaoğlu, 127). 

insan (insanın hayatı, yaşayış devirleri, 

çocukluk, ihtiyarlık, kamburluk) 

258.1. Beşte toğlu 

Onda kuzu 

Girmide aslan 

Otuzda kaplan 

(Kr. Saatçi, 62). 

258.2. Hana vadım han kaldı 

Handa benim neyim kaldı 

Şu dünyada üç meyvam var 

İkisini yedim birisi ham kaldı 

(B. Kowalski B, 141). 

258.3. Sabahlayın sürünür 

Öğleyin dört ayak olur 

Akşam üstü iki ayak olur 

Zaman geçer üç ayak olur 

(Hamamizade, 31). 

a. Sabahleyin sürünür 

Öğleyin dört ayaklı olur 

Akşam üstü iki ayaklı olur 

Zaman geçer üç ayaklı olur 

(Tezel B, 87). 

 

kaynana 

259.1. Evlilikte çok anılır 

Gelinler çok çekinir 

Kanat açıp göğe uçsa 

Kötülüktendir sanılır 

(Ç-Ö, 208). 

kız (bakire, kız oğlan kız) 

260.1. Var git var git var getir 

Gelmezse yalvar getir 

Ellenmemiş (açılmamış) bağçeden 

Dikilmemiş nar getir 

(Hamamizade, 41). 

a. Var var getir 

Gelmezse yalvar getir 

El dokunmamış ağaçtan 

Dişlenmemiş bir nar getir 

(E-U, 277). 
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b. Al getir ver getir 

Gelmezse yalvar getir 

El değmedik ağaçtan 

Koklanmadık gül getir 

(G-O, 55; Tezel B, 81). 

c. Git bahçeden gül getir 

Gelmezse yalvar getir 

Ellenmemiş bahçeden 

Koklanmamış gül getir 

(Ceren, 28). 

ç. Baba bana yalvar getir 

Gelmezse yalvar getir 

Açılmamış bahçadan 

Gohlanmamış cül getir 

(Göktaş, 39). 

d. Varvara’dan var getir 

Varamaz’dan yalvar getir 

Öpülmedig sıkılmadıg ağaşdan 

Bir nar getir 

(Ks. Gökçeoğlu, 180). 

misafir 

261.1. Çinçin çinar yaprağı 

Hazreti Ali toprağı 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Sakaoğlu [Kunos], 107). 

müzevirci 

262.1. Bizim eve sıçan geldi 

Sırrını açan geldi 

Gündüzleri yazıp 

Geceleri okuyan geldi 

(Ş-A, 20). 

oruçlu 

263.1. Tıngır elek 

Tıngır saç 

Elim hamur 

Karnım aç 

(Tezel B, 10). 

padişah 

264.1. Nar çiçeği nevruz çiçeği 

Turunç çiçeği pirinç çiçeği 

Çelli celdi bahçesinden 

Sultan çiçeği 

(Ç-Ö, 209). 

sevgili 

265.1. Elde fincan gezdirir 

Kolda mercan gezdirir 

Ellerin sürüsü var 

Beni bir can gezdirir 

(Ç-Ö, 203; Blk. Đ-R, 154). 

a. Elde fincan gezdirir 

Golda mercan gezdirir 

Ellerin sürüsü var 

Beni bir can gezdirir 

(Akalın, 67). 

tabutta ölü taşıyan dört kişi 

266.1. Lelem diyer ırmağlı 

Hak yoluna varmağlı 

Dört canlı beş cesedli 

On güzeli yüz barmağlı 

(Kr. Kerkük, 31). 

tembeller 

267.1. Erçikliler erliler 

Eli yüzi kirliler 

Evliye geder yatarlar 

Pire p…na batarlar 

(Taştan, 76). 
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b. İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

ağız 

268.1. Benim bir tünelim var 

Görülmedik şeyim var 

İçinde erkeklerle 

Yumuşak bir gelin var 

(Ceren, 1). 

268.2. Gudu gudu içinde 

İnci gudu içinde 

Allah bi yaprag yaratmış 

O da gudu içinde 

(Kulga). 

a… (ferc, kadın cinsel organı) 

269.1. Bir tabak meze 

Amma ne taze 

Yaştır kurumaz 

Tuzludur çürümez 

(Sakaoğlu [Kunos], 93). 

269.2. Her gecenin kurdu 

Geldi kapuyu vurdu 

Efendi içeri girdi 

Uşak kapuda durdu 

(Sakaoğlu [Kunos], 99). 

ayak 

270.1. Ben giderim o gider 

Açdı yolu kaçdı yola 

İki kardeş düştü yola 

Biri gider biri gelir 

(Sılacı, 16). 

beyin 

271.1. Et et içinde 

Et fit içinde 

Dünya dümeni 

Onun içinde 

(Ç-Ö, 184). 

ciğer 

272.1. Karın altı kara yazı 

İki serçenin dört gözü 

Deveden olur köçek 

Bunu bilmeyen eşek 

(Ç-Ö, 184). 

dil 

273.1. Bir tabag merze 

Teze-be-teze 

Yaşdır gurumaz 

Nemdir çürümez 

(A. S-A-Ş, 121). 

a. Bir tabag sebze 

Teze-be-teze 

Yaşdı gurumaz 

Hemdi çürümez 

(A. A-T, vd., 183). 

273.2. La ilâhe illallah deresinde 

Kıl bitmiş yanında yöresinde 

Bu kavlak ne arıyor 

İki kıllının arasında 

(Taştan, 27). 
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273.3. Mermerecik 

Yer daracık 

Dört öküz 

Bir danacık 

(Sılacı, 43). 

273.4. Min min minare 

Üstü kanare 

Üstünde oluk 

İçinde balık 

(Hamamizde, 18). 

a. Min min minare 

Minarede kanarye 

Üstünde alıcık 

Alıcıkta yalıcık 

(Tezel A, 7). 

b. Mini mini minare 

Minare üstüne konak 

Konak üstüne olok 

Olok içınde balık 

(Ksv. Hafız, 27). 

273.5. Salammeleyk gessab başı 

Meni gönderdi yüzbaşı 

Bir et ver ne erkek olsun ne dişi 

Ne yayı görsün ne gışı 

(İ. Kafkasyalı, 99). 

 

diş (ağızda dişler, dişler, insan dişleri) 

274.1. Bir damım var etdendi 

Gırağı sedefdendi 

Altı on altındadı 

Üstü on altındadı 

(A. S-A-Ş, 120). 

274.2. Biz idik bizler idik 

Otuz iki gız idik 

Gah ezildik üzüldük 

Bir tahçaya düzüldük 

(A. S-A-Ş, 122). 

a. Biz idik biz idik  

Otuz iki kızdık 

Ezildik büzüldük 

Bir sıraya dizildik 

(Ç-Ö, 194). 

b. Biz idik biz idıh  

Otuz iki kız idıh 

Ezildıh büzildıh 

Bi sıraya dizildıh 

(Atabay). 

c. Biz biz idik biz idik  

Otduz iki gız idik 

Ezildik büzüldük 

Bir duvara dizildik 

(Akalın, 55). 

ç. Biz biziydığ 

Ottuzki kızıydığ 

Ezildığ büzüldüğ 

Bir duvara düzüldüğ 

(Kr. Saatçi, 66). 

d. Biz biz idik biz idik  

Otuz iki kız idik 

Ezildik büzüldük 

Bir duvar arasına dizildik 

(Tezel B, 4). 
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e. Biz biz idik biz idik  

Otuz iki kız idik 

Ezildik büzüldük 

Bir tahtaya dizildik 

(B-T, 249). 

f. Biz biz idik  

Otuz iki kız idik 

Ezildik büzüldük 

Bir köşeye dizildik 

(Taştan, 27). 

g. Bız bız idoh  

Otuz iki kız idoh 

Ezıldoh büzuldoh 

Bir araye düzüldoh 

(Çetin, 98). 

ğ. Biz biz idik biz idik 

Otuz iki kız idik 

Ezildik büzüldük 

İki duvara dizildik 

(Elçin, 45; Blk. Đ-R, 160; Tan, 46). 

h. Biz biz idig biz idig 

Otuz iki gız idig 

Ezildig büzüldüg 

İki duvara dizildig 

(Ks. Saracoğlu, 93). 

ı. Biz biz idik  

Otuz iki kız idik 

Ezildik büzüldük 

İki duvara dizildik 

(E-U, 277; Ş-A, 15; Göktaş, 17). 

i. Bız bız bız idoh  

Otuz iki gız idoh 

Ezıldoh büzıldoh 

İki duvara düzıldoh 

(Karslı). 

j. Biz biz biz idik  

Otuz iki kız idik 

Ezildik büzüldük 

İki duvar arasına dizildik 

(Ceren, 12). 

k. Biz biz idik  

Otuz iki gızıdık 

Ezildik bozulduk 

İki duvara dizildik 

(Ks. Sakaoğlu, 130). 

l. Biz idik biz idik  

Otuz iki kız idik 

Ezilerek büzüldük 

İki sıra dizildik 

(Hamamizade, 19). 

m. Biz biz biz idik 

Otuz iki kızıdık 

Bir sıraya dizildik 

Görenlere süzüldük 

(G-O, 74). 

n. Biz biz idik 

Otuz iki kız idik 

Bir sıraya dizildik 

Görenlere süzüldük 

(Tezel B, 5). 
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o. Biz biz biz idik 

Otuz iki kız idik 

Bir sıraya dizildik 

Gelenlere süzüldük 

(Ç-Ö, 194). 

ö. Biz biz biz idik  

Otuz iki kız idik 

Kıran geldi kırıldık 

Kıran gitti dirildik 

(Ceren, 12). 

p. Biz idik biz idik  

Otuz iki kızıdık 

Kıran geldi kırıldık 

Devlet geldi dirildik 

(Bahadır, 31). 

r. Biz idik biz idik  

Otuz iki kız idik 

Kıran geldi kırıldık 

Yeni yeniden düzüldük 

(B. Yançev, 137). 

s. Biz biz idik biz idik 

Otuz iki kız idik 

Bir sıraya dizildik 

Kıran geldi bozulduk 

(Sılacı, 45). 

ş. İz idik biz idik 

Otuz iki kız idik 

Kıran geldi kırıldık 

Kalktık gene dizildik 

(Tezel B, 5). 

t. İz idık biz idik 

Otuz iki kız idik idık 

Üldük dirıldık 

Bir tahtaya dizıldık 

(M. Hafız, 31). 

u. Biz bizidıg 

Otuz iki gızıdıg 

Hem dizildig 

Hem bozuldug 

(Ks. Sakaoğlu, 130). 

274.3. Kırmızı bir kefeste 

Bir çok beyaz güvercin 

Gençliğinde iyi bak 

Kocalığın güvensin 

(Blk. Đ-R, 160). 

274.4. Küçücük küçücük kardeşler 

Birbirine çok eşler 

Küçücük değirmende 

Görür ne büyük işler 

(Ç-Ö, 194). 

dudak (dodag, dudaklar) 

275.1. Anasında yok 

Babasında var 

Kardeşinde yok 

Bacısında var 

(Hamamizade, 19; Tezel B, 5). 

275.2. Anaya değmez babaya değer 

Halaya değmez amcaya değer 

İğneye değmez ipliğe değer 

Vallahi değmez billâhi değer 

(Hamamizade, 19; Elçin, 45). 



 

 518

a. Neneye deymez babaya deyer 

Halaya deymez bibiye deyer 

Deyere deymez deymeze deyer 

Allah’a deymez billâha deyer 

(İ. Kafkasyalı, 98). 

b. Deere demez demeze deer 

Anaya demez bubaya deer 

Gardeşe demez emmiye deer 

İneye demez ipliğe deer 

(Kulga). 

c. Anaya değmez 

Babaya değer 

Vallahi değmez 

Billâhi değer 

(Ögel, 413). 

275.3. İki kızarmış kiraz 

Yayılıverse biraz 

İnci gibi dişler 

Görünür bembeyaz 

(Ş-A, 19). 

275.4. Minder yapışır 

Yastık yapışmaz 

Mindere dokunur 

Yastığa dokunmaz 

(Sılacı, 48; B. Hafız, 92). 

275.5. Ne çiçek ne yoncadır 

Yoluna yoluncadır 

Açılınca gül olur 

Kapanınca goncadır 

(Ç-Ö, 194). 

el 

276.1. Bir kara kedim var 

Her şeye sunar 

Onsuz insan 

Bilmem ne yapar 

(B. Yançev, 137). 

276.2. Etden sümük balta sapı 

Beş barmağı bir budağı 

Al deyende açılar 

Ver deyende yumular 

(A. S-A-Ş, 124). 

276.3. Keser sapı 

Kel kitabı 

Beş dalı var 

Beş budağı 

(B-T, 270). 

a. Keser sapı 

Kel kitabı 

Beş dalı var 

Bir çiçeği 

(B-T, 270). 

b. Keser sapı 

Kel kitabı 

Beş ayağı var 

Beş çiçeği 

(Sılacı, 51). 

c. Keser sapı 

Kemre yapı 

Beş dalı var 

Beş budağı 

(B-T, 269). 
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ç. Keser sapı 

Kesme yapı 

Beş dalın 

Beş budağı 

(B-T, 269). 

d. Keser sapı 

Gelme yapı 

Beş dalı var 

Beş çiçeği 

(B-T, 269). 

e. Keser sapı 

Geme yapı 

Beş dalı var 

Beş çiçeği var 

(B. Hafız, 93). 

f. Keser sapı 

Kol kitabı 

Bir dalı var 

Beş budağı 

(Taştan, 29). 

g. Çeser sapı 

Çel çitabı 

Bir dalı var 

Beş budağı 

(Göktaş, 19). 

ğ. Kel kitabı 

Kes kitabı 

Beş dalı var 

Beş çiçeği 

(B-T, 269). 

276.4. Men aşıg yüz yer aşar 

Basılmış yüz il yaşar 

Bu dağın kenarında 

On kotan yüz yer yaşar 

(A. S-A-Ş, 127). 

276.5. Mer mercik 

Yollar daracık 

Dördü büyük 

Bir tanecik 

(Tezel B, 5). 

göz (gözler) 

277.1. Benim iki pencerem var 

Etrafında etten duvar 

Her gün erkenden açarım 

Gece geç vakit kaparım 

(Taştan, 35). 

a. Benim iki pencerem var 

Etrafı etten duvar 

Her gün erkenden açarım 

Gece olunca kaparım 

(Elçin, 45; Blk. Đ-R, 200). 

b. Benim iki pencerem var 

Etrafında etten duvar 

Her gün erken açarım 

Nurlu ışık saçarım 

(Ç-Ö, 186). 

c. İki pencerem var 

Etrafı etten duvar 

Sabah olur açarım 

Gece olur kaparım 

(Ş-A, 16). 
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277.2. Çın çın ağaçlar 

Çın kara kaşlar 

Her dalı sallandıkça 

Dökülür tane yaşlar 

(Ç-Ö, 187). 

a. Çın çın ağaçlar 

Çın gara gaşlar 

Her dalı sallandıhça 

Tökülür tene yaşlar 

(Akalın, 59). 

277.3. Halebîdir halebî 

İçindedir dolabı 

Marangozlar biçemez 

Kuyumcular dökemez 

(Ç-Ö, 187). 

a. Elabıdır elabı 

İçindedir dolabı 

Marangozlar biçemez 

Kuyumcular dökemez 

(Tezel B, 6). 

b. Elabıdır elabı 

İçindedir dolabı 

Marangozlar biçmez 

Kuyumcular dökmez 

(Taştan, 35). 

277.4. İki küçük çukurda 

Sanki birer mil taşı 

Bir saniye içinde 

Dolaşır dağı taşı 

(Ç-Ö, 187). 

277.4. İki sahan 

İki kapak 

Kaldır kaldır 

Gene dön bak 

(Tezel B, 5). 

277.6. Kaparım kaparım 

Sen olmazsan ne yaparım 

Gece uykum gelince 

Kapıları kaparım 

(Ç-Ö, 187). 

277.7. Karanlıkta gezerim 

Kara boncuk dizerim 

Bakma bana eniştem 

Ben bacımdan güzelim 

(Blk. Đ-R, 200). 

277.8. Kutu kutu kapak 

Kutu değil yapak 

Yapak değil ipek 

Bunu bilemeyen köpek 

(Ç-Ö, 187). 

277.9. Sulu tarlam var 

Kenarı kıldan 

Ne geçerse görürüm 

Havadan yoldan 

(Dirlik, 17). 

 

 

kafa 

278.1. Hacılar hacca gider 

Hacılar gece gider 

Bir yumurta içinde 

Kırk tane cüce gider 

(Göktaş, 33). 
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kalp (ürek, yürek) 

279.1. Aşıg su deyib ağlar 

Sünbül su deyib ağlar 

Deryada bir gül bitib 

O da su deyib ağlar 

(A. S-A-Ş, 118). 

a. Men aşige ay meler 

Bulud altdan ay meler 

Deryada bir gül bitib 

Su deyiben ay meler  

(A. S-A-Ş, 128). 

279.2. Gündüz gece durmadan 

Çalışır yorulmadan 

Bir defa bozuldu mu 

Tamire yoktur imkân 

(Tezel B, 6; Ç-Ö, 184). 

279.3. Karadır orman değil 

Deryadır dalga değil 

Yüreğinde bir yara var 

Doktor der verem değil 

(Blk. Đ-R, 228). 

279.4. Saat saat saatler 

Saatni kimler kilitler 

Anaktarı coytıldı 

Tawıp beriniz cigitler 

(Km. Önal, 99). 

 

karın 

280.1. Bir bahrim var yamandı 

İçi dolu dumandı 

Doldursam doldurmasam 

Bahirlerden yamandı 

(Kr. Kerkük, 54; Kr. Ç-Ö, 184). 

a. Bir behrim var yamandı 

İçi dolı dumandı 

Doldırsam doldırmasam 

Behirlerden yamandı 

(Kr. Katene, 129). 

 

kirpik 

281.1. Yattım yattım yatamadım 

Kalktım kalktım kalkamadım 

Kıllıyı kıllıya 

Çatmadan yatamadım 

(Ç-Ö, 186). 

kulak 

282.1. Daracık dükkândır 

Yolu kısa hem dardır 

Örsü çekici vardır 

Ömrü ömrüm kadardır 

(Ceren, 31). 

282.2. Hep içine 

Nep içine 

Derle topla 

Tep içine 

(Ç-Ö, 189). 

a. Hep içine 

Çöp içine 

Ne söylersen 

O da içine 

(Ç-Ö, 189). 

b. Bir kuyum var 

Hep içine hep içine 

O da içine 

Bu da içine 

(Tezel B, 6). 
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282.3. Lelem şirin çağırı 

Hakk’ın serin çağırı 

Bir ağaçta beş alma 

Biri birin çağırı 

(Kr. Kerkük, 30). 

282.4. Sapsız memeli kaşık 

İçi kıvrım kırışık 

Memesinde çengeli var 

Kendisi duvara yapışık 

(Ç-Ö, 189). 

282.5. Uzağından ses alır 

Günde beş abdest alır 

Hoşa gideni alır 

Gitmeyende tıkanır 

(Ceren, 31). 

 

meme (emcek) 

283.1. Baş aşağı tökülmez 

Dibi gaya sökülmez 

Süfrelere salınmaz 

Onsuz heç kim dirilmez 

(A. S-A-Ş, 118). 

283.2. Ekmeg ekmeg kat ekmeg 

İçi dolu et ekmeg 

Dünyalarda bulınmaz 

Onsız adam heç olmaz 

(Atabay). 

 

283.3. Hüp hüpe 

Altın küpe 

Süt kuyusu 

Sivri tepe 

(Sılacı, 104; Göktaş, 46; Ç-Ö, 195; 

B-T, 481). 

a. İp ipe 

Altın küpe 

Süt kuyusu 

Sivri tepe 

(Ç-Ö, 196). 

b. İp ipe 

Altın çüpe 

Süt guyusu 

Sivri tepe 

(Göktaş, 46). 

parmaklar 

284.1. Beş kardeş var çalışkan 

Her bir işe alışkan 

Bıkmazlar usanmazlar 

Beraber çalışmaktan 

(Ç-Ö, 196). 

284.2. Mer merecik 

Yollar daracık 

Dördü büyük 

Biri kısacık 

(Ç-Ö, 196). 

sakal (saggal) 

285.1. Ben giderim o gider 

Önümde tin tin eder 

Eğer makas görmezse 

Uzar belime iner 

(Ç-Ö, 195). 

285.2. Bilmedik hardan geldi 

Etden sümükden geldi 

Oragla ha doğradıg 

Tezeden bir de geldi 

(A. S-A-Ş, 119). 
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285.3. Hacca giden hacıdır 

Gitmeyen muhtacıdır 

Dal verir yaprak vermez 

O neyin ağacıdır 

(Ç-Ö, 195). 

a. Hacca giden hacıdır 

Gitmeyen möhdacıdır 

Dal verir yarpah vermez 

O neyin ağacıdır 

(Akalın, 83). 

285.4. Yedi dip zeytin ağacı 

Seyreldikçe sık biter 

Velemyulet  tarlasında 

Türlü türlü ot biter 

(B-T, 552). 

a. Seksen sekiz zeytin ağacı 

Seyreldikçe sık biter 

Velemyulet  tarlasında 

Türlü türlü ot biter 

(B-T, 552). 

b. Sıra sıra zeytinyağı 

Sığandıkça sık biter 

Velemyolet  bahçesinde 

Türlü türlü ot biter 

(Ş-A, 23). 

c. Ey mübarek zeytin ağacı 

Sivrildikçe gür biter 

Lemyelidin  tarlasında 

Türlü türlü ot biter 

(Ç-Ö, 195). 

ç. Bir küçük zeytin ağacı 

Sallandıkça gür biter 

Elhamdülillah bahçesinde 

Bir acayip ot biter 

(Ç-Ö, 195). 

 

tırnak 

286.1. Bilmeli bunu hemen 

Bende yirmi tane var 

Ayrılmadı etinden 

Koparsalar ne çıkar 

(Ç-Ö, 197; Blk. Đ-R, 196). 

a. Bilmeli bunu hemen 

Bende yirmi tene var 

Ayrılmadı etinden 

Goparsalar ne çıhar 

(Akalın, 43). 
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c. Mesleklerle İlgili Bilmeceler 

asker 

287.1. Eştim eştim kum çıktı 

Kumdan minare çıktı 

Bıldır beslediğim toy 

Bu yıl tımırı çıktı 

(Blk. Đ-R, 144). 

a. Eşdim eşdim gum çıhdı 

Gumdan minare çıhdı 

Bıldır beslediğim toy 

Bu yıl tomara çıhdı 

(Akalın, 71). 

bekçi 

288.1. Herkes fışlar 

O dolaşır 

O fışlar 

Herkes dolaşır 

(Ç-Ö, 210). 

berber 

289.1. Masal masal matladı 

Kel dereye atladı 

Be kel sana ne oldu 

Başımı güveler otladı 

(Ç-Ö, 209). 

a. Masal masal matladı 

Kel dereyi atladı 

Be kel sana ne oldu 

Başımı güveler otladı 

(Blk. Đ-R, 134). 

 

dilenci 

290.1. Dam olam dambara 

Yol üstünde kumbara 

Elinde eğri bir dal 

Sırtında peştamal 

(Ç-Ö, 210). 

290.2. Uzundur sırık gibi 

Ekşidir koruk gibi 

Her eve girer çıkar 

Yolunmuş tavuk gibi 

(Sılacı, 44). 

a. Uzundur sarık gibi 

Ekşidir koruk gibi 

Her eve girer çıkar 

Yolunmuş tavuk gibi 

(Ç-Ö, 210; Blk. Đ-R, 210). 

dokumacı (çulha) 

291.1. Lalam uzun uzadı 

Sağın solun gözedi 

Geh tepeme geh şapalağ 

Kel oğlanı bezedi 

(Kr. Saatçi, 84). 

a. Lelem uzun uzadı 

Sağın solun gözedi 

Gah tepme gah şapalağ 

Gül oğlanı bezedi 

(Kr. Kerkük, 19). 
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291.2. Takınak takılır 

Takı benim elimde 

Uzun kavak titrer 

Kökü benim elimde 

(Tezel B, 17). 

a. Takma takılır 

Takı benim elimde 

Uzun kavak titrer 

Kökü benim elimde 

(Taştan, 23). 

hallaç 

292.1. Taka tak tak 

Lime lim lim 

Lime lu ha 

Yine tak tak 

(Sakaoğlu [Kunos], 101). 

haydut 

293.1. Ufacık ufacık gezer 

Yeşilli çimenleri o ezer 

Büyük güne karşı büyük  

Çorbacının başını o çözer 

(Tezel B, 86). 

a. Ufacık ufacık gezer 

Yeşil çimenleri o ezer 

Büyük güne karşı büyük  

Çorbacının başını o çözer 

(Ç-Ö, 210). 

 

hırsız 

294.1. Bir atım bin var yaşar 

Sıçrar durmadan aşar 

Ağaları titretir 

Yoksulları ağlatır 

(Ç-Ö, 210). 

a. Bir atım var yaşar 

Sıçrar duvarı aşar 

Ağaları titretir 

Yoksulları ağlatır 

(Göktaş, 28). 

294.2. Karanlık derenin kurdu 

Vurdu kapıyı kırdı 

Biri içeri girdi 

İkisi kapıda durdu 

(Elçin, 46; Ç-Ö, 210; Taştan, 38). 

a. Garannıh derenin gurdu 

Vurdu gapıyı gırdı 

Biri içeri girdi 

İkisi gapıda durdu 

(Akalın, 75). 

 

kozmonot (kosmonant) 

295.1. Dolanar bütün erzi 

Aşar dağı denizi 

Gelib göyde geceler 

Gelib yerde dinceler 

(A. S-A-Ş, 187). 

öğretmen 

296.1. Değer biçer her sese 

Asla kapılmaz yese 

İlim irfan öğretir 

Yol gösterir herkese 

(Taştan, 61). 

 

296.2. Dinlemez kışı karı 

Çok sabırlı bir arı 

Beş yılda çıkar onun 

Baha biçilmez balı 

(Ç-Ö, 211). 
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5. Din ve İnançla İlgili Bilmeceler 

 

Âdem (hz. Âdem) 

297.1. Sana derim ey gişi 

Ne biri bilin ne beşi 

Bir koyın kuzu kuzlamış 

Anası erkek kuzsu dişi 

(Kowalski A, 61). 

 

 

alın yazısı 

298.1. Kat kat içinde 

Kat kitap içinde 

Ne molla bilir 

Ne kitap içinde 

(Sılacı, 6; Elçin, 73; Ç-Ö, 55; Ş-A, 

13; B-T, 114). 

a. Kat kat içinde 

Kap kitap içinde 

Ne molla bilir 

Ne kitap içinde 

(Taştan, 3). 

b. Habı hal içinde 

Tabı tab içinde 

Ne molla okumuş 

Ne de kitap içinde  

(Ögel, 417). 

c. Abı abı içinde 

Tabı tabı içinde 

Ne mollalar okumuş 

Ne kitaplar içinde  

(Ç-Ö, 55). 

ç. Kap kap içinde 

Kap nikap içinde 

Alimler okumamış 

Yoktur Kur’an içinde  

(Taştan, 3). 

d. Zar zar içinde 

Zülf zar içinde 

Ne kâtip yazar 

Ne Kur’an içinde 

(Tezel A, 27; Ç-Ö, 55). 

e. Âşıktır av içinde 

Örtülü kav içinde 

Mollalar okumamış 

Yoktur kitap içinde 

(Ç-Ö, 55). 

f. Âşıktır av içinde 

Örtülü gav içinde 

Mollalar ohumamış 

Yohdur kitap içinde 

(Akalın, 36). 

 

Azrail (Azrail a.s., Ezrail) 

299.1. Dağ başında duran kişi 

Ne avrattı ne de kişi 

Attı taşı vurdu kuşu 

Ne taş taştı ne kuş kuştu 

(Ç-Ö, 48). 
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a. Dağ başında duran kişi 

Ne arvattı ne kişi 

Attı daşı vurdu kuşu 

Ne daş daşdı ne kuş kuşdu 

(Kr. Kerkük, 31; Saatçi, 68). 

299.2. Dağdan gelir hız ile 

Yetmiş bin yıldız ile 

Ayağında bengi var 

Her tarafta cengi var 

(Elçin, 73; Göktaş, 5; Taştan, 31). 

a. Dağdan gelir hız ile 

Yetmiş bin yıldız ile 

Ayağında bengi var 

Her tarafla cengi var 

(Tezel A, 28). 

b. Dağdan gelir hız ile 

Yetmiş bin yıldız ile 

Ayağında bengi var 

Her yanlarda cengi var 

(Sılacı, 19). 

c. Dağdan gelir hız ile 

Yetmiş bin yıldız ile 

Ayağında bengi var 

Her yanda cengi var 

(Ç-Ö, 48). 

ç. Dağdan gelir hız ile 

Yetmiş bin yıldız ile 

Ayağında bengi var 

Kimle olsa cengi var 

(B-T, 142). 

d. Dağdan gelir iz ile 

Yedi bin yıldızle 

Ayağında bengi var 

Kimle olsa cengi var 

(Hamamizade, 21). 

e. Dağdan gelir iz ile 

Yedi bin yıldız ile 

Ayağında bengi var 

Kim olursa cengi var 

(Ç-Ö, 48). 

299.3. Kendisi var yaşı yok 

Anası var kardaşı yok 

Elleri ağlatır (hep) 

Kendinin gözyaşı yok 

(Blk. Đ-R, 132). 

 

ezan 

300.1. Lalam şirin çağırı 

Hakk’ın sırrın çağırı 

Bir ağaçta beş alma 

Birbirini çağırı 

(Kr. Saatçi, 84). 

Kur’an-ı Kerim (Kur’an, mushaf) 

301.1. Çil çil ağaç başında 

Çil güvercin oturur 

Her kanadın silktikçe 

Lâl ü cevher dökülür 

(Ç-Ö, 50). 

301.2. Dağdan gelir akrep 

Ağzında yeşil yaprak 

Size soram âşıklar 

Bu dünya kaç kile toprak 

(Ç-Ö, 50). 
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a. Dağdan gelir akrep 

Ağzında yeşil yaprak 

Size sorim âşıhlar 

Bu dünya gaç gile torpah 

(Göktaş, 42-43). 

301.3. Dağdan gelir hacı 

Herkes ona duacı 

Dal verir yaprak açar 

Nedir onun ağacı 

(Blk. Đ-R, 178). 

301.4. Kat kat ekmek 

Katını bükmek 

On beş ekmek 

Bir hayır etmek 

(Ç-Ö, 50). 

a. Kat kat ekmek 

Katını bükmek 

On beş lavaş 

Bir ekmek 

(Tezel B, 9; Ç-Ö, 50). 

301.5. Kırk çınar yaprağı 

Sevdiğim toprağı 

Ya bunu bilirsin 

Ya sabah ölürsün 

(Tezel B, 9). 

a. Kırk çınar yaprağı 

Sevdiğim toprağı 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu sabah ölürsün 

(Hamamizade, 44). 

b. Kırk çınar yaprağı 

Hazreti Osman toprağı 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Elçin, 76; Ş-A, 13). 

c. Kırk çınar yaprağı 

Hacı Murat toprağı 

Bilen bilsin 

Bilmeyen Pazar gecesi ölsün 

(Elmas, 13). 

ç. Çın çın çınar yaprag 

Hazreti Ali toprag 

Ya bunu bu gice bilecen 

Ya bu gice ölecen 

(Kulga). 

d. Bin bir çınar yabrağı 

Oldu cenned tobrağı 

Ya bu bilmeceyi bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Ks. Saracoğlu, 99). 

e. Kırk ağaç yaprâ 

Hacı Murat toprâ 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Gülez, 49). 

f. Kırk kavak yaprağı 

Hacı Murat toprağı 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(B-T, 442). 
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g. Kırk kavak yaprağı 

Halil İbrahim toprağı 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(B-T, 442). 

ğ. Gırh gavah yarpağı 

Ezreil torpağı 

Ya bunu bileceksen 

Ya bu gece öleceksen 

(Akalın, 79). 

h. Yetmiş yedi yaprağı 

Rahmetullah toprağı 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(B-T, 442). 

ı. Yedi çınar yapraı 

Otus iki Hızır topraı 

Bu bilmeceyi bilmesen 

Bu gece ölürsün 

(Ks. Sakaoğlu, 138). 

i. Kat kat kavak yaprağı 

Hasan Ali toprağı 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(B-T, 442). 

j. Ak kabak yaprağı 

Muhammet’in toprağı 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Ç-Ö, 49). 

k. Ak kabak yaprağı 

Selmiye toprağı 

Ya bunu bilecen 

Ya şimdi ölecen 

(Elmas, 3). 

l. Ak kavak yaprağı 

Hacı Murat toprağı 

Bilen bilir 

Bilmeyen ölür 

(G-O, 53; Ç-Ö, 49). 

m. Ak kavak yapragı 

Hacı Murat topragı 

Bilen bilir 

Bilmeyen ölür 

(Selvi). 

n. Uzun uzun kavak yaprağı 

İçi vezirullah toprağı 

Bilen bilsin 

Bilmeyen çatlasın ölsün 

(B-T, 442). 

o. Erguvan yaprağı 

Hazreti Ali toprağı 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(Blk. Đ-R, 178; B-T, 442). 

ö. Isırın yaprağı 

Hasret toprağı 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(Taştan, 51). 
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p. Haşhaş yaprağı 

Hacı Osman toprağı 

Ya bunu bileceksin 

Ya bilince öğreneceksin 

(Çelik, 286). 

r. Kat kat yaprağı 

Hacı Ahmet toprağı 

Bilen bilsin 

Bilmeyen yedi köy versin 

(B-T, 443). 

s. Gat gat döşek 

Bilmeğen eşek 

Ya bilicesin 

Ya ölücesin 

(Çelik, 286). 

301.6. Yukarıdan indi Âdem ile 

Bir sini badem ile 

Ne ağzı var ne dili 

Konuşur âdem ile 

(Blk. Đ-R, 178; B-T, 441). 

kurban 

302.1. Dışından çorap yaptım 

İçinden kebap yaptım 

Senede bir gün kestim 

Yüce bir sevap yaptım 

(G-O, 85; Tezel B, 9). 

a. Üstünü çorap yaptım 

İçini kebap yaptım 

Kestim senede bir gün  

Büyük bir sevap yaptım 

(Ç-Ö, 54; Ş-A,  30). 

melek (melâike) 

303.1. Çayır çimen üstüne 

Çim kara kuş oturur 

Her tuyunu silktikçe 

Lâle mercan dökülür 

(Taştan, 55). 

Muhammet (Hz. Muhammet, 

peygamberimiz Muhammet) 

304.1. Erenler erenler 

Dünyaya gelenler 

Dünyaya gelmeden 

Ezan sesi duyanlar 

(Akalın, 69; Ç-Ö, 49). 

namaz (beş vakit namaz, namaz vakitleri, namazlar) 

305.1. Ayak ayak varmanın 

Hatası yok sormanın 

Kaçı günde gölgede 

Acaba kırk elmanın 

(Tezel B, 8; Ç-Ö, 51). 

305.2. Bir elma ağacım var 

Üzerinde bal olmuş 

On sekizi gündüz yenmiş 

Yirmi ikisi de gece 

(Ç-Ö, 51). 
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305.3. Hak Taâla hoş yaratmış beş yemiş 

Beşi dahi birbirini görmemiş 

İkisine gün dokunur yaz ve kış 

Üçü dahi gün yüzünü görmemiş 

(E-U, 276; Tezel B, 8; Elçin, 76; 

Ş-A, 24). 

a. Hak Teâla yaratmış beş demiş 

Beşdeki de birbirini görmemiş 

İkisi de gün toğusu yazı kış 

Üçü de güneş üzü görmemiş 

(Taştan, 57). 

b. Hak vermiş beş yemiş 

Beşi de birbirini görmemiş 

İkisine gün doğar yaz ve kış 

Üçü gün yüzünü görmemiş 

(Hamamizade, 10). 

c. Gökten inmiş 

Beşi de birbirine benzemiş 

İkisi güneş görmüş 

Üçü görmemiş 

(B-T, 498). 

ç. Beş türlü yemiş 

Birbirine ermemiş 

Üçü gün görmüş 

İkisi görmemiş 

(Tezel A, 28). 

d. Beş türlü yemiş 

Birbirine ermemiş 

Üçü gün görmüş 

İkisi görememiş 

(Ş-A, 12). 

305.4. Hem hey çiçeği 

Hem bey çiçeği 

Al beni kucağına 

Götür beni çiçeğim 

(Ç-Ö, 51). 

305.5. Karşıdan gördüm âdem 

Bir dalda var beş badem 

Beşini kopardım yedim 

Yine kaldı beş badem 

(Tezel A, 28). 

a. Karşıdan gördüm bir âdem 

Bir dalda var beş badem 

Beşini kopardım yedim 

Yine kaldı beş badem 

(Ç-Ö, 51; Blk. Đ-R, 192). 

305.6. Şimdi şimdi şim düşer 

Gölge kalkar gün düşer 

Bir ağaçta beş elma 

İkisine gün düşer 

(Ç-Ö, 51). 

a. And içdi and içdi 

Yan pençereden gün düşdü 

Bir ağaçta beş elma 

İkisine gün düştü 

(Ögel, 416). 

b. Hey hindişli hindişli 

Mahşer kalktı gün düştü 

Bizim bağda beş elma 

İkisine gün düştü 

(Taştan, 14). 
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c. İki âşık ikisine 

İki âşık ikisine 

Bir ağaçta beş elma 

Gün vurur ikisine 

(Taştan, 14). 

ç. Ay bacaya yan düştü 

Yüreğim yandı tutuştu 

Bir ağaçta beş elma 

İkisine gün düştü 

(Blk. Đ-R, 192). 

d. Yan tepeden yan düştü 

Yandı bağrım tutuştu 

Bir dalda beş meyve var 

İkisine gün düştü 

(Ç-Ö, 51). 

e. Elif uçtu 

Sin düştü 

Bir tabakta beş elma 

İkisine gün düştü 

(B-T, 498). 

f. Elif uçtu cim kaçtı 

Bir tabakta beş elma 

İkisini gün görmüş 

Üçünü gün görmeden kaçmış 

(Ç-Ö, 51). 

g. Bir dalda beş elma 

Kaçına gün vurur 

Kaçına gün vurmaz 

İkisine gün vurmaz 

(Göktaş, 49). 

305.7. Topla eteğin peşini 

Yolla elmanın beşini 

Ben yalınız yatamam 

Gönder benim eşimi 

(Ç-Ö, 51). 

a. Topla eteğin peşini 

Yolla almanın beşini 

Ben yalınız yatamam 

Yolla benim eşimi 

(Akalın, 104; Blk. Đ-R, 192). 

peygamber 

306.1. Bir kuş geldi Van’dan 

Seccadesi kandan 

Yedi ay ibadet etmiş 

Bilmez kıble ne yandan 

(Ögel, 418). 

Ramazan 

307.1. Adanın kavağı 

Tepesinde kabağı 

Gece yemesi helâl 

Gündüz yemesi haram 

(Ç-Ö, 52). 

307.2. Ark sıra lik lik 

Akramaz lik lik 

Su sıra lik lik 

Susamaz lik lik 

(Taştan, 60). 

307.3. Bir bağım var vezirlerin veziri 

Yılda verir otuz salkım üzümü 

Beyazını yersen haramdır 

Siyahını yersen helâldir 

(B-T, 515). 
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a. Bir dedem var uzun mu uzun 

Yılda verir otuz salkım üzüm 

Akını yesem haram 

Karasını yesem sevap 

(Elçin, 77). 

b. Bir bağım var vezirlerin veziri 

Senede verir otduz salhım üzümü 

Ağını yersen haram 

Garasını yersen helâl 

(Akalın, 46). 

c. Bir dedem var uzun  

Yılda verir otuz salkım üzüm 

Akını yesen haram 

Karasını yesen sevap 

(Sılacı, 116). 

ç. Hey uzunu uzunu 

Yılda verir otuz salkım üzüm 

Siyahını yersen helâl 

Beyazını yersen haram 

(B-T, 515). 

d. Uzun ağaç uzunu 

Yılda verir otuz salkım üzüm 

Karası yenir 

Beyazı yenmez 

(B-T, 515). 

307.4. Bir kuş geldi gurbet ilden 

Sarıldı ince belimden 

Az kaldı canım çıksın 

Bayram aldı elimden 

(Ç-Ö, 53). 

307.5. Esle beni besle beni 

Pencereden sesle beni 

Ben bir ağır misafirim 

Şeker ile besle beni 

(Ç-Ö, 53). 

a. Esle beni esle beni 

Pencereden sesle beni 

Ben bir ağır misafirem 

Şekerinen besle beni 

(Akalın, 70). 

b. Esle beni besle beni 

Pencereden sesle beni 

Ben bir ağır hastayım 

Şekerinen besle beni 

(B-T, 514). 

c. Esle beni sesle beni 

Pencereden sesle beni 

On bir aylık misafirem 

Şeker ile besle beni 

(Göktaş, 53). 

ç. Ebe ebe esme beni 

Pencerede besle beni 

Bir aylık misafirim 

Şekerle besle beni 

(Ç-Ö, 53). 

d. Esne beni 

Pencereden sesle beni 

Ben aziz misafirim 

Bal ile besle beni 

(Ögel, 417). 



 

 534

e. Ay este meste 

Bülbüller gafesde 

Gece gel beni sesle 

İyi yemegnen besle 

(Akalın, 70). 

307.6. Gökten bir karpuz indi 

On ikiye bölündü 

On birini yediler 

Birine sabır dediler 

(B-T, 516). 

a. Gökten bi karpuz düşmüş 

On iki barça olmuş 

On biri yinmiş de 

Biri yinmemiş 

(Ünsal, 41). 

b. Gökten bir elma düştü 

On iki parçaya bölündü 

On birini yediler 

Birine sabır dediler 

(Ş-A, 7). 

c. Gökten elma düştü 

On ikiye ayrıldı 

On birini yediler 

Birine sabır dediler 

(Dirlik, 13). 

307.7. Havayı havayı 

Yügseg yapar yuvayı 

On iki ayda yumurtlar 

Bir yumurtayı 

(Ks. Sakaoğlu, 142). 

a. Havayı havayı 

Yümseg yapar yuvayı 

On iki ayda yumurdlar 

Bir yumurtayı 

(Ks. Saracoğlu, 94). 

307.8. Hekât hekât hekâtı 

Yılda verir zekatı 

Açdıh boya gutusunu 

Boyadı memleketi 

(Akalın, 99). 

307.9. Mesel mesel maliki 

Oğul uşak on iki 

Mesel beyin avradı 

Beni gördü ağladı 

(B-T, 513). 

a. Mesel mesel maliki 

Oğlu kızı on iki 

Mesel beyin avradı 

Ağzını dilini bağladı 

(Taştan, 60). 

b. Mesel mesel maliki 

Oğul uşağ on iki 

Mesel hanım ağladi 

Ağzımı dilimi bağladı 

(Göktaş, 50). 

307.10. Oy zertene zertene 

Mendilim dolu kete 

Açıldı küpün ağzı 

Dağıldı memlekete 

(Ç-Ö, 53). 
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307.11. Yolda gördüm bir kümbet 

Cümlemiz ona ümmet 

Onlarda bir öz biter 

Hem farzdır hem de sünnet 

(Ç-Ö, 53). 

 

Ramazan Bayramı 

308.1. Zekatî zekatî 

Yılda gelir zekatı 

Açar kapın ağzını 

Boyatır memleketi 

(Ç-Ö, 54). 

şeytan 

309.1. Âdem ile dane yedim 

Nuh ile tufana girdim 

İki kere dünyaya geldim 

Bir daha gelsem gerek 

(K. Önal, 103). 

yemin 

310.1. Derindir kuyu 

Cımbıldar suyu 

Alan alır 

İçen ölür 

(Blk. Đ-R, 158). 

Yunus peygamber (Yunus a.s.) 

311.1. Namaz namaz bir namaz 

Cahil bundan anlamaz 

Etten mescit su kıble 

Onda kılmış kim namaz 

(Hamamizade, 77; Tezel B, 11; Ç-

Ö, 49). 

a. Namaz namaz o namaz 

Onu kimse anlamaz 

Etten mescit su kıble 

Bunu kimse bilemez 

(Ç-Ö, 49). 

b. Hey beynamaz beynamaz 

Cahil olan anlamaz 

Etten mescit su kıble 

Anda kim kıldı namaz 

(Ç-Ö, 49). 

c. Ey namaz bînamaz 

Cahil bundan anlamaz 

Etten kale sudan mescit 

Kim kıldı burda namaz 

(Ç-Ö, 49). 

ç. Bu namaz orta namaz 

Bunu cahil annamaz 

Etden mescit sudan gıble 

Orda kim gıldı namaz 

(Akalın, 56). 

d. Abdest suyu kandan 

Seccadesi gönden 

Kıblesi belirsiz 

Namazı kılan kimdir 

(Sakaoğlu [Kunos], 113). 

e. Abdesti kandan 

Seccadesi gönden 

Yedi sene ibadet etti 

Bilmedi kıble ne yandan 

(B-T, 666). 

f. Abdestim kandan 

Seccadem nurdan 

Beş vakit namaz kılarım 

Bilmem kıblem ne yandan 

(Ç-Ö, 49; Blk. Đ-R, 210). 
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g. Abdestim gandan 

Seccadem nurdan 

Beş vahit namaz gılaram 

Bilmem gıblem ni yandan 

(Akalın, 27). 

ğ. Bir derviş geldi Van’dan 

Seccadesi kandan 

Yedi sene ibadet etti 

Bilmedi kıble ne yandan 

(B-T, 666). 

h. Bir bezirgan gelir Van’dan 

İçi dolu kandan 

Kırk gün kırk gece namaz kıldı 

Bilmedi kıblesi ne yandan 

(Ç-Ö, 49). 

ı. Bir cami kandan 

Bir hacı geldi Van’dan 

İçinde üç gün üç gece namaz kıldı 

Bilmedi kıblesi ne yandan 

(B-T, 666). 

i. Camisi camdan 

Abdesti kandan 

Seccadesi gönden 

Kıblesiz namaz kılan kim 

(Ceren, 50). 
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6. Soyut Kavramlarla İlgili Bilmeceler 

 

akıl (ağıl) 

312.1. Âlemi döndürür felekten 

Dünyayı geçirir elekten 

Her başta bulunmaz 

Bu yüksek dilekten 

(Tezel B, 79; Ç-Ö, 184). 

a. Âlemi döndürü felekten 

Dünyayı geçiri elekten 

Her başta bulunmaz 

Bu yüksekten dilekten 

(Özalp, 32). 

312.2. Düşünsen me’nasın 

Bilesen deyerin 

Gılıncdan keskindi 

Deryadan derin 

(A. A-T, 183). 

312.3. Elle alınıp tutulmaz 

Bakkallarda satılmaz 

Kimisinde pek fazla 

Kimisinde bulunmaz 

(Ç-Ö, 184). 

312.4. Et et içinde 

Et fit içinde 

Dünya dümeni 

Onun içinde 

(G-O, 89; Tan, 46). 

312.5. Karada bir gemi 

Başındadır yelkeni 

Nedir dümeni 

Bil bunu göreyim seni 

(Elçin, 73). 

312.6. Musandıra musandıra 

Ev içinde mandıra 

Ya bu meseli bilirsin 

Ya da yürecine gan dura 

(Ks. Gökçeoğlu, 180). 

312.7. Öyle bir şey bilirim ki 

Elle tutulmaz gözle görülmez 

Bazen bir deli kurt 

Bazen bir sersem kürt olur 

(Ç-Ö, 184). 

fikir 

313.1. Bir guşum var alanı 

Gezer cümle cahanı 

Tuttum başın kesmeye 

Ne eti var ne ganı 

(A. S-A-Ş, 168). 

a. Bir guşum var nehanı 

Gezir cümle cahanı 

Getirsen öldürmeye 

Ne eti var ne ganı 

(A. A-T, 183). 
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313.2. Bir guşum var semendi 

Ne bağı var ne bendi 

Özü açılar özü yumular 

Heç kim bilmez bu fendi 

(A. S-A-Ş, 168). 

313.3. Ezizim gefessizdir 

Bülbüldür gefessizdir 

Uçunda guş tek uçar 

Canı yoh gefessizdir 

(A. S-A-Ş, 169). 

gönül 

314.1. Ağustosta kar dizde 

Taze asma filizde 

Taze karpuz var bizde 

Taze kız gelsen bize 

(Ç-Ö, 202). 

314.2. Nazeninim naz gösterir 

Hopti yâren gösterir 

Hâk-i pâyelerine yüz sürerler 

Tig-i hançer gösterir 

(Tezel A, 28-B, 85). 

hayal (heyal) 

315.1. Ahanı ha ahanı 

Gezer cümle cahanı 

İstanbul’dan su içer 

Tebriz onun mekânı 

(A. S-A-Ş, 167). 

 

namus 

316.1. Ufacık bir bilmece 

Anlarsın dinleyince 

Her yerde koruyacak 

Siperin o olacak 

(Tezel A, 29- B, 90; Ç-Ö, 203; Blk. 

Đ-R, 248). 

ruh (can, cisim) 

317.1. Bir kutum var Halebî 

İçindedir celebi 

İnsan onu yapamaz 

Çilingirler açamaz 

(Hamamizade, 14; Tezel B, 81).  

a. Bir kutum var Halebî 

İçindedir çelebi 

İnsan onu yapamaz 

Çilingirler açamaz 

(Ç-Ö, 56). 

b. Bir kutum var Halebî 

İçindedir çelebi 

İnsan onu yapamaz 

Çilingirler (onu) açamaz 

(Blk. Đ-R, 323). 

317.2. Çevringeç çevringeç 

Çatallar içinde bir aslan yatar 

Çevringeci açınca 

Cilis ocağı batar 

(Ç-Ö, 56). 

317.3. Nedir nedir meneste 

Zincir ile kafeste 

Ne yerdedir ne gökte 

Bir Allah’ın elinde 

(Taştan, 65). 

a. Nedir nedir nesnedir 

Keklik değil kafestedir 

Ne yerdedir ne göktedir 

Bir Tanrı’nın elindedir 

(Ceren, 39). 
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rüya (düş, ürüyya) 

318.1. Az gitti uz gitti 

Dere tepe düz gitti 

Altı ay bir güz gitti 

Uyanınca hep bitti 

(G-O, 60; Tezel B, 91; Elçin, 47; Ç-

Ö, 200). 

a. Az giddi uz giddi 

Dere tepe düz giddi 

Altı ay bir güz giddi 

Uyanınca heb biddi 

(Ks. Saracoğlu, 93). 

318.2. Bir taş attım 

Kuşu vurdum 

Vurduğum kuş 

Attığım taş değildi 

(Ç-Ö, 200). 

318.3. Çipil çipil sudan geçtim 

Çipiltisini duymadım 

Boyumca kaftan kestim 

Kırpıntısını görmedim 

(Ç-Ö, 201). 

a. Çipil çipil çaydan geçdim 

Çipildiğini duymadım 

Boyumca gafdan kesdim 

Gırpındısını görmedim 

(Örsal, 104). 

b. Şırıl şırıl sudan geçtim 

Şırıltısını duymadım 

Nice kumaşlar giydim 

Kırpıntısını bulamadım 

(B-T,  265). 

c. Şırıl şırıl sudan geçtim 

Şırıltısın duymadım 

Nice çimen üstünde kumaş biçtim 

Kırıntısını bulamadım 

(Ç-Ö,  201). 

ç. Şıpıl şıpıl sudan geçtim 

Şıpıltısını duymadım 

Yeşil çemen üstünde kumaş biçtim 

Kırpıntısını bulmadım 

(Tezel A, 29-B, 91). 

d. Cambul cumbul çaydan geçtim 

Cambultusu bana değmez 

Al valadan kaftan giydim 

Kırpıntısı bana değmez 

(B-T, 265). 

e. Cambul cumbul çaydan geçtim 

Cumbultusu bana değmez 

Al kemahtan biçindim 

Gırpıntısı bana değmez 

(Taştan, 65). 

f. Çaydan geçtim combul combul 

Seksen bin kaftan biçtim 

Ne çayın combultusu var 

Ne kaftanın kırpıntısı var 

(G-O, 78). 

g. Çaydan geçtim cambul cumbul 

Sekizen bin gafdan biçdüm 

Ne çayın cumbuldusu var 

Ne gafdanın gırpındısı var 

(Önal). 
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ğ. Çaydan gelir canbul cunbul 

Seksen bin kaftan biçtim 

Ne çayın cumbultusu var 

Ne kaftanın kırpıntısı 

(Sılacı, 117; Ç-Ö, 200). 

 

h. Sini dolu kadayıf 

Yedim yedim doymadım 

Yeşil çimen üstünde 

Kumaş biçtim kırpıntısını bulamadım 

(Elçin, 47). 

 

 



 

 541

7. Mekânlarla İlgili Bilmeceler 

 

bahçe 

319.1. Ay ognutlar ognutlar 

Yusuf’umu yiyen kurtlar 

Tabanından su içer 

Boynuzundan yumurtlar 

(Ç-Ö, 84). 

 

cami 

320.1. Dilim dilim nar 

Dibine kadar kar 

Yaptı zülfikâr 

Beğendi hünkâr 

(Ç-Ö, 54). 

Erciyes 

321.1. Başı belâlı 

Etrafı karlı 

Hep alnı ak 

Suları pak 

(Taştan, 30). 

Erzurum 

322.1. Karadır kuşu 

Dokuz ay kışı 

Tezekle pişir aşı 

Kuşburnudur yemişi 

(Ç-Ö, 321). 

a. Gargadır guşu 

Dohuz ay gışı 

Tezeknen bişer aşı 

Guşburnudur yemişi 

(Akalın, 75). 

 

Kızkulesi 

323.1. Benzer bir minareye 

Deniz girmiş areye 

Gökte yıldız yerde buz 

Bir padişah bir o kız 

(Hamamizade, 41-42). 

a. Benzer bir minareye 

Deniz girmiş araya 

Gökte yıldız yerde buz 

Bir padişah bir o kız 

(Ç-Ö, 321). 

b. Benzer bir minareye 

Deniz girmiş araya 

Altı buz üstü yıldız 

Bir padişah bir o kız 

(Taştan, 48). 

c. Altı buz 

Üstü tuz 

Gece yıldız 

Gündüz kız 

(Ç-Ö, 321). 

 

köprü 

324.1. Aman atım cici atım 

Beli kemer küçük atım 

Sabunu görür kişnemez 

Susuz yerde kışlamaz 

(Ç-Ö, 264). 
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324.2. Bugün bir yola uğradım 

Etrafında zinciri var 

Kendisi âdem misâli 

Ortasında kamburu var 

(Hamamizde, 43; Tezel B, 89; Ç-Ö, 

264). 

mezar 

325.1. Ana yolun dar mıdır 

Dört yanın duvar mıdır 

Uşahların bah ağlir 

Heç habarın var mıdır 

(Akalın, 33). 

325.2. Bir kuş tuttum alaca 

Bağladım dört ağaca 

Allah bir yapı yapar 

Ne kapı var ne baca 

(B-T, 482). 

a. Bir kuş tuttum alaca 

Bağladılar ağaca 

Bana bir dam yaptılar 

Ne kapı ne pencere 

(Taştan, 56). 

325.3. Kaşıdan baktım 

Anık anık 

Yanına vadım 

Kilitli sandık 

(Kowalski B, 142). 

325.4. Topraktandır yapısı 

Son mahkemenin kapısı 

Onda nice adam var 

Bilinemez sayısı 

(Sakaoğlu [Kunos], 106). 

mezarlık (kabristan) 

326.1. Çarşısı var 

Pazarı yok 

Güzeli var 

Gezeni yok 

(B-T, 485). 

a. Çarşısı var 

Pazarı yok 

Güzeli çok 

Gezeni yok 

(Blk. Đ-R, 148; B-T, 485). 

b. Çarşısı çok 

Pazarı yok 

Güzelleri çok 

Gezeni yok 

(Tezel B, 10). 

c. Çarşısı çok 

Pazarı yok 

Gideni çok 

Geleni yok 

(Ş-A, 30). 

ç. Çarşısı çoh 

Bazarı yoh 

Gideni çoh 

Geleni yoh 

(Akalın, 58). 

d. Çarşısı çokh 

Bazarı yokh 

Gideni çokh 

Geleni yokh 

(Kr. Saatçi, 67). 
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e. Pazarı var 

Çarşısı yok 

Gideni var 

Geleni yok 

(B-T, 485). 

f. Geleni var 

Gideni yok 

Ordusu var 

Pazarı yok 

(B-T, 485). 

Mısır Piramitleri 

327.1. Yedilerden biriyiz 

Görseniz nasıl iriyiz 

Öbürleri yıkıldı 

Biz gene ayaktayız 

(Taştan, 56). 

minare 

328.1. Bir evim var 

Sivri ucu 

Taştır dışı 

Boştur içi 

(Tezel B, 10). 

a. Bir evım var 

Sivri uci 

Taştır dişi 

Boştur içi 

(M. Hafız, 33). 

b. Benim bir evim var 

Sivridir ucu 

Taştır dışı 

Boştur içi 

(Sılacı, 106). 

328.2. Sübhanallah sülbü taş 

İçi boş dışı taş 

Dolana dolana zıp çıktı 

Seni bu deliğe kim tıktı 

(B-T, 489). 

a. Subhan Allah sülbü taş 

İçi kovuk dışı taş 

Dolana dolana zıp çıktı 

Seni bu deliğe kim dikti 

(Sakaoğlu [Kunos], 106). 

b. Bismillaha bir aş 

İşi küp dışı daş 

Zıp çıhdi seni 

Kim dihdi buraya seni 

(Taştan, 56). 

328.3. Taştan kuya 

Taştan kuya 

Badı badı 

Kaştı kuya 

(Kowalski B, 137). 

okul 

329.1. Bilgi için toplanırlar 

Görenler aile sanırlar 

Orası gerçekte bir kışla 

Cahile karşı silâhlanırlar 

(Ş-A, 13). 

sinema 

330.1. Dört yanı karanlık 

Dolaştım Hint’te Çin’de 

Ben dünyayı öğrendim 

Bir zindanın içinde 

(Blk. Đ-R, 134). 
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Sultan Ahmet Cami 

331.1. Biz altı kardeş idik ey derviş Ahmet 

Altımızın da hizmetçisi var 

Denizde bir balık arkadaşımız var 

Bunu bilene bir ziyafet müjdemiz var 

(Tezel A, 29; Ç-Ö, 322). 
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8. Yiyeceklerle İlgili Bilmeceler 

a. Kahvaltılıklarla İlgili Bilmeceler 

 

deleme (yağı alınmış çiğ sütten yapılan peynir) 

332.1. Yarın ne çarşambadı 

Kivlive düşen nedi 

Odsuz hem de ateşsiz 

Kazanda bişen nedi 

(Kr. Kerkük, 55). 

a. Günlerden çerşembedi 

Gevlive düşen nedi 

Hem odsuz hem tütünsüz 

Kazanda bişen nedi 

(Kr. Saatçi, 94). 

b. Bu günleri şenbedi 

Könlüme düşen nedi 

Odsuz ocagsız ağ guş 

Gazanda bişen nedi 

(A. S-A-Ş, 112). 

 

kurut (gurut [çökelek], kurutulmuş 

lor) 

333.1. Nedir nedir ne nesnedir 

Cepte güller destedir 

Yazın donar kışın erir 

Bu ne biçim nesnedir  

(Ç-Ö, 238). 

a. Nedir nedir nesdedir 

Cepde güller desdedir 

Yaz donar gış açılır 

Bu ne ecayip nesnedir 

(Akalın, 95). 

b. Elemi ağ eden oldu 

Köyneyi ağ neden oldu 

Yaz dınar gış açılar 

Ellerin ağ neden oldu 

(A. S-A-Ş, 113). 

tereyağı 

334.1. Tıkır tıkır tıkraba 

İçindeki akraba 

Bir çuval azığı var 

Kıçında kazığı var 

(Taştan, 76). 

zeytin 

335.1. İki budun arasında 

Allahu Ekber deresinde 

Yaştır kurumaz 

Tuzludur çürümez 

(Ç-Ö, 109). 

a. İki budun arasında 

Allahu Ekber deresinde 

Yaşdır gurumaz 

Duzludur çürümez 

(Akalın, 88). 

335.2. Kitabullah’ta yer alan 

Tin’in arkasından gelen 

Üzerine kasem olunan 

Mübarek nesne nedir 

(Ceren, 51). 
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b. Çorbalarla İlgili Bilmeceler 

mercimek çorbası 

336.1. Ufah ufah dervüşler 

Dünden bize gelmişler 

O gader oynamışlar 

Hınçı hamur olmuşlar 

(Akalın, 38). 

paça (ayak paçası, kele paça ayağı) 

337.1. Bir karıştan artıcık 

Ucucuğu kerticik 

Onu sana yedirsem 

Daha var mı dedirsem 

(G-O, 69-70). 

337.2. Bir karıştır başı kertiktir 

Hem ettir hem kemiktir 

Hem sinirdir hem deri 

Cümle âlem yemesine müşteri 

(Ç-Ö, 232). 

a. Bir karışdı bir karışdan artacık 

Dibi kıllı başı çatlak çatlacık 

Hem ilikdi hem sümükdü hem deri 

Yemesine cümle âlem müşteri 

(Kr. Kerkük, 56). 

b. Bir karişti bir karişten artacık 

Dibi kılli başı çatlağ çatlacak 

Hem ilikti hem sümüktü hem deri 

Yemesine cümle elem müşteridi müşteri 

(Kr. Saatçi, 63). 

337.3. Kalkın kalkın kalkalım 

Kılı kıla çatalım 

Hırsız sekiz biz dokuz 

Kalkın birin tutalım 

(Sakaoğlu [Kunos], 108). 

tarhana çorbası 

338.1. Kaşık aşağı 

Çevgen yukarı 

Kum kaynar 

Kuyruk bular 

(Ç-Ö, 228). 

 

c. Yemeklerle İlgili Bilmeceler 

çiğbörek (şibörek) 

339.1. Mışık “miyaw” dedi 

“Bir kaşşık may” dedi 

Şıbıkman türtkende 

“Vay şele bakam” dedi 

(Km. M-M, 194; Önal, 94). 

dolma (dolma yemeği) 

340.1. Kazanda bişti ne bişti 

Bişince karnım şişti 

Her birini açarsav 

Bu işler ne işti 

(Kr. Kerkük, 58). 
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a. Kazanda bişti ne bişti 

Bişince karnım şişti 

Her birini açarsav 

Bu enişler ne işti 

(Kr. Saatçi, 81). 

 

erişte 

341.1. Melek melek meliki 

Oğul uşak on iki 

Kırgın geldi kıranda 

Kara bıçak pek etti 

(Ç-Ö, 232). 

a. Mesel mesel meliki 

Oğul uşak on iki 

Gırgın geldi gıramadı 

Gara biçah pek etdi 

(Akalın, 93). 

341.2. Min min minare 

Tin tin tinare 

Ortası delik 

Biz onu yedik 

(B-T, 275). 

341.3. Uzun uzun dervişler 

Gece bize gelmişler 

O geder oynamışlar 

Hurdu haşıl olmuşlar 

(A. S-A-Ş, 174). 

 

feseli (yağlı hamurdan kat kat yapılan 

bir yemek) 

342.1. Tap tap tapmaca 

Gül yapmaca 

Deşikledim 

Atdım saca 

(A. S-A-Ş, 174). 

kömbe 

343.1. Altı hasır 

Üstü hasır 

Sıtma dutmuş 

Berkce bastır 

(Taştan, 50). 

makarna 

344.1. Min min minare 

Tin tin tinare 

Ortası delik 

Biz onu yedik 

(B-T, 469). 

a. Min min minare 

Tin tin tinare 

Ortası delik 

Biz onu yerik 

(Akalın, 94). 

b. Min min minare 

Tin tin tinare 

Ortası delik 

Biz onu yeriz 

(Ögel, 418). 
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mumbar 

345.1. Min min minare 

Çin çin çinare 

Ortası delik 

Biz onu yerik 

(Ç-Ö, 231). 

345.2. Uzun minno 

Deliği minno 

Çırtıda minno 

Çırtıda minno 

(Ç-Ö, 232). 

pilâv (plov) 

346.1. Ağca tepe 

Başı küpe 

Ne küpedi 

Ne de tepe 

(A. S-A-Ş, 172). 

346.2. İncili yemeni 

İncitme beni 

Hanımın gelsin 

İndirsin seni 

(Ç-Ö, 233; Blk. Đ-R, 206). 

a. İncili yemeni 

İncitme beni 

Hanım gelsin 

İndirsin seni 

(Elçin, 23). 

346.3. Kubbe-i billur 

Üstüne binmiş bir nur 

Beş on tane fedayi 

Eşe eşe eşti o binayı 

(Sakaoğlu [Kunos], 108). 

şiş kebabı (kabab) 

347.1. Emirden ay emirden 

Gündü keçen ömürden 

Yemişlerden hansıdı 

Özeyi var demirden 

(A. S-A-Ş, 173). 

347.2. Men aşığam könülden 

Heber alın emirden 

Bugün bir nübar yedim 

Budagları demirden 

(A. Sakaoğlu, 173). 

a. Men aşığam demirden 

Heber verir kömürden 

Aşıg nubar yeyib 

Budagları demirden 

(A. A-T, 173). 

347.3. Seçilmez kömürden 

Sapı vardır demirden 

Yemişi yenir amma 

Ayırmak şart demirden 

(Tezel B, 54). 

a. Geçilmez kömürden 

Sapı vardır demirden 

Yemişi yenir lâkin 

Ayırmak şart demirden 

(Ç-Ö, 231). 

 

yemek 

348.1. Arap atlandı 

Zengi katlandı 

Kum koyuldu 

Su bulandı 

(Hamamizade, 74; Ç-Ö, 231). 
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ç. Tatlılarla İlgili Bilmeceler 

baklava 

349.1. Açtım tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

Badem badem 

Bir güzel âdem 

(Ç-Ö, 236). 

a. Teptim tekerlendi 

Öptüm şekerlendi 

Bal ile badem 

Ne tatlı âdem 

(Ç-Ö, 236). 

b. Tepdim tengerlendi 

Öpdüm şekerlendi 

Bal ile bayem 

Ne datlı âdem 

(Örsal, 105). 

349.2. Alaca mersin 

Dağlara gelsin 

Bıyıklar bursun 

Sofralar kursun 

(Ç-Ö, 236). 

349.3. Anası yassı hatun 

Babası büklüm hoca 

Oğlu sohbette gezer 

Kızı hepsinden güzel 

(Göktaş, 6). 

349.4. Elle beni belle beni 

İskelede bekle beni 

Ben hanımım kadınım 

Şeker ile besle beni 

(Ç-Ö, 236). 

a. Elle beni belle beni 

İskelede bekle beni 

Ben hanımım ben kadınım 

Şeker ile besle beni 

(Tezel B, 51). 

349.5. İlim ilim ilmeli 

Dilim dilim dilmeli 

Ya bunu da bilmeli 

Ya bu gece ölmeli 

(Ceren, 5). 

349.6. Olanmalı dolanmalı 

Ne şeker ne kuvan balı 

Tatlı olur yimese 

Güçtür onu bilmesi 

(B. Yançev, 133). 

 

dondurma (doldurma) 

350.1. Aşağıdan gelir hati huti 

İçinde bir telli kutu 

Kaçan baktım rezillik 

Kaçan baktım baldan tatlı 

(Blk. Ç-Ö, 237). 

350.2.  Çuk çuk çukurda mısın 

Ak pat yumurta mısın 

Hanımlar seyre gitti 

Sen daha burda mısın 

(B-T, 258). 

a. Çim çim çukurda mısın 

Ak pek yumurta mısın 

Hanımlar siyire gider 

Sen âla burada mısın 

(Km. M-M, 192). 
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b. Cim cim  çukurda mısın 

Ak pak yumurta mısın 

Hanımlar köşke gider 

Sen yine burda mısın 

(Ç-Ö, 237). 

c. Cim cim çuhurdan 

Abbah yumurta 

Hanımlar köşge gidir 

Neye durirsan burda 

(Akalın, 58). 

helva (kıtır helva, tel helvası) 

351.1. Arap atlandı 

Keçe katlandı 

Gök gümbürdedi 

Kuyruk dolandı 

(Ç-Ö, 236). 

a. Arap atlandı 

Keçe gatlandı 

Gök gümbürdedi 

Guyruh dolandı 

(Akalın, 34). 

351.2. Güneş gibi yuvarlak 

Ay gibi parlak 

Bekâr gibi bitli 

Şeker gibi tatlı 

(Ş-A, 6). 

 

kadayıf (tel kadayıf) 

352.1. Saçaklıdır eteği 

Sanki bir bal peteği 

Etrafına toplanır 

Kadın ile erkeği 

(Ç-Ö, 236). 

a. Saçaklıdır eteği 

Sanki bir bal peteği 

Etrafına toplar 

Kadın ile erkeği 

(Blk. Đ-R, 168). 

 

lokum 

353.1. Bir fidan ektim 

Dalsız budaksız 

Onu da ben yedim 

Dilsiz damaksız 

(Blk. Đ-R, 216). 

şekerleme (şekelleme) 

354.1. Öptüm şekellendü 

Tepdüm tepellendü 

Hey gidü âdem 

İçü dolu badem 

(Abalı, 61). 
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d. Çerezlerle İlgili Bilmeceler 

çekirdek (günebahan tuum) 

355.1. Gündüzler güler 

Gece mürgüler 

Ağzına alan 

Yere tüpürer 

(A. S-A-Ş, 76). 

355.2. Karanlık derenin kurdu 

Vurdu kapıyı kırdı 

Biri içeri girdi 

İkisi kapıda durdu 

(Ç-Ö, 105). 

 

e. Baharatlarla İlgili Bilmeceler 

karabiber 

356.1. İlim ilim ignesi 

İlim khanım dügmesi 

Tapmacam tapmıyanı 

Yeddi ilin khestesi 

(Km. Saatçi, 78). 

sumak (sumag) 

357.1. Bağrım başı zedendi 

Zerdendi zeberdendi 

Yaşıl ekdim ak töktü 

Gören asli nedendi 

(A. S-A-Ş, 72). 

tuz (duz) 

358.1. Adı nedir budu nedir 

Bu dünyanın tadı nedir 

Nuh peygamber gemi yapmış 

Ustasının adı nedir 

(Ç-Ö, 230). 

358.2. Ne burda var ne orda 

Doldur Nahçıvan’da 

Her şeyi dadlandırar 

Halvanı bulandırar 

(A. S-A-Ş, 201). 

358.3. Yamacından aldım 

Gazna saldım 

Düşdü umaca 

Yedim doyunca 

(A. S-A-Ş, 205). 
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f. Çeşitli Yiyecekler ve Yemeklik Malzemelerle İlgili Bilmeceler 

ekmek (ötmek, tandır ekmeği) 

359.1. Ağzı açık alamet 

İçi kızıl kıyamet 

Yaş soktum kuru çıktı 

Sellü ala Muhammet 

(Taştan, 29). 

a. Ağzı açık alamet 

Dibi gızıl gıyamat 

Yaş vurdum guru çıktı 

Sallu ala Muhammet 

(Göktaş, 61). 

b. Ay alamet alamet 

(İ)şi tolı kıyamet 

Sulay saldın kur(u) aldım 

Salli Allah Muhammet 

(Km. Önal, 96-97). 

c. Ay alamet 

İçi dolu kıyamet 

Suvlap saldım 

Kurutup aldım 

(Km. Önal, 95). 

359.2. Elle eleme 

Kolla dolama 

Sarı sandık 

Kırmızı fındık 

(B. Hafız, 83). 

359.3. Yerden biter 

Her gün ister 

Allah’ın hikmeti 

Kulun nimeti 

(Ç-Ö, 233). 

a. Yeden biter 

He gün ister 

Allah’ın hikmeti 

Kulun nimeti 

(Ünsal, 40). 

b. Yerde biter 

Değirmene gider 

Herkes yer 

Yine ister 

(Ç-Ö, 233). 

hamur 

360.1. Düzüm düzüm nar 

Dizimeten gar 

Esdi gara yel 

Gondu o dilber 

(A. S-A-Ş, 173). 

kaymak (kaymag) 

361.1. Men aşigem düz bağlar 

Eyri çeker düz bağlar 

Aşıg bir hikmet görüb 

Od içinde buz bağlar 

(A. S-A-Ş, 115). 
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nişasta 

362.1. Uzaktan baktım 

Ak taş gibi 

Yanına vardım 

Sütlaç gibi 

(Ç-Ö, 232). 

pekmez 

363.1. Kara bakkal boz bakkal 

Oturmuş bakla satar 

Baklan kaça diyince 

Kara kara yüzüme bakar 

(Ç-Ö, 236). 

susam (güncüt) 

364.1. Çin çinarın başında 

Çin gara guş oturur 

Ganadların gerende 

Bir ovuc kum tökülür 

(A. S-A-Ş, 74). 

yağ 

365.1. Elemuz melemuz 

Ocak başına gelemez 

Gelse de beri 

Geri dönemez 

(Çelik, 281). 

yoğurt 

366.1. Dolu dolu üskürede 

Yağı var suyu yok 

Tadı var uykusu var 

Biterse şurubu var 

(Ç-Ö, 227). 

yufka 

367.1. İnce yemeni 

İncitme beni 

Çık çıkalım 

İndirme beni 

(Ç-Ö, 232). 
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9. İçeceklerle İlgili Bilmeceler 

 

ana sütü (ana südü) 

368.1. Dağlar mene gar gönder 

Esirgeme var gönder 

El deymemiş ağacdan 

Derilmemiş nar gönder 

(A. A-T, 182).  

368.2. Evvelden vardı yiyorduk 

Yemesek ölüyorduk 

Şimdi var yemiyoruz 

Yemesek ölmüyoruz 

(Taştan, 5). 

a. Evvelden vardı yiyorduk 

Yemesek ölüyorduk 

Şimdi var yemiyoruz 

Yemesek de ölmüyoruz 

(Sılacı, 8). 

b. Evvel vardı yiyorduk 

Yemesek ölüyorduk 

Şimdi de var fakat 

Yemesek de ölmüyoruz 

(Ç-Ö, 207). 

c. Evvela vardı yeyürdük 

Yemesek ölürdük 

Şimdi var yemeyüyük 

Yemesek ölmüyük 

(Göktaş, 2). 

ç. Evelden var idi yeydık 

Yemesak ülidık 

Şindi var yemeysık 

Yemesak da ülmeysık 

(Ksv. Hafız, 26). 

d. Bir yemiş var yemişdim 

Yemeseydim ölmüşdüm 

İndi de var yemerem 

Adını da demerem 

(A. A-T, 182). 

 

çay 

369.1. Al rengine bakılır 

Kadehlere dökülür 

Buram buram tüterken 

Önünde diz çökülür 

(Ç-Ö, 238). 

a. Kadehlere dökülür 

Al rengine bakılır 

Buram buram tüterken 

Önünde diz çökülür 

(B-T, 208). 

 

kahve 

370.1. Anasından ikiz doğmuş 

Evi yanmış barkı yanmış 

Kendini deryaya salmış 

Meğer aslı da suymuş 

(Ç-Ö, 238). 
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a. Anasından ikiz doğmuş 

Evi yanmış barhı yanmış 

Gendini deryaya salmış 

Meğer aslı da suyumuş 

(Akalın, 33). 

370.2. Atı ayağından nallarlar 

Tıka tık tıka tık 

Güzeli yanağından öperler 

Şıpa şıp şıpa şıp 

(Ç-Ö, 238). 

370.3. Bak şu fellaha âlemde gezer 

Âşığımın bağrını ezer 

Bahtı Yemen mülkü beden 

Nereden âşık oldum bu fellaha ben 

(Tezel B, 52). 

370.4. Ben ne idim ne idim 

Yemenli bir bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Fağfuriye düşürttü 

(Ç-Ö, 239). 

a. Ben ne idim ne idim 

Yemenli bir bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Fağfuriye düşürdü 

(Blk. Đ-R, 172). 

b. Ben ne idim ne idim 

Yemenli bir bey idim 

Felek beni şaşırdı 

Fakir fukaraya düşürdü 

(Taştan, 43). 

c. Ben ne idim ne idim 

Yeşil gözlü bey idim 

Mevlâm beni yarattı 

Fincan içine attı 

(Ç-Ö, 238). 

370.5. Öğütülür buğday değil 

Rengi esmer Arap değil 

Sulu pişer ekmek değil 

Köpüğü var sabun değil 

(Ç-Ö, 239). 

kuşburnu (gücü, gözü) 

371.1. Varvara’dan var getir 

Karlı dağdan kar getir 

Sağılmamış inekten 

Çalkanmamış yağ getir 

(B-T, 448). 

salep 

372.1. Zencefili tarçını 

Ne Japon’u ne Çin’i 

Kış günleri çok gördüm 

Onu bol bol içeni 

(Blk. Đ-R, 218). 

su 

373.1. Ay geder ha il geder 

Gece gündüz yol geder 

Ne dili var ne ağzı 

Nerilder aslan gider 

(A. S-A-Ş, 28). 

373.2. Bulunmazsam çöl derler 

Bazen bana göl derler 

Yeşil kırdan akarsam 

“Bir gümüşten yol” derler 

(Blk. Đ-R, 40). 
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373.3. Çarşıdan aldım 

Mendile koydum 

Eve geldim 

Hiç yok 

(Tezel B, 76). 

373.4. Dağdan dal yaman gördüm 

Suda Süleyman gördüm 

Yatar uyur daş gördüm 

Tuzsuz bişen aş gördüm 

(Göktaş, 58). 

373.5. Dağdan gelir hız ile 

Yedi bin yıldız ile 

Ne top tutar ne tüfek 

Pek de değil ufak tefek 

(Ç-Ö, 70). 

373.6. Diş ezemez 

Dil çiğnemez 

Onsuz kimse 

Yemek yiyemez 

(B. Yançev, 77). 

373.7. Gökten geçer yerden çıkar 

Çamaşırları hep o yıkar 

Sofralar hiç onsuz olmaz 

Bez içinde hiç durmaz 

(Ç-Ö, 70). 

a. Yerden çıkar 

Gökten geçer 

Bez içinde hiç durmaz 

Sofra da onsuz olmaz 

(Ç-Ö, 71). 

373.8. Lelem ilin aşına 

İl toplanı başına 

Ne eli ne ayağı 

Gider egin başına 

(Kr. Kerkük, 60). 

a. Lalam elin aşına 

El toplanı başına 

Ne eli ne ayağı 

Gider ekin başına 

(Kr. Saatçi, 83). 

373.9. Pek tatlı pek tatlı 

Ne kollu ne ayaklı 

Her yerde içilir 

Bilmem buna ne denir 

(B. Yançev, 134). 

373.10. Sıcak bastığı zaman 

İnsanın dermanıdır 

İç bir parça şu çaydan 

Ateşin düşmanıdır 

(Ç-Ö, 70). 
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10. Keyif Verici Maddelerle İlgili Bilmeceler 

 

nargile (gelyan, guru gelyan [kuru nargile], sulu gelyan [sulu nargile] ) 

374.1. Altı tıkı tıkı 

Üstü fıkı fıkı 

Etrafı mâni teknesi 

İçi tükrük hokkası 

(G-O, 57; Tezel A, 30; Sılacı, 109; 

Ç-Ö, 233). 

374.2. Bin bir minare 

Üstü konare 

Üstünde ocak 

Bilmiyen ahmak 

(Hamamizade, 53; Tezel B, 30). 

a. Bin bir minare 

Dibi kanare 

Üstünde ocak 

Bilmeyen ahmak 

(Ç-Ö, 240). 

b. Min min minare 

Minare üstünde kinare 

Kinare üstünde bir ocak 

Bunu bilmeyen ölecek 

(Ç-Ö, 240). 

374.3. Bugün Çaharşenbedi 

Gelbime düşen nedi 

Deryadan tüstü galhır 

İçinde bişen nedi 

(A. S-A-Ş, 195; A. A-T, 174). 

374.4. Eziziyem nedendir 

Çepkeni gülbedendir 

Kötüyüne od düşüb 

Gelin görek nedendir 

(A. S-A-Ş, 197). 

374.5. Gur gur eder 

Kurbağaya benzemez 

Başında var kethudası 

Osmanlı’ya benzemez 

(Ç-Ö, 240). 

374.6. Mili mili mercümek 

Şirin dilli mercümek 

Alemi gezdi geldi 

Başı güllü mercümek 

(A. S-A-Ş, 201). 

374.7. Sürahidir suyu içilmez 

Çekersin çekersin eksilmez 

Fıkır fıkır kaynar 

Dibi ateşi bitmez 

(Ç-Ö, 240). 

 

sigara (papiros) 

375.1. Ağzı ottur 

Beli kemik 

Toprağı yer 

Külü döker 

(Ç-Ö, 240). 
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375.2. Bir atım var ad eylerem 

Ölse giyamet eylerem 

Eti yohdu ki kesmeye 

Sümüyün heyrat eylerem 

(A. S-A-Ş, 193). 

375.3. Boyu uzun beli yok 

Busesini eline almış dili yok 

İçi dolu ateş-i sûzan ile 

Kâni kâni söyleşir insan ile 

(Tezel B, 54). 

a. Boyu uzun beli yok 

Pusesini eline almış dili yok 

İçi dolu ateş-i sûzan ile 

Kâni kâni söyleşir insan ile 

(Tezel A, 17). 

b. Boyu uzun beli yok 

Busesini ele almış dili yok 

İçi dolu ateş-i sûzan ile 

Gâhi gâhi söyleşir insan ile 

(Ç-Ö, 240). 

375.4. Faydan yoktur zararın çok 

Nedir bize kederin 

Ekti seni biçti seni 

Pezevenktir pederin 

(Ç-Ö, 241). 

375.5. İnce kısa boyu var 

Delilere sözü var 

Yanar dumanı tüter 

Sağlara marazı var 

(Ç-Ö, 241). 

375.6. Tarlada biter 

Makine büker 

Sabahdan sabaha 

Elimi öper 

(Göktaş, 57). 

 

sigara dumanı 

376.1. Ablam gırace 

Giyer ferace 

İçer tütünü 

Sallar kıçını 

(Ç-Ö, 241). 

376.2. İriz iriz giderem 

İrizvan’a giderem 

Guşun ganadıyamdır 

Horozvan’a giderem 

(Akalın, 90). 

a. İriz iriz giderim 

İrizan’a giderim 

Kuşun kanadıyım 

Horozun’a giderim 

(Ç-Ö, 241). 

sigara kâğıdı 

377.1. Lale bez getir 

Çok sürünme tez getir 

Eğrilmemiş iplikten 

Dokunmamış bez getir 

(Ögel, 416). 

tütün 

378.1. Çıt çıtan ağacı 

Pıt pıtan ağacı 

Kırmızı leylek 

Kalabadan ağacı 

(Elmas, 6). 
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378.2. Faydan yok zararın çok 

Nedir âleme kederin 

Seni eken niye ekmiş 

O kerata pederin 

(Ç-Ö, 142). 

a. Faydan yok zararın çok 

Nedir âleme kederin 

Seni eken neye ekmiş 

O kerata pederin 

(Ş-A, 22). 

b. Faiden yok zararın çok 

Nedir âleme kederin 

Seni eken niye ekmiş 

O kerata pederin 

(Tezel A, 18-B, 54). 

378.3. İliz iliz izerem 

İlizman’a giderem 

Göyde uça uça 

İlizman’a giderem 

(Göktaş, 64). 
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11. Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

a. Ev ve Evin Bölümleriyle İlgili Bilmeceler 

 

asansör 

379.1. Girersin hücreye 

Fiyaka sata sata 

Basarsın bir düğmeye 

Çıkarsın en üst kata 

(Ç-Ö, 320). 

baca (bacalık)  

380.1. Cimi cimi kuşlar 

Camı taşlar 

Kendi kazanır 

Ele bağışlar 

(Taştan, 11). 

380.2. Hesen beyim hestedi 

Zenciri gefestedi 

Ne yerdedi ne göyde 

Çarh-ı felek üstedi 

(A. S-A-Ş, 139). 

380.3. İğnem karaca 

Giyer ferace 

İçer tütünü 

Sallar g…ünü 

(Km. Önal, 87). 

a. Kaynanam karaca 

Giyer ferace 

İçer tütünü 

Sallar g…ünü 

(Tezel B, 80; Ç-Ö, 256). 

380.4. Kara tavuk 

Karnı yarık 

Fingi firek 

Göğe direk 

(B-T, 145). 

380.5. Minare ha minare 

İçi tamam gapgare 

Tepesi açıg olur 

Dibi de lap gare 

(A. S-A-Ş, 139). 

a. Minare minare 

Ucu dinare 

Tepesi boncuk 

Dibi daracık 

(Sılacı, 20; Ç-Ö, 256). 

380.6. Omaça delik 

Tepesi delik 

Kutnu zubun 

Ters ilik 

(Ceren, 4). 

 

çıkrık (kuyu çıkrığı) 

381.1. Masal masal matırır 

Karıyı  teper yatırır 

Karı çır çır bağırır 

Kocası salavat getirir 

(Tezel B, 15). 
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a. Masal masal maturur 

Karıyı teper yaturır 

Karı fin fin ettikçe 

Kocası salavat getirir 

(Ç-Ö, 301). 

b. Masal masal maturu 

Karıyı teper yaturu 

Karı fin fin ettikçe 

Kocası salavat getiri 

(Sılacı, 35). 

c. Masal masal maturu 

Karıyı teper yatıru 

Karı çır çır bağırır 

Kocası selevat götürü 

(G-O, 106). 

ç. Masal masal matırır 

Karıyı teper batırır 

Karı çır çır bağırır 

Kocası salavat getirir 

(Elçin, 53). 

381.2. Metel metel meliki 

Oğlu uşağı on iki 

Mesel başın bağlamış 

Döne döne ağlamış 

(Ç-Ö, 301). 

a. Metel metel meniki 

Oğlu kızı on iki 

Mesel başını bağlamış 

Döne döne ağlamış 

(Taştan, 21). 

b. Mesel mesel maniki 

Oğlu uşağı on iki 

Mesel başını bağlamış 

Döne döne ağlamış 

(Göktaş, 12). 

 

çit 

382.1. Alaca yılan 

Bahçeyi dolan 

Vallahi yalan 

Billâhi yalan 

(Blk. Đ-R, 78). 

ev (dam) 

383.1. Lâl lâlı götürür 

Lâl oğlunu götürür 

Oğlu yaprak götürür 

O da toprak götürür 

(Ç-Ö, 254). 

a. Tat tatını götürer 

Tat oğlun götürer 

Oğlu yarpag götürer 

Yarpag torpag götürer 

(A. S-A-Ş, 139). 

helâ (ayak yolu, yüz numara) 

384.1. Bir ufacık saray 

Giderler alay alay 

Kalırlar saat saat 

Dönerler rahat rahat 

(Ceren, 19). 

a. Küçücük bir saray 

Giderler alay alay 

Kalırlar saat saat 

Dönerler rahat rahat 

(Sılacı, 143). 



 

 562

b. Küçük bir saray 

Giderler alay alay 

Kalırlar saat saat 

Dönerler rahat rahat 

(Ç-Ö, 261). 

 

kafes (cumba, pencere kafesi, muşaba) 

385.1. İri gözler 

Ufak gözler 

Beni gizler 

Yâri gözler 

(Sılacı, 75; B-T, 200). 

a. İri gözler 

Ufak gözler 

Yâri gizler 

Beni gözler 

(Blk. Đ-R, 192). 

b. İri gözler 

Ufak gözler 

Yâri gizler 

Bizi gözler 

(Göktaş, 33). 

c. İri gözler 

Ufak gözler 

Bizi gözler 

Eli gizler 

(G-O, 101). 

ç. İri gözler 

Ufak gözler 

Beni dizler 

Âlemi gözler 

(B. Hafız, 97). 

kapı (gapı) 

386.1. Bir çalışkan oğlum var 

Yol gider ay gider 

Günlerce yol gider 

Hep bir adım gider 

(Ç-Ö, 257). 

386.2. Geden leylek gelen leylek 

Dabanı üste duran leylek 

Hem tahtadı hem direk 

Gece gedib yatan leylek 

(A. S-A-Ş, 138). 

386.3. Girdim hay eder 

Çıktım vay eder 

Bir ayak üstünde 

Hep tay döner 

(B. Yançev, 118). 

386.4. Heriye heriye  

Duvar vurdu geriye 

Bu nasıl iş ola ki 

Arka üstü yürüye 

(Ç-Ö, 258). 

a. Hariye hariye 

Duvar vurdu geriye 

Bu nasıl iştir ki 

Arka üstü yürüye 

(Göktaş, 34). 

386.5. Hesen Eli hestedi 

Zenciri gefestedi 

Ne yerdedi ne göyde 

Çarh-ı felek üstedi 

(A. A-T, 185). 
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386.6. Neydim neydim 

Sahralarda beydim 

Felek bana ne etti 

Beli bağlı kul etti 

(Ç-Ö, 258). 

kapı sürgüsü (gapı zongası, kapı kilidi, 

kapı mandalı, kapı sürmesi, kapı 

zerzesi, kol demiri, kös,peki, reze, 

sürgü) 

387.1. Bir mesel satacam bil 

Ağzının içinde dil 

Ya on köyün camisini ver 

Ya da asıl sen öl 

(Ç-Ö, 259). 

a. Bir metel satacam bil 

Âzın içinde dil 

Ya on köyün camisini ver 

Ya da asıl öl 

(Göksel). 

387.2. Kapıda kara bir köpek yatar 

Ne bağırır ne ısırır 

İçeriye kimseyi sokmaz 

Kara Osman kapıda bekler 

(Ç-Ö, 259). 

a. Kapıda bağırır kara köpek yatar 

Ne bağırır ne ısırır 

Ne içeri birini sokar 

Kara Osman kapıda bekler 

(Sılacı, 92). 

387.3. Selâm söyleyin Güllü’ye 

Ortası badem dilliye 

Hazırlayın yarığı 

Getireceğim sırığı 

(Sakaoğlu [Kunos], 104). 

387.4. Yattım yatamadım 

Kalktım kalkamadım 

Kol kadar koymayınca 

Rahat yatamadım 

(B-T, 372). 

a. Yattım yatamadım 

Kalktım kalkamadım 

İçine koymayınca 

Rahat yatamadım 

(Ç-Ö, 258). 

b. Yattım yatamadım 

Gakdım gakamadım 

İçine goymayınca 

Rahad edemedim 

(Ks. Sakaoğlu, 145). 

c. Yattım yatamadım 

Gakdım gakamadım 

İçine gomayınca 

Rahad edemedim 

(Ks. Sakaoğlu, 141-142). 

ç. Yattım yattım yatamadım 

Gahdım gahdım gahamadım 

İki gariş bir sünbük 

Sohmayınca yatamadım 

(Caferoğlu C, 78). 
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d. Ele döndüm yatamadım 

Bele döndüm yatamadım 

Bir karış süngü sokmadın 

Yatamadım 

(B-T, 372). 

e. Akşam olup yatınca 

Kılı kıla katınca 

İki parmak sokmayınca 

Rahat olamam 

(Sakaoğlu [Kunos], 103). 

kuyu (çıngırık kuyu, su kuyusu) 

388.1. Dağdan gelir dak gibi 

Kolu var budak gibi 

Eğilir su içer 

Böğürür oğlak gibi 

(E-U, 276). 

388.2. Kapı pırıldar 

Tilki mırıldar 

Ağa berkhurdar 

Gel meni kurtar 

(Kr. Kerkük, 60). 

a. Kapı pırıldar 

Tülkü mırıldar 

Ağa berkhurdar 

Gel meni kurtar 

(Kr. Saatçi, 79). 

388.3. Şakı şakı şakılar 

Şakı benim elimde 

Ulu kavak titirer 

Kökü benim elimde 

(Ç-Ö, 263). 

merdiven (merdivenler) 

389.1. Yokuştur ayak ayak 

Çık yukarı kata bak 

Gençlere kolay gelir 

Nenen istemez çıkmak 

(Ç-Ö, 260). 

a. Yohuşdur ayah ayah 

Çıh yukarı gata bah 

Gençlere golay gelir 

Nenen istemez çıhmah 

(Akalın, 111). 

b. Yokuşdur ayag ayag 

Çıg yukarı gata bag 

Gençlere golay gelir 

Nenem isdemez çıgmag 

(Ks. Gökçeoğlu, 182). 

 

oda 

390.1. Soğuk girmez 

Sıcak çıkmaz 

İnsan kış yaz 

Ondan bıkmaz 

(Ç-Ö, 255). 

pencere 

391.1. El ayağı destedi 

Golları gefestedi 

Ne yerdedi ne göyde 

Çerh-i felek üstedi 

(A. S-A-Ş, 137). 
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b. Mutfak Eşyalarıyla İlgili Bilmeceler 

bardak (su bardağı) 

392.1. Attım atmaz 

Yere batmaz 

Yeminlidir 

Yaya gitmez 

(Ç-Ö, 286). 

392.2. Dudağa değer ucu 

Ne getirdin a bacı 

Kuruyan ağızların 

Hepsi sana duacı 

(Blk. Đ-R, 246). 

düdüklü tencere 

393.1. Göbeği var 

Hanım değil 

Düdüğü var 

Polis değil 

(Ç-Ö, 281). 

elek 

394.1. Atın gerisi 

Çamın yarısı 

Her gün akşam sabah 

Anan önünde sallanır 

(Ç-Ö, 283). 

394.2. Düzüm düzüm nar 

Dizimeten gar 

Esdi o dilber 

Doldu bu havlar 

(A. S-A-Ş, 151). 

394.3. Hey tıntıhış tıntıhış 

Ne ipektir ne nakış 

İki yanı çam ağacı 

Ortası hey hey 

(Ç-Ö, 283). 

havan (dibek, heveng) 

395.1. Anam meni öldürer 

Derime saman doldurar 

Çal eşeye mindirer 

Gapı gapı dolandırar 

(A. S-A-Ş, 142). 

395.2. Anayın hallapası 

Babayın sallapası 

Lank girer 

Lank çıkar 

(Taştan, 37). 

395.3. Batmura mudarsa 

Battuma hakeza 

Fatlan fiş 

Fatlan fiş 

(Ç-Ö, 297). 

395.4. Ekgedir ekge 

Bükgedir bükge 

Engilli mengilli 

Endekge dükge 

(Akalın, 67). 
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395.5. Fin fini finiler 

Yatmış iniler 

Derdi büyük 

Tepesi delik 

(Ç-Ö, 297). 

a. Fin fini finiler 

Yatmış iniler 

Derdi böyük 

Tepesi delik 

(Akalın, 71). 

395.6. Lengir lengir lengirey 

Lengir senin nengirey 

İçindeki fingirfik 

Kertik senin nengirey 

(Ceren, 19). 

395.7. Şıkka da şık şık 

Şıkka da şık şık  

Engele fiş fiş 

Engele fiş fiş 

(Ç-Ö, 297). 

a. Şıkka da şık şık 

Şıkkadacık 

Engele fış fış 

Engele fış 

(Tezel B, 21). 

395.8. Şu kadar şukka 

Bu kadar bukka 

Men daka duka 

Men daka duka 

(Ç-Ö, 298). 

a. Şukka da şukka 

Bukka da bukka 

Mantıka tıkka 

Mantıka tıkka 

(Elçin, 57; Ş-A, 14). 

b. Şukka da şukka 

Mukka da mukka 

Enzili menzili 

Men daka dakka 

(Ç-Ö, 298). 

c. Şukga da şukga 

Bukga da bukga 

Ezmeyle büzmeyle 

Endekge dukga 

(Akalın, 103). 

395.9. Tıran takış 

Tıran takış 

Vela hine 

Vela hine 

(B-T, 327). 

havan kolu (heveng deste) 

396.1. Arvada bah arvada 

Oturubdu torbada 

Torbası demirdendi 

Özü ala bedendi 

(A. S-A-Ş, 143). 

kahve değirmeni 

397.1. Hor horosto 

Oturur kafeste 

Yem yer su içmez 

O da bir usta 

(Taştan, 43). 
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kahve fincanı (kahve filcanı) 

398.1. Ben ne idim ne idim 

Yemenli bir bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Fağfuriye düşürdü 

(Hamamizade, 34). 

398.2. Çum çum çukurda mısın 

Abbacık yımırta mısın 

Gadınla saraya çıhdı 

Daha sen buda mısın 

(Kulga). 

kalbur 

399.1. Ağzı var hiho 

Gözleri var zizo 

Zarta da zizo 

Zarta da zizo 

(Ç-Ö, 283). 

399.2. Deve tabanlı 

İçi samanlı 

Gezer köyleri 

Bilmez evleri 

(Ç-Ö, 283). 

399.3. Hisar gibi yapısı var 

Nice bin bir kapısı var 

Giren çıkan belirsiz 

Benden başka hepsi var 

 (Ç-Ö, 283). 

 

kaşık 

400.1. Başı top beli ince 

Salavat deliğine girince 

Otuz iki damarına 

Şifa verir gizlice 

(Ç-Ö, 285). 

400.2. Bir karıştan artıcak 

Başcağızı kerticek 

Al yerine dayandım 

İçerine boyandım 

(B-T, 392). 

400.3. Bir karıştır boyu 

Girip çıkmak huyu 

Girip çıktıktan sonra 

Yıkanmaktır huyu 

(B-T, 393). 

a. Bir karıştır boyu 

Deliğe girmektir huyu 

Delikten çıkınca 

Koy ateşe suyu 

(Tezel A, 14; Ş-A, 22). 

b. Bir karıştır boyu 

Deliğe girmektir huyu 

Delikten çıkınca 

Ocağa doldurur suyu 

(Ç-Ö, 286). 

c. Bir karıştır soyu 

Deliğe girmektir huyu 

Delikten çıkınca 

Koy ateşe suyu 

(Blk. Đ-R, 172). 

400.4. Sofra üstünde gerek 

Armağanı dildedir 

İçi oyulmuş kürek 

İki öğün eldedir 

 (Ç-Ö, 286). 
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kazan 

401.1. Arap atlanır 

Kayış katlanır 

Gum bulanır 

Guyruh dolanır 

(B-T, 704). 

401.2. Dal dalda 

Dal belde 

Ak çaylak 

Kuru gölde 

(Sılacı, 85; Ç-Ö, 281). 

a. Dal dalda 

Dal belde 

Ak çaylak 

Kara gölge 

(Elçin, 59). 

 

kürsü (sofra ayağı) 

402.1. Altı kahvehane 

Üstü tavlahane 

Âşık buluşturan 

Bacak dolaştıran 

(Taştan, 52). 

402.2. Gök kale kalesi 

Heybet tahtası 

Baldır buruşturan 

Yere yapıştıran 

(Ç-Ö, 285). 

 

mangal 

403.1. Bir tabak nar 

 Etrafı kar 

Buyurdu hünkâr 

Getirdi sedefkâr 

(B-T, 700). 

a. Bir tabak kar 

Ortası nar 

Hizmetçi getirir 

Hanım beğenir 

(B-T, 700). 

 

ocak 

404.1. Yedirdik doyuramadık 

Keyfi geldi buyurmadık 

Sever kıtır kıtır 

İnsanı ışıtır 

(Ç-Ö, 261). 

oklava (yuha yapılan ohlov) 

405.1. Dümdüz idi meşede 

Evde başga peşede 

Üste ilan uzanar 

Bir ağ köynek gazanar 

(A. S-A-Ş, 150). 

rende 

406.1. A laleler laleler 

Gümüşden piyaleler 

Göbeyinden den yeyer 

Bel üstünden balalar 

(A. S-A-Ş, 191). 
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a. Alalar lalalar 

Gızıldan piyalalar 

Garnı altından yem yeyer 

Beli üstünden balalar 

(A. A-T, 187). 

 

 

sacayak (sacayağı) 

407.1. Çam çatladı 

Gürgen patladı 

Üç ayaklı bir Arap 

Bacadan atladı 

(Tezel B, 32; Ç-Ö, 284; Blk. Đ-R, 

222). 

a. Çam çatlâ 

Misir patlâ 

Üç goyun 

Bi yerde otlâ 

(Gülez, 51). 

407.2. Dört kardaş 

Bir boydaş 

Dördünün de başı 

Bir takkede hoş 

(B. Yançev, 127). 

semaver (samovar) 

408.1. Başına kalem bağlayar 

Üreyi verem bağlayar 

Oğul uşağını yığıb 

Desmal alıb ağlayar 

(A. S-A-Ş, 144). 

a. Başına goyup kelemi 

Üregine goyup veremi 

Cehizini döküp gabağına 

Zırıl zırıl ağlıyor 

(Göktaş, 56). 

408.2. Nedendi ha nedendi 

Ağ gümüşten bedendi 

Ortasına od düşüb 

Gedin görün nedendi 

(A. A-T, 175). 

a. Nedendi ha nedendi 

Gara bağrım zedendi 

Bu kola od düşüb 

Gedin derdi nedendi 

(A. S-A-Ş, 155). 

b. Nedendi ha nedendi 

Bağrın başı zedendi 

Gırağı su içi od 

Gedin görün nedendi 

(A. S-A-Ş, 157). 

c. Haydı haydı haraydı 

Gedin görün ne haydı 

Kötüye bir od düşüb 

Gedin görün ne haydı 

(A. S-A-Ş, 155). 

408.3. Ortası yanar 

Kenarı kaynar 

Tepesine kuş konmuş 

Boynundan kan damlar 

(Ç-Ö, 285). 

408.4. Ortası yanar 

Yanları kaynar 

Canlılar oturur 

Cansızlar oynar 

(Taştan, 69). 
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sernic (iki kollu bakır kap)      sünger 

409.1. Araz’ın lepesinden 

Süd sağdım tepesinden 

İki eli var belinde 

Ağzı var tepesinde 

(A. S-A-Ş, 142). 

410.1. Benim bir fıçım var 

Bin deliği var 

Yine de su tutar 

Yine de su yutar 

(Ç-Ö, 288). 

a. Benim bir fıçım var 

Bin deliği var 

Gine de su tutar 

Gine de su yutar 

(Sılacı, 126). 

 

süzgeç (aşsüzen [süzek], süzgü) 

411.1. Elek boyda üzü var 

Yüz ellice gözü var 

Ağzı yuharı bahar 

Altından yağış yağar 

(A. S-A-Ş, 151). 

a. El kadar yüzü var 

Kırk elli gözü var 

Bir taklak kılana 

Bir çift sözüm var 

(Sakaoğlu [Kunos], 111; Ç-Ö, 282). 

411.2. Elikli ülüklü 

Otuz iki delikli 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Ç-Ö, 282). 

şişe 

412.1. Alt yanı kalın 

Üst yanı ince 

İçinde olanı 

İçersin bitince 

(B. Yançev, 130). 

tabak 

413.1. Gözler gezer içinde 

Sular yüzer içinde 

Dolu gelir boş kalkar 

Bakan sezer içinde 

(Blk. Đ-R, 232). 

tandır 

414.1. Ağzı açık alamet 

Dibi kızıl kıyamet 

Yaş vurdum kuru çıktı 

Selli ala Muhammet 

(Taştan, 74). 

a. Bir kutum var elamat 

İçi yanar kıyamat 

Yaş vurdum kurru çıkhtı 

Mehemmed’e salavat 

(Kr. Saatçi, 64). 

414.2. Altı tahtahane 

Üstü kahvehane 

Küsülüyü barıştırır 

Böyle bir hane 

(Sakaoğlu [Kunos], 111). 

414.3. Erzurum şarı 

İçinde narı 

Yağar yağmuru 

Topukta karı 

(Ç-Ö, 261). 
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tava 

415.1. Cik cik cikiler 

Ciki benim elimde 

Ulu kavak devrildi 

Kökü benim elimde 

(Ceren, 44). 

testi 

416.1. Adım atmaz 

Yere batmaz 

Yemin etti 

Yem yemez 

(Ç-Ö, 287). 

416.2. Karnı küp gibi 

Boynu çöp gibi 

Ayağı yok 

Dayağı yok 

(Ceren, 44). 

416.3. Karnı var barsağı yok 

Ağzı var burnu yok 

Ya bunu bilmeli 

Ya on para vermeli 

(Ç-Ö, 287). 

yağ çanağı 

417.1. Fırt fırt çanak 

Fırıldak çanak 

Dünyalar kırılsa 

Kırılmaz çanak 

(Taştan, 81). 

yayık (nehre) 

418.1. Ağzı nah böyle 

Gözü var findilli 

Fırka da fiske 

Fırka da fiske 

(Sılacı, 138; Ç-Ö, 294). 

418.2. Ağzı var biho 

Deliği var çizo 

Zartala zirto 

Zartala zirto 

(Ç-Ö, 294). 

418.3. Balaca besti 

Yanları yastı 

Senem paçası 

Zerdi haçası 

(A. S-A-Ş, 144). 

418.4. Belim belim bükürgen 

Tuttu beni sapımdan 

İndir beni ipimden 

Sana da vereyim yükümden 

(Taştan, 82). 

418.5. Bir küpün var enezden 

Ağzı büyük horozdan 

Şimdi küpüm yoruldu 

Dandini çalar birazdan 

(Ç-Ö, 294). 

418.6. Dağda olur 

Dağda biter 

Buraya gelir 

Düm düm öter 

(Tezel A, 19). 

418.7. Daracık maracık 

Kısacık şişmancık 

Devamlı sallayınca 

Toplanır yağcık 

(Ç-Ö, 294). 
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418.8. O yan kaya 

Bu yan kaya 

Alladım bindim 

Bir sarı taya 

(Ç-Ö, 294). 

a. O yan gaya 

Bu yan gaya 

Atıldım bindim 

Boz taya 

(Göktaş, 67). 

418.9. Öğürtme böğürtme 

Aldı beni söğürtme 

Al ipimi 

Sereyim yükümü 

(Ç-Ö, 294). 

 

c. Kazıcı ve Kesici Aletlerle İlgili Bilmeceler 

balta 

419.1. Dağda takıldar 

Suda şapuldar 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Göktaş, 7). 

a. Dağda tak tak 

Suda şıp şıp 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Tezel A, 10). 

419.2. Dağda yettim 

Dağda büyüdüm 

İndim dereye 

Demir don giydim 

(Tezel B, 14). 

419.3. İnat Ömer 

Güm güm eder 

Bir aşağı bir yukarı 

Etrafı tuzla buz eder 

(B. Yançev, 108). 

419.4. Tak tuk eder leylek değil 

Demircidir ustası 

Ağaç: “Bana bir Azrail” 

Gelir matem haftası 

(Ceren, 5). 

 

 

bel 

420.1. Dağda yettim 

Dağda büyüdüm 

İndim dereye 

Demir don giydim 

(Hamamizade, 10; Sılacı, 23; Blk. Đ-

R, 132). 
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bıçkı 

421.1. Fatma 

Gaşları çatma 

Döner dingil otu 

Töker burun otu 

(Akalın, 71). 

kürek 

422.1. Bir zamanlar ne idim 

Allı pullu bey idim 

Şeytan beni şaşırttı 

Sığır b…na düşürdü 

(B. Hafız, 99). 

makas (gayçı, sındı) 

423.1. Altı haça 

Üstü haça 

İki üzük 

İki gılça 

(A. S-A-Ş, 142). 

423.2. Beyler bazardan getirir 

Hanımlar evde yatırır 

Elimi kulpuna soktukça 

Hırt hırt geviş getirir 

(Bahadır, 31). 

423.3. Dağdan gelir dağ alı 

Golları budag alı 

Elin gözüne sohsan 

Ağzı ayrıla galı 

(A. S-A-Ş, 149). 

423.4. Ev üstüne deri serdim 

Bacakların geri serdim 

Kıçına dokunuverdim 

Kım kım kım etti 

(Tezel A, 16). 

a. Ev üstüne deri serdim 

Bacakları geri serdim 

Kıçına dokunuverdim 

Kım kım kım etti 

(Sılacı, 101). 

b. Avluya deri serdim 

Bacağın geriverdim 

Kıçına dokunuverdim 

Kım kım kım etti 

(Ç-Ö, 304). 

423.5. İki çakmak 

İki parmak 

Bir inser 

Don keser 

(B. Yançev, 123). 

423.6. Kara katır 

Hep yan yatır 

Kalkar gezer 

Gene yatır 

(Tezel B, 28; Blk. Đ-R, 184). 

a. Kara katır 

Yan yatır 

Kalkar öper 

Gene yatır 

(B-T, 471). 

423.7. Şurda bir ölü yatar 

Ölünün körü yatar 

Gözüne parmak sokunca 

Rap rap ağzını açar 

(Ç-Ö, 304). 
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a. Şurda bir ölü yatar 

Öllüğün körü yatar 

Gözüne parmak sokunca 

Rap rap ağzını açar 

(Tezel B, 28; Taştan, 54). 

b. Şurda bir ölü yatıyor 

Ölünün körü yatıyor 

Gözüne parmağımı dürttüğüm zaman 

Ağzı kiğir kipir ediyor 

(B-T, 470). 

c. Penekte ölü yatar 

Ölünün körü yatar 

Parmağın değiştirirsen 

Cıvır cıvır yatar kalkar 

(Ç-Ö, 304). 

ç. Yerde yatar ölü 

Ölünün körü 

Parmağımı soktukça 

Kıvrılır beli 

(Ç-Ö, 304). 

d. Yerde ölü 

Ölün körü 

Bananı sokdukca 

Oynar beli 

(Göksel). 

 

satır (dehre, tahra) 

424.1. Hini hinice 

Burnu eyrice 

Her neye vursan 

Beler ikice 

(A. S-A-Ş, 156). 

 

ç. Çiftçilikte Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

biçerdöver (kombayn) 

425.1. Elinde orag 

Golları darag 

Üstünde hırman 

Altı deyirman 

(A. S-A-Ş, 181). 

bostan korkuluğu 

426.1. Başındadır sarığı 

Belindedir sırığı 

Bunu bilmeyen  

Eşek körüğü 

(Ç-Ö, 293). 

a. Başındadır sarığı 

Belindedir sırığı 

Bunu bilmeyen  

Eşek kürüğü 

(Sılacı, 25). 

 

çiftçi aletleri 

427.1. Üçü üçek çapı 

Üçü cennet bağı 

Üçü dürer döşürür 

Üçü vurur dağıdır 

(Ögel, 417). 
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değirmen (bulgur değirmeni, deyirman, el değirmeni, su değirmeni, un değirmeni, yel 

deyirman) 

428.1. A gara gede nedendi 

Bağrı zeden zedendi 

Özü eller doyurar 

Gözü doymaz nedendi 

(A. S-A-Ş, 177; Ahundov, 162). 

428.2. Ağacdan atı 

Demirden gatı 

Adem illeti 

Tanrı güdreti 

(A. S-A-Ş, 178). 

428.3. Ahar çayın ahanı 

Dolandırar cahanı 

Bir yanında hış işler 

Bir yanında kotanı 

(A. S-A-Ş, 178). 

428.4. Alt loppiğim 

Üst loppiğim 

Senin hilliğin 

Benim pıllığım 

 (Ç-Ö, 299). 

428.5. Atam atlı men yayag 

Elimde demir darag 

Palçıg dizden su belden 

Yüyürürük toz gopur 

(A. S-A-Ş, 179). 

428.6. Bir atım var haşarı 

Kuyruğu damdan dışarı 

Suyu Allah’tan 

Yemi elden 

(Sılacı, 41; Ç-Ö, 265). 

428.7. Bir derede gurd durmuş 

Dişin dişine vurmuş 

Dünyanın malın yemiş 

Heç özüne galmamış 

(A. S-A-Ş, 179). 

a. Bir derede durmuş 

Diş dişe vurmuş 

Alemi yemiş 

Acgöz oturmuş 

(A. A-T, 162). 

428.8. Bir kuş geldi ekinden 

Sorun bakın beyinden 

O nasıl bir kuştur ki 

Yem alır göbeğinden 

(Ç-Ö, 265). 

a. Bir kuş geldi ekinden 

Sorun bakın beyinden 

O nasıl bir kuştur ki 

Yemi alır göbeğinden 

(Hamamizade, 17). 

b. Bir kuş geldi Eğin’den 

Sorun bakın beyinden 

O nasıl bir kuştur ki 

Yem alır göbeğinden 

(Tezel B, 83). 

c. Bir kuş gelir Eğin’den 

Kelkit Kemah beğinden 

O nasıl bir kuş ola ki 

Yem yiye göbeğinden 

(Elçin, 54, Ç-Ö, 298). 
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ç. Bir guş gelir Eğin’den 

Kelkit Kemah beyinden 

O nasıl guş ola ki 

Yem yiye göbeğinden 

(Akalın, 50). 

 d. Bir kuş gelir Eğin’den 

Selâm verir beğinden 

Nasıl bir kuş ola ki 

Yem yiye göbeğinden 

(Ç-Ö, 298). 

e. Bir guş gelir Eğin’den 

Selâm verir beğinden 

Nasıl guş ola ki 

Yem yiye göbeğinden 

(Göktaş, 15). 

f. Bir kuş geldi Mardin’den 

Bilemedin derdinden 

O nasıl bir kuştur ki 

Tane yer göbeğinden 

(Ç-Ö, 265). 

g. Bir guş gelir Eğin’den 

Habar getirir beyinden 

O nasıl guş ola ki 

Yem yiye göbeğinden 

(Akalın, 50). 

ğ. Arapkir’den Eğin’den 

Haber aldım beyinden 

Bir acaip kuş gördüm 

Yemi yer göbeğinden 

(B-T, 233). 

h. Arapkir’den Eğin’den 

Haber aldım beğinden 

Benim bir kuşum var  

Yem yer göbeğinden 

(Sılacı, 41). 

ı. Arapkir’den Eğin’den 

Haber aldım beğinden 

Benim bir kuşum var  

Tane yer göbeğinden 

(Ç-Ö, 264). 

i. Arepgir’den Eğin’den 

Haber aldım beğinden 

Benim bir guşum var 

Tene yer göbeğinden 

(Caferoğlu C, 78). 

j. Edirne’den Eğin’den 

Haber aldım beğimden 

Benim bir kuşum var 

Yemin yer göbeğinden 

(Ç-Ö, 265). 

k. Eğin’den Eğin’den 

Haber gelir beyinden 

Bu dünyada bir kuş var 

Tane yer göbeğinden 

(Taştan, 25). 

l. Hemen geldim Eğin’den 

İzin aldım beyinden 

Ben bir hikmet kuş gördüm 

Yemi yer göbeğinden 

(B-T, 233). 
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m. Hoy ekinden ekinden 

Destur aldım beyinden 

O nasıl kuştur ki 

Göbeğinden yem yiye 

(B-T, 233). 

n. Hey serinden serinden 

Bir ses gelir derinden 

İçinde bir kuşum var 

Dene yer göbeğinden  

(B-T, 233). 

o. Geldim geçtim önünden 

Hayır aldım yeminden 

Ne acaip kuş imiş 

Yem yiyor göbeğinden 

(Tezel B, 83). 

428.9. Bir tepsi şeker 

Etrafı düker 

Oturmiş bir horoz 

Hem yer hem öter 

(M. Hafız, 31). 

428.10. Cezayir’den geldi gemi 

Sürelim devranı demi 

Kuşlar içinde bir kuş var 

Hep kursağından yer yemi 

(Hamamizade, 17; Tezel B, 83; Ç-

Ö, 265). 

a. Cezair’den geldi bir gemi 

Sürelim devranı demi 

Kuşlar içinde bir kuş var 

Kursağından yer yemi 

(G-O, 76). 

b.Yer altındadır gemi 

Âşıklar sürer demi 

Bugün bir güzel gördüm 

Göbeğinden yer yemi 

(Ç-Ö, 266). 

c. Uzagdan bağdım bir gemi 

Yakına gitdim dolu bir emi 

Hangi guşu gördün 

Göbeğinden yerin yemi 

(Ks. Sakaoğlu, 129). 

ç. Derede damı 

Deryada gemi 

Bir mahlukta görmedim 

Göbeğinden yer yemi 

(Hamamizade, 17; Tezel B, 83; Ç-Ö, 

265). 

428.11. Daş hırıldar 

Su şırıldar 

Tahta çalar 

Den oynaşar 

(A. S-A-Ş, 180). 

a. Dam dumbuldar 

Su gumbuldar 

Heyva çalar 

Nar oynar 

(A. A-T, 162). 

428.12. Derede durmuş 

Bığını burmuş 

Dünya durdugca 

Yerinde durmuş 

(A. S-A-Ş, 181). 
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428.13. Enişte gider in demez 

Yokuşta gider bin demez 

Beş kile arpayı yer 

Yine de hiç of demez 

(Ç-Ö, 265). 

a. Kışta gider in in demez 

Yokuşta gider bin demez 

Beş kile arpayı yer 

Yine de yok demez 

(Ç-Ö, 266). 

428.14. Gider gider yerinde 

Altın kemer belinde 

Gece gündüz yol gider 

Yerindedir yerinde 

(Akalın, 80; Ç-Ö, 265; Blk. Đ-R, 

144B-T, 232). 

a. Gider gider yerinde 

Altın kemer belinde 

Gece gündüz yol gider 

Gine durur yerinde 

(Sılacı, 41). 

b. Gider gider yerinde 

Altun kemer belinde 

Gece gündüz yol gider 

Gene durıp yerinde 

(Kr. Ketene, 129). 

c. Gider gider yerinde 

Altun kemer belinde 

Gece gunduz yol eder 

Gene durub yerinde 

(Kr. Saatçi, 74). 

ç. Geder geder yerinde 

Altun kemer belinde 

Gece gündüz yol geder 

Yene durub yerinde 

(İ. Kafkasyalı, 96). 

d. Gider gider yerinde 

Şal döşenmiş belinde 

Durmadan yol alır 

Durur yine yerinde 

(Ç-Ö, 266). 

e. Bir atım var derinde 

Bağlamışam serinde 

Gece gündüz yol gedir 

Yerindedi yerinde 

(A. S-A-Ş, 179). 

f. Bir atım var derinde 

Arpa yeyer serinde 

Gece gündüz yol geder 

Yerindedir yerinde 

(İ. Kafkasyalı, 93). 

g. Helinde ha helinde 

Ganadları belinde 

Gece gündüz yol geder 

Yerindedi yerinde 

(A. S-A-Ş, 182). 

ğ. Ay helende helende 

Demir gurşah belinde 

Gece gündüz yol işler 

Gene durur yerinde 

(Göktaş, 15). 
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428.15. Gök gürler 

Gürem çatlar 

İki taylan 

Bir yerde otlar 

(B-T, 237). 

a. Cük cügürler 

Cügümi patlar 

Gazi imler 

İlgi düçülür 

(Ksv. Hafız, 29). 

428.16. Halebîdir halebî 

Gümüştendir kalemi 

Bir kişi oturur 

Bir kişi getirir 

(Ç-Ö, 266). 

428.17. Hay hay oğlunun katırı 

Her ne olsa götürü 

Arpa saman istemez 

Susuz yerde kişnemez 

(Taştan, 71). 

428.18. Heriye heriye 

Kulpunu vurdum geriye 

Öyle bir çift kuşum var 

Göbeğinden yem yiye 

(Ç-Ö, 299). 

a. Heriye heriye 

Gulpunu vurdum geriye 

Ele bir çift guşum var 

Göbeğinden yem yiye 

(Akalın, 50). 

428.19. Kurtlar kurtlar 

Yusuf’umu yiyen kurtlar 

Üstünden su içer 

Altından yumurtlar 

(Ç-Ö, 266). 

 

428.20. Nedir nedir ne destedir 

Yedi kafes bir destedir 

Ne yerdedir ne göktedir 

Bir adamın emrindedir 

(Hamamizade, 63; Tezel B, 83; Ç-

Ö, 266). 

428.21. O yanda bir goç durub 

Buynuzların düz durub 

Cümle alemi udub 

Hele yerinde durub 

(A. S-A-Ş, 183). 

428.22. Öte bakar 

Beri bakar 

Kimse yok 

Ses yapar 

(B. Yançev, 112). 

428.23. Palçıg dizden 

Su guşagdan 

Ha gaçıram 

Toz gopur 

(A. A-T, 162). 

428.24. Saksağan eker 

Bıldırcın büker 

İki kız oturmuş 

İliğim büker 

(Ç-Ö, 266). 
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a. Sağsağan seker 

Bildirçin öter 

Gazlar gaggıldar 

İliyin töker 

(A. S-A-Ş, 183). 

b. Sağsağan seker 

Guyruğun büker 

Gazlar gaggıldar 

İliyin töker 

(A. A-T, 162). 

c. Serçe seker 

Bıldırcın döker 

Kaz iniler 

İliğin büker 

(Ç-Ö, 266). 

428.25. Söcürtlü’de tartan 

Ustasının adı vartan 

Garnım garnan 

Çatalım ortan 

(Göktaş, 15). 

428.26. Taştandır demirdendir 

Yediği hamurdandır 

Dünyaları doyurur 

Kendi doymaz nedendir 

(Hamamizade, 17; Tezel B, 83; Ç-

Ö, 266). 

a. Daştandır demirdendir 

Yediği hamurdandır 

Dünyaları doyurur 

Gendi doymaz nedendir 

(Akalın, 63). 

b. Taştandır demirdendir 

Yedigi hamurdandır 

Dünyalari doyurur 

Kendi doymaz bu nedendir 

(M. Hafız, 31). 

c. Taştandır demirdendir 

Yediği hamurdandır 

Dünyaları doyurur 

Kendi doymaz bu nedir 

(Elçin, 54). 

ç. Taştandır demirdendir 

Yediği yağmurdandır 

Bütün dünyayı doyurur 

Kendi doymaz nedendir 

(Sılacı, 43; B-T, 236). 

d. Taştandır demirdendir 

Yediği hep hamurdandır 

Dünya âlemi doyurur 

Kendi doymaz nedendir 

(E-U, 274). 

e. Daştandır demirdendir 

Yediği hep hamurdandır 

Dünya âlemi doyurur 

Gendi doymaz nedendir 

(Göktaş, 15). 

f. Taştandır demirdendir 

Yediği hamurdandır 

Cümle âlemi doyurur 

Kendi doymaz nedendir 

(G-O, 124). 
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g. Daşdandı demirdendi 

Höreyi demirdendi 

Aleme yemek verer 

Özü doymaz nedendi 

(A. S-A-Ş, 180). 

ğ. Taştandır demirdendir 

Yediği hamurdandır 

Paşaların yediğini 

Karnından çıkarandır 

(Ç-Ö, 266). 

değirmen pervanesi (deyirman peri) 

429.1. Hend oldu ha hend oldu 

Deyirmana den dolu 

Seksen ikice tahta 

Bir mismara bend oldu 

(A. S-A-Ş, 182). 

değirmen taşı (bulgur taşı, değirmen 

taşları, dönen değirmen taşı) 

430.1. Alt lebbiciğim 

Üst lebbiciğim 

Senin çilliğin 

Benim bildiğim 

(Ç-Ö, 267). 

430.2. Cazı karı 

Hır hır eder her gece 

Karı der ki nice nice 

Herif der ki başız nice 

(Ç-Ö, 267). 

a. Cazı garı 

Hır hır eder her gece 

Garı der ki nice nice 

Herif der ki başız nice 

(Akalın, 57). 

430.3. Cezayir’den geldi bir gemi 

Sürelim devran demi 

Kuşlar içinde bir kuş vardır 

Kursağında yer yemi 

(E-U, 275). 

430.4. Edirne’den getirttim 

Cümle bağdaş oturttum 

Nedir bunun avratlı 

Dudakları kuraklı 

(Ç-Ö, 267). 

430.5. Geldim geçtim önünden 

Hayır aldım yeninden 

Ne acaip kuş imiş 

Yem yiyor göbeğinden 

(Taştan, 25). 

430.6. Gider gider yerinde 

Altın kemer belinde 

Gece gündüz yol eder 

Gene durub yerinde 

(Kr. Dakukî, 137). 

a. Gider gider yerinde 

Altun kemer bilinde 

Gece gündüz yol ider 

Gene durub yerinde 

(Kr. Kerkük, 42). 

430.7. Gök gürler 

Yer çatlar 

İki tay 

Bir arada otlar 

(B-T, 237). 
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dink (ding) 

431.1. Ağac ağacdan 

Garnı şalaşdan 

Doymaz bu oğlan 

Min tağar aşdan 

(A. S-A-Ş, 178). 

431.2. Anam atam var menim 

Suda hatam var menim 

Dörd anadan olmuşam 

On beş atam var menim 

(A. S-A-Ş, 179). 

431.3. Dam dambıldar 

Su guruldar 

Heyva çalar 

Nar oynuyar 

(A. S-A-Ş, 180). 

 

döğen (döven, hırman veli [harman 

döğeni]) 

432.1. Dağdan endi dağ para 

Kuyruğu şeytan para 

Yeridi şapur şupur 

Ayağı seksen para 

(Kr. Saatçi, 69). 

432.2. Hatem hatem hetdedi 

Hatem koha kentdedi 

Dişi garnı altında 

Dodağı dal gatdadı 

(A. S-A-Ş, 182). 

 

eğer (yeher) 

433.1. Altdan hündür 

Goçdan alçag 

İçi yunlu 

Üstü şacag 

(A. S-A-Ş, 110). 

433.2. Duvar üstünde karga 

İtekledim düştü harga 

Elimi attım ki ne atam 

İçi hep kaburga 

(Ç-Ö, 290). 

433.3. Kaldırdım vurdum 

Üzerine koydum 

Sallandı ikisi 

Tamam oldu hepsi 

(Ç-Ö, 291). 

a. Kaldırdım vurdum 

Kanırdım koydum 

Sallandı ikisi 

Tamam oldu hepisi 

(Tezel B, 18-19). 

 

köstek (buhav [at ayağına vurulan 

köstek]) 

434.1. Bir belece mürünü 

Gördüm onun gücünü 

Yeddi gatır deve de 

Çekmez onun gücünü 

(A. S-A-Ş, 179). 
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nal 

435.1. Altını altda gördüm 

İzini oratda gördüm 

Ayparanı bir atın 

Ayağı altda gördüm 

(A. S-A-Ş, 110). 

435.2. Fırın fırın fırçanak 

Fırladı gitti çanak 

Dağlar taşlar kırıldı 

Kırılmıyor bu çanak 

(Taştan, 57). 

orak (çin) 

436.1. A kişi kişi 

Deyirmenden dişi 

Yeyer buğdanı 

Galar samanı 

(A. S-A-Ş, 191). 

436.2. Gök çatladı 

Gürgen patladı 

Otuz iki tay 

Bir yerde otladı 

(B. Hafız, 100). 

pamuk buracağı 

437.1. Benim bir dağım var 

Bilseniz ne marifetleri var 

Bir yanına dolu yağar 

Bir yanına kar yağar 

(Dirlik, 6). 

pulluk (kotan, saban, sapan) 

438.1. Bay ola batan ola 

Çöllerde yatan ola 

Seksen ayak kırk kulak 

Ola ki hotan ola 

(Ç-Ö, 291). 

a. Aş ola baş ola 

Bağdat’ta bir kuş ola 

Seksen ayak kırk kulak 

Bunu kim bilmiş ola 

(Ç-Ö, 291). 

b. Aş ola baş ola 

Bağdat’da bir guş ola 

Seysen ayah gırh gulah 

Bunu kim bilmiş ola 

(Akalın, 34). 

c. Yaz ola iş ola 

Ne acayip iş ola 

Seksen ayak kırk boynuz 

Onu  kim bilmiş ola 

(Ç-Ö, 292). 

ç. Yol ola kış ola 

Ne acaib iş ola 

Seysen ayah gırh boynuz 

Oni kim bilmiş ola 

(Göktaş, 40). 

438.2. Dağdan gelir bir otlak 

Ağzında yeşil yaprak 

Oğlak senden sorarım 

Dünya kaç batman toprak 

(Ç-Ö, 292). 

438.3. Müçürü ay müçürü  

İlişdirdim ucunu 

Yeddi gatar ner gerek 

Çeke onun gücünü 

(A. S-A-Ş, 182). 
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süt makinesi 

439.1. Şanda şarı 

İçinde narı 

Yağan yağmuru 

Eritir karı 

(Ç-Ö, 299). 

tırpan 

440.1. Camış camış 

Dırnağı gümüş 

Dünyayı yemiş 

Gene doymamış 

(Taştan, 77). 

440.2. Gara guzgun 

Guyruğu uzun 

Yazın gelir 

Gışın gaybolur 

(Akalın, 74). 

440.3. Masal masal martladı 

Kel dereye atladı 

Çarık başı koptu 

Sıçan çayıra atladı 

(Blk. Đ-R, 176; B. Hafız, 102). 

tohum makinesi (tohum sepen maşın) 

441.1. Ağzı var dili yoh 

Garını var beli yoh 

O nece ekinçidir 

Tohum sepir eli yoh 

(A. S-A-Ş, 178). 

traktör  (tragtor) 

442.1. A yolnan geden kişi 

Torpağnan vardı işi 

Bir oğlag almışam men 

Ne erkekdi ne dişi 

(A. S-A-Ş, 178). 

442.2. Bir arabada kırk at 

Aşamaz işmez fakat 

Turmaz keter colına 

Cutkanı motorina 

(Km. Önal, 103). 

442.3. Yarır torpağı gat gat 

Elli öküz elli at 

Ona çatmaz güvede 

Böyük iş görür kendde 

(A. S-A-Ş, 183). 

üzengi 

443.1. Çengel aşağı 

Çengel yukarı 

Çengele bin 

Çekil yukarı 

(Ç-Ö, 291). 
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d. Aydınlanmada Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

ampul 

444.1. Babam kandil 

Dedem çıra 

İşin yoksa 

Beni ara 

(Ç-Ö, 252). 

el feneri 

445.1. Bileziğim elmas 

Yüzüğüm kırılmaz 

Halep’ten alınır 

Burada bulunmaz 

(Ç-Ö, 249). 

kandil 

446.1. Bizim evde deli var 

Tepesinde gülü var 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Tezel B, 9; Elçin, 58). 

lâmba (elektrik lampası [elektrik 

lâmbası]) 

447.1. Bir sihirli fanaram 

Kibritsiz de yanaram 

Ne yerde yoh ne göyde 

Havadan sallanaram 

(A. S-A-Ş, 186). 

447.2. Hündürdü ha hündürdü 

Direklere düz durdu 

Meydana bir guş girdi 

Dimdiyine gün durdu 

(A. A-T, 189). 

 

lâmba (gaz lâmbası, çıra, çırag, ışık, 

idare lâmbası, tikse, neft lampası, 

petrol lâmbası) 

448.1. Adana’nın kavağı 

Ne dalı var ne budağı 

İçinde bir kuş oturur 

Ne gözü var ne budağı 

(Ceren, 16). 

a. Helâl ayda bir kavak 

Ne dalı var ne budak 

Başına bir kurt dadanmış 

Yiyip gidiyor dibine bak 

(Taştan, 32). 

448.2. Altı şişe 

Üstü şişe 

Ortasında 

Kabab bişe 

(A. S-A-Ş, 142). 

448.3. Benim bir kuyum var 

İçi dolu suyum var 

Su içinde yılan var 

Ağzında alev var 

(E-U, 276). 

a. Benim bir tek kuyum var 

İçinde dolu suyum var 

Su içinde yılan var 

Ağzında da alev var 

(Tezel B, 27). 
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b. Bizim evde var kuyu 

Kuyunun içinde suyu 

Suyun içinde yılan  

Yılanın ağzında mercan 

(Ş-A, 29). 

c. Bızım evde var bir kuyi 

Kuyinin içinde süyi 

Süyün içinde ilan  

İlanın ağzınde mercan 

(Çetin, 98). 

ç. Bizim evde bir guyu var 

İçinde serin suyu var 

Su içilmez 

Barı biçilmez 

(A. S-A-Ş, 148). 

d. Bizim heyetde bir guyu 

Guyunun içinde suyu 

Suyun içinde ilan 

İlanın ağzında göher 

(A. A-T, 173). 

e. Ocak başında kuyu 

Kuyunun içinde suyu 

Suyun içinde yılan 

Yılanın ağzında mercan 

(Elçin, 61). 

f. Duvara astım bir kuyu 

İçinde bulunur suyu 

Suda yatan yılanın 

Ağzındadır boncuğu 

(Tezel B, 28; Ç-Ö, 250). 

g. Bir küçük kuyu 

İçindedir suyu 

Su içinde yılan 

Yılan ağzında mercan 

(Ç-Ö, 250). 

ğ. Küçücük kuyu 

Zehirli suyu 

İçinde yılan 

Ağzında mercan 

(Tezel B, 27). 

h. Küçücük kuyu 

Zehirli suyu 

İçinde bülbül 

Bülbülün ağzında bir gül 

(Tezel B, 27; Ç-Ö, 251). 

ı. Küçücük kuyu 

Zehiri suyu 

İçinde yılan 

Ağzında mercan 

(Blk. Đ-R, 180). 

i. Derince bir kuyu 

İçilmez suyu 

Su içinde yılan 

Yılanın ağzında mercan 

(Ç-Ö, 250). 

j. Kuyu 

Kuyunun içinde suyu 

Suyunun içinde yılan 

Yılanın ağzında ateş 

(Ögel, 419). 
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k. Guyu 

Guyunun içinde suyu 

Suyunun içinde ilan 

İlanın elinde mercan 

(Göktaş, 52). 

l. Havuzun içinde su 

Suyun içinde yılan 

Yılanın ağzında mercan 

Mercan üstünde karpuz 

(Ç-Ö, 251). 

m. Bir havz içinde bir ilan 

Başında kırmızı kuş 

Su biter ilan durar 

Kuş ölü  

(Kr. Kerkük, 38). 

n. Karşıda bir göl 

İçinde bir yılan 

Göl yılanı yer 

Yılan gölü yer 

(Ç-Ö, 251). 

448.4. Bir gün bir pir gördüm 

Ak sakallı kör nebi 

Kuyruğu yılan gibi 

Altı derya üstü nar 

(Ç-Ö, 250). 

a. Bugün bir pir gördüm 

Ak sakallı kör nebi 

Kuyruğu yılan gibi 

Altı derya üstü nar 

(Tezel B, 28). 

448.5. Bizim evde deli var 

Tepesinde gülü var 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Ç-Ö, 250). 

448.6. Çin çin çinare 

Çinarenin üstü minare 

Minarenin üstünde balık 

Balığın kuyruğu yanık 

(Ç-Ö, 250). 

a. Min min minare 

Minarenin içinde ganare 

Ganarenin içinde bi ocak 

Bunu bilmeyen ölecek 

(Ünsal, 41). 

448.7. Elbistan’ın kavağı 

Ne dalı var ne budağı 

Başında bir kız oturur 

Ne tüyü var ne teleği 

(Ceren, 33). 

448.8. Eştim eştim kum çıktı 

Kumun içinde su çıktı 

Suda yatan yılanın 

Ağzındadır boncuğu 

(B-T, 460). 

448.9. İçine koymuşlar suyu 

Kimseye benzemez huyu 

Çıkarmış dilini dışına 

Âlem toplanmış başına 

(Ç-Ö, 251). 
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448.10. Kocakarı buz gibi 

Kıçı domates gibi 

On yük odunu yaksan 

Yine kıçı buz gibi 

(Ç-Ö, 251). 

a. Goc garı buz gibi 

Giçi domadez gibi 

On yük odun yaksan 

Yine içi buz gibi 

(Göktaş, 45). 

b. Kocakari buz kimin 

G…ü domatez kimin 

Yeddi batman odun yaksan 

Yine g…ü buz kimin 

(Göktaş, 52). 

448.11. Mini mini çiçek 

Min donu çiçek 

Min donu çiçeğin 

İçinde bir al çiçek 

(Ç-Ö, 251). 

448.12. Ulama ay ulama 

Nafil ohu dolama 

Gündüz geder şah bağına 

Gece geler salama 

(A. S-A-Ş, 161). 

 

mum 

449.1. Adalarda bir kavak 

Ne dalı var ne budak 

Üstüne bir kuş konar 

Yanar yanar tükenir 

(Ç-Ö, 248). 

a. Adalarda bir kavak 

Ne dalı var ne budak 

Tepesine bir kuş konar 

Daim kendini yer bunak 

(Ç-Ö, 248). 

b. Köyümüzde bir kavak 

Ne dalı var ne budak 

Üstüne bir kuş konar 

El değmiyor çok sıcak 

(Ç-Ö, 248). 

c. Nurgana’da bir ağaç 

Ne dalı var ne budağı 

Üstünde bir kuş var 

Ne tüyü var ne tozağı 

(Tezel B, 29; Ç-Ö, 249). 

449.2. Altın külâhı 

Giyince başı 

Durmaz akar 

Gözünün yaşı 

(Ç-Ö, 248). 

449.3. Bir ayağ üstünde durar 

Yer öz cisminin 

Çekmez kurttan 

Kassabın minneti 

(Kr. Saatçi, 63). 

449.4. Bir garış boyu 

Hayvandır soyu 

Yer kendi kendini 

Onun da ele huyu 

(Göktaş, 48). 
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a. Bir garış boyu var 

Hem inekden hem öküzden soyu var 

Kendini yer bitirir 

Böyle kötü huyu var 

(Göktaş, 48). 

b. Bir karış boyu bar 

Sıgırda soyu bar 

Öz boyun özü aşar 

Ne acaib huyu var 

(Km. Önal, 90). 

c. Uzundur boyu 

Hırçındır huyu 

Sığır etinden özü var 

Kendi etini kendi yer 

(B. Hafız, 99). 

449.5. Bir nefeslik canı var 

Türlü renkten kanı var 

Tepesinden yanarak 

Düşer dibine konar 

(Ceren, 35). 

449.6. Him him üstünde 

Çim çim üstünde 

Bir kuş oturmuş 

Kuyruk üstünde 

(Ç-Ö, 248). 

449.7. Kat kat kadayıf 

Kendisi zarif 

İçindedir özü 

Başındadır gözü 

(Taştan, 57). 

a. Kat kat kadayıf 

Kendisi zarif 

İçinde özü var 

Kafasında gözü var 

(Tezel A, 16). 

b. Kat kat kadayıf 

Kendisi zayıf 

İçinde özü var 

Kafasında gözü var 

(Ş-A, 23). 

c. Kat kat kadayıf 

Kendisi zaif 

İçerisinde özü var 

Tepesinde gözü var 

(B-T, 495). 

ç. Kat kat kadayif 

Bizim hanım pek zarif 

İçinde özü var 

Tepesinde gözü var 

(Ç-Ö, 248). 

449.8. Sağa bakar 

Bana bakar 

İçinde yalı 

İp yakar 

(Oğan, 27). 
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e. Isınmada Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

kalorifer 

450.1. Akordiyona benzer ses vermez 

Gel desem çeksem gelmez 

Serttir çok inatçıdır 

Ama kışın beni ısıtır 

(Ş-A, 13). 

kibrit (kiprit) 

451.1. Kırmızı cübbesi var 

Simsiyah takkesi var 

Pek de kısadır boyu 

Kalabalıktır soyu 

(Ç-Ö, 242). 

a. Kırmızı cübbesi var 

Simsiyah takkesi var 

Pek uzun değildir boyu 

Kalabalıktır soyu 

(Elçin, 60). 

b. Kırmızı cübbesi var 

Siyah takkesi var 

Uzundur boyu 

Kalabalıktır soyu 

(Tezel A, 14). 

c. Kırmızı cübbesi var 

Siyah takkesi var 

Uzundur boyu 

Kalabalık soyu 

(Sılacı, 91). 

ç. Siyah takgesi var 

Gırmızı cüppesi var 

Uzundur boyu 

Galabalıhdır soyu 

(Akalın, 102). 

d. Gırmızı başlı 

Siyah tekkeli 

Uzundur boyu 

Çokdur soyu 

(Göktaş, 39). 

451.2. Uzun uzun urgancık 

Ucunda göze boncuk 

Şu karşıda odacık 

 İçi dolu yongacık 

(Çelik, 283). 

kömür 

452.1. Kışın cevahir 

Üfle kararır 

Kendi simsiyah 

Dumanı zehir 

(Tezel B, 26; Ç-Ö, 246; Blk. Đ-R, 

236). 

452.2. Ocakta kararmış 

Kara taş gibi 

Kışın ona muhtaçlar 

Günlük aş gibi 

(Ç-Ö, 246). 
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452.3. Önce yeşildi 

Sonra kesildi 

Etrafını sis kapladı 

Kiraz kesildi 

(G-O, 115). 

 

körük (demirci körüğü) 

453.1. A yel baba yel baba 

Eyninde mehmer aba 

Ağzın açıb yumanda 

Od püskürer obada 

(A. S-A-Ş, 192). 

453.2. Çarşıdan aldım Fatma’yı 

Alnına çattım çatmayı 

Kız annenden mi öğrendin 

Böyle güzel göbek atmayı 

(Sılacı, 96). 

a. Çarşıdan aldım Fatma’yı 

Alnına çatmış çatmayı 

Kız annenden mi öğrendin 

Böyle göbek atmayı 

(Ç-Ö, 245). 

b. Ahmet beyden aldım Fatma’yı 

Başına bağlamış kirli çatmayı 

A kızım anandan mı öğrendin 

Gerdan kırıp göbek atmayı 

(Taştan, 51). 

c. Çarşıdan aldım Fatma’yı 

Alnına çatmış çatmayı 

Anasından öğrenmiş 

Yan gelip külde yatmayı 

(G-O, 77). 

ç. Ahmet Bey’den aldım gelini 

Beline yaslamış iki elini 

A kız anandan mı öğrendin 

Gerdan kırıp göbek atmayı 

(Ç-Ö, 244). 

453.3. Donu deri bir pehlivan 

Kül içinde ol civan 

Kanadında asılmış can 

Hu çeker derviş gibi 

 (Ç-Ö, 246). 

a. Ey deri donlu pehlivan 

Kül kömür içinde ol civan 

Kanadından asılmış kuş gibi 

Ses çıkarır derviş gibi 

(Hamamizade, 18; Tezel B, 18; Ç-Ö, 

245). 

453.4. Gördüm bugün karşı karşı 

Kurulmuş telli tabyayı 

Kız anandan mı öğrendin 

Bel kırıp göbek atmayı 

(Hamamizade, 43-44; Tezel B, 27). 

a. Gördüm bir gün karşı karşı 

Kurulmuş telli tabyayı 

Kız anandan mı öğrendin 

Bel kırıp göbek atmayı 

(Ç-Ö, 245). 

b. Köprü çaydan geçerken 

Gördüm Arap Fatma’yı 

Ay kız anandan mı öğrendin 

Böyle göbek atmayı 

(Ç-Ö, 245). 
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453.5. Göyde ulduz sanı yoh 

Ay çıkıb yanı yoh 

Başına hey döydükçe 

Ağzın açar canı yoh 

(A. S-A-Ş, 198). 

453.6. Heri heri heriden 

Hikmet gördüm deriden 

Ağzı var ireliden 

Buynuzları geriden 

(A. S-A-Ş, 199). 

a. Her beriden beriden 

Bir hikmet gördüm deriden 

Ağzı var ileriden 

Boynuzları geriden 

(Ç-Ö, 245). 

b. Her heriden heriden 

Bir hikmet gördüm deriden 

Ağzı ileriden 

Boynuzları geriden 

(B. Hafız, 99). 

c. Heriden heriden 

Bir hikmet gördüm deriden 

Ağzı ileride 

Boynuzu geride 

(Taştan, 51). 

ç. Hey heriden heriden 

Bir hikmet gördüm deriden 

Ağzı ilerden 

Kanatları geriden 

(Tezel A, 15). 

453.7. Kara katır 

Yanın yatır 

Böğrü boştur 

(Ekmek yemez) 

Solur yatır 

(Tezel A, 27). 

a. Bir kara katır 

Yan üstü yatır 

Yemez içmez 

Nefes alır 

(Sılacı, 97). 

b. Bir gara gatır 

Yan üste yatır 

Ne yemir içmir 

Nefesini alır 

(A. S-A-Ş, 194). 

c. Bir kara katır 

Yan üstü yatır 

Yem yemez su içmez 

Nefes alır 

(Ç-Ö, 245). 

453.8. Kendisi pire gibi 

Uzanır üvendire gibi 

Kabu var kanı yok 

Soluğu var canı yok 

(Ç-Ö, 245). 

453.9. Kisbeti var deriden 

Kanatları geriden 

Külde kömürde yatar 

Kıvılcımı kor eder 

(G-O, 110; Tezel B, 27). 
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453.10. Nefes alır ganı yok 

Gönü var canı yok 

Ağzı var dişi yok 

Golu var eli yok 

(Göktaş, 42). 

 

maşa 

454.1. Fik aşağı 

Fik yukarı 

Fika fika 

Mustafa aga 

(B. Yançev, 124). 

454.2. Kara katır 

Yan yatır 

Kalkar ısırır 

Gene yatır 

(Blk. Đ-R, 186). 

 

odun (kösöv [yarı yanmış odun]) 

455.1. Biz biz idik biz idik 

Bir alay kız idik 

Kış gelince 

Ocaklara dizildik 

 (Ç-Ö, 246). 

455.2. Önce yeşildi 

Sonra kesildi 

Dumana gömüldü 

Kiraz kesildi 

(Blk. Đ-R, 154). 

455.3. Taptım bir haça 

Yazımdır saca 

Atdım kor ite 

İt de lap goca 

(A. S-A-Ş, 204). 

soba (peç) 

456.1. Ağzı var eli yoh 

Ağzı var dili yoh 

Soyuglarda gerektir 

Boğazı lap direktir 

(A. S-A-Ş, 143). 

456.2. Bizim evde kadı vâ 

Eri bürü budu vâ 

Emdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Oğan, 27). 

456.3. Dört bacağı var 

Dört gözü var 

Kışın herkes 

Onu arar 

(B. Yançev, 127). 

456.4. Etteşeli 

Menteşeli 

Dört köşeli 

Bir maşalı 

(Hamamizade, 63; Tezel B, 33). 

456.5. Girdim içeri 

Bir gelinim var 

Gelen de kucaklar 

Giden de kucaklar 

(Km. Önal, 91). 

456.6. Kapkara bir tazım var 

Ağzı var da dili yok 

Ne versen yemem demez 

Arkasında çulu yok 

(Sılacı, 124). 
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a. Kapkara bir tazım var 

Ağzı var dili yok 

Ne versen yemem demez 

Arkasında çulu yok 

(Hamamizade, 63; Tezel B, 33). 

b. Kapkara bir tazım var 

Ne karalı yazı var 

Ne versem yemem demez 

Olmayacak hazmı var 

(Ç-Ö, 278). 

c. Benim bir kara tazım var 

Ağzı var dili yok 

Ne verirsem yemem demez 

Arkasında çulu yok 

(Ç-Ö, 277). 

ç. Benim bir tazım var 

Ağzı var dili yok 

Ne versem yemem demez 

Arkasında çulu yok 

(E-U, 276). 

456.7. Kara çocuk 

Ağzında çotuk 

Çotuk gitti 

Ağzında güller bitti 

(B. Yançev, 127). 

456.8. Kara kuzu 

Kuyruğu uzun 

Gider yazın 

Gelir kışın 

(Ç-Ö, 277). 

456.9. Karadır kargaya benzer 

Kuyruğu var kurda benzer 

Altı ayda bir kere 

O da bir hanıma benzer 

(Ç-Ö, 278). 

a. Garadır gargaya benzer 

Guyruğu var gurda benzer 

Altı ayda bir kere 

O da bir hanıma benzer 

(Akalın, 75). 

456.10. Kendisi kara mara 

Birbirin sara mara 

On iki ayın içinde 

Üç ay ona yalvara 

(Ç-Ö, 278). 

a. Kendisi kara mara 

Kolları onu sara 

On iki ayın üçü 

Ona yalvara 

(Taştan, 70). 

 

f. Giyim ve Süs Eşyalarıyla İlgili Bilmeceler 

ayakkabı (ayaggabı, başmag) 

457.1. Aldım gazan 

Saldım guyrug 

Eridi gazan 

Galdı guyrug 

(A. S-A-Ş, 131; İ. Kafkasyalı, 91). 

457.2. Altı manda 

Üstü koyun 

Çıkmış kıra 

Oynar oyun 

(Ş-A, 28). 
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457.3. Bir koyunum var gel gör 

Bas boğazına ye gör 

Kes gönünü kurusun 

Kaldır koyunum yürüsün 

(Ç-Ö, 217). 

457.4. Ezizem yüz goyun 

Yüz götürün yüz goyun 

Altı abbasıya almışam 

Altı öküz üz goyun 

(A. S-A-Ş, 133). 

baş örtüsü (kelayağı [büyük baş 

örtüsü]) 

458.1. Almışam atannan 

Gence’de satannan 

Gu tükünden yüngül 

Gırağı gızıl gül 

(A. S-A-Ş, 131). 

beşibiyerde (beşibirli) 

459.1. Sarıdır safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Ks. Gökçeoğlu, 180). 

çamaşır 

460.1. Lodos poyraza karışır 

Tokmakla karla döğüşür 

Sepetçilerde kavga eder 

Urgancılarda barışır 

(G-O, 105; Sılacı, 33; Tezel B, 15; 

Elçin, 53). 

a. Lodos poyraz karışır 

Tophane ile Kız Kulesi döğüşür 

Sepetçilerde kavga olur 

İpçilerde barışırlar 

(Ç-Ö, 220). 

çarık 

461.1. Ejderim 

Gezerim gezerim 

Eve gelirim 

Ağzım açık kalırım 

(Ç-Ö, 218). 

461.2. Giydim bozu 

Gerdim düzü 

Bir ağzı var 

Kırk da gözü 

(Ç-Ö, 218). 

a. Ozi ozi 

Bindim pozi 

Bir burnu var 

Kırk tane gozi 

(B-T, 206). 

b. Bindiğim mazı 

Kanayı tazı 

Bir burnu var 

Kırk tane gozi 

(B-T, 206). 
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çizme 

462.2. Kocaların unuttuğu 

Delikanlıların heves ettiği 

İki kulağından tutup da 

Ayağını soktuğu 

(Blk. Đ-R, 248). 

462.3. Sokaklarda paf pufundan kim durur 

Eve gelir ebsem olur oturur 

Muammadan kenar çizmem 

Şimdi nallarım seni 

(Ç-Ö, 219). 

don 

463.1. Altı çatal 

Üstü bir 

Bacak girdi 

Bunu bil 

(Ç-Ö, 220). 

düğme 

464.1. Deliklerim var seçilir 

Birinden birine geçilir 

Ben olmazsam eğer 

Hep kollarınız açılır 

(Ç-Ö, 221). 

gözlük 

465.1. İki camlı pencere 

Bilin bakalım bu ne 

Bakıp durur her yere 

Göz koydu göz üstüne 

(Ç-Ö, 223). 

a. İki camlı pencere 

Bilin bahalım bu ne 

Bahıp durur her yere 

Göz goydu göz üsdüne 

(Akalın, 88).

b. İki camlı pencere 

Bilin bakalım bu ne 

Bakıp durur herkese 

Göz koydu göz üstüne 

(Blk. Đ-R, 194). 

 

kalpak (papag) 

466.1. Goyun derisi 

Duzludu tersi 

Yumru küpedi 

Başı tepedi 

(A. S-A-Ş, 134 

kefen 

467.1. Bir kuşum var hicret 

Yetmiş iki millet 

Hem dünya hem ahiret 

Lâzım olur akıbet 

(Ç-Ö, 58). 

 

kına 

468.1. Akşamdan çamur 

Sabahtan kömür 

Kadınlar yakar 

Ağalar bakar 

(Tezel B, 25; Ç-Ö, 224; Taştan, 48). 
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468.2. Bedeni beden 

Nedeni neden 

Yaşılı vurduk 

Alı da neden 

(Ceren, 28). 

a. Hedeni heden 

Bedeni beden 

Yeşil goydum al çıhdı 

Sebebi neden 

(Akalın, 85). 

b. Her her nedendir 

Çevresi bezdendir 

Yeşil vurdum al çıktı 

Kimse bilmez nedendir 

(Ç-Ö, 224). 

c. Nedendir nedendir 

Çevre kenarı bedendir 

Yeşil koydum al çıktı 

Bilin kızlar nedendir 

(Ç-Ö, 225). 

ç. Edendir bedendir 

Kolları besbedendir 

Yeşil koydum al çıktı 

Ben de bilmem nedendir 

(Ç-Ö, 224). 

d. Erzurum âdem 

Burc ile badem 

Yeşil koydum al çıktı 

Bilmiyorum ki neden 

(Ç-Ö, 224). 

e. Elâziz’in dağları 

Güzeldir güzel 

Yeşil vurdum al çıktı 

Ben de bilmem ki neden 

(Ç-Ö, 224). 

f. Usta işi şakirt işi 

Burcu bedendir 

Yeşil vurdum al çıktı 

Usta acep nedendir 

(Ç-Ö, 225). 

468.3. Bir ağaçta 

Gah allanır 

Gah morlanır 

Gah sarılanır 

(Ç-Ö, 225). 

468.4. Burdan baktım ışılar 

Yanına vardım fışılar 

Yılan değil yaprağı 

Hazreti Âdem’in toprağı 

(Ç-Ö, 224). 

468.5. Erguvan yaprağı 

Hacı Murat toprağı 

Ya bunu bileceksin 

Ya yarın öleceksin 

(G-O, 89; Tezel B, 25; Ş-A, 12). 

a. Elgavan yaprâ 

Hacı Hasan toprâ 

Ya bunu bilecen 

Ya zaba ölecen 

(Önal). 



 

 598

b. El kazı yaprak 

Hazreti toprak 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(Taştan, 48). 

c. Elim elim yaprak 

Hazreti toprak 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(B-T, 414). 

ç. Gat gat yaprak 

Hazreti toprak 

Ya buni bilirsen 

Ya bu gece ölürsen 

(Göktaş, 38). 

d. El gaim torpah 

Hazreti yarpah 

Ya buni bilecehsen 

Ya bu gece ölecehsen 

(Göktaş, 39). 

468.6. Min min minare 

Cin cin cinare 

Cinarenin yaprağı 

Hazreti Ali’nin toprağı 

(B-T, 412). 

a. Min min minare 

Cin cin cinare 

Cinarenin yaprağı 

Hazreti Âdem toprağı 

(B-T, 412). 

b. Min min minare 

Cin cin cinare 

Cinarenin yaprağı 

Hazretin toprağı 

(B-T, 412). 

c. Har yaprağı 

Hardal yaprağı 

Hazreti Ali 

Muhammet toprağı 

(Ç-Ö, 224). 

468.7. San san sandıra 

Kızıl kundura 

Ya onu bilesin 

Ya bu gece ölesin 

(B. Yançev, 85). 

 

kolye (altın kolye) 

469.1. Sarısı safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(B-T, 428). 

a. Sarıdır sargan gibi 

Uzanır yılan gibi 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(Taştan, 4). 

 

kuşak (gurşag) 

470.1. Gıvrılmış ilan 

Adam belinde 

Guyruğu ile 

Başı bir yerde 

(A. S-A-Ş, 133). 
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470.2. Leleyem lelendiyim 

Beleye belendiyim 

Ekdim biçdim sovurdum 

Belime şelendiyim 

(A. S-A-Ş, 134). 

470.3. Yatınca kediden alçak 

Kalkınca deveden yüksek 

Alaca yılan 

Selviye dolan 

(Sılacı, 98). 

küpe (sırğa) 

471.1. Altun kantar 

Et dartar 

Elde yapılı 

Ete asılı 

(Kr. Saatçi, 59). 

471.2. Gapı gapı 

Zencir sapı 

Dört budağı 

Bir yarpağı 

(A. S-A-Ş, 133). 

mest 

472.1. Bir koyunum var gel gör 

Bas boğazına ye otur 

Kes gönünü kurusun 

Kaldır koyunum yürüsün 

(Ç-Ö, 219). 

472.2. Men aşıg bayı keçdim 

Kasıbı bayı keçdim 

Altı gomuş üç keçi 

Elimde çayı keçdim 

(A. S-A-Ş, 134). 

472.3. Yağış yağsa düzüler 

Gün çıhanda büzüler 

Altı var üzü yohdur 

Çeksem bağı üzüler 

(A. S-A-Ş, 135). 

 

şalvar 

473.1. İki yolu var 

Başlangıcı dar 

Hem başta hem sonda 

Boğumları var 

(Ç-Ö, 220). 

tarak (tahta tarak) 

474.1. Başı yalabık 

Dişleri aralık 

Kafama konmuş 

Arar kayabalık 

(B. Yançev, 130). 

474.2. Biz biziydiğ 

Ottuzki kızıydığ 

Ottuzkimiz söküldüğ 

Bir takhtaya düzüldüğ 

(Kr. Saatçi, 66). 

474.3. Cepte çantada durur 

İnce kalın dişi var 

Kendisi küçük ama 

Ne de mühim işi var 

(Ceren, 43). 

474.4. Filli filli 

Çok dilli 

Baş üstünde 

Gezen filli 

(B. Yançev, 130). 
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yüzük 

475.1. Onda gördüm bir tane 

Tepesi var delik delik 

Bazı kadınlar giyer 

Nakş eyler ışıl ışıl 

(Ç-Ö, 223). 

zırh (demir zırh) 

476.1. Elim attım elmaya 

Elma beni kesmeye 

Öyle bir elbise giy 

Asla kılıç kesmeye 

(Ç-Ö, 83). 

a. Elim attım elmaya 

Elma beni kesmeye 

Öyle bir elbise giy 

Daha kılıç kesmeye 

(Ç-Ö, 314). 

 

g. Silâhlarla İlgili Bilmeceler 

ağ (balık ağı, balıg toru) 

477.1. Bir yerde bir çömlek var 

Durub onu bölmek var 

Seksen sekkiz çatıda 

Dohsan dogguz ilmek var 

(A. S-A-Ş, 195 

477.2. Evin dalı gölmedi 

Hane hane bölmedi 

Bir kebem var rengi bir 

Seksen sekiz ilmedi 

(A. S-A-Ş, 196). 

477.3. İlim ilim ilmeli 

İlim kurşun düğmeli 

Bunu bilen bilmeli 

Bilmeyenler ölmeli 

(Elçin, 52). 

a. İlim ilim ilmeli 

İlim kurşun düğmeli 

Bunu bilen bilmeli 

Bilmiyen ölmeli 

(G-O, 101; Tezel B, 12). 

b. İlim ilim ilmeli 

İlim kurşun düğmeli 

Bunu bilen bilmeli 

Bilmeyen hemen ölmeli 

(Ç-Ö, 306). 

c. İlim ilim ilmesi 

İlim hatın düymesi 

Seksen sekiz düymede 

Doksan dogguz ilmesi 

(A. S-A-Ş, 200). 
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kılıç (gılınc) 

478.1. Azrail gibi duruşu var 

Ne heybetli bakışı var 

Sakın kızdırayım deme 

Çok erkekten bıyığı var 

(Ç-Ö, 314). 

478.2. Göyden düşdü daş 

Bişib oldu aş 

Kesdi tökdü baş 

Ne aşdı ne daş 

(A. S-A-Ş, 166). 

kurşun 

479.1. Burdan attım vızınan 

Bin iki hızınan 

Acısı soğan gibi 

Kendisi doğan gibi 

(Ç-Ö, 313). 

a. Buradan attım hışanın 

Yedi bin yıldızınan 

Arabın atıynan 

Gögün katıynan 

(Taştan, 52). 

mızrak (nize) 

480.1. Atdım atana 

Deydi adama 

Ucu şiş neşter 

Uzunca teher 

(A. S-A-Ş, 163). 

sapan kayışı (sapan gayışı) 

481.1. Alaca yılan  

Ağaca dolan 

Vallahi yalan 

Billâhi yalan 

(Ç-Ö, 310). 

a. Alaca yılan 

Âca dolan 

Valla yalan 

Billâ yalan 

(Ünsal, 41). 

 

silâh 

482.1. Derin kuyu 

Gümbür suyu 

Çeken ölmez 

İçen ölür 

(B-T, 571). 

a. Uzun kuyu 

Gümbür suyu 

İçen ölür 

Kaçan kurtulur 

(B-T, 571). 

b. Uzun kuyu 

Tombul suyu 

Atan alır 

İçen ölür 

(Taştan, 70). 
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tabanca (dabanca) 

483.1. Bizim evde halı var 

Halının helâlı var 

Bizim eve gelmeyin 

Aslan oğlu Ali var 

(Taştan, 73). 

483.2. Derin kuyu 

Gümbür suyu 

Çeken ölmez 

İçen ölür 

(B-T, 571). 

a. Uzun kuyu 

Gümbür suyu 

İçen ölür 

Kaçan kurtulur 

(B-T, 571). 

483.3. Metel metel madlamış 

Metel iki çadlamış 

Gurbâ ganadlanmış 

Kâfiri vurmıya gidmiş 

(Göksel). 

top mermisi (top güllesi) 

484.1. Elde fitil 

Ordan itil 

Hara deyse 

Galar mitil 

(A. S-A-Ş, 165). 

tuzak (kurt kapanı) 

485.1. Cansızdır canlıyı tutar 

Peçesizdir çölde yatar 

İncil’di Tevrat’dı Zebur’du 

Onu bir Kur’an tutar 

(Göktaş, 64). 

485.2. Keşfet beni kimim acaba 

Geniş oyuktur önüm 

Dar ve uzundur arkam 

Öğlen yemeğinde sana hizmet eder 

(Ç-Ö, 315). 

485.1. Şu karşıda bir ölü 

Tuttu diriyi diri 

Diri dedi sal beni 

Ölü dedi sahibin gelsin salsın seni 

(B. Yançev, 121). 

tüfek (beşaçılan [bir silâh çeşidi, haznesi bir mermi alan tüfek], tüfeng, tüfenk) 

486.1. Ağaca çıhar 

Ağzına tıhar 

Herkese deyse 

Evini yıhar 

(A. S-A-Ş, 163). 

486.2. Attım atana 

Değdi kotana 

Suda balığa 

Göğde ceylana 

(Taştan, 79). 

a. Atdım atana 

Deydi katana 

Deryada balığa 

Düzde ceyrana 

(A. S-A-Ş, 163). 

486.3. Bapbalaca boyu var 

İldırımdan suyu var 

El vurursan gudurar 

Dünyaya od vurar 

(A. S-A-Ş, 164). 
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486.4. Bende durur 

Seni vurur 

Sende durur 

Beni vurur 

(Göktaş, 64). 

486.5. Dağdan attım hız ile 

Yedi bin yıldız ile 

Efendimiz çadır kurmuş 

Acısı soğan ile 

(Ç-Ö, 312). 

486.6. Derin kuyu 

Gümbür suyu 

Çeken ölmez 

İçen ölür 

(B-T, 571). 

a. Derin kuyu 

Cumbul suyu 

İçen ölür 

İçmeyen kalır 

(Sakaoğlu [Kunos], 112). 

b. Derin kuyu 

Gümbür suyu 

İçen ölür 

Kaçan kurtulur 

(Sılacı, 133). 

c. Derindir guyu 

Gümbürder suyu 

Çeken ölmez 

İçen ölür 

(Tezel B, 35; Göktaş, 64). 

ç. Uzun kuyu 

Dumdum suyu 

İçen ölür 

İçmeyen kalır 

(Blk. Đ-R, 212). 

d. Uzun kuyu 

Gümbür suyu 

İçen ölür 

Kaçan kurtulur 

(B-T, 571). 

e. Uzun guyu 

Gümbür suyu 

Alan alır 

İçen ölür 

(Kowalski A, 55). 

f. Uzunca guyu 

Dum bulaca 

İçen ölür 

İçmeyen galır 

(Kowalski C, 308). 

g. Kuyu kuyu 

Dümbülü suyu 

İçen ölü 

İçmeyen ölür 

(Kr. Kerkük, 41). 

ğ. Gümbür kuyu 

Göktür suyu 

İçen ölür 

İçmiyen kalır 

(B. Hafız, 102). 
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486.7. Evimizde kendi var 

Kendinin kemendi var 

Göyde geden guşların 

Ayağında bendi var 

(A. S-A-Ş, 165). 

486.8. Gara goçum yağlanar 

Meşelerde buğlanar 

O nece gıfıldır ki 

Açarsızca bağlanar 

(A. S-A-Ş, 165). 

486.9. Gara toyug gaggıldar 

Ganadları şaggıldar 

Uçsa ildırım çahar 

Dumanı dağa galhar 

(A. S-A-Ş, 166). 

486.10. Gelirdim kendden 

Hay verdi benden 

Esli poladdan 

Aslaması etden 

(İ. Kafkasyalı, 97). 

486.11. Hapı hapıdan 

Kerki sapıdan 

Tarı kudreti 

Öldürü milleti 

(Kr. Saatçi, 75). 

486.12. Hay hay hayilen 

Yedi cami beyilen 

Serçe kadar semizlıği 

Nedır bunun domozlogi 

(Ksv. Hafız, 32). 

486.13. Ihlamur sopalı 

Ucu tıpalı 

Salsam yukarı 

Yıldız koparı 

(Ç-Ö, 312). 

486.14. Mesel mesel matlamış 

Mesel iki çatlamış 

Kurbağa kanatlanıp 

Gavur üstüne atlamış 

(Ç-Ö, 313). 

a. Metel metel madlamış 

Metel iki çadlamuş 

Gurbâ ganadlanmuş 

Gâvuru gırma gidmüş 

(Göksel). 

 

yay 

487.1. Tin tin tiniler 

Yatmış iniler 

Tepesi delik 

Dudağı yarık 

(G-O, 126; Ç-Ö, 315). 

a. Tin tin timiler 

Yatmış iniler 

Tepesi delik 

Dudağı yarık 

(Tezel B, 36). 
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ğ. Müzik Aletleriyle İlgili Bilmeceler 

akordiyon (garmon) 

488.1. Toyda düyünde gezer 

Sesi alemi bezer 

Gabırğası gatbagat 

Gah yavaş gah da berk dart 

(A. S-A-Ş, 177). 

bağlama 

489.1. Ağacın içini oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(B-T, 149). 

489.2. Bir kavağı oydum 

İçine bülbül koydum 

Bülbül “ah vah” dedikçe 

Dilini dişini oydum 

(Ç-Ö, 309). 

 

davul 

490.1. Kabuğu var içi yok 

Dandin eder pek çok 

Herkesleri seyre toplar 

Çomağı yer suçu yok 

(Tezel B, 17; Ç-Ö, 308). 

def (dare, dayre, tef, zilli def, zilli tef) 

491.1. Bir oğlum var İsmail 

O da tokata mail 

Yüzü kalın deriden 

Kulakları demirden 

(Elçin, 67; Blk. Đ-R, 150). 

a. Bir oğlum var İsmail 

O da tokata mail 

Yüzü kalın deriden 

Kulaklar demirden 

(Hamamizade, 67). 

b. Bir oğlum var İsmail 

O da tokata mail 

Yüzü deri 

Kulağı demir 

(Sılacı, 130). 

c. Bir oğlum var İsmail 

Adı tokata mail 

Yüzü kalın deriden 

Kulakları demirden 

(Ş-A, 14). 

ç. Bir oğlum var İsmail 

Dayah yemeye mail 

Elbisesi deriden 

Gulahları demirden 

(Akalın, 69). 

d. Bir oğlum var adı İsmail 

Silleye mail 

Kasnağı deriden 

Kulakları demirden 

(Taştan, 24). 

e. Benim bir oğlum var 

Adı İsmail dayağa mail 

Elbisesi deriden 

Kulakları demirden 

(Ç-Ö, 308). 

f. Emmim oğlu İsmail 

Şaplah yemeye mail 

Demirdendir gulağı 
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Deridendir köyneği (Akalın, 69). 

g. Dayım oğlu İsmail 

Şapalahımga mail 

Demirdendi kulağı 

Deridendi köynegi 

(Kr. Kerkük, 45). 

ğ. Dayım oğlu İsmeil 

Şapalağ yemeğe mail 

Demirdendi kulağı 

Deridendi könnegi 

(Kr. Saatçi, 45). 

h. Adı İsmail 

Şamarga nail 

Arkası teriden 

Kulakları temirden 

(Km. M-M, 190). 

ı. Adı İsmail 

Şamarga kail 

Arkası deriden 

Kulakları demirden 

(Km. Önal, 88). 

i. Adı İsmail 

Silleye mail 

Kulakları demirden 

Yüzü deriden 

(B-T, 610). 

j. İsmail 

Silleye mail 

Kaftanı deriden 

Çivisi demirden 

(B-T, 609). 

k. İsmail 

İsmine mail 

Köynek giyer deriden 

Kulakları demirden 

(Ögel, 413). 

l. Dede İsmail 

Şamata kail 

Arkası deriden 

Kulakları demirden 

(B. Hafız, 95). 

m. Oğlumun adı Nail 

Dayak yemeğe mail 

Entarisi deridir 

Kulakları geridir 

(Tezel B, 17). 

n. Oğlumun adı Nail 

Dayak yimeğe mail 

Entarisi deridir 

Kulakları geridir 

(G-O, 1144). 

491.2. Derisi var eşek değil 

Zilleri var köçek değil 

Hem hoplatır hem zıplatır 

Tokat atar gerçek değil 

(Taştan, 75). 

a. Derisi var eşek değil 

Zilleri var köçek değil 

Hem hoplatır hem zıplatır 

Atarlar tokadı gerçek değil 

(Tezel B, 17; Ç-Ö, 309). 
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b. Derisi va eşek değel 

Zilleri va köçek değel 

Hem hoplatır hem zıplatır 

Atarla tokatı gerçek değel 

(Özalp, 32). 

c. Derısi var eşek dil 

Zilleri var kuzi dil 

Hem oplatır hem toplatır 

Top dil insan dil 

(Ksv. Hafız, 29). 

491.3. Elbisesi deriden 

Kulakları demirden 

Kızları gelinleri 

Su üstünde yürüten 

(Ç-Ö, 309). 

a. Kendisi deriden 

Kulakları demirden 

Kızları gelinleri 

Su üstünde yürüten 

(Taştan, 75). 

b. Kendisi deriden 

Kulakları demirden 

Gelinleri kızları 

Su üstünde yürüten 

(Ceren, 44). 

491.4. Kemeri tahtadır 

Eğri değil 

Zil çalar kulakları 

Çınlatır her yeri 

(Ç-Ö, 309). 

dümbelek (nağara) 

492.1. İki küpe 

İki ağaç 

Biri göyde 

Biri yerde 

(A. S-A-Ş, 176). 

gramafon 

493.1. Hamamda kurna 

Davulda zurna 

Ben çalayım 

Sen oyna 

(Sılacı, 62; Ç-Ö, 311). 

493.2. Metal metal met iki 

Oğlu uşağı on iki 

Meta başını bağlamış 

Döne döne ağlamış 

(Elmas, 14). 

 

kaval (tütek) 

494.1. Garğı gamış 

Ağza yapış 

Üstü deşik 

Gerisi beşik 

(A. S-A-Ş, 175). 

494.2. Metel metel maniki 

Gözleri var on iki 

İnanmazsan say da bak 

On ikidir on iki 

(Taştan, 46). 

 

keman (kaman) 

495.1. Ağacda var bağırsag 

Yel babanı çağırsag 

Ağzım açıb ney çalar 

Süleyman’ı çağırsag 

(A. S-A-Ş, 174). 
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495.2. Bir ağacı oymuşlar 

İçine nağme koymuşlar 

Yanılmış yalan söylemiş 

Kulağını burmuşlar 

(E-U, 274; Tezel B, 24). 

a. Bir ağacı oymuşlar 

İçine nağme goymuşlar 

Yalan yanlış söylemiş 

Gulağını burmuşlar 

(Akalın, 45). 

b. Çam ağacını oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Kulaklarını burarlar 

(Tezel B, 24). 

c. Çam ağacını oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(B. Hafız, 98). 

ç. Çam ağacını oyarlar 

İçine dindon koyarlar 

Ağlama dindonum ağlama 

Sonra kulağını burarlar 

(Göktaş, 38). 

d. Çam ağacını oyarlar 

İçine dındını goyarlar 

Ağlama dındınım ağlama 

Kulağını bükerler 

(Akalın, 45). 

e. Çam ağacını oyarlar 

İçine dandini koyarlar 

Ağlama dandinim ağlama 

Kulacığını burarlar 

(B. Hafız, 103). 

f. Çam ağacını oyarlar 

İçine tıntın koyarlar 

Ağlama tıntınım ağlama 

Sonra gulağını burarlar 

(Taştan, 47). 

g. Çam ağacını yararlar (oyarlar) 

İçine tinton (dandin) koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Kulaklarını burarlar 

(Hamamizade, 39). 

ğ. Çem ağacın oyallar 

İçine tintin koyallar 

Ağlama tintinim ağlama 

Sora kulağı burallar 

(Kr. Saatçi, 68). 

h. Ağacın içini oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(B-T, 149). 

ı. Bir tahtayı oyarlar 

İçine mane koyarlar 

Mane yalan söylerse 

Kulakagın burarlar 

(Km. Önal, 89). 
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i. Akça ağacı yararlar 

Üstüne kandil kurarlar 

Oyna bülbülüm oyna 

Kulağını burarlar 

(Tezel B, 24). 

495.3. Dağda odun kırarlar 

Üstüne dantel koyarlar 

Eğer yalan söylerse 

Kulağını burarlar 

(Ç-Ö, 309). 

495.4. Uzun uzun urganlar 

Ucu benim elimde 

Bülbüller feryat eder 

Ruhu benim elimde 

(Tezel A, 14-B, 24; Ç-Ö, 309; B. 

Hafız, 98). 

kemençe (kamança) 

496.1. Bir ağacı oymuşlar 

İçine nağme koymuşlar 

Yanılmış yalan söylemiş 

Kulağını burmuşlar 

(Tezel B, 24). 

a. Çam ağacını oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Kulaklarını burarlar 

(Tezel B, 24). 

b. Çam ağacını yararlar (oyarlar) 

İçine tinton (dandin) koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Kulaklarını burarlar 

(Hamamizade, 39). 

c. Ağacın içini oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(B-T, 149). 

ç. Goz ağacın oyarlar 

Üstüne tel goyarlar 

Vahtsız durub ağlasa 

Gulağını burarlar 

(A. S-A-Ş, 175). 

d. Akça ağacı yararlar 

Üstüne kandil kurarlar 

Oyna bülbülüm oyna 

Kulağını burarlar 

(Tezel B, 24). 

496.2. Uzun uzun urganlar 

Ucu benim elimde 

Bülbüller feryat eder 

Ruhu benim elimde 

(Tezel B, 24). 

496.3. Üzük aldım gaşı yoh 

Tepe gördüm daşı yoh 

O nedir ki ağlayır 

Gözlerinin yaşı yoh 

(A. S-A-Ş, 177). 

 

mandolin 

497.1. Çam ağacını oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tinton ağlama 

Şimdi kulağın burarlar 

(Ç-Ö, 309). 
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a. Ağacın içini oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(B-T, 149). 

 

ney 

498.1. Derdi gemden 

Teni zeden 

Elin vursan 

Eder fağan 

(A. S-A-Ş, 175). 

saz 

499.1. Altı cehennem 

Üstü düzengah 

Gulagları üç 

Saçları ülgüc 

(A. S-A-Ş, 174). 

499.2. Bir ağacı oymuşlar 

İçine nağme koymuşlar 

Yanılmış yalan söylemiş 

Kulağını burmuşlar 

(Tezel B, 24). 

a. Bir ağacı oymuşlar 

İçine nağme koymuşlar 

Yanılup yalan söylemiş 

Kulağını burmuşlar 

(G-O, 67). 

b. Bir ağacı oymuşlar 

İçine name koymuşlar 

Yanılıp yalan söylemiş 

Kulağını burmuşlar 

(Selvi). 

c. Bir ağacı oymuşlar 

İçine nağme goymuşlar 

Yalan yanlış söylemiş 

Gulağını burmuşlar 

(Akalın, 45). 

ç. Bir ağacı oymuşlar 

İçine ses koymuşlar 

Yanlış yalan söylemiş 

Kulağını burmuşlar 

(Ç-Ö, 309). 

d. Çam ağacını oyarlar 

İçine nağme koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Kulağını burarlar 

(G-O, 76). 

e. Çam ağacını oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Kulaklarını burarlar 

(Tezel B, 24). 

f. Çam ağacını oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(Blk. Đ-R, 218). 

g. Çam ağacını oyarlar 

İçine dındını goyarlar 

Ağlama dındınım ağlama 

Kulağını bükerler 

(Akalın, 45). 
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ğ. Çam ağacını oyarlar 

İçine dandini koyarlar 

Ağlama dandinim ağlama 

Kulacığını burarlar 

(B. Hafız, 103). 

h. Çam ağacını oyarlar 

İçine mâni koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(Elçin, 65). 

ı. Ağacı oyarlar 

İçine tintin koyarlar 

Ağlama tintinim ağlama 

Kulağını burarlar 

(Taştan, 68). 

i. Ağacın içini oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(B-T, 149). 

j. Bir ağacı oydum 

İçine bülbül koydum 

Bülbül “ah vah” dedikce 

Dilini dişini oydum 

(Göktaş, 56). 

k. Bir kavağı oydum 

İçine bülbül koydum 

Bülbül “ah vah” dedikçe 

Dilini dişini oydum 

(Ç-Ö, 309). 

l. Akça ağacı yararlar 

Üstüne kandil kurarlar 

Oyna bülbülüm oyna 

Kulağını burarlar 

(Tezel B, 24). 

499.3. Çömçe başı mendiri 

Belinde var kendiri 

Milçek gonsa vızıldar 

El deyende sızıldar 

(A. S-A-Ş, 175). 

499.4. Hini hini keher at 

Hinisi gözel keher at 

Ayağında gıl sicim 

Düyünü gözel keher at 

(A. A-T, 186). 

a. Hili hili keher at 

Hilisi gözel keher at 

Ayagında gıl sicimi 

Düyünü gözel keher at 

(A. S-A-Ş, 175). 

b. Kişne kişne keher at 

Düzün sahla pisin at 

Ayağında gıl sicim 

Kişne gözel keher at 

(A. S-A-Ş, 176). 

499.5. Palıdın parası 

İçinin tarası 

Onu tanımayan 

Şeytanın balası 

(A. S-A-Ş, 176). 
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499.6. Sahsahanın sahırdadı 

Sahı benim elimdedir 

Yedi kavan ırgalandı 

Kökü benim elimdedir 

(Taştan, 68). 

a. Sahsağanlar gaggıldar 

Başı menim elimde 

Dogguz govag dilenler 

Tacı menim elimde 

(A. S-A-Ş, 176). 

499.7. Uzun uzun urganlar 

Ucu benim elimde 

Bülbüller feryat eder 

Ruhu benim elimde 

(Tezel B, 24). 

499.8. Yaz ola kış ola 

Gözü bağlı kuş ola 

Altmış ayak kırk boynuz 

Bunu kim bilmiş ola 

(Ç-Ö, 309). 

tar 

500.1. Sahsağanlar gaggıldar 

Başı menim elimde 

Dogguz govag dilenler 

Tacı menim elimde 

(A. S-A-Ş, 176). 

500.2. Tut ağacı üzü perde 

Barmag gezer perde perde 

Gah derinde gah zerinde 

Ağlar ah u zar dilinde 

(A. S-A-Ş, 177). 

tulumlu çalgı (tulum) 

501.1. Masal masal martalar 

Dil okur damak atar 

Sivil oğlu Süleyman 

Koltuğunda nara atar 

(Ç-Ö, 307). 

a. Masal masal mardatar 

Dil ohur damah atar 

Sivil oğlu Süleyman 

Goltuğundan nağara atar 

(Akalın, 92). 

501.2. Zerre zerre kan olur 

Zerreler mercan olur 

Ağzı bir dili iki 

Niceler hayran olur 

(Ç-Ö, 308). 

a. Zerre zerre gan olur 

Zerreler mercan olur 

Ağzı bir dili iki 

Niceler heyran olur 

(Akalın, 111). 

ud (ut) 

502.1. Bir ağacı oymuşlar 

İçine nağme koymuşlar 

Yanılmış yalan söylemiş 

Kulağını burmuşlar 

(E-U, 274; Tezel B, 24). 

a. Bir ağacı oymuşlar 

İçine nağme goymuşlar 

Yalan yanlış söylemiş 

Gulağını burmuşlar 

(Akalın, 45). 
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b. Çam ağacını oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Kulaklarını burarlar 

(Tezel B, 24). 

c. Çam ağacını oyarlar 

İçine dındını goyarlar 

Ağlama dındınım ağlama 

Kulağını bükerler 

(Akalın, 45). 

ç. Çam ağacını oyarlar 

İçine dandini koyarlar 

Ağlama dandinim ağlama 

Kulacığını burarlar 

(B. Hafız, 103). 

d. Çam ağacını yararlar (oyarlar) 

İçine tinton (dan din) koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Kulaklarını burarlar 

(Hamamizade, 39). 

e. Ufacık kabağı oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Kulağını burarlar 

(Tezel A, 19). 

f. Ağacın içini oyarlar 

İçine tinton koyarlar 

Ağlama tintonum ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(B-T, 149). 

g. Âcı oyalâ 

İçine badem koyalâ 

Alama tintonum alama 

Kulani buralâ 

(Oğan, 27). 

ğ. Akça ağacı yararlar 

Üstüne kandil kurarlar 

Oyna bülbülüm oyna 

Kulağını burarlar 

(Tezel B, 24). 

zurna 

503.1. Masal masal meniki 

Oğul uşak on iki 

Masal beyin avradı 

Beni gördü ağladı 

(Ç-Ö, 307). 

a. Masal masal maniki 

Oğul uşak on iki 

Masal beyin avradı 

Beni gördü ağladı 

(Taştan, 85). 
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h. Oyuncaklar ve Çeşitli Eğlence Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

atlı karınca (atlı garışga) 

504.1. Belli billi bilen day 

Beli ince küren day 

Hövren görer kişnemez 

Göy ot görer dişlemez 

(A. S-A-Ş, 99). 

balon 

505.1. Ağzı var dili yok 

Nefesi var canı yok 

Derisi var kanı yok 

Bilin bakalım bu nedir 

(Blk. Đ-R, 134). 

dönme dolap 

506.1. İki yüzlü bir kişi 

Dayim dönmektir işi 

İki kimseleri var 

Biri erkek biri dişi 

(Sakaoğlu [Kunos] )., 98). 

iskambil kâğıdı 

507.1. Kırılır yapılır 

Ortaya atılır 

Ne yenir ne içilir 

Keyfine varılır 

(Ç-Ö, 310). 

tavla 

508.1. Geçmişler karşılıklı iki kişi 

Nısfı ak nısfı kara 

Arif isen sen anla 

Ahmak isen var ara 

(Ç-Ö, 310). 

top 

509.1. Yusyuvarlak meşinden 

Gençler koşar peşinden 

O kaleye girince 

Kimi olur eşinden 

(Ceren, 459 

 

ı. Çeşitli Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

anahtar (açar, enerter) 

510.1. Ay mermendi mermendi 

Kız duvara tırmandı 

Oğlan hocadan gelmemiş 

Kız duvardan inmedi 

(Ç-Ö, 259). 

a. Oy mermendi mermendi 

Gız duvara dırmandı 

Oğlan gelmemiş 

Gız duvardan inmemiş 

(Göktaş, 39). 

b. Kız mermendi mermendi 

Kız duvara tırmandı 

Oğlan gelmeyince 

Kız duvardan inmedi 

(Ş-A, 30). 

c. Marmandı marmandı 

Kız duvara tırmandı 

Marmanda gelmeyince 

Kız duvardan inmedi 

(Ç-Ö, 260). 
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ç. Ermendi mermendi 

Kız duvara tırmandı 

Oğlan sudan gelmemiş 

Kız duvardan inmedi 

(Ç-Ö, 259). 

d. Nar nar narlandı 

Nar duvara fırladı 

Gelin kadın gelmeyince 

Nar duvardan inmedi 

(Tezel A, 9; Ç-Ö, 260). 

e. Nar nar narlandı 

Nar duvarda parladı 

Narcı kadın gelmedi 

Nar duvardan inmedi 

(Ç-Ö, 259). 

f. Zar efendi zarlandı 

Zar duvara tırmandı 

Zar efendi gelmeden 

Zar duvardan inmedi 

(B. Hafız, 198). 

g. Zar zavandı zavandı 

Zar duvara tırmandı 

Zara kadın gelemeden 

Zar duvardan inmedi 

(Ç-Ö, 259). 

ğ. Zar zara yapuşır 

Zar duvara yapuşır 

Zar efendi gelmeden 

Zar duvardan kopmas 

(B. Kowalski, 144). 

510.2. Milit milit 

Gapısı kilit 

Ya bunu tap 

Ya burdan get 

(A. S-A-Ş, 157). 

 

ayna (ağaç çerçeveli ayna, güzgü) 

511.1. Ağaçtan atı 

Demirden gatı 

İnsan illeti 

Tanrı güdreti 

(A. S-A-Ş, 141). 

511.2. Bakmadıkça o görmez 

Ağları var ağ örmez 

Gördüğünü gösterir 

İster okşa ister ez 

(Ç-Ö, 272). 

511.3. Bilmece bildirmece 

Resim yapar gündüz gece 

Duvarlara asılır 

Her gün ona bakılır 

(B-T, 138). 

511.4. Çim çiçek 

Çim boy çiçek 

Uzadı gitti 

Dam boyu çiçek 

(Tan, 48). 

511.5. Enteşeli 

Menteşeli 

Dört köşeli 

Bir parçali 

(M. Hafız, 31). 
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511.6. İçinde olursam 

Önünde olurum 

Önünde olursam 

İçinde olurum 

(Ç-Ö, 272). 

511.7. Kilid kilid içinde 

Kilid sandıg içinde 

Binaya bir od düşdü 

Biz de yandıg içinde 

(A. S-A-Ş, 156). 

511.8. Oraya gidemezsin 

İçine giremezsin 

Orada görünürsün 

İçinde kırılırsın 

(Ç-Ö, 272). 

511.9. Tap tap nedir tapış nedir 

Altı bahar gümüş nedir 

Ne yerdedir ne göktedir 

Kadınların dizindedir 

(Ç-Ö, 273). 

a. Tap nedir tapış nedir 

Gülüstandan güneş nedir 

Ne yerdedir ne göktedir 

Cümle âlem içindedir 

(Sakaoğlu [Kunos], 94). 

b. Tap nedir tapuş nedir 

Bafra’da ilk yemiş nedir 

Ne yerdedir ne göktedir 

Cümle âlem içindedir 

(Ç-Ö, 273). 

c. Tap nedir tapık nedir 

İlkbaharda gümüş nedir 

Ne yerdedir ne göktedir 

Cümle âlem içindedir 

(B. Hafız, 94). 

ç. Tap nedir tabak nedir 

İlkbaharda gümüş nedir 

Ne yerdedir ne göktedir 

Cümle âlem içindedir 

(Tan, 48). 

d. Tab mıdır tabiş midir 

Gül bahardır gümüş müdür 

Ne yerdedir ne gökte 

Cümle âlem içinde 

(E-U, 278). 

e. Tap mısın taptaş mısın 

Âlemde tek bir baş mısın 

Ne yerde durur ne gökte 

Cümle âlem içinde 

(G-O, 124). 

f. Gümüş gül nedir dedim 

Ne yerde ne göktedir 

Gelin kızın elindedir 

Cümle âlem içindedir 

(Ç-Ö, 272). 

511.10. Taşta can 

Ağaçta taş taşta can 

Lalam bir düş görüptü 

Ağaçta taş taşta can 

(Ç-Ö, 273). 
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a. Daşta can 

Ağaçta daş daşta can 

Lalam bir diş görüptü 

Ağaçta daş daşta can 

(Kr. Saatçi, 70). 

b. Heşte can 

Heşte kafes heşte can 

Lalam bir ecib görüb 

Ağaçta daş daşta can 

(Kr. Saatçi, 77). 

c. Heşte can 

Heşte kafes heşte can 

Lelem bir acaib görüb 

Ağaçta daş daşta can 

(Kr. Kerkük, 46). 

 

beşik 

512.1. A kişi kişi 

Elinde şişi 

Mene bir at ver 

Ne erkey olsun ne dişi 

(A. S-A-Ş, 140). 

512.2. Bi tata ütede 

Bi tata beride 

Bi tata ortada 

De sana de bana 

(Ksv. Hafız, 29). 

512.3. Çöplerden çardak kurdum 

Onun yoluna can koydum 

Ağlayıp bağırdıkça 

Çöplere tekme vurdum 

(Ç-Ö, 268). 

512.4. Elindedi elinde 

Etekleri belinde 

Gece gündüz yol gedir 

Yerindedi yerinde 

(A. S-A-Ş, 151). 

512.5. Öte takır 

Beri takır 

Öldü kaldı 

Koca Bekir 

(Ç-Ö, 268). 

512.6. Pat patan ağacı 

Çat patan ağacı 

Kırmızı leylek 

Trabzan ağacı 

(B-T, 167). 

512.7. Şu kadar fırkaç 

Bu kadar fırkaç 

Külleme fırkaç 

Fırkaç da fırkaç 

(Ç-Ö, 268). 

a. Şu kadar fırkaç 

Bu kadar fırkaç 

Külleme fırkaç 

Fırkaçta fırkaç 

(Tezel A; 10). 

512.8. Taka taka taka o 

Var içinde baka o 

İki tulum azığı 

Var g…ünde kazığı 

(B-T, 711). 
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a. Takır tukur takatı 

İçindedir bakatı 

İki tulum ağızı 

Arkasında kaşığı 

(Tezel B, 14). 

b. Tokur tokur takatı 

İçindedir bakatı 

İki tulum ağzı 

Arkasında kaşığı 

(Ç-Ö, 268). 

512.9. Takır takır takraba 

İçindeki akraba 

Ya erkekdir ya dişi 

Bunu bilir her kişi 

(Taştan, 14). 

 

boya fıçısı 

513.1. Kara katır 

Yana yatır 

Birin çıkar 

Birin yatır 

(Ç-Ö, 255). 

boya fırçası 

514.1. Kara katır 

Yana yatır 

Birin çıkar 

Birin batır 

(Sılacı, 25). 

buhurdan 

515.1. Karşıdan iki şey gelir nagihan 

Birinin karnı ateş başı düman 

Birinin karnı su başı şadırvan 

Bitti meclis yollara olduk revân 

(Hamamizade, 12). 

çadır (alaçıg [küçük göçebe çadırı], deye, kara çadır) 

516.1. Ay doğdu ahtalandı 

Dogdugca ahtalandı 

Bazara bir ner geldi 

Gırh yerden nohtalandı 

(A. A-T, 136). 

a. Ay doğdu lahtalandı 

Dogdugca lahtalandı 

Bazara bir ner geldi 

Gırh yerden nohtalandı 

(A. A-T, 184). 

516.2. Çiğdem basmaya 

Basma beni basmaya 

Öyle kılıç kuşandım 

Değme kılıç kesmeye 

(Ç-Ö, 254). 

a. Çiğdem basmıya 

Basma beni basmıya 

Öyle gılıç guşandım ki 

Deyme gılıç kesmiye 

(Akalın, 60). 

516.3. Dağdan gelir hor hor 

Tepeciği mor mor 

Sekkül sükkül ayağı var 

Seksen iki dayağı var 

(Tezel B, 15). 

a. Dağdan gelir hor hor 

Ayakları mor mor 

Sekiz kadar ayağı var 

Otuz iki dayağı var 

(Ögel, 421). 
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b. Dağdan gelir hor 

Kuyruğunun ucu mor 

Sekil sükül ayağı var 

Seksen yerde dayağı var 

(Taştan, 20). 

c. Dağdan gelir hu 

Kuyruğunun dibi yu 

Seki sukul ayağı var 

Seksen yerde dayağı var 

(Ç-Ö, 254). 

516.4. Deli deve 

Girmez eve 

Kes başını 

Girsin eve 

(Blk. Đ-R, 250). 

516.5. Erçin epe 

Gümüş tepe 

Derede çiçek 

Deyirmi tepe 

(A. S-A-Ş, 137). 

516.6. Mesel mesel meliki 

Oğul uşak on iki 

On ikidir kazığı 

Yerde manda kuyruğu 

(Ç-Ö, 254). 

a. Mesel mesel meliki 

Oğul uşah on iki 

On ikidir gazığı 

Yerde camış guyruğu 

(Akalın, 93). 

b. Mesel mesel maniki 

Oğul uşak on iki 

On ikinin kazığı 

Yerde biter büzüğü 

(Ögel, 423). 

c. Mesel mesel maliçi 

Oğul uşağ on iki 

On iki dızzığı 

Yerde çürür vızzıği 

(Göktaş, 254). 

516.7. Ondur onun parmağı 

Yere girer tırnağı 

Adam yer adam kusar 

Göbeğine kılıç asar 

(Ç-Ö, 254). 

a. Ondur onun barmağı 

Yere girer dırnağı 

Adam yer adam gusar 

Göbeğinden gılıç asar 

(Akalın, 98). 

b. Karşıdan bir aptal 

Uzun uzun tırnakları var 

Diri yer diri kusar 

Ne açılır ne susar 

(B-T, 202). 

 

çorap şişleri (corab tohuyan miller) 

517.1. Beş direk üstündedir 

El yürek üstündedir 

El işler gözler bakar 

Kol yürek üstündedir 

(Ceren, 10). 
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517.2. Heşeden ha heşeden 

Bir ses gelir meşeden 

Atamın beş oğlu var 

Beşi de bir peşeden 

(A. S-A-Ş, 156, 199). 

 

deri (tulug [yüzülmüş tek parça deri]) 

518.1. Bir bele desti 

Destesi yastı 

Balış langıcı 

Ağzı fış fışı 

(A. S-A-Ş, 194). 

518.2. Bizde bir usub yatır 

Golları gısıb yatır 

Birce tepik vurmamış 

O yanda küsüb yatır 

(A. S-A-Ş, 112). 

 

dikiş makinesi 

519.1. On iki gözlü fener 

Kırtıklısı fır fır döner 

Lâle sümbül hanıma 

Ferli efendi biner 

(Ç-Ö, 304). 

a. On iki gözlü kemer 

Kırtiklisi fır fır döner 

Lâle sümbül hanıma 

Ferli efendi biner 

(Akalın, 98). 

 

dolap 

520.1. Elleri var budak gibi 

Kolları var budak gibi 

Eğilmiş su içiyor 

Bağırır oğlak gibi 

(Ç-Ö, 275). 

fırın paspası 

521.1. Anan eskisi 

Baban püsküsü 

Yaş girer 

Kuru çıkar 

(Ç-Ö, 280). 

gergef (kasnak, yasnak) 

522.1. Çat çatan ağacı 

Çata patan ağacı 

Güllerden lâleden 

Gılabdan ağacı 

(Ç-Ö, 302). 

a. Çat çatan ağacı 

Çata patan ağacı 

Gırmızı lâle 

Gılapdan ağacı 

(Akalın, 59). 

b. Çat çatan ağacı 

Çata patan ağacı 

Gırmızı lâle 

Gılıbıdan (gılabıdan) ağacı 

(Ks. Sakaoğlu, 132). 

c. Çat çat ağacı 

Çata batan ağacı 

Kırmızı lâle 

Kılaptan ağacı 

(B-T, 296). 

ç. Çat çat ağacı 

Çata batan ağacı 

Kırmızı lâle 

Alabadan ağacı 

(B-T, 296). 
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d. Çat çatan ağacı 

Çat batan ağacı 

Kırmızı lâle 

Gülabdan ağacı 

(E-U, 276). 

e. Çat çatan ağacı 

Pat patan ağacı 

Kırmızı übe 

Gılabudan ağacı 

(Ks. Sakaoğlu, 132; Göktaş, 22). 

f. Çat çatan ağacı 

Pat patan ağacı 

Kıpkızıl lâle 

Kılaptan ağacı 

(Hamamizade, 23). 

g. Çat çatan ağacı 

Pat patan ağacı 

Günde bin hançer vursan kanı yok 

Bunu bilenin aklı tamam noksanı yok 

(B-T, 297). 

ğ. Çat çatan ağacı 

Kırmızı gül ağacı 

Kırmızı lâden 

Kılaptan ağacı 

(Tezel A, 13). 

h. Çat çatan ağzı 

Pat patan ağzı 

Kırmızı lâle 

Kılaptan ağzı 

(Sakaoğlu [Kunos], 99). 

ı. Çat patan ağacı 

Çata patan ağacı 

Kırmızı lâleden 

Kılaptan ağacı 

(Sılacı, 58). 

i. Çıt çıtan ağacı 

Pıt pıtan ağacı 

Kırmızı lâle 

Kılabadan ağacı 

(B. Hafız, 96). 

j. Çıt çıdan ağacı 

Çiçe badan ağacı 

Gımızı leylek 

Gilabdan ağacı 

(Örsal, 103). 

k. Çat çat ağacı 

Çata batan ağacı 

Gül gül ağacı 

Güle batan ağacı 

(B-T, 297). 

l. Çam çatan ağacı 

Çam patan ağacı 

Kırmızı lâle 

Kılaptan ağacı 

(G-O, 77). 

m. Çata çata Naci  

Pat patanaci 

Kırmızı lâle 

Gılabdan ağacı 

(Ç-Ö, 302). 
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522.2. Dört ayağı var canı yok 

Bülbülü var efganı yok 

Yetmiş iki harbe girmiş 

Zerre kadar kanı yok 

(Ç-Ö, 302). 

a. Üç ayaklı canı yok 

Dört ayaklı kanı yok 

Karnına bir hançer vursan 

Zerrece efganı yok 

(Sakaoğlu [Kunos], 99). 

522.3. Kuru kafa kanı yoktur dört ayaklı canı yoktur 

Üstünde güller açar kokusu reyhanı yoktur 

Bin bir hançer girer çıkar ayağa kalkanı yoktur 

Bunu bilen yiğidin aklının noksanı yoktur 

(B-T, 298). 

522.4. Sağsağan şakırdar 

Şakı benim elimde 

Ağaçlar gıpırdar 

Kökü benim elimde 

(Akalın, 100). 

a. Saksağan seker elimde 

Bıldırcın büker elimde 

Yüz bin iki çiçek 

Kökü benim elimde 

(Akalın, 101). 

halı (gebe [uzun, dar halı], halça) 

523.1. Alası alası 

Bilen bilesi 

Bilmeyen kızlar 

On köy veresi 

(Elçin, 56). 

523.2. Çil toyug 

Çileme toyug 

Başın kestim 

Ganı yoh 

(A. A-T, 184). 

523.3. Hanım hatın düymesi 

İlim hatın düymesi 

Herkes onu tapmasa 

Yeddi manat cermesi 

(A. S-A-Ş, 155). 

a. Elli elli yüz düymesi 

Eli mercan düymesi 

Herkes onu bilmese 

Elli ilin hestesi 

(A. S-A-Ş, 151). 

523.4. Hapı hapı 

Zencir sapı 

Dörd budağı 

Bir yarpağı 

(A. S-A-Ş, 155). 

523.5. Terezi var tengi var 

Her bir rengden rengi var 

Salıb üstde oturram 

Hengi var ahengi var 

(A. S-A-Ş, 161). 
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hallaç çomağı 

524.1. Bir karıştan artıcak 

Başcağızı kerticek 

S…i bacağının arasına girince 

Kah keman çalar kah dambıra 

(Ceren, 18). 

hallaç yayı 

525.1. Çin çin çiniler 

Yatmış iniler 

Derdi koyuk 

Tepesi delik 

(Ç-Ö, 302). 

525.2. Sarıdı rengi 

Buğarsığı tengi 

Elenmen alı mankırı 

Eşşek kimin ankırı 

(Kr. Saatçi, 89). 

 

hatıra defteri 

526.1. Cevizin yaprağı yeşil 

Altında kahve pişir 

Onu okudukça 

Aklından beni geçir 

(Ç-Ö, 212). 

havlu (peşkir) 

527.1. Tarlada biter 

Makine büker 

Her sabah benim 

Elimi öper 

(Ç-Ö, 270). 

a. Tarlada biter 

Makine büker 

Sabah her sabah 

Elimi öper 

(Elçin, 57). 

b. Tarlada biter 

Makine büker 

Sabahtan sabaha 

Elini öper 

(G-O, 124). 

 

c. Tarlada biter 

Makine büker 

Sabah sabah 

Yüzümü öper 

(Blk. Đ-R, 206; Sakaoğlu [Kunos], 101; 

Taştan, 37). 

ç. Tarlada biter 

Makine büker 

Sabah akşam 

Elimizi öper 

(Ç-Ö, 270). 

d. Tarlada biter 

Makine büker 

Sabah akşam 

Elimi yüzümü öper 

(Ş-A, 12). 

e. Bahçede biter 

Makine örer 

Sabahları kalkınca 

Yüzümü öper 

(Ç-Ö, 270). 

f. Bahçada biter 

Makine tiker 

Sabah gahanda 

Yüzünü öper 

(Akalın, 39). 
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heve [halı dokuyan alet] 

528.1. Dağdan gelir dangıra 

Guyruğu zilden gara 

Yerişi tapur tupur 

Dırnağı seksen para 

(A. S-A-Ş, 149). 

heybe 

529.1. Attım almaz 

Yere basmaz 

Yeminlidir 

Yayan gitmez 

(Göktaş, 27). 

529.2. Keçi kılı 

İnsan fi’li 

Noktalanır 

Yola gider 

(Ç-Ö, 276). 

529.3. Terazim denkden 

Kırk iki renkden 

Bilen bilsin 

Bilmeyen ölsün 

(Göktaş, 27). 

ibrik (aftafa [su ibriği], güğüm, ibrık) 

530.1. Ahin gelir mahin gelir 

Dört ayaklı şahin gelir 

Bafralı Osman ağa 

Sarı çizmeli Mehmet ağa 

(Elmas, 3). 

530.2. Alnı ketlez 

Burnu ketlez 

Tantikeye 

Yaya gitmez 

(B-T, 340). 

a. Alnı alınaz 

Burnu burnaz 

Yemin içmez 

Yaya yürümez 

(Taştan, 39). 

b. Alnı kınaz 

Burnu kınaz 

And içmiş 

Yayan yürümez 

(Ç-Ö, 288). 

c. Hınnı hınnaz 

Burnu kınnaz 

Ant içti 

Yayan yürümez 

(B-T, 340). 

ç. Karnı kurnaz 

Burnu kurnaz 

Aç durur da  

Susuz durmaz 

(Ç-Ö, 289). 

d. Karnı kurnaz 

Burnu kurnaz 

Ac dursa 

Susuz durmaz 

(Kr. Saatçi, 80). 

e. Kari karimez 

Boynu çürümez 

Kari and içib 

Yola yerimez 

(Kr. Saatçi, 80). 
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530.3. Dar dar bu kadar 

Darbukası şu kadar 

Şıllıya şu kadar 

Şıldırkacı bu kadar 

(Ceren, 21). 

530.4. Hat atar mat atar 

İki sıçan bir delikten g… atar 

Süleyman’ın koltuğundan 

Oluk gibi kan akar 

(Ç-Ö, 289). 

530.5. Men aşig tut ağacı 

Tut bitmiş tut ağacı 

İki yerden ağzı var 

Bir yerden tutalcağı 

(A. S-A-Ş, 157). 

 

iğ (kirmen, cehre, çıkrık) 

531.1. Adalya’dan getirttim 

Bağdaş kurup oturttum 

Nedir bunun yürüklüğü 

Kuyruğunun kıvrıklığı 

(Sakaoğlu [Kunos], 97). 

531.2. Alaca bulaca bir kaz 

Boynu bir karıştan az 

Annenin önüne korsan 

Hem tanbura çalar hem saz 

(Tezel A, 11; Ç-Ö, 301; Blk. Đ-R, 

246; B. Hafız, 95). 

a. Alaca bulaca bir kaz 

Boynu bir karıştan az 

Annemin önüne koyarsan 

Hem tanbura çalar hem saz 

(Ş-A, 21). 

531.3. Bir karıştan artacık 

Başı var kertecik 

Ellersen kabarır 

Ellemezsen zıbarır 

(Tezel A, 13; Ç-Ö, 303). 

531.4. Bizde bir kişi var 

Egri bürgü işi var 

Bize gelersen 

Gülmekten ölersen 

(A. S-A-Ş, 147). 

531.5. Çeki çeki çekilenir 

Çeki benim elimde 

Guru ağaçlar sallanır 

Kökü benim elimde 

(Taştan, 50). 

531.6. Dağda dana böğürür 

İner ovada durur 

Hakk’ın hikmetine bak 

Boynuzundan doğurur 

(Hamamizade, 16; Tezel B, 16). 

a. Dağda dana böğürür 

İner odada durur 

Bakın Hakk’ın hikmetine 

Boynuzundan doğurur 

(Ç-Ö, 301). 

531.7. Dağdan ener Eli koca 

El ayağı khınnalıca 

Oturu dabban dibinde 

Seleşi Far(ı)sı diliyce 

(Kr. Saatçi, 70). 
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531.8. Ey uzadık uzadık 

Otuz iki kız idik 

Kıran geldi kırıldık 

Hekim geldi dirildik 

(Ç-Ö, 301). 

531.9. Faytonum var bir tekerli 

Nenem sürer tek bir elli 

Ne izi var ne tozu var 

Yupyumru yumurtlar 

(A. S-A-Ş, 152). 

531.10. Ustalar ha ustalar 

Şefa tapsın hesteler 

O nece guşdur ki 

Öz bağırsağın desteler 

(İ. Kafkasyalı, 100). 

531.11. Yeddi döşekli 

Yeddi buğazlı 

Demir barmağlı 

Pambığ dayağlı 

(Kr. Saatçi, 94). 

531.12. Yolla gedir dörd ulaglı 

Demir mıhlı gen gulaklı 

Yürüyer yürüyer yumbalanar 

Yürüyer yürüyer yumurtlar 

(A. S-A-Ş, 162). 

 

iğne (dikiş iğnesi, ine) 

532.1. Deler geçer ok gibi 

Acıması yok gibi 

Tek gözlü tek bacaklı 

Dikiş nakışta aklı 

(Taştan, 40). 

532.2. Tel tel kadayıf 

Bizim hanım çok zayıf 

Zayıflığı bir yana 

Gözünün teki kayıp 

(Ç-Ö, 305). 

a. Tel tel gadeyif 

Bizim hanım çog zayıf 

Zayıflığı bir yana 

Gözünün biri gayıb 

(Saracoğlu, 100). 

b. Tel tel kadayıf 

Bizim hanım çok zayıf 

Zayıflığı bir yana 

Bir gözü de kayıp 

(Dirlik, 18). 

c. Tel tel kadayıf 

Bizim hanım pek zayıf 

Zayıflığı şöyle dursun 

Gözünün biri kayıp 

(Elçin, 57; Blk. Đ-R, 162). 

ç. Tel tel kadayıf 

Bizim hanım çok zayıf 

Zayıflığı hele mele 

Gözünün biri kayıp 

(Taştan, 40). 

d. Tel tel gadeyif 

Bizim hanım pek zayıf 

Zayıflığı bir şey değil 

Gözünün biri gayıp 

(Akalın, 104; Göktaş, 30). 
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e. Tel tel kadayıf 

Bizim hanım pek zayıf 

Zayıf olmasın ama 

Gözünün biri kayıp 

(Ş-A, 27). 

f. Tel tel kadayıf 

Bizim hanım pek zayıf 

Bir kusuru var ise 

Bir tane gözü kayıp 

(Tezel A, 12-B, 21; Ş-A, 21). 

g. Tel tel kadayıf 

Benim karım pek zayıf 

Zayıflığı bir şey değil 

Gözünün bir teki kayıp 

(Elmas,15). 

ğ. Del del gadaif 

Bizim hanım çoh zaif 

Zaifine doyamam 

Gözünün biri gaib 

(Kulga). 

h. Gat gat gadayıf 

Gayetden zayıf 

Bir gözü var 

Zayıf mı zayıf 

(Göktaş, 30). 

ı. Gad gad gadayıf 

Gadı gızı bek zayıf 

Vallaha zayıf billâha zayıf 

Bi gozü var bi gozü yok 

(Önal). 

i. Has has kadayıf 

Zatı zayıf 

Bir gözü var 

Tepeden bakar 

(B. Hafız, 95). 

j. Kas kadaif 

İnce taif 

Elli adam 

Bir gözü var 

(B-T, 346). 

k. Kaddi zarif 

Kendi elif 

Su gibi bir rengi var 

Billâhi bir gözü var 

(Hamamizade, 29). 

l. Vallahi elif 

Hatt-ı şerif 

Vallaha da nenemin gözü var 

Billâha da bir gözü var 

(Akalın, 107). 

m. Vallahi elif 

Hatt-ı şerif 

Valide nenemin bir gözü  

Billâhi de tek gözü  

(Ç-Ö, 305). 

n. Uzun Arif 

Kendi zayıf 

La ilahe illallah 

Bir tek gözü var 

(Ç-Ö, 305). 
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iskemle 

533.1. Senelerdir şuna bak 

Oturmaz bir saniye 

Bekler durur ayakta 

Biz oturalım diye 

(Ç-Ö, 275). 

kantar (terazi) 

534.1. Allah’ın yolunda 

Adamın elinde 

Altı ayağı var 

Kuyruğu belinde 

(Ç-Ö, 295). 

a. Kulun elinde 

Hakk’ın yolunda 

Altı bacağı var 

Kuyruğu belinde 

(Ç-Ö, 296). 

b. Âlemin elinde 

Cihanın dilinde 

Altı ayağı var 

Kuyruğu belinde 

(Taştan, 76). 

c. Adam elinde 

Şeytan felinde 

Teker ayaglı 

Guyruğu belinde 

(A. S-A-Ş, 140; Ahundov, 186). 

ç. Dövranın emrindedir 

Bendenin felindedir 

Altı ayağı iki gözü 

Guyruğu belindedir 

(A. S-A-Ş, 150). 

d. Cenab-ı Allah’ın buyruğu 

Belindedir kuyruğu 

Altı ayağı var 

İki de tabanı var 

(Ç-Ö, 295). 

534.2. Altmış akıl 

Yetmiş fikir 

Bilene şükür 

Bilmeyene tükür 

(Ç-Ö, 297). 

534.3. Bilmecemi bil 

Ensesinde dil 

Arifsen anla 

Ahmaksan ara 

(Hamamizade, 68). 

a. Altı ayaklı fil 

Ortasında dil 

Arif isen bil 

Ahmak isen sor 

(Ç-Ö, 295). 

b. Altı ayaklı fil 

Ortasında dil 

Ahmak isen sor 

Arif isen bil 

(G-O, 56; Elçin, 67). 

c. Ufacık bir zil 

Ensesinde dil 

Ahmak isen sor 

Arif isen bil 

(G-O, 127). 
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ç. İki ayaklı fil 

Ortasında dil 

Bunu bilirsen bil 

Bilemezsen tımarhane gir 

(B-T, 612). 

534.4. Bir dil ile konuşur 

Bin dil ile söyleşir 

Hak yanında 

Hakk’ı takdir eder ol 

(Ç-Ö, 297). 

534.5. Birdir başı 

Bindir dişi 

Bu baş buradan  kalkmazsa 

Bitmez âlemin işi 

(Ç-Ö, 297). 

534.6. Bizim evde gadı vâ 

Eri bürü budu vâ 

Hele bize gelesün 

Güle güle ölesin 

(Kulga). 

534.7. Çaldur çuldur 

Paldır küldür 

Başı sarıksız 

Bıyıklı hırsız 

(Ç-Ö, 295). 

a. Candır cıldır 

Paldır küldür 

Başı sarıksız 

Bıyıklı hırsız 

(Göktaş, 62). 

534.8. Deve tabanı 

Süngü sapanı 

Bilmez evleri 

Gezer yabanı 

(Hamamizade, 34; Tezel B, 23; Ç-

Ö, 297). 

a. Deve tabanı 

Şıngıl şabanı 

Gezer evleri 

Bilmez yabanı 

(Ç-Ö, 296). 

b. Deve tabanı 

Öküz sabanı 

Bilmez adamı 

Gezer ovayı 

(T-E, 254). 

c. Deve dabanı 

Gezer obanı 

Altı gıçı 

İki dabanı 

(İ. Kafkasyalı, 88). 

ç. Devenin tabanı 

Öküzün sapanı 

Her yeri gezer 

Bilmez yabanı 

(Ç-Ö, 296). 

d. Domuz tabanı 

Sünbül sabanı 

Gezer dünyayı 

Söylemez yalanı 

(B-T, 612). 
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e. Şıngır şabanı 

Deve tabanı 

Bilmez obayı 

Gezer yabanı 

(Tezel A, 19). 

f. Deve dolanı 

Gezer obanı 

Altı ayağı var 

Ki dabbanı 

(Kr. Saatçi, 72). 

g. Dive dolanı 

Gezer obanı 

Altı ayağı var 

İki dabanı 

(Kr. Kerkük, 45). 

ğ. Oban obanı 

Gezer obanı 

Altı kıçı var 

İki de dobanı 

(Kr. Dakuki, 138). 

h. Obı obanı 

Gezer obanı 

Altı kıçı var 

Ki de dabbanı 

(Kr. Saatçi, 87). 

ı. Aban abanı 

Deve dabanı 

Altı gıçı var 

İki dabanı 

(A. A-T, 186). 

i. Ağa babanı  

(Hedi yabanı) 

Gezer obanı 

Altı gıçı var 

İki dabanı 

(A. S-A-Ş, 141). 

j. Badyabanı 

Gezer obanı 

Altı gıçı var 

İki dabanı 

(A. S-A-Ş, 143). 

534.9. Elden inmez 

Doğruluktan şaşmaz 

Yatarsa yerde 

Sokar seni derde 

(Ç-Ö, 296). 

534.10. Evimizde kendi var 

Kendinin kemendi var 

Göyde geden guşların 

Ayağının bendi var 

(A. S-A-Ş, 152). 

534.11. Fik aşağı 

Fik yukarı 

Fika fika 

Mustafa ağa 

(Ç-Ö, 296). 

534.12. Hamam hamam 

Zinciri tamam 

Bunu yapanın 

Babası imam 

(Kr. Ç-Ö, 296). 
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a. Hamam hamam 

Zinciri tamam 

Bunu tapanın 

Babası imam 

(Kr. Ketene, 132). 

534.13. Tek t…lı bir kişi 

Gıcılar gelir dişi 

Çeyrek saate kalmaz 

Bitirir işi 

(B-T, 612). 

a. Tek t…lı bir kişi 

Gıcılar gelir dişi 

Çeyrek saate komaz 

Bitirirler işi 

(Ç-Ö, 297). 

534.14. Ufacık bir zil 

Ensesinde dil 

Arif isen bil 

Ahmak isen sor 

(B. Hafız, 97; Ç-Ö, 297). 

a. Ufacık bir zil 

Ensesinde dil 

Arif isen bil 

Değil isen sor 

(Tezel B, 23; Blk. Đ-R, 170). 

 

karyola 

535.1. Dört ayağım var yürüyemem 

Çok eşyam var sürüyemem 

Her odada ayaktayım 

Adımı bil bakayım 

(Ç-Ö, 268). 

kaytan 

536.1. Alaca yılan 

Ağaca dolan 

Vallahi yalan 

Billâhi yalan 

(Ç-Ö, 306). 

keçe 

537.1. Ay haca geden kişi 

Elinde yuğlun kişi 

Mene bir şal al getir 

Ne erşi olsun ne arğacı 

(A. S-A-Ş, 136). 

a. Hacıya gederler hac eşigine 

Başındaki tac eşigine 

Men ele kilim getir ki 

Ne erşi olsun ne arğacı 

(A. S-A-Ş, 138). 

537.2. Taggur tuggur lezgiler 

Bize gong geldiler 

Goyun keçi yunundan 

Eve palaz serdiler 

(A. S-A-Ş, 139). 

kepenk 

538.1. Elinde mendil 

Belinde zincir 

Gücün yeterse 

Tut aşağı indir 

(Ç-Ö, 260). 

kilim (Seydiler kilimi) 

539.1. Harım harım alası 

Kaplan alası 

Bilen bilesi 

Bilmeyen bir köy veresi 

(Ç-Ö, 271). 
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539.2. İlim ilim ilmeli 

İlmeyi dilmeli 

Bunu bilene 

On iki köy vermeli 

(Dirlik, 14). 

 

mala 

540.1. Hezerem hezerem 

Taş üstünde gezerim 

El ne derse desin 

Bildiğimi yazarım 

(Sılacı, 102). 

a. Hezerem hezerem 

Taş üstünde gezerem 

Herkes ne derse desin 

Ben bildiğimi yazaram 

(Blk. Đ-R, 190). 

b. Hezerim hezerim 

Taş üstünde gezerim 

El ne derse desin 

Bildiğimi yazarım 

(Ç-Ö, 255). 

masa (stol) 

541.1. Ayağım var yürüyemem 

Eşyam çoktur sürüyemem 

Her odada ayaktayım 

Bilsenize ben neyim 

(Ç-Ö, 275). 

a. Dört ayağım var yürüyemem 

Yüküm ağır sürüyemem 

Her odada ayaktayım 

Bilin bakalım ben neyim 

(Dirlik, 10). 

b. Ayağı var gidemez 

Yemeg gelir yeyemez 

Gonulan yükü daşır 

Derdini söyleyemez 

(Ks. Gökçeoğlu, 182). 

541.2. Kara katır 

Yan yatır 

Kalkar teper 

Gene yatır 

(B. Kowalski B, 135-136). 

541.3. Kat kat kadayıf 

Kendisi zayıf 

İçinde özü var 

Kafasında gözü var 

(B. Hafız, 99). 

541.4. O yanı yastı 

Bu yanı yastı 

Dörd ayağını 

Yere ne basdı 

(A. S-A-Ş, 159). 

mekik 

542.1. Ak kız 

Kara koyun 

Kara kız 

Gelir geçir 

(B-T, 476). 

nazarlık 

543.1. İlim ilim ilmeli 

İlim kızın düğmesi 

Ya bunu bilmeli 

Ya Cuma günü ölmeli 

(B-T, 507). 
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saat (asma saat, cep saati, çalar saat, duvar saati, sât, seet, zahat) 

544.1. Altın cübbesi 

Gümüş küpesi 

Bunu bilmiyen 

Eşşek sıpası 

(Göktaş, 54). 

a. Altından arabası 

Gümüşten tarabası 

Bunu bilmeyen 

Eşek sıpası 

(Taştan, 66). 

544.2. Bir atım var derinde 

Bağlamışam serinde 

Gece gündüz yol gedir 

Yerindedi yerinde 

(A. S-A-Ş, 145). 

544.3. Bir bahçenin içinde on iki kapı 

Tanrı’nın yaptığı yapı 

Ateş nedir gül nedir 

İçinde bülbül nedir 

(Ç-Ö, 273). 

544.4. Bir kuşum var cansız 

Boğazlarsan kansız 

Kendi imansız 

Âleme iman yetiştirir 

(Ç-Ö, 273). 

544.5. Bir guşum var firengi 

Tavlarda vurar zengi 

Ne yemir ne içmir 

Ne dili var ne hengi 

(A. S-A-Ş, 146). 

544.6. Bi tepsi şeçer 

Ortasi büker 

Otormiş bi horos 

Ne yer ne içer 

(Ksv. Hafız, 31). 

544.7. Çat çatan ağaç 

Pıt pıtan ağaç 

Kırmızı leylak 

Gılabdan ağaç 

(Ç-Ö, 274). 

544.8. Çın çın bukağı 

Tencere kapağı 

Bunu bilmeyen 

Köyün köpeği 

(B. Hafız, 100). 

 

 

544.9. Çın çınlı hamam 

Kubbesi  tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(Hamamizade, 15, 59; Sılacı, 117; 

Elmas, 7; Tezel B, 15; Elçin, 64; Ş-

A, 12; Taştan, 20; Dirlik, 8). 

a. Çın çınlı hamam 

Kubbesi tamam 

Bi gelin aldım 

Babası imam 

(Atabay). 

b. Çın çınlı hamam 

Gubbesi tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(Pazarcıklı, 40; Akalın, 60). 
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c. Çın çınlı hamam 

Gubbesi tamam 

Bi gelin aldım 

Bubası imam 

(Kulga). 

ç. Çın çınlı hamam 

Kubbesi tamam 

Bir kız aldım 

Babası imam 

(Ç-Ö, 274). 

d. Çın çınlı hamam 

Kurnası tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(Hamamizade, 59). 

e. Çın çunlu hamam 

Kubbesü tamam 

Bi gelün aldum 

Gocasu imam 

(Abalı, 60). 

f. Çin çinni hamam 

Kubbesi tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(Sakaoğlu [Kunos], 109). 

g. Çın çın hamam 

Gurnası tamam 

Bi gız aldım 

Bobası imam 

(Önal). 

ğ. Çın çın hamam 

Kubbesi tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(E-U, 274). 

h. Çın çınlamam 

Burması tamam 

Bir kızım var 

Babası imam 

(Km. Önal, 90). 

ı. Çin çin hamam 

Kubbesi tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(B. Hafız, 100). 

i. Çin çin hamam 

Kubbesi tamam 

Bir kız aldım 

Babası imam 

(Bahadır, 31). 

j. Çıt çıtlı hamam 

Kubbesi tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(G-O, 78). 

k. Çıt çıtı hamam 

Gubbesi tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(Göktaş, 54).
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l. Çıt çıt hamam 

Gurnası tamam 

Bi gelin aldım 

Bubası imam 

(Örsal, 103). 

m. Çık çıklı hamam 

Kurnası tamam 

Bir kızacağız aldım 

Kocası imam 

(Sakaoğlu [Kunos], 105). 

n. Çit çit çiman 

Kubbası tamam 

Ben bir kız aldım 

Babası imam 

(T-E, 254). 

o. Tip timam 

Tipmesi timam 

Köyden bi gız aldım 

Babası imam 

(Çelik, 284). 

ö. Tık tık amam 

Töbesi tamam 

Bir kız aldım 

Babası imam 

(Km. Memed, 213). 

p. Çıt atım hamam 

Kubbesi tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(Ögel, 421). 

r. Hamam hamam 

Gubbesi tamam 

Bir gelin aldım 

Babası imam 

(Akalın, 60). 

s. Hamam hamam 

Gurnasi tamam 

Bi gelın getırdım 

Babasi imam 

(Karslı). 

ş. Hamam hamam 

Kubbesi tamam 

Oğlu müezzin 

Babası imam 

(Taştan, 66). 

t. Hamam hamam 

Kümbeti tamam 

Bunu tapanın 

Babası imam 

(Kr. Kerkük, 43; Saatçi, 75). 

u. Şakı şakı hamam 

Kömbeti tamam 

Bunı tapanın 

Babası imam 

(Kr. Saatçi, 90). 

ü. Şakı şakı tamam 

Kömbeti hamam 

Bunı tapanın 

Babası imam 

(Kr. Ketene, 132). 
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v. Küçük hamam 

Tahımı tamam 

Bunı bilenin 

Babası adam 

(Kr. Ketene, 132). 

y. Çin çinli imam 

Kubbesi tamam 

Bir kız aldım 

Babası imam 

(Km. Önal, 90). 

544.10. Çıt çıtlı çini 

İçinde çok perçini 

Bir çivisi yiterse 

Kendi anın müneccimi 

(Tezel B, 32). 

a. Çıt çıtlı gelin 

İçinde çok perçini 

Bir çivisi yiterse 

Kendi onun müneccimi 

(Ç-Ö, 274). 

544.11. Değirmen tepe 

Dört yanı küpe 

Altına mayıl 

Gızıl süpürge 

(Göktaş, 54). 

a. Yuvarlak tepe 

Dört yanı küpe 

Altın kalk 

Gümüş otur 

(Ç-Ö, 274). 

544.12. Deyirmanın daşı var 

Üstde gövher gaşı var 

Herkes onu tapabilse 

Yüz iyirmi yaşı var 

(A. S-A-Ş, 150). 

544.13. Guşum guşum 

Burni gümüşüm 

Gendi havada 

Cengi yuvada 

(Göktaş, 54). 

544.14. Hasan’ım hasda 

Canı gafesde 

Ne yir ne içer 

Usta ôlu usta 

(Örsal, 104). 

a. Ahmet ağa hasta 

Altın kafeste 

Ne su içer ne ekmek yer 

O acaip bir hasta 

(Km. Önal, 90). 

544.15. Heveng heveng içinde 

Heveng de zeng içinde 

Ne yerdedi ne göyde 

Esil fireng içinde 

(A. S-A-Ş, 156). 

544.16. Karşıdan baktım bir hane 

Yanına vardım Mevlâna 

İçinde var iki derviş 

Vaktini bil der imiş 

(Elçin, 65). 
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a. Karşıdan baktım bir hane 

Yanına vardım Mevlâne 

İçinde iki derviş 

Vaktini bil der imiş 

(Hamamizade, 6; Sılacı, 12). 

b. Karşıdan baktım bir hane 

Yanına vardım Mevlâne 

İçinde iki derviş 

Vaktini bil dermiş 

(Tezel B, 13; Ç-Ö, 274). 

c. Karşıdan baktım bir hane 

Yanına vardım Mevlevihane 

İçinde iki derviş 

Vaktini bil dermiş 

(E-U, 277). 

544.17. Lelem düzgün ohunu 

Kim var ona tohunu 

Onun bunun hatırıçin 

Haram edib yuhunu 

(Kr. Kerkük, 43). 

544.18. Mesel mesel maliki 

Oğlu uşağı on iki 

Mesel beğin avradı 

Beni gördü ağladı 

(Ç-Ö, 274). 

544.19. Tencere kapağı 

Zincirli bukağı 

Bunu bilmeyen 

İskele köpeği 

(B-T, 544). 

544.20. Tıngır tıngır (çıngıl çıngıl) tıngır taş 

Birin kaldır birin bas 

Acemoğlu hastadır 

Bülbüller kafestedir 

(Hamamizade, 59; Tezel B, 31; Ç-

Ö, 274). 

a. Çınlı çınlı tas 

Birin kaldır birin bas 

Ambaroğlu hastadır 

Bunu yapan ustadır 

(B-T, 547). 

b. Cıngır cıngır tas 

Birini kaldır birini bas 

Çemberoğlu hastadır 

Canı kafestedir 

(Ç-Ö, 274). 

c. Çıngırahlı tas 

Gulağından as 

Birin galdır 

Birin bas 

(Akalın, 60). 

544.21. Tıkır tıkır tıkır naz 

İki sıçan oyunbaz 

Çukura girmiş çıkamaz 

Hoca buna muska yaz 

(Sılacı, 118; Ç-Ö, 274). 

544.22. Yürümekle yorulmaz 

Bağırmakla bıkmaz 

Kubbeli bir eve girmiş 

Yemeğe dahi çıkmaz 

(Ceren, 39). 
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sandık (sandıg) 

545.1. Dört ayaklı 

Çift kulaklı 

Tek ağızlı 

Tek duvaklı 

(G-O, 86; Tezel B, 32; Ç-Ö, 276; 

Blk. Đ-R, 220). 

545.2. Enteşeli 

Menteşeli 

Dört köşeli 

Bir maşalı 

(Ceren, 40). 

545.3. Gara toyug gagg eledi 

Ganadları şagg eledi 

Demir salıb ürkütdüm 

Gapısını berkitdim 

(A. S-A-Ş, 153). 

 

seccade 

546.1. Hem hey çiçeğim 

Hem bey çiçeğim 

Al beni kucağına 

Götür beni çiçeğim 

(Tezel B, 11). 

546.2. Zırman zırman zırmandı 

Ta duvara dayandı 

Ağası gelmeyince 

O duvardan inmedi 

(Hamamizade, 61; Ç-Ö, 52). 

a. Zırman zırman zırmandı 

Ta duvara tırmandı 

Ağam gelmeyince 

Duvardan inmem dedi 

(Sılacı, 122). 

süpürge (ahır süpürgesi, çalı süpürgesi) 

547.1. Ben ne idim ne idim 

Yeşil kürklü bey idim 

Felek beni şaşırttı 

B…lu dama düşürttü 

(G-O, 65). 

a. Ben ne idim ne idim 

Yeşil kürklü bey idim 

Felek beni şaşırttı 

B… damına düşürttü 

(Tezel B, 15). 

b. Ben neyidim neyidim 

Samur kürklü beyidim 

Felek beni şaşırttı 

Kapı ardına düşürttü 

(Ç-Ö, 278). 

c. Ben neyidim neyidim 

Samur kürglü beyidim 

Felek beni şaşırdı 

Gapı ardına düşürdü 

(Akalın, 41). 

ç. Ben dağ idim dağ idim 

Başı püsküllü beğ idim 

Felek beni şaşırttı 

Ahırlara düşürttü 

(Ç-Ö, 280). 

d. Dağ başında mamur idim 

Yeşil başlı emir idim 

Felek beni şaşırttı 

B…lu dama düşürttü 

(Ç-Ö, 279). 
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e. Dağ başında mamur idim 

Yeşil başlı emir idim 

Felek beni şaşırdı 

B…lu dama düşürdü 

(Sılacı, 32). 

f. Dağlarda kamış idim 

Ucunda gümüş idim 

Allah beni şaşırttı 

Nal b…una düşürttü 

(Ç-Ö, 279). 

g. Dağ başında emirdir 

Başı topuzlu demirdir 

Felek beni şaşırttı 

Manda b…una düşürttü 

(Ögel, 420). 

ğ. Dağda idim dağ idim 

Başı tuğlu beğ idim 

Eve geldim evlendim 

Belimecek bağlandık 

(Ç-Ö, 279). 

h. Ne idim ne idim 

Sahralarda bey idim 

Felek beni ne yaptı 

Beli bağlı kul yaptı 

(Tezel B, 33; Elçin, 24; Ş-A, 19). 

ı. Hey ne idim ne idim 

Adalarda bey idim 

Buraya geldim ne oldum 

Başı bağlı kul oldum 

(Sakaoğlu [Kunos], 110). 

i. Hey ne idim ne idim 

Başı tuğlu bey idim 

Bizim elde eğlendim 

İpten kuşak bağlandım 

(Ceren, 42). 

j. Elimizde el idik 

Başı tuğlu bey idik 

Gurbet ele düşünce 

Beli bağlı kul olduk 

(Ceren, 42). 

k. Evvelden ben neydim 

Dallı budaklı beydim 

Sarardım soldum 

Süründüm kaldım 

(B. Yançev, 129). 

547.2. Biz biz biz idik 

Beş bin kız idik 

Eğlendik büğlendik 

İki telin arasına bağlandık 

(Ceren, 42). 

547.3. Çarşıdan aldım Fatma 

Kaşları çatma çatma 

Anandan mı öğrendin 

Böyle göbek atma 

(B-T, 590).  

547.4. Dağda dalaman 

Suda Süleyman 

Evde Osman 

Kapıda aslan 

(Sakaoğlu [Kunos], 110). 
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547.5. Salman deve 

Girmez eve 

Kır sapını 

Girsin eve 

(Tezel B, 34). 

 

şemsiye 

548.1. Dedem deve 

Girmez eve 

Kes başını 

Girsin eve 

(Ögel, 421; Ç-Ö, 222; Göktaş, 60). 

a. Gara deve 

Girmez eve 

Kes başını 

Girsin eve 

(Akalın, 73). 

b. Geze deve 

Girmez eve 

Kes başıni 

Girsın eve 

(Karslı). 

c. Salman deve 

Girmez eve 

Kır sapını 

Girsin eve 

(G-O, 118). 

548.2. Şim şakıdık şakıdık 

Şakı benim elimde 

Ucu göğe direk oldu 

Kökü benim elimde 

(Tezel B, 34). 

a. Şim şıkıdık şıkıdık 

Şakı benim elimde 

Ucu göğe direk  

Sapı benim elimde 

(Ç-Ö, 223). 

 

tesbih (tesbeh) 

549.1. Eziziyem tek bendi 

Vur beline tek bendi 

Dohsan dogguz arhın 

Var başında tek bendi 

(A. S-A-Ş, 197). 

549.2. Garibem beş iyirmi 

Saymışdım beş iyirmi 

Yeddi buğda bir sahlım 

Denesi var beş iyirmi 

(A. S-A-Ş, 198). 

 

tezgâh (bez tezgâhı, dokuma tezgâhı, 

düzen, ıstar, çulhalık, halı tezgâhı, 

kilim tezgâhı, tezca) 

550.1. Annem giyer ak ferace 

Babam gelir her gece 

Annem açar göğsünü 

Babam vurur topuzunu 

(Ç-Ö, 300). 
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550.2. Çıt çıtan ağacı 

Çıta budan ağacı 

Kırmızı leylek 

Trabzan ağacı 

(Ç-Ö, 301). 

a. Çat çatan agacı 

Pat patan agacı 

Kırmızı lâle 

Kılafatan agacı 

(Kulga). 

b. Çat çatan ağacı 

Çut badem ağacı 

Kırmızı gül 

Gılabdan ağacı 

(Ç-Ö, 300). 

c. Çıt çıtan ağacı 

Çıtı pıtan ağacı 

Kırmızı nalin 

Kavalyan ağacı 

(Atabay). 

550.3. Dört ayağı var nalı yok 

Cesedi var canı yok 

Kılıncıyla dava eder 

Bir damlacık kanı yok 

(Blk. Đ-R, 214). 

550.4. Felem lula 

Felem lala 

Felem tak tak 

Felem çula 

(Ksv. Hafız, 32). 

550.5. Fik aşağı 

Fik yukarı 

Fika fika 

Mustafa ağa 

(Elçin, 68; Ç-Ö, 300). 

550.6. Mer merecik 

Yer daracık 

İki iğnecik 

Bir düğmecik 

(B. Yançev, 119). 

a. Marmaracık 

Yolu daracık 

İki öküzcük 

Bir danacık 

(Tezel B, 14; Ç-Ö, 300). 

b. Ara ara aracık 

Yol daracık 

İki öküzcük 

Bir duvarcık 

(B. Yançev, 113). 

550.7. Şakı şakı şakırdar 

Şakı benim elimde 

Ulu kavak titirer 

Kökü benim elimde 

(Ç-Ö, 300). 

a. Saksağan şakırdar 

Şakı benim elimde 

Ağaçlar kıpırdar 

Kökü benim elimde 

(Tezel A, 12; Ç-Ö, 300; Ş-A, 21). 
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b. Saksağan çakıldar 

Çakı benim elimde 

Her ağaç oynar 

Kökü benim elimde 

(B. Yançev, 113). 

c. Saksağan çakıldar 

Çakı benim elimde 

Bin ağaç oynar 

Kökü benim elimde 

(B. Hafız, 95). 

ç. Şakşağım şakırdamaz 

Şakın benim elimde 

Yedi kavak ırkalamaz 

Kökün benim elimde 

(Ç-Ö, 300). 

d. Saksan şakıldar 

Şakı benim elimde 

Her acı oynar 

Kökü benim elimde 

(B. Kowalski B, 136). 

550.8. Taka taka takası 

Yaka fistan yakası 

Çatlayıp patlayıp 

Bunu bilesi 

(Tezel A, 18; Ç-Ö, 300). 

550.9. Uzun uzun abalar 

Ak sakallı babalar 

Elim varıp geldikçe 

Ayaklarım çabalar 

(Sılacı, 66; Ç-Ö, 300). 

a. Uzun uzun abalar 

Ak sakallı babalar 

Elim varıp gelince 

Ayaklarım çabalar 

(Tezel A, 13; Ceren, 28; Ş-A, 22). 

b. Uzun uzun abalar 

Ak sakallı babalar 

Elim varıp gelince 

Ayakları çabalar 

(B. Hafız, 95). 

c. Uzun uzun obolar 

Ak sakallı babalar 

Elim varıp gelince 

Ayaklarım çabalar 

(Göktaş, 26). 

ç. Uzun uzun alalar 

Ak sakallı babalar 

Elin gidip geldikçe 

Ayakların çabalar 

(Taştan, 36). 

d. Uzun uzun hopalar 

Ak sakallı babalar 

Türvazüna girende 

Kokaniza çabar 

(B-T, 227). 

 

tokmak (çamaşır tokmağı, su tokmağı, 

tokaç) 

551.1. Dağdan gelir tak gibi 

Gözleri budak gibi 

Eğilir su içmeğe 

Bağırır ulak gibi 

(Hamamizade, 68). 
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a. Dağda dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır ulak (oğlak) gibi 

(B-T, 615). 

 

ustura (traş makinesi, traş bıçağı,ülgüc 

[ustura]) 

552.1. Benim bir kuzum var 

Sabah oldukta otlar 

Akşam oldukta 

Boyun eğer yatar 

(Ç-Ö, 314). 

552.2. Hey kudurmuş kudurmuş 

Yüreğine su durmuş 

Açın sizin kıllıyı 

Geldi bizim kudurmuş 

(B-T, 618). 

a. Hey kudurmuş kudurmuş 

Yüreğime su durmuş 

Açın sizin kıllıyı 

Varsın bizim kudurmuş 

(Ceren, 46). 

b. Hey kudurmuş kudurmuş 

Yüreğinde su durmuş 

Açın sizin kıllıyı 

Yesin bizim kudurmuş 

(Ç-Ö, 209). 

552.3. Tavuğum nereye gidiyorsun 

Mısır’a gidiyorum 

Kesmiyorum 

Kıyısı sıra gidiyorum 

(Ç-Ö, 209). 

552.4. Vurdum bir daş teriye 

Burahdım baş tepiye 

Guyruğundan tutmasan 

Otlamaz birce kere 

(A. S-A-Ş, 205). 

 

ütü (kömürlü ütü) 

553.1. Bir kızgın gemim var 

Durmadan gelir gider 

Gemim gelip gittikçe 

Dalgaları düz eder 

(Ç-Ö, 276). 

553.2. Demirdir binası 

Ateştir gıdası 

Öyle öğretmiş 

Hanım anası 

(Tezel B, 36; Ç-Ö, 276; Blk. Đ-R, 

204). 

553.3. Pek acayiptir bu vapur 

Denizi buruşuk olur 

İçinde ateşi vardır 

El vurulur öyle yürür 

(Hamamizade, 71). 

a. Pek acaip bu vapur 

Denizi buruşuk olur 

İçinde ateşi vardır 

El vurulur öyle yürür 

(Tezel B, 36). 

b. Pek acayip bir vapur 

Denizi buruşuk olur 

İçinde ateşi var 

El vurulunca yürür 

(Sılacı, 135; Ç-Ö, 276). 
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c. Bir acayip vapur 

Vapur ama pek gâvur 

İçinde ateşi var 

Her şeyi önüne savurur 

(Ç-Ö, 276). 

 

varil (bokça) 

554.1. Başı iki 

Ağzı bir 

Belde kemer 

Doşab emer 

(A. S-A-Ş, 193). 

yatak 

555.1. Bilmecenin adı yoktur 

Eşyanın yanındadır 

İçinde pamuk çoktur 

Her gün düzeltirim ben 

(Ç-Ö, 269). 

a. Bilmecenin adı yoktur 

İçinde de pamuk çoktur 

Dün yapmıştı onu annem 

Bugün yine düzeltirim ben 

(Ç-Ö, 269). 

555.2. Bir hanımım var 

Gece yatılır gündüz kalkılır 

Şayet hasta olursa 

Gündüz de tadına bakılır 

(Ç-Ö, 269). 

555.3. Hindi hindi 

Göyden bir âdem indi 

Bizden bir icat çıhdı 

Ev sahabı misafire bindi 

(Akalın, 87). 

yorgan 

556.1. Hindi hindi 

Yükün dibine sindi 

Bu ne biçim ev sahibi 

Misafirin üstüne bindi 

(Ç-Ö, 270). 

a. Bir sürü hindi 

Yük dibine indi 

Ev sahibi misafirin 

Üstüne bindi 

(Ç-Ö, 270). 

yün tarağı 

557.1. Biz biz idik biz idik 

Otduz iki gız idik 

Ezildik büzüldük 

Bir tahtıya dizildik 

(Akalın, 55). 

557.2. Bizde bir kişi var 

Ensesinde dişi var 

Olsa da göresin 

Gülerekten ölesin 

(B-T, 668). 
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557.3. El kadar tahta 

Düz yerde yatar 

Kırk tane dişi var 

Koyunlarla işi var 

(Ç-Ö, 302). 

 

zincir 

558.1. İlim ilim ilmeli 

İlim taya binmeli 

Ya bunu bilmeli 

Ya Cuma günü ölmeli 

(Ç-Ö, 306). 
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12. Modern ve Teknik Hususiyetlerle İlgili Bilmeceler 

a. İmlâyla İlgili Bilmeceler 

 

b harfi  

559.1. Huride yok melekte yok 

Arşta seyrettim onu 

Arar isen gökyüzünü 

Melekte yok bende var 

(Ç-Ö, 325). 

i harfi 

560.1. İstanbul’da bir tane 

İzmir’de iki tane 

Sivrihisar’da pek çok 

Dünyada hiç yok 

(Ç-Ö, 325; Taştan, 40). 

a. İstanbul’da bir tane 

İzmir’de iki tane 

Sivrihisar’da pek çok 

Tokat’ta hiç yok 

(Göktaş, 20). 

b. İstanbul’da bir tene 

İzmir’de iki tene 

Sivrihisar’da pek çoh 

Almanya’da heç yoh 

(Akalın, 90). 

c. İstanbul’da bir tane 

İzmir’de iki tane 

Adana’da hiç yok 

İngilizce’de pek çok 

(B-T, 748). 

ç. Erzincan’da bir 

İzmir’de iki 

Sivrihisar’da çok 

Dünyada heç yok 

(Göktaş, 29). 

d. İzmir’de iki tane 

İstanbul’da bir tane 

Dünyada hiç yok 

Pisi piside pek çok 

(Ş-A, 14). 

 

n harfi 

561.1. Bende var 

Sende var 

İnsanda da var 

Adamda yoktur 

(Kowalski A, 65). 

nokta (nokta [Arap yazısında], eski yazıda bu kelimelerdeki noktalar, nokta [eski 

yazıya göre], nögte) 

562.1. Adamda yoh 

İnsanda var 

Alemde yoh 

Cahanda var  

(A. S-A-Ş, 184). 

562.2. Benim gülüm gül açar 

Gülümü müşkül açar 

Senede bir ayda iki 

Haftada üç gül açar 

(Tezel B, 90). 



 

 647

a. Benim gülüm gül açar 

Gülümü müşgül açar 

Senede bir ayda iki 

Haftede üç gül açar 

(Akalın, 42). 

b. Menim gülüm gül açar 

Gülümü müşkül açar 

Senede bir ayda ki 

Haftada üç gül açar 

(Kr. Saatçi, 85). 

c. Benim gülüm gül açar 

Gülünü müşkül açar 

Senede bir ayda iki 

Haftada üç gül açar 

(E-U, 275; G-O, 64; Ç-Ö, 214). 

 

562.3. Senede bir var 

Bende iki 

Evde hiç yok 

Handa iki 

(Tezel B, 91).

b. Yazı Gereçleriyle İlgili Bilmeceler 

divit   

563.1. Karadır kaşı hem yarıktır başı 

Altına açarlar beyaz kumaşı 

Sürttükçe boşanır gözünün yaşı 

Vardıkça geldikçe bitirir işi 

(Ceren, 12). 

a. Kertiktir kürtüktür başı 

Sürttükçe dürttükçe akıdır yaşı 

Geldikçe gittikçe bitirir işi 

Onu kullanır erkekle dişi 

(B-T, 254). 

b. Uzundur sivridir 

Kertiktir başı 

Sürttükçe akıtır yaşı 

Gittikçe geldikçe bitirir işi 

(B-T, 253). 

c. Uzundur sivridir 

Kertiktir başı 

Dürttükçe akıtır gözünden yaşı 

Kirletir altında beyaz çarşafı 

(B-T, 253). 

ç. Bir zerredir boyu 

Kertiktir başı 

Alır eline beyaz kumaşı 

Döker gözyaşı 

(B-T, 254). 

 

kâğıt 

564.1. Aktır tarlası 

Karadır tohumu 

Elle ekilir 

Dille biçilir 

(Göktaş, 33). 



 

 648

564.2. Eleşkirim tez getir 

Gir çarşıdan bez getir 

El değmemiş ağaçtan 

Kesilmemiş bez getir 

(Ç-Ö, 213). 

564.3. Karadır kaşı hem yarıktır başı 

Altına açarlar beyaz kumaşı 

Sürttükçe boşanır gözünün yaşı 

Vardıkça geldikçe bitirir işi 

(Ceren, 12). 

a. Uzundur boyu kertiktir başı 

Alır altına beyaz kumaşı 

Tükürdükçe akar yaşı 

Vardıkça geldikçe bitirir işi 

(Sakaoğlu [Kunos], 102). 

 

kalem (dolma kalem, kamış kalem, 

mürekkep kalemi, mürekkepli kalem, 

yazı kalemi) 

565.1. Dilim kurşun veya mürekkep 

Kâğıt üzerinde konuşurum hep 

Bensiz konuşmayanlara şimdi 

Diyorlar iki kulaklı merkep 

(Ş-A, 13). 

565.2. Urumu Hint’den geldi çıhdı bir Arap 

Başı birdir dili iki 

Ne acep Garadeniz’den su içer 

Ahdeniz üzere gezer 

(Akalın, 105). 

565.3. Uzundur boyu kertiktir başı 

     Sürdükçe akar gözünün yaşı 

   Altında vardır Halep kumaşı 

   Gidip geldikçe bitirir işi 

   (Hamamizade, 34). 

a. Uzundur boyu kertiktir başı 

Sürttükçe akar gözünün yaşı 

Altında vardır Halep kumaşı 

Gidip geldikçe bitirir işi 

(Tezel B, 23). 

b. Uzundur kertigdir başı 

Alır altına beyaz gumuşi 

Gidip geldigce 

Akıdır gözyaşı 

(Ks. Sakaoğlu, 130). 

c. Uzundu incedi yarığdı başı 

Altına serdim hamam kumaşı 

Sokhtukça çektikhçe tökülü yaşı 

Gelidikhçe gettikhçe biter işi 

(Kr. Saatçi, 92). 

ç. Uzundur sivridir 

Kertiktir başı 

Sürttükçe akıtır yaşı 

Gittikçe geldikçe bitirir işi 

(B-T, 253). 

d. Uzundur sivridir 

Kertiktir başı 

Dürttükçe akıtır gözünden yaşı 

Kirletir altında beyaz çarşafı 

(B-T, 253). 

e. İncedir uzundur 

Kertiktir başı 

Vardıkça geldikçe 

Akıtır yaşı 

(Ç-Ö, 213). 
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f. Kertiktir kürtüktür başı 

Sürttükçe dürttükçe akıdır yaşı 

Geldikçe gittikçe bitirir işi 

Onu kullanır erkekle dişi 

(B-T, 254). 

g. Serttir kalındır 

İncedir başı 

Sürttükçe dürttükçe 

Bitirir işi 

(Ç-Ö, 213). 

ğ. Uzundur arıktır 

Başcağızı yarıktır 

Sürtüştürürsen kusar 

Sürtüştürmezsen susar 

(Tezel A, 16-B, 23; Ç-Ö, 213). 

h. Uzundur boyu 

İncedir beli 

Kesilince seli 

Söylüyor dili 

(Ç-Ö, 214). 

ı. Bir zerredir boyu 

Kertiktir başı 

Alır eline beyaz kumaşı 

Döker gözyaşı 

(B-T, 254). 

i. Karadır kaşı hem yarıktır başı 

Altına açarlar beyaz kumaşı 

Sürttükçe boşanır gözünün yaşı 

Vardıkça geldikçe bitirir işi 

(Ceren, 12). 

mürekkep 

566.1. Uzundur boyu kertiktir başı 

Alır altına beyaz kumaşı 

Tükürdükçe akar yaşı 

Vardıkça geldikçe bitirir işi 

(Sakaoğlu [Kunos], 107). 

pergel 

567.1. Ayakları kısadır 

Kendisi mini mini 

Bir dönüşte gösterir 

Dünyanın biçimini 

(Ç-Ö, 216). 

a. Ayaklarım uzundur 

Başım da mini mini 

Bir dönüşte gösterdim 

Dünyanın biçimini 

(Blk. Đ-R, 252). 

 



 

 650

c. İletişim Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

mektup (mektob) 

568.1. Alaca karga 

İndi harığa 

Bir yanı beyaz 

Bir yanı kara 

(Ç-Ö, 214). 

568.2. Bu günü adınadı 

Adnanın adı nedi 

Ağdan gara boyanmış 

Boyağın adı nedi 

(A. S-A-Ş, 186). 

568.3. Burdan vurdum hızılan 

Yedi bin yıldızılan 

Çebalında bengi var 

Kuyruğunda dengi var 

(B-T, 477). 

a. Burdan vurdum vız vızı 

Altmış iki yıldızı 

Doğrusu doğan gibi 

Acısı soğan gibi 

(Ceren, 33). 

568.4. Dağdan gelir âdem ile 

Bir sürü badem ile 

Ne ağzı var ne dili 

Konuşur  âdem ile 

(Ç-Ö, 215). 

a. Dağdan gelir adamla 

İçi dolu bademle 

Ağzı yok dili yok 

Söyleşiyor âdemle 

(Tezel B, 89). 

b. Aşağıdan gelir âdem ile 

İçi dolu badem ile 

Ağzı yok dili yok 

Gene konuşur âdem ile 

(B-T, 476). 

c. Garşıdan gelir adamınan 

İçi dolu bademinen 

Ne ağzı var ne dili 

Bülbül gibi söyler âdeminen 

(Akalın, 77). 

568.5. Tarlası beyaz 

Tohumu kara 

Elle ekilir 

Dille biçilir 

(Sılacı, 103; Ş-A, 27). 

a. Tarlası beyaz 

Tohumu siyah 

Elle dikilir 

Dille biçilir 

(Taştan, 55). 

b. Tarlası beyaz 

Tohumu siyah 

Elle ekilir 

Gözle toplanır 

(Tan, 53). 

c. Tarlası beyaz 

Tohumu siyah 

Ağzınan biçilir 

Gözünen seçilir 

(Ceren, 33). 
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ç. Tarla beyaz 

Tohum gara 

El eçer 

Dil biçer 

(Göktaş, 46). 

d. Tarla beyaz 

Tohum kara 

El serper 

Dil devşirir 

(B-T, 722). 

e. Tarla beyaz 

Tohum kara 

Elle ekerim 

Dille sökerim 

(Ç-Ö, 215). 

f. Ak tarla 

Kara tohum 

El eker 

Dil biçer 

(Hamamizade, 48; Tezel B, 89). 

568.6. Uzak uzak yerlerden 

Bir acaip kuş gelir 

Kırma badem dilleri 

Söyledikçe hoş gelir 

(Tezel A, 20-B, 89). 

a. Uzak uzak yollardan 

Bi acayıp guş gelür 

Gırma badem dilleri 

Soladükçe hoş gelür 

(Önal). 

b. Uzak uzak yollardan 

Alaca bir kuş gelir 

Söylerse de  

Gözlerinden yaş gelir 

(Ç-Ö, 215). 

c. Uzak yollardan 

Bir alaca kuş gelir 

Kırma badem dili var 

Ne söylerse hoş gelir 

(B-T, 479). 

ç. Uzun uzun yollardan 

Bir acaip kuş gelir 

Kırma badem dili var 

Söyleyişi hoş gelir 

(B-T, 479 ). 

d. Uzun uzun yollardan 

Bir ecayip guş gelir 

Sırma badem sözleri 

Söyledikçe hoş gelir 

(Akalın, 106). 

e. Uzun uzun yollardan 

Bir acaip kuş gelir 

Kırar badem dilleri 

Okudukça hoş gelir 

(G-O, 129). 

f. Uzun uzun yollardan 

Bir hümayun kuş gelir 

Çıtır pıtır dilleri 

İnsana bir hoş gelir 

(B-T, 479 ). 
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g. Uzun uzun yollardan 

Bir alaca kuş gelir 

Ağzı var da dili yok 

Ne söylerse hoş gelir 

(B-T, 479 ). 

ğ. Uzun uzun yollardan 

Bir alaca kuş gelir 

Ağzı yoktur dili yoktur 

Konuşması hoş gelir 

(B-T, 479 ). 

h. Eğri büğrü yollardan 

Bir acayip kuş gelir 

Kırma badem dişleriyle 

Söyledikçe hoş gelir 

(Ç-Ö, 215). 

ı. Kırma badem dili var 

Ne söylerse hoş gelir 

Bir acaip laf söyler 

Gözlerinden yaş gelir 

(Ceren, 33). 

568.7. Uzundur boyu kertiktir başı 

Alır altına beyaz kumaşı 

Tükürdükçe akar yaşı 

Vardıkça geldikçe bitirir işi 

(Sakaoğlu [Kunos], 106). 

568.8. Yazılır satır satır 

Alınır gönül hatır 

Uzak düşmüş dostlara 

O neler hatırlatır 

(Ç-Ö, 215). 

radyo (radio) 

569.1. Çam ağacını oyarlar 

İçine tin ton koyarlar 

Ağlama tin tin ağlama 

Şimdi kulağını burarlar 

(Ş-A, 17). 

a. Bir agaci yonmişlar 

İçine name koymişlar 

Yanılmiş yalan sülemiş 

Kulagini vurmişlar 

(M. Hafız, 33). 

569.2. Deliyim derdi divan 

Derdime yok mu uyan 

Arap kızı gelmiş ağlar 

Oynar eğlenir duyan 

(Ç-Ö, 311). 

569.3. Gücü alır nazik telden 

Heber verir, her bir alden 

Adam deyil danışır 

Ateş deyil alışır  

(A. S-A-Ş, 188). 

569.4. Kapısız bir evim var 

İçine insan giremez 

Bir düğme çevirirsem 

Hem güler hem de ağlar 

(B. Hafız, 100). 

569.5. Ne dili var ne ağzı 

Ne tarı var, ne sazı 

Her yerden haber verer 

Ohuyar hoş avazı  

(A. S-A-Ş,189). 
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569.6. Tahtadan yapılmış var 

Bin bir türlü sesi var 

Acı söyler tatlı söyler 

Herkesin muradı var  

(Ç-Ö, 311). 

 

telefon 

570.1. Benden hızlı koşan olmaz 

Uzağa ulaşan olmaz 

Ne kanım var ne canım 

Tellerdir benim vatanım 

(Ç-Ö, 311). 

570.2. Bir aletle söylerim 

İstediğim her sözü 

O aletle dinlerim 

Karşıdan gelen sesi 

(Taştan, 76). 

570.3. Heveng heveng içinde 

Hevengi zeng içinde 

Ne yerdedi ne göyde 

Esil fireng içinde 

(A. S-A-Ş, 188). 

telgraf (tiligraf) 

571.1. Aşağıdan gelir âdem ile 

İçi dolu badem ile 

Ağzı yok dili yok 

Gene konuşur âdem ile 

(B-T, 476). 

571.2. Burdan vurdum hızılan 

Yedi bin yıldızılan 

Çebalında bengi var 

Kuyruğunda dengi var 

(B-T, 477). 

571.3. Emer hu emer  

Belinde şal kemer 

İstanbul’da at kişner 

Burda tayı emer 

(Ç-Ö, 311). 

571.4. Kessen canı yok 

Bir damla kanı yok 

Âleme akıl öğretir 

Dini var imanı yok 

(Ç-Ö, 311). 

571.5. Sire sire sotlar 

Birbirini ötler 

Dil bilmez kelâm soler 

Bunu bilen arifler 

(Önal). 

571.6. Tarla beyaz 

Tohum kara 

El serper 

Dil devşirir 

(B-T, 722). 

571.7. Uzun uzun yollardan 

Bir acaip kuş gelir 

Kırma badem dili var 

Söyleyişi hoş gelir 

(B-T, 479 ). 

a. Uzun uzun yollardan 

Bir hümayun kuş gelir 

Çıtır pıtır dilleri 

İnsana bir hoş gelir 

(B-T, 479 ). 
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b. Uzun uzun yollardan 

Bir alaca kuş gelir 

Ağzı var da dili yok 

Ne söylerse hoş gelir 

(B-T, 479 ). 

c. Uzun uzun yollardan 

Bir alaca kuş gelir 

Ağzı yoktur dili yoktur 

Konuşması hoş gelir 

(B-T, 479 ). 

ç. Uzak yollardan 

Bir alaca kuş gelir 

Kırma badem dili var 

Ne söylerse hoş gelir 

(B-T, 479). 

 

telgraf direkleri 

572.1. Sıra sıra söğütler 

Birbirini öğütler 

Dil bilmez kelâm söyler 

Bunu bilsin arifler 

(Sılacı, 130; Elçin, 67). 

a. Sıra sıra söğütler 

Birbirini öğütler 

Dil bilmez kelâm söyler 

Bunu bilen arifler 

(Tezel B, 93; Blk. Đ-R, 232). 

b. Sıra sıra söğütler 

Birbirini öğütler 

Dil bilmez söz söyler 

Bilsin bunu arifler 

(Taştan, 76). 

 

ç. Diğer Bazı Teknik Hususiyetlerle İlgili Bilmeceler 

bilgi 

573.1. Talebe toplar 

Muallim saçar 

Tembel olursa 

Toplamaz kaçar 

(Blk. Đ-R, 160). 

ilim 

574.1. Talebe toplar 

Muallim saçar 

Tembel olursa 

Toplamaz kaçar 

(Tezel B, 87; Ç-Ö, 211). 

karne 

575.1. Bu ay öğrenciye verdiler 

Emeklerini göz önüne serdiler 

Çalışmayanlar üzüldü 

Çalışanlar murada erdi 

(Ş-A, 13). 

575.2. Heyecanla beklenir 

İyiyse sevince sevinç eklenir 

Ama beklenen kötüyse 

Sahibi köteklenir 

(Ş-A, 13). 
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kitap (kitab) 

576.1. Ay gedir adamıla 

Bir hança badamıla 

Ne dili var ne ağzı 

Danışır adamıla  

(A. S-A-Ş, 185). 

a. Ağaca çıhdım adamla 

Bir nelbeki badamla 

Ne dili var ne ağzı 

Hey danışır adamla 

(A. A-T, 187). 

b. Gelirdim adam ile 

Bir halbir badam ile 

Düzülüb arpa kimi 

Danışır adam ile  

(A. S-A-Ş, 188). 

576.2. Beyazdır yaprağı 

Siyahdır tohumu 

Elle ekilir 

Dille biçilir 

(Göktaş, 40). 

a. Beyazdır tarlası 

Siyahtır tohumu 

Elle ekilir 

Dille biçilir 

(B. Hafız, 98). 

b. Tarlası beyaz 

Dışı siyah 

Elle ekilir 

Dille biçilir 

(Taştan, 50). 

576.3. Düşten güzeldir 

Ömre bedeldir 

Her şey öğretir sana 

Doyamazsın tadına 

(Ç-Ö, 212). 

576.4. Garaca kişi 

Elinde şişi 

Şişini eyer 

Tohumu seper  

(A. S-A-Ş, 187). 

576.5. Gutu gutu içinde 

Selme gutu içinde 

Selmenin göy yaprağı 

O da gutu içinde 

(A. A-T, 187). 

576.6. Kara cübbesi var 

Ne tatlıca sesi var 

Bilgi verir herkese 

En güzel dosttur bize 

(Ç-Ö, 212). 

576.7. Kat kat döşek 

Bunu bilmeyen eşek 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(Ç-Ö, 212). 

576.8. Kat kat ekmek 

Kat ekmek 

Katır yükü 

Boz ekmek 

(Ç-Ö, 212). 
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576.9. Şu dağın öte yüzü 

Beri yüzü 

Oturmuş Kürd’ün kızı 

Şipir şipir şerit yazar 

(Ç-Ö, 212). 

a. Şu derenin öte yüzü 

Beri yüzü 

Kıldırmanın küçük kızı 

Oturmuş şebit yazar 

(Ç-Ö, 212). 

576.10. Yaşar fakat canı yok 

Sesi çıkar lafı yok 

Şimdi uzakta değil 

Düşün onu biraz bil 

(B. Yançev, 120). 

 

yazı 

577.1. Tarlası beyaz 

Tohumu kara 

Elle ekilir 

Dille biçilir 

(Dirlik, 17). 

a. Tarla beyaz 

Tohum gara 

El eker 

Dil döşürür 

(Akalın, 103). 

b. Ak tâlası 

Kara tohumu 

El eker 

Dil biçer 

(Dikkaya, 71). 

c. Yeri ağ 

Tohumu gara 

Elnen ekilir 

Dilnen biçilir 

(Göktaş, 67). 

ç. Yerciği ağdı 

Tohumu gara 

Elle ekerler 

Dille biçerler  

(A. S-A-Ş, 191). 

d. Beyas yer 

Kara tom 

El çeker 

Ağıs biçer 

(Ksv. Hafız, 32). 

e. Beyaz ekin 

Kare tokhum 

El eker 

Dil biçer 

(Kr. Saatçi, 62). 
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13. Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

a. Kara Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

 

araba (at arabası) 

578.1. Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir de su içer 

Bağırır malak gibi 

(G-O, 80; Tezel B, 12). 

a. Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(B-T, 115). 

b. Dağdan gelir dağ gimin 

Golları budağ gimin 

Eğilir su içmeye 

Bağırır oğlağ gimin 

(Göktaş, 2). 

c. Dağdan gelir taş gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir bir su içer 

Bağırır ovalak gibi 

(Ş-A, 10). 

araba kuyruğu (arabanın kuyrugi) 

579.1. Eve cider 

Daga bakar 

Daga cider 

Eve bakar 

(Ksv. Hafız, 28 

araba tekeri 

580.1. Dörd gardaş 

Ha ötüşürler 

Biri birine 

Çatabilmirler 

(A. S-A-Ş, 181). 

bisiklet (velespit) 

581.1. Boynozlari var 

İnek dil 

Semeri var 

Eşek dil 

(Ksv. Hafız, 33). 

kağnı (gânı, öküz arabası) 

582.1. Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır oğlak gibi 

(Sılacı, 75; Elçin, 58; Ç-Ö, 318). 

a. Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları budağ gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır oğlağ gibi 

(Göktaş, 33-50). 

b. Dağdan gelir dağ kimin 

Golları budah kimin 

Eyilir su içmeye 

Bağırır oğlah kimin 

(Akalın, 61). 
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c. Dağdan gelir dak gibi 

Golları budak gibi 

Eyilür bi su içer 

Bağıru olak gibi 

(Göksel). 

ç. Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içer 

Böğürür oğlak gibi 

(Tezel A, 16). 

d. Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içmeye 

Böğürür oğlak gibi 

(Taştan, 61). 

e. Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır hodak gibi 

(Taştan, 5-43). 

f. Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları var budak gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(Elmas, 7). 

g. Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir secde eder 

Bağırır oğlak gibi 

(Ç-Ö, 318). 

ğ. Aşağıdan gelir at gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır oğlak gibi 

(Taştan, 33). 

582.2. Dağdan gelir hor hor 

Ayahları mor mor 

Sekgiz ayağı var 

Otduz iki dayağı var 

(Akalın, 62). 

582.3. Gıcırlının bıcırlısı 

Bıcırlının gıcırlısı 

Yarısı canlı yarısı cansız 

Yarısı yenir yarısı yenmez 

(Ceren, 23). 

a. Gıcırımın gıcırtısı 

Fıcırımın fıcırtısı 

Üç baş on ayak 

Yarısı yenir yarısı yenmez 

(Ks. Sakaoğlu, 141). 

b. Sekiz ayaklı 

Dört gözlü 

Yarısı canlı yarısı cansız 

Yarısı yenir yarısı yenmez 

(Ş-A, 20). 

 

kızak 

583.1. Tekeri yok 

Çekeni yok 

İnerin iniş 

Çıkarım yokuş 

(Ceren, 28). 
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otomobil 

584.1. Karşıdan gelir hor hor 

Etekleri mor mor 

Şimdi gelir görürsün 

Güle güle ölürsün 

(Ç-Ö, 319). 

tramvay 

585.1. Sırtına biner 

Yorulmadan gider 

Fakat çok gevezedir 

Her zaman çan çan eder 

(Tezel A, 41; Ç-Ö, 319). 

tren (lokomotif, şimendifer) 

586.1. Dağdan gelir hor hor 

Ayakları mor mor 

Seksen ayağı var 

Doksan dayağı var 

(B-T, 619). 

a. Dağdan gelir hor hor 

Ayakları mor mor 

Seksen sekiz ayağı var 

Doksan dokuz dayağı var 

(B-T, 619). 

b. Dağdan gelir hor hor 

Ayağında zilli tor 

Seker söker ayağı var 

Yüz bin dayağı var 

(Sakaoğlu [Kunos], 111). 

c. Karşıdan gelir hor hor 

Gözleri mor mor 

Ne toptur ne tüfektir 

Bundan hızlı bir şey yoktur 

(B-T, 619). 

586.2. Gider gider izi yok 

Geriye gider tozu yok 

Dünya kadar mal götürür 

Zerre kadar canı yok 

(Ç-Ö, 319). 

586.3. Havaîdir havaî 

Altı tane ayağı 

Altı üstü bedesten 

Başım tuttu bu sesten 

(Ç-Ö, 319). 

586.4. İnsan deyil nefesi var 

Peleng deyil ne’resi var 

Yeriyer demir üstünde 

Gah yeyin gah da aheste 

(A. S-A-Ş, 189). 

586.5. Karşıdan gelir hız ile 

Yedi bin yıldız ile 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(B-T, 618). 

586.6. Uzundur urgan gibi 

Enlidir yorgan gibi 

Bağırır çıkıp gelir 

Kurbanlık kuzu gibi 

(Ç-Ö, 320). 

a. Uzundur urgan gibi 

Enlidir yorgan gibi 

Bağırır çıkıp gelir 

Kuzulu kurban gibi 

(Sılacı, 132). 
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b. Uzunluğu urgan gibi 

Enniliği yorgan gibi 

Bağırıp çıkıp gelir 

Kuzulu kurban gibi 

(Tezel A, 40). 

c. Uzunluğu urgan gibi 

Enliliği yorgan gibi 

Bağırıp çıkıp gelir 

Kurulu kurban gibi 

(Ş-A, 22). 

ç. Uzunluğu urgan gibi 

Enliliği yorgan gibi 

Bağırıp bağırıp gelir 

Kuzulu kurban gibi 

(B. Hafız, 102). 

d. Uzunluğu urgan gibi 

Enliliği yorgan gibi 

Bağırıp çağırıp gelir 

Sesi çırağan gibi 

(Taştan, 77). 

 

b. Deniz Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

gemi (parahod [buharlı gemi], vapur) 

587.1. Ağaçdan atı 

Demirden gatı 

İnsan icadı 

Allah gudreti 

(Akalın, 28). 

a. Ağaçtan atı 

Demirden katı 

İnsan icadı 

Allah’ın kudreti 

(Ç-Ö, 316). 

b. Tahtadan atı 

Demirden gatı 

Bende elinde 

Kürekden gatı 

(A. S-A-Ş, 190). 

587.2. Aya bah ahtalanıb 

Gapılar tahtalanıb 

Meydana bir at gelib 

Burnunnan nohtalanıb 

(A. S-A-Ş, 185). 

a. Gün çıhar ahtalanır 

Gapılar tahtalanır 

Meydane bir ner gelmiş 

Üç yerden nohtalanır 

(A. S-A-Ş, 187). 

587.3. Boyacılar boya boyar 

Avcılar av avlar 

Kapının önünde altmış atlı 

Cirit oynar 

(Ç-Ö, 316). 

587.4. Çeki çeki çektim 

Çeki benim elimde 

Kaba eğer salladım 

Kökü benim elimde 

(Taştan, 33). 

587.5. Dağda darı harmanı 

Nedir bunun fermanı 

Ne yerdedir ne gökte 

Gelir salını salını 

(Ç-Ö, 316). 
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587.6. Dağdan gelir tat gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(B-T, 291). 

587.7. Denizde bir ev gördüm 

Üstünde var dam baca 

Yeriyir yavaş yavaş 

Tapmacadı tapmaca 

(A. S-A-Ş, 187). 

587.8. Dumanı tüter 

İsterse gider 

Balık değildir 

Denizde yüzer 

(Elçin, 56; Taştan 33-80; B. Hafız, 

96). 

a. Dumanı tüter 

İsdersa gider 

Balıg deyildir 

Denizde yüzer 

(Ks. Saracoğlu, 100). 

b. Dumanı tüter 

İsterse gider 

Balık değildir 

Suda yüzer 

(Ç-Ö, 316). 

c. Dumanı tüter 

İsterse gider 

Balık değil 

Denizde yüzer 

(Ceren, 17). 

587.9. Ele gider hızınan 

Yeddi bin yıldızınan 

Guyruğunda bengi var 

Can alıcıdan can guvalar 

(Akalın, 68). 

587.10. Gider gider izi yok 

Geri döner tozu yok 

Dünya kadar mal götürür 

Zerre kadar canı yok 

(B-T, 292). 

a. Gider gider izi yok 

Geriye döner tozu yok 

Dünya kadar mal götürür 

Zerre kadar canı yok 

(Taştan, 33). 

b. Gider gider izi yok 

Döner bakar tozu yok 

Dünya malını götürür 

Zerre kadar canı yok 

(Km. Önal, 104). 

c. Gider gider izi yok 

Döner tozu yok 

Dünya malını götürür 

Zerre kadar canı yok 

(Km. Önal, 104). 

ç. Gider gider izi yoh 

Guşdur ganadı yoh 

Geri döner tozu yoh 

İlandır göbeği yoh 

(Akalın, 80). 
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d. Gider izi yok 

Gelir tozu yok 

Günlerce yük taşır 

Zerre kadar izi yok 

(Ç-Ö, 317). 

587.11. Ha benim şahbaz atım 

Göğsü sudan kalkmaz atım 

Akşam olur kişnemez 

Arpa saman istemez 

(B-T, 295). 

a. Gel benim kır atım 

Göğsünde sur atım 

Akşam olur kişnemez 

Arpa saman istemez 

(Ç-Ö, 316). 

b. Peh atım pehre atım 

Göksu’da sahra atım 

Akşam olur gişnemez 

Arpa saman istemez 

(Ç-Ö, 317). 

c. Hay hay atım hayatım 

Demir çullu kır atım 

Susuz yerde kışlamaz 

Öğrün görür kişnemez 

(Ç-Ö, 317). 

ç. Hay hay atım hayatım 

Demir çullu gır atım 

Susuz yerde gışlaman 

Öğnünü görüp gişnemez 

(Akalın, 85). 

d. Sert atım sertmez atım 

Sert kayadan bakmaz atım 

Yüklesen yükü çok 

Satsan parası çok 

(B-T, 295). 

e. A benim ferah atım 

Göğsü sudadır ah benim ferah atım 

Akşam olur kişnemez 

Arpa saman istemez 

(Tezel A, 41). 

f. A benim bahri adım 

Göğsü suda sahra adım 

Gece gündüz kişnemez 

Arpa saman istemez 

(Tezel A, 41). 

g. Hay hay atım hayatım 

Demir çullu kır atım 

Susuz yerde kışlamaz 

Öğrünü görüp kişnemez 

(Tezel B, 94). 

ğ. Ah benim beratım 

Suda gözsüz yürüttüm 

Arpa saman istemez 

Gece gündüz kişnemez 

(B-T, 295). 

h. Ufra kuşum bufra kuşum 

Göğsü suda gümrah kuşum 

Akşam olur kişnemez 

Arpa saman istemez 

(B-T, 295). 
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587.12. Hacılar hacca gider 

Bilmem ki nice gider 

Bir yumurtanın içinde 

Yüzlerce cüce gider 

(Tezel B, 94). 

587.13. Hey bayağı bayağı 

Bülbül gülün dayağı 

Kuşlar içinde kuş gördüm 

Başındadır ayağı 

(Sakaoğlu [Kunos], 99). 

587.14. Hon honun katırı 

Ne yüklesen götürü 

Yem yemez su içmez 

Öyle suda oturu 

(Ç-Ö, 317). 

a. Hon honun katırı 

Ne yükletsen götürü 

Yem yemez su içmez 

Öyle yaşta oturu 

(Tezel B, 94). 

587.15. Karşıdan baktım dağ gibi 

Yanına gittim yağ gibi 

Etekleri zil çalar 

Kendisi gül bağ gibi 

(Hamamizade, 72). 

a. Karşıdan baktım dağ gibi 

Yanına vardım yağ gibi 

Etekleri zil çalar 

Kendi güllü bağ gibi 

(Ç-Ö, 317). 

b. Karşıdan gördüm ağ gibi 

Yanına vardım dağ gibi 

Etekleri şah tuttu 

Kendi bir gül bağ gibi 

(Ç-Ö, 317). 

c. Karşıdan baktım ağ gibi 

Yanına gittim dağ gibi 

Etekleri buz tutmuş 

Güllük gülistan gibi 

(Ç-Ö, 317). 

ç. Burdan baktım ağ gibi 

Yanına vardım bağ gibi 

Etekleri şam tutmuş 

Kendi gülistan gibi 

(Göktaş, 22). 

587.16. Metel metel metlendi 

İki sıçan etlendi 

Kurbağa kanatlandı 

Sefere niyetlendi 

(B-T, 291). 

a. Mesel mesel metlendi 

İki fare etlendi 

Kurbağa kanatlandı 

Sefere niyetlendi 

(Ç-Ö, 317; Tezel B, 94). 

587.17. O taydan duran kişi 

Elinde demir kişi 

Bize bir ulag gönder 

Ne erkek ne de dişi 

(A. S-A-Ş,  190). 
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a. O tayda durub bir kişi 

Elinde demir şişi 

Deyir mene bir at gönder 

Ne erkek olsun ne dişi 

(A. Ahundov, 176). 

587.18. O üzü gaya 

Bu üzü gaya 

Atıldım mindim 

Deryada daya 

(A. S-A-Ş, 190). 

kadırga 

588.1. Karşıdan gördüm ağ gibi 

Yanına vardım dağ gibi 

Eteklerini şah tutmuş 

Kendisi bir gül bağ gibi 

(Hamamizade, 33). 

a. Karşıdan gördüm ağ gibi 

Yanına vardım dağ gibi 

Eteklerini şah tuttu 

Kendisi bir gül bağ gibi 

(Tezel B, 22). 

kayık (gayık) 

589.1. Bir atım var Mihriban 

Göğsü suda her zaman 

Arpa saman istemez 

Gece gündüz kişnemez 

(Tezel A, 14; Sılacı, 85; Elçin, 59; 

Ç-Ö, 318; Blk. Đ-R, 244). 

a. Bir atım var Mihriban 

Göğsü suda her zaman 

Gece gündüz kişnemez 

Arpa saman istemez 

(Ş-A, 22). 

b. Ha benim şahbaz atım 

Göğsü sudan kalkmaz atım 

Akşam olur kişnemez 

Arpa saman istemez 

(B-T, 295). 

c. Sert atım sertmez atım 

Sert kayadan bakmaz atım 

Yüklesen yükü çok 

Satsan parası çok 

(B-T, 295). 

ç. Ah benim beratım 

Suda gözsüz yürüttüm 

Arpa saman istemez 

Gece gündüz kişnemez 

(B-T, 295). 

d. Ufra kuşum bufra kuşum 

Göğsü suda gümrah kuşum 

Akşam olur kişnemez 

Arpa saman istemez 

(B-T, 295). 

589.2. Dağdan gelir tat gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(B-T, 291). 

589.3. Dağda top top 

Suda şap şap 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Göktaş, 37). 
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589.4. Gider gider izi yok 

Geri döner tozu yok 

Dünya kadar mal götürür 

Zerre kadar canı yok 

(B-T, 292). 

589.5. Metel metel metlendi 

İki sıçan etlendi 

Kurbağa kanatlandı 

Sefere niyetlendi 

(B-T, 291). 

589.6. Suda gezer canı yoh 

Boğazlasan ganı yoh 

Suya atsan o batmaz 

Guruda yatsa galhmaz 

(A. S-A-Ş, 190). 

 

kelek 

590.1. Dağdan gelir tat gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(B-T, 291). 

590.2. Gider gider izi yok 

Geri döner tozu yok 

Dünya kadar mal götürür 

Zerre kadar canı yok 

(B-T, 292). 

590.3. Ha benim şahbaz atım 

Göğsü sudan kalkmaz atım 

Akşam olur kişnemez 

Arpa saman istemez 

(B-T, 295). 

a. Ah benim beratım 

Suda gözsüz yürüttüm 

Arpa saman istemez 

Gece gündüz kişnemez 

(B-T, 295). 

b. Hay hay atım hayatım 

Demir çullu kır atım 

Susuz yerde kışlamaz 

Öğrünü görüp kişnemez 

(Tezel B, 94). 

c. Sert atım sertmez atım 

Sert kayadan bakmaz atım 

Yüklesen yükü çok 

Satsan parası çok 

(B-T, 295). 

ç. Ufra kuşum bufra kuşum 

Göğsü suda gümrah kuşum 

Akşam olur kişnemez 

Arpa saman istemez 

(B-T, 295). 

590.4. Metel metel metlendi 

İki sıçan etlendi 

Kurbağa kanatlandı 

Sefere niyetlendi 

(B-T, 291). 

 

yelkenli (yelken gemisi) 

591.1. Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları budak gibi 

Sekiz sekiz ayağı var 

Seksen iki dayağı var 

(Taştan, 82). 
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a. Dağdan gelir yel gibi 

Kolları budak gibi 

Sekiz sekiz ayağı var 

Seksen iki dayağı var 

(Ç-Ö, 318). 

 

c. Hava Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

helikopter (vertalyot) 

592.1. Men aşigem ham durmuş 

Bişmemişden ham durmuş 

Yerlen göy arasında 

Gördüm birce dam durmuş 

(A. S-A-Ş, 189). 

uçak (teyyare) 

593.1. Bir guşum var canı yoh 

Ganadı var ganı yoh 

Uçar uzak yerlere 

Ele çohdur sanı yoh 

(İ. Kafkasyalı, 86). 

a. Bir guşum var canı yoh 

Ganadı var ganı yoh 

Uçur uzag ellere 

Ele çohdu sanı yoh 

(A. S-A-Ş, 186). 

b. Bir guşum var nehanı 

Gezer cümle cahanı 

İsterem kesib yeyem 

Ne eti var ne ganı 

(A. S-A-Ş, 186). 

593.2. Gider gider izi yok 

Geri döner tozi yok 

Dünya geder mal götürür 

Geri döner tozi yok 

(Göktaş, 63). 

593.3. Kuş gibi hafif 

Taş gibi ağır 

Hem aşağı 

Hem yukarı 

(Sılacı, 134; Ç-Ö, 320). 

593.4. Men aşıg evezsizdi 

Bülbüldü gefessizdi 

Uçanda guş kimidi 

Canı yoh nefessizdi 

(A. A-T, 189). 
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14. Madenlerle İlgili Bilmeceler 

 

altın (altın lira, altın para, gızıl) 

594.1. Erimez küpe 

Çürümez küpe 

Yüz il galsa 

Çürümez küpe 

(A. S-A-Ş, 133). 

a. Erimez küpe 

Çürümez küpe 

Min il galsa 

Çürümez küpe 

(A. A-T, 186). 

594.2. Sarıdır safran gibi 

Sevilir bir can gibi 

Kaf’tan Kaf’a hükmeder 

Sultan Süleyman gibi 

(Tezel B, 12; Ç-Ö, 82). 

a. Sarıdır zağfran gibi 

Sevilir bir can gibi 

Kaf’tan Kaf’a hükmeder 

Sultan Süleyman gibi 

(G-O, 119). 

b. Sarıdır safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Elden ele dolaşır 

Mısır’a sultan gibi 

(Sılacı, 6; Taştan, 4; Ş-A, 10).  

c. Sarıdır safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Elden ele dolanir 

Mısıra sultan gibi 

(Göktaş, 1).  

ç. Sarıdır sultan gibi 

Okunur Kur’an gibi  

Ellerden ele gezer 

Mısır’a sultan gibi 

(Tezel A, 9; Ç-Ö, 82; B. Hafız, 105). 

d. Sarıdır zağfran gibi  

Okunur Kur’an gibi 

Elden ele dolanir 

Saraylı sultan gibi 

(G-O, 1119).  

e. Sarıdır safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Ya bunu bilirsin 

Ya bu gece ölürsün 

(Elçin, 51; Sakaoğlu [Kunos], 93). 

f. Sarıdır safran kimin 

Ohunur Gur’an kimin 

Ya bunu bilürsen 

Ya bu gece ölürsen 

(Akalın, 101). 

g. Sarıdır safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(Ç-Ö, 82). 

ğ. Sarudur safran gibü 

Okunur Gur’an gibi 

Ya bunu bilecesüy 

Ya bu gice ölecesüy 

(Abalı, 60). 
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h. Sarido sefrem kimi 

Ohunu Kur’an kimi 

Ya buni bileçahsan 

Ya bu gece öleçahsan 

(Çetin, 100). 

ı. Sarıdır safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Ya bunu bileceksen 

Ya bu akşam öleceksen 

(Göktaş, 2). 

i. Sararır safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(Taştan, 4). 

 

j. Sarıdır safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Hem vallahi hem billâhi 

Ne şeftali ne zerdali 

(Hamamizade, 5; Tezel B, 12;  

Ç-Ö, 82). 

k. Sarıdır safran gibi 

Okunur Kur’an gibi 

Ne dallı zerdali 

Ne ballı şeftali 

(Taştan, 4). 

594.3. Yerde buldum sarı gibi 

Kulağımda arı gibi 

Hem dilberi deli eder 

Ne buğday ne darı gibi 

(Ceren, 2). 

bakır 

595.1. Kara katır 

Yan yatır 

Düner üper 

Yan yatır 

(Ksv. Hafız, 28). 

demir 

596.1. Elim attım elmaya 

Elma beni kesmeye 

Öyle bir elbise giy 

Kılıç seni kesmeye 

(Elçin, 54). 

elmas 

597.1. Fildir fiştir 

Kayadır taştır 

Bunu bilmeyenin 

Avradı boştur 

(Elçin, 55; Ç-Ö, 82). 

a. Fildir fildir 

Ervahı boştur 

Bunu bilmeyenin 

Kafası boştur 

(Ç-Ö, 82). 
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15. Şaşırtıcı ve Kelime Oyununa Dayanan Bilmeceler 

 

cevabı kendi 

598.1. Kara kar yağmış 

Kara gün doğmuş 

Eşek sıpasını almış 

Göğe çıkmış 

(Taştan, 18). 

 

dil kelimesi 

599.1. Kandilde var mumda yok 

Mendilde var çulda yok 

İnsanlara aklı taşır 

Ambarlara taş taşır 

(Taştan, 27). 

dört eder 

600.1. İki tilki balası 

Üç anası 

Dört babası 

Neçe eliyer 

(Göktaş, 18). 

gar taşıdık (kar taşıdık) 

601.1. Âşıh der gardaşıdıh 

Zemheride gar daşıdıh 

Anamın öz oğlu idik 

Babamınan gardaşıdıh 

(Akalın, 35). 

heremiz adam adıdır 

602.1. Elemi bir tağda 

İki şamama bir tağda 

Heremiz birin üzdü 

Biri galdı bir tağda 

(A. S-A-Ş, 196). 

iki 

603.1. Annemin annesinin 

Babamın babasının 

Benim büyükannemin 

Kulakları kaç tane 

(Göktaş, 30). 

a. Anamın anası 

Babamın kaynanası 

Benim büyük annem 

Kaçın kulak eder 

(Sılacı, 72). 

 

İstanbul 

604.1. Tren gelir is diye 

Makinist bağırır tan diye 

Kömürcü anahtarı kaybetmiş 

Kondöktör bağırır bul diye 

(Ç-Ö, 324; Ş-A, 23). 

a. Tren gelir is diye 

Makinist urur tan diye 

Kömürcü anahtarı kaybetmiş 

Konduktör bağırır bul diye 

(Blk. Đ-R, 256). 

 

karın altı kara yazı 

605.1. Karın altı kara yazı 

İki serçenin dört gözü 

Koyunun oğlu şişek 

Bunu bilmeyen eşek 

(Ç-Ö, 323). 
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a. Karın altı kara yazı 

İki serçenin dört gözü 

Kömür kara tuz acı 

Bunu bilmeyen buzalacı 

(B-T, 763). 

b. Karın altı kara yazı 

İki serçenin dört gözü 

Koyun oğlu şişek 

Bunu bilmeyen eşek 

(Taştan, 18). 

c. Dağın altı kara yazı 

İki serçenin dört gözü 

Koyunun oğlu şişek 

Bunu bilmeyen eşek 

(B-T, 763). 

 

salavat 

606.1. Aşağıdan gelir kır at 

Hulleler giymiş kat kat 

Ehl-i sünnet ve’l-cemaat 

Ver elini Muhammet’e salavat 

(Ç-Ö, 323). 
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16. Diğer Bilmeceler 
 

açlıktan ölecek olan babasını kızının 

emzirmesi 

607.1. Bubam benim bubamdı 

Ben bubamın gızıydım 

Bubam benim ovlum oldu 

Ben bubamın anası 

(Ks. Sakaoğlu, 124). 

 

ad (gözel ad, isim) 

608.1. Her gurd ipek sarımaz 

Ayag tutsa yerimez  

Min il min ile galsa 

Yahşı yaman çürümez 

(A. S-A-Ş, 170). 

608.2. Kâzım’a lâzım 

Lâzıma lâzım 

Sana da lâzım 

Bana da lâzım 

(Ş-A, 6). 

608.3. Sende yapışık 

Bende yapışık 

Çam ağacı 

Çamda yapışık 

(Tezel B, 79). 

608.4. Yeriyer küpe 

Yerimez küpe 

Min il de galsa 

Çürümez küpe 

(A. S-A-Ş, 172). 

a. Hel hel küpe 

Heleme küpe 

Yüz il galsa 

Çürümez küpe 

(A. Ahundov, 183). 

b. Bir küpe 

Bitmez küpe 

Bin sene kalsa 

Çürümez küpe 

(Ögel, 415). 

 

aşk 

609.1. Ne gündüz ne geceyim 

Sadece bir heceyim 

Va’d ettim ben gençlere 

Her kalbe gireceğim 

(Ç-Ö, 202). 

ateş (küçük mangal içinde ateş, mangal içinde ateş) 

610.1. Bir tepsi nar 

Etrafı kar 

Haddin varsa 

Birini al 

(Ceren, 3). 

 

a. Bir tepsi kar 

Etrafı nar 

Haddin varsa 

Bir tane al 

(Hamamizade, 7; Tezel B, 80; Göktaş, 

3). 
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b. Bir tabak nar 

Etrafı kar 

Getirdi zülüfkâr 

Beğendi hünkâr 

(E-U, 277). 

c. Bir tabak nar 

Etrafı kar 

Buyurdu hünkâr 

Getirdi sedefkâr 

(B-T, 700). 

ç. Bir tabag nar 

Etrafı gar 

Buyursun hünkâr 

Dağıtsın hizmetkâr 

(Ks. Saracoğlu, 94). 

d. Bir tabak kar 

Ortası nar 

Hizmetçi getirir 

Hanım beğenir 

(B-T, 700). 

610.2. Dayımın oğlu 

Kışın donlu 

Yazın donsuz 

Olmayız onsuz 

(B. Yançev, 70). 

610.3. Dilim dilim nar 

Dizime çıhdı gar 

Esdi ülüzgâr 

Gendi gülüzar 

(Akalın, 64). 

a. Dilim dilim nar 

Dizime çıktı kar 

Esti rüzgâr 

Kendi gülzar 

(Ç-Ö, 243). 

610.4. Yakar amma yaş değil 

Kırmızıdır aş değil 

Onsuz bir şey yapılmaz 

Dumanıdır kuş değil 

(Taştan, 7). 

ayrılık 

611.1. Hay elekler elekler 

Suya gider külekler 

Kim bize kargış dedi 

Kabul oldu dilekler 

(Ç-Ö, 203). 

a. Hay elekler elekler 

Suya gider külekler 

Kim bize gargış dedi 

Gabul oldu dilekler 

(Akalın, 84). 

balgam 

612.1. Yere attım sümüçü 

Her anda bir dümüçü 

Allah belâsını vere 

Kim bilir bu virici 

(Kr. Kerkük, 23). 

bayrak 

613.1. Mavi göklerden indim 

Al atlaslar giyindim 

Küçük olsanız bile 

Sizlerde var ümidim 

(Blk. Đ-R, 234; Taştan, 13). 
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belâ 

614.1. Sen kaçarsın o gelir 

 Bulur seni her yerde 

 Bütün ümidin erir 

 Sokar seni her derde 

(Ç-Ö, 203). 

birbirinin oğlunu almışlar 

615.1. İki karı gördüm çarşıda 

        İkisinin kucağında iki oğlan uşağı 

       Sordum birine bacı bu senin neyin 

       Oğlumun oğlu emmimin kardaşı 

       (Elçin, 74). 

a. İki garı gördüm çarşıda 

İkisinin gucağında iki oğlan uşağı 

Sordum birine bacı bu senin neyin 

Oğlumun oğlu emmimin gardaşı 

(Akalın, 88). 

 

buz 

616.1. Ak gümüşten bir kale 

Mahpusu herkes bile 

Güneş onu kurtarır 

Evine ulaştırır 

(Ç-Ö, 78; Taştan, 17). 

a. Bir gümüş gala gördüm 

Ana mapus olmuş ab 

Attı zerre topunu 

Anı dağıtdı afitâb 

(Akalın, 51). 

b. Bir gümüşten kale gördüm 

Habs olunmuş onda ab 

Attı zerrin topunu 

Feth etti onu afitâb 

(E-U, 276). 

616.2. Emmi oğlu ustadı 

Eli kemer üstedi 

Suda köprü salıbdı 

Gel gör nece ustadı 

(A. S-A-Ş, 36). 

616.3. Ne daşı var ne tahtası 

Ne zeri var ne baftası 

Çaylar üste köprü salar 

Sütunları sudan olar 

(A. S-A-Ş, 42). 

616.4. Ortaya bir gümüş yüzük koydum 

Sulanmasın hikmetini buldum 

Ay geldi sulanmadı 

Gün geldi sulandı 

(Ç-Ö, 78). 

616.5. Sandık sandık üstüne 

              Dört cam ayak üstüne 

     Kamer gece pişirir 

     Güneş gündüz onu yer 

  (Ç-Ö, 79). 

a. Sandık sandık üstünde 

Camlar ayak üstünde 

Kamer gece pişirir 

Güneş gündüz onu yer 

(B-T, 184). 

616.6. Uzun uzun yorganlar 

Ucunda demir hanlar 

Uzak yoldan gelmişler 

Hıncı hamur olmuşlar 

(Ç-Ö, 79). 
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cam 

617.1. Yıkanır ak ak olur 

Silinir berrak olur 

Bin bir şekle girer 

Sürahi bardak olur 

(Ç-Ö, 260). 

 

 

 

 

çayı geçerken elindeki çarığının altı 

camış gönü köşesi ise keçi derisinden 

imiş (çayı keçende elindeki çarığının 

altı camış gönü köşesi ise keçi 

derisinden imiş) 

618.1. Men aşıg bayı keçdim 

Karıbam bayı keçdim 

Altı camış yüz keçi 

Elimde çayı keçdim 

(A. A-T, 168). 

çift sürmek 

619.1. Allah’ın laklı 

Deldi boynuma daktı 

Altı gözü var 

On da aya var 

(Kowalski A, 42). 

çubuk 

620.1. Uzun uzun uzanlar 

Dolapları tutar 

On iki tane yaprak 

On üç tane toprak 

(Km. Önal, 88). 

dağın tepesine vurulan çomag 

621.1. Ezizim tepesine 

Aşıg çıhıb tepesine 

O kimdi çomag vurdu 

Allah’ın tepesine 

(A. S-A-Ş, 197). 

dayak 

622.1. Değnek ucunda yemiş 

Güç üzen onu yemiş 

İramazan’da yemiş 

Orucunu bozmamış 

(G-O, 83). 

a. Değnek ucunda yemiş 

Güç üzen onu yemiş 

Ramazan’da yemiş 

Orucunu bozmamış 

(Tezel B, 83). 

b. Değneğin ucunda yemiş 

Onu yiyen ölmemiş 

Ramazan’da yemiş 

Orucu bozulmamış 

(Elçin, 74; Taştan, 24). 

c. Deyneğin ucunda bir yemiş 

Onu yiyen ölmemiş 

Ramazan’da yemiş 

Orucu bozulmamış 

(Sılacı, 40). 

ç. Deyneğin ucunda bir yemiş 

Onu yeyen ölmemiş 

Remezan’da yemiş 

Orucu bozulmamış 

(Ks. Saracoğlu, 97). 
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d. Degenegimin ucu yemiş 

Bunu yiyen ölmemiş 

Remezen’de yemiş 

Orucu bozulmamış 

(Akalın, 64). 

e. Dal ucunda bir yemiş 

Bunu yiyen doymamış 

Ramazan’da yiyenin 

Orucu bozulmamış 

(Ç-Ö, 204). 

dişi çürüten mikrop 

623.1. Hay nedir adı nedir 

O guşun adı nedir 

Et yemez gemik yer 

Bilin bahalım nedir 

(Akalın, 85). 

duman (tüstü) 

624.1. Balta vurdum çekile 

Çekil yere töküle 

Guşlardan hangı guşdu 

Özü düze çekile 

(A. S-A-Ş, 29). 

624.2. Buharı ha buharı 

Buharıdan yuharı 

Ordan bir oğlan çıhdı 

Giyni gara çuhalı 

(A. S-A-Ş, 32). 

a. Buharı ha buharı 

Buharıdan yuharı 

Buharıdan bir oğlan çıhdı 

Çiyni gara çuhalı 

(A. A-T, 174). 

624.3. Hesen Ağa hestedi 

Golları gefesdedi 

Ne yerdedi ne göyde 

Çerh-i felek üstedi 

(A. S-A-Ş, 40). 

624.4. Pizhariz gedirem 

İrizban’a gedirem 

Gelmeçe’den su içib 

Horuzban’a gedirem 

(A. S-A-Ş, 45). 

a. Riz riz gedirem 

Rizeban’a gedirem 

Gölmeçe’den su içirem 

Horuzban’a gedirem 

(A. A-T, 180). 

624.5. Uzun uzun ulama 

Ucuna sap dolama 

Geder beyin yanına 

Bize gelmez salama 

(A. S-A-Ş, 47). 

ecel 

625.1. Yol üstünde filcan 

İçi dolu mercan 

Ya bunu bileceksin 

Ya bu gece öleceksin 

(Ç-Ö, 56). 

fırın (furun) 

626.1. Ağzı büyük alamet 

İçi kızıl kıyamet 

Yaş attım kuru çıktı 

Salliala Muhammet 

(Tezel B, 84). 
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a. Ağzı büyük alamet 

İçidir kızıl kıyamet 

Yaş attım kuru çıktı 

Salliala Muhammet 

(Hamamizade, 22). 

b. Ağzı açık alamet 

İçi kızıl kıyamet 

Yaş soktum kuru çıktı 

Salliala Muhammet 

(E-U, 274). 

c. Ağzı açık alamet 

İçi kızıl kıyamet 

Yaş koydum kuru çıktı 

Salliala Muhammet 

(Elçin, 55). 

ç. Ağzı açık alamet 

İçi kızıl kıyamet 

Çiy koydum pişti çıktı 

Salliala Muhammet 

(G-O, 51). 

d. Ağzı açık alamet 

İçidir kızıl kıyamet 

Yaş soktum kuru çıktı 

Salliala Muhammet 

(Hamamizade, 22). 

e. Ağzı açık alamet 

İçi kızgın kıyamet 

Yaş koydum kuri çikti 

Şalı ala Muhammet 

(M. Hafız, 32). 

f. Uzagdan baktın elemed 

Yakına gitdim gıyamed 

Yaş goydum guru çıkardı 

Salluleahu Muhammet 

(Ks. Sakaoğlu, 132). 

 

gölge (cülce, kölge) 

627.1. Benim bir kardeşim var 

Evden çıkınca peşimden ayrılmaz 

Kaçarsam kovalar 

Kovalarsam  kaçar 

(Ç-Ö, 252). 

a. Benim bir kardeşim var 

Evden çıkınca peşimden ayrılmaz 

Kaçarsam kovalar 

Kovarsam kaçar 

(Elçin, 6). 

627.2. Benim de var 

Senin de var 

Değil bir kuru ağacın 

Kılın da var 

(Ş-A, 22). 

627.3. Camiden attım kırılmadi 

Suya attım yaş olmadi 

Pazara çikardım satılmadi 

Ateşe attım yanmadi 

(Ksv. Hafız, 21). 

627.4. Durub durub eylener 

Meni görüb beylener 

Adam kimi yeriyer 

Adam deyil eylener 

(A. S-A-Ş, 169). 
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627.5. Fırıl fırıl fır çanak 

Fırıldasın bu çanak 

Dağı taşı dolaşsın 

Kırılmasın bu çanak 

(Ç-Ö, 253). 

627.6. Hay hilidi hilidi 

Dış gapının kilidi 

Baba Allah’ın seversen 

Gapıdan geçen kim idi 

(Akalın, 85). 

627.7. Ne vurdugum kuş idi 

Ne vurdugum kuş idi 

Ne attıgım taş idi 

Ne cendısı ev idi 

(Ksv. Hafız, 21). 

627.8. Öz malımdı Allah bili 

Menimnen gider menimnen geli 

Ne yapmışam ne tapmışam 

Ne kimseden borc almışam 

(Kr. Saatçi, 88). 

627.9. Sen gidersin o gider 

Yok onda kaygı keder 

Gündüz onun dostudur 

Gece onu yok eder 

(Ç-Ö, 253). 

 

halı dokumak (halça tohumag) 

628.1. Altına hasa vurum 

Hasan’ı basa vurum 

Dem gıllı gıllı vurum 

Dem gırhıb kosa vurum 

(A. A-T, 184). 

harita (herite) 

629.1. Kasabası bar kişisi yok 

Tawları bar agaşları yok 

Bankaları bar taşları yok 

Denizleri bar suwları yok 

(Km. M-M, 193). 

a. Şehiri var insanı yok 

Yolu var arabası yok 

Denizi var vapuru yok 

Dağı var ağacı yok 

(Dirlik, 17). 

b. Ölke damsız 

Şeher evsiz 

Meşe ağacsız 

Deniz susuz 

(A. A-T, 177). 

 

hayat 

630.1. Çok görürsün amma 

Tırmanması pek zordur 

Ayağın bir kayarsa 

Bil ömrünün sonudur 

(Ç-Ö, 198). 

ışık 

631.1. Ağarır erfan gibi 

Sararır safran gibi 

Elden ele dolaşan 

Felfeleli fincan gibi 

(Taştan, 39). 

iftira (böhtan) 

632.1. Ağac başında gara 

Bilmedim düşdüm tora 

Herkes bunu tapmasa 

Sorğusuz getsin gora 

(A. S-A-Ş, 167). 
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ihtiyarlık 

633.1. İndim indim saggali 

G…ndeki ak gıli 

Dişi tutmaz eymeyi 

Beğenmez hiçbir şeyi 

(Taştan, 40). 

 

 

 

 

iki kız arkadaş kocaları uzun zaman 

askerden dönmeyince erkek 

çocuklarını değişerek evlenirler 

çocukları olur, gelenler  ise eski 

kocalarıdır 

634.1. Karşıdan gelen erlerimiz 

Erlerimizin babaları 

Uşaklarımızın dedeleri 

Bilin bakalım gelenler kim 

(Taştan, 40). 

kaldıraç 

635.1. Tencere kapağı 

Mencere kapağı 

Zincirli bukağı 

İskele köpeği 

(Ç-Ö, 320). 

kardan adam 

636.1. Benim gibi kolları var 

Başı yüzü gözleri var 

Soğuktan korkmaz sıcaktan korkar 

Böyle acaip huyu var 

(Ç-Ö, 77). 

a. Benim gibi kolları var 

Başı yüzü gözü var 

Soğuktan korkmaz sıcağa dayanamaz 

Ne yürür ne yer ne içer 

(Ç-Ö, 77). 

636.2. Duruşu ömür 

Gözleri kömür 

Soğuk dondurur 

Sıcak öldürür 

(Ceren, 25; Ç-Ö, 77). 

kaza 

637.1. Gölde boğulmak 

Çatıdan düşmek 

Silâhla yaralanmak 

Otomobilin altında ezilmek 

(Ç-Ö, 203). 

kıvılcım 

638.1. Pireden küçük 

Deveden büyük 

Baldan tatlı 

Zehirden acı 

(Ç-Ö, 244; Blk. Đ-R, 140). 

  

köy adı (kend adı) 

639.1. Men aşig teknedendir 

Gül açır tek nedendir 

Dohsan kişi yüz arvad 

Hamısı Tekne’dendir 

(A. S-A-Ş, 200). 

mezar taşı 

640.1. Allah yapar yapısını 

Kullar kazar yazısını 

Satan almaz 

Alan kullanmaz 

(Ç-Ö, 59). 
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a. Allah yapar yapısını 

Gullar yazar yazısını 

Satan almaz 

Alan satmaz 

(Göktaş, 47). 

b. Allah yapar yapısını 

Kulu yazar yazısını 

Satan almaz 

Alan satmaz 

(Sılacı, 105; Ş-A, 18). 

640.2. Bir kuş tuttum alaca 

Bağladım dört ağaca 

Allah bir yapı yapar 

Ne kapı var ne baca 

(B-T, 482). 

 

moda 

641.1. İster sarı ister lâcivert 

Paralıya zevk parasıza dost 

Müptelâsı da var hastası da 

Tutulan için hükmü pek sert 

(Elçin, 76). 

nefes 

642.1. Bir guş uçurtdum 

Tutabilmedi 

Bir kürk geyindim 

Çıhardabilmedim 

(A. S-A-Ş, 168). 

642.2. Nedir nedir ne nesnedir 

Zincir ile kafestedir 

Ne yerdedir ne göktedir 

Bir Allah’ın elindedir 

(Ç-Ö, 198). 

nikâh 

643.1. Asıldım bir asmaya 

Asma beni basmaya 

Yeşil kuşak kuşandım 

Demir kılıç kesmeye 

(Hamamizade, 53; Tezel B, 90; 

Elçin, 77; Ç-Ö, 205). 

a. Ben giderim asmaya 

Asma dalı kesmeye 

Beline bir kuşak kuşattım 

Değme kılıç kesmeye 

(Elmas, 5). 

b. Asma asma asmaya 

Asma elin kesmeye 

Yeni bir kumaş aldım 

Değme kılıç kesmeye 

(Ç-Ö, 205). 

c. Burdan attım asmaya 

Asma elimi kesmeye 

Öyle bir kürk giydim ki 

Kalkan kılıç kesmeye 

(Ç-Ö, 205). 

ç. Elimi attım asmaya 

Asma elimi kesmeye 

Öyle bir kürk giydim ki 

Kalkan kılıç kesmeye 

(Ç-Ö, 205). 

d. Tüğdüm çıktım asmaya 

Asma beni kesmeye 

Kudretten kuşak kuşandım 

Kılıç değse kesmeye 

(B-T, 507). 
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oyun (oyın) 

644.1. Allah bahar 

Kul tahar 

El kahar 

Barmah oynar 

(Atabay). 

ömür 

645.1. Top tüfek duramaz 

Duvar deniz önleyemez 

Ağlamak sızlamak nafile 

Senden habersiz ilerler 

(Ç-Ö, 198). 

para (pul) 

646.1. Bu dünyaya hükmeder 

Ne kraldır ne de çar 

Kapalı kapıları 

Her şeyden çabuk açar 

(Ç-Ö, 83). 

646.2. Elden ele 

Belden bele 

Bunu bilmeyen 

Kertenkele 

(Ç-Ö, 83). 

sabun (sabın) 

647.1. Dağda daliman 

Suda Sülüman 

Günde bişer aş 

Göbük gusan daş 

(Kulga). 

647.2. Hep suyu görürse 

Hiddetinden köpürür 

Bizi mermer döşeli 

Bir fırtına götürür 

(Ç-Ö, 288). 

sabunla kurbağa vurulmuş 

648.1. Attım taşı 

Vurdum kuşu 

Ne attığım taş 

Ne vurduğum kuş 

(E-U, 277; Hamamizade, 59). 

saçın ağarması (baş tükünün 

ağarması) 

649.1. Bir günü adınadı 

İşler ovandınadı 

Garadan ağ boyandı 

Tap görüm adı nedi 

(A. S-A-Ş, 122).

sakız (gıcır, çörek sakızı) 

650.1. Attım ağzıma bir habbe 

Ondan çıktı bir kubbe 

Pat dedi çat dedi 

Döndü yine çıt dedi 

(Ç-Ö, 241). 

a. Ağzıma attım bir habbe 

Ondan çıktı bir kubbe 

Pat dedi çat dedi 

Döndü gene ağzıma girdi 

(Hamamizade, 24; Tezel B, 91). 
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650.2. Beyazlığı ara benzer 

Gömlekliği zara benzer 

Ağalar adını bilir 

Hanımlar dadını bilir 

(Sakaoğlu [Kunos], 110). 

a. Beyazlığı ara benzer 

Gömlekliği zara benzer 

Ağalar bilir adını 

Hanımlar bilir tadını  

(B. Hafız, 85). 

b. Beyazlığı kara benzer 

Gömlekliği zara benzer 

Ağalar bilir adını 

Hanımlar bilir tadını 

(Ç-Ö, 241). 

c. Beyazdır kara benzer 

Üfledikçe zara benzer 

Erkekler bilir adını 

Kadınlar bilir tadını 

(Blk. Đ-R, 148; B-T, 553). 

ç. Ander andere benzer 

Dilber şikare benzer 

Beyler bilir adını 

Hanımlar sürer tadını 

(Tezel B, 91; Ç-Ö, 241). 

d. Kardan beyaz 

Şekerden tatlı 

Kadınlar bilir tadını 

Erkekler bilir adını 

(E-U, 276). 

e. Kardan beyaz 

Baldan tatlı 

Kadınlar bilir adını 

Erkekler bilir tadını 

(Tezel B, 82). 

 

seksen goyun, yüz keçi derisinin bir ata 

yüklenmesi 

651.1. Men aşigem bir ata 

Bir oğuldur bir ata 

Heştad deve gırh gatır 

Yüklenmişdi bir ata 

(A. S-A-Ş, 200). 

sıtma 

652.1. Sabahtan çıktım bağa 

Elimden tuttu bir ağa 

Aman ağa canım ağa 

Hâlim yoktur oynamağa 

(Elçin, 48; Blk. Đ-R, 148). 

a. Sabahtan çıhdım bağa 

Elimden dutdu bir ağa 

Aman ağa canım ağa 

Hâlım yohdur oynamağa 

(Akalın, 100). 

b. Sabahtan çıktım bağa 

Elimden tuttu bir ağa 

Dedim aman ağam canım ağam 

Hâlim yok oynamağa 

(Taştan, 69). 

c. Cuma günü girdim bağa 

Kolumdan tuttu bir ağa 

Aman ağa canım ağa 

Gönlüm yok oynamağa 

(Ç-Ö, 204). 
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sümük 

653.1. Garannıgdan gadı gelir 

Beş halayıg garşı gelir 

Alır ele vurur yere 

Allah musdakını vere 

(Ks. Gökçeoğlu, 176). 

a. Garannık yerden kadı gelir 

Beş tene halayık garşı gelir 

Aldım ele vurdum yere 

Hay Allah belasını vere 

(Kowalski C, 306). 

b. Karanlık yerden kadı çıkar 

Beş halayık karşılar 

Al ele vur yere 

Allah belâsını vere 

(E-U, 275). 

c. Karanlık yerden kadı gele 

Aldım ele 

Vurdum yere 

Nalet olsun şu gelene 

(B-T, 586). 

ç. Karanlık üyden kelin kele 

Beş kolga karşı kele 

Aldım ele vurdum yere 

Allah belasını vere 

(Km. Önal, 100). 

d. Aldum ele vurdum yere 

Tüh Allah belâsını vere 

Fakirler soka atar 

Zenginler cebine atar 

(Önal). 

süt dişlerinin dökülüp asıl dişlerin 

çıkması 

654.1. Biz idik biz idik 

Otuz iki kız idik 

Kırıldık geçtik 

Bir tahtaya dizildik 

(Ç-Ö, 194). 

süt sağma (goyun sağılırken, inek 

sağmak, koyun sağmak) 

655.1. Başın g...e 

G…ün taşa 

Gözlerin göre 

Ellerin gider gele 

(Ç-Ö, 181). 

a. Elim etde 

Gözüm gölde 

Gulağım sesde 

Başım guyrugda 

(A. S-A-Ş, 114). 

655.2. Hapış hapışa yapışdı 

Elim hapışa yapışdı 

Başım gıça yapışdı 

Gıçım daşa yapışdı 

(Akalın, 83). 

tabut (dört kişi tarafından taşınan ölü tabutu) 

656.1. Bir kuş tuttum alaca 

Bağladım dört ağaca 

Mevlâ’m bir yuva yapmış 

Ne kapı var ne baca 

(Ç-Ö, 58). 

a. Bir kuş tuttum alaca 

Bağladım dört ağaca 

Allah bir yapı yapar 

Ne kapı var ne baca 

(B-T, 482). 
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656.2. Huriye Huriye 

Kervan döndü geriye 

İçindekin ası 

Guşdur arka üsü yürüye 

(Kulga). 

656.3. Lalam diyer ırmağlı 

Hak yoluna varmağlı 

Dört canlı beş cesetli 

On gözlü yüz barmağlı 

(Kr. Saatçi, 83). 

tahta 

657.1. Meşede kesdiler başın 

Şehere atdılar leşin 

Suya atdılar batmadı 

Oda atdılar yandı 

(A. S-A-Ş, 201). 

taht-ı revan 

658.1. Çat çatan ağacı 

Pat patan ağacı 

Kırmızı lâle 

Kuştan ağacı 

(Taştan, 74). 

teyemmümlü birisinin eşeğinin suyu 

görmesiyle anırması 

659.1. Namaz kılardı bir âdem 

Anırdı eşeği ol dem 

Bozuldu namazı onun 

Aceb bunun sebebi ne 

(Ç-Ö, 59). 

tıraş 

660.1. Masal masal matladı 

Kel dereye atladı 

Be kel sana ne oldu 

Başımı güveler otladı 

(Tezel B, 93). 

a. Masal masal matladı 

Tel direkten atladı 

Ne oldu Hasan ağa 

Kafamı keçiler otladı 

(Ç-Ö, 185 

 

uyku (yuhu) 

661.1. Baba bana bez getir 

Çarşıya git tez getir 

Eğilmemiş iplikten 

Dokunmamış bez getir 

(Ç-Ö, 199). 

a. Baba bene bez getir 

Çarşıya get tez getir 

Eyrilmemiş iplikden 

Tohunmamış bez getir 

(Akalın, 39). 

661.2. Babadan eziz 

Neneden eziz 

Baltadan ağır 

Baldan şirin 

(Kr. Saatçi, 60). 

661.3. Bir guşum var zirengi 

Dağlar altda direngi 

Gece gonag gelende 

Ne deliyem ne dengi 

(A. S-A-Ş, 168). 

661.4. Çarşıdan alınmaz 

Mendile konulmaz 

Ondan daha tatlı 

Hiçbir şey olmaz 

(Ç-Ö, 199). 
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a. Çarşıdan alınmaz 

Mendile koyulmaz 

Bundan tatlı 

Bi şe olmaz 

(Atabay). 

b. Ne mendile goyulur 

Ne çarşıda görülür 

Ne bezirgân getirir 

Ne dadından doyulur 

(Akalın, 95). 

c. Baldan datlı 

Şekerden gıymatlı 

Ne bezirgân getirir 

Ne çarşıda satılır 

(Akalın, 95). 

661.5. Ey il idi mil idi 

Küçük odanın kilidi 

Baba Allah’ı seversen 

Gece gelen kim idi 

(Sılacı, 134; Ç-Ö, 199). 

a. Al milidi milidi 

Küçük odanın kilidi 

Baba Allah’ın seversen 

Ahşam gelen kim idi 

(Akalın, 29). 

b. Hil idi hil idi 

Açar kapının kilidi 

Allah’ı seversen Eşe bacı 

Akşam size gelen kim idi 

(Ç-Ö, 199). 

c. Hil idi hil idi 

Eski kapunun kilidi 

Kim idi akşamdan gelip te 

Sabahleyin yere giden kim idi 

(T-E, 252). 

ç. İlim ilim il idi 

Yedi kapının kilidi 

Anan baban yoğ iken 

Koynuna giren kim idi 

(Ç-Ö, 200). 

661.6. Gettim gettim gün batana 

Yulaştım elma satana 

Dedim emmi neçiye 

Dedi kalsın yarın geciye 

(Atabay). 

661.7. Gönül alçak yüz yerde 

Yüz yaram var yüz yerde 

Hak yarattı görmedi 

Ben görmüşüm yüz yerde 

(Tezel B, 94; Ç-Ö, 200). 

661.8. Narda var varda nar 

Nardan şirin harda var 

El deymez bıçag kesmez 

Ondan şirin harda var 

(A. A-T, 183). 

a. Narda var narda var 

Nardan şirin harda var 

El tutmaz bıçag kesmez 

Ondan şirin harda var 

(A. S-A-Ş, 170). 
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661.9. Ne alınır ne satılır 

Ne görülür ne tutulur 

Ona derler küçük ölüm 

O gelince yatılır 

(Ç-Ö, 200). 

661.10. Şapır şupur çay keçdim 

Şapırına batmadım 

Gırmızıdan don geydim 

Nişanesin tapmadım 

(A. S-A-Ş, 172). 

661.11. Uzun uzun ulama 

Ucuna gıl dolama 

Geder cennet bağına 

Geler bizi salama 

(A. A-T, 183). 

 

uyuz (gıcık) 

662.1. Müyiz müyiz müttigim 

Müyiz men saban ektigim 

Şeker ektim tuz pitti 

Ey anasın sattıgım 

(Km. M-M, 194). 

vinç 

663.1. Tencere kapağı 

Mencere kapağı 

İskele köpeği 

Zincirli bukağı 

(Sılacı, 136). 

 

a. Tencere kapağı 

Mencere kapağı 

Zincirli bukağı 

İskele köpeği 

(Tezel B, 94). 

yalan 

664.1. Ağustosta kar dizde 

Portakallar var bizde 

Kum çölleri buz tutmuş 

Pırasalar filizde 

(Ç-Ö, 201). 

 

 

664.2. Yapılmamış duvarda 

Doğmamış oğlan oturur 

Ekilmemiş bostanı 

Yolma diye bağırır 

(Akalın, 108; Elçin, 78; Blk. Đ-R, 

180). 

a. Yapılmamış duvar üstünde 

Tavşan oturur 

Ekilmemiş bostana 

Girme diye bağırır 

(Ç-Ö, 201). 

b. Yapılmadık ev üstünde 

Doğmadık kızan oturur 

Karpuzu yiyeyim diye 

Uğraşıp durur 

(B. Yançev, 141). 
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c. Olmadık karpuzu 

Yiyeceğim diye bağırır 

Yapılmadık duvar üstünde 

Doğmadık çocuk doğurur 

(Ç-Ö, 201). 

 

yangın 

665.1. Dağdan gelmez 

Taştan gelmez 

Evde olur 

Hiç istenmez 

(Ç-Ö, 244). 

yayık ile yağ elde etme (nehre ile yağ 

hasili) 

666.1. Ağac atlandı 

Gemi gatlandı 

Guyrug bulandı 

Tepe sıçradı 

(A. S-A-Ş, 141). 

yellenme (gaz, yel) 

667.1. Ten ten tena 

Kokusu fena 

At bir temenna 

Süleyeyim sana 

(Ç-Ö, 203). 

a. Ten ten tena 

Kokusu fena 

Bir temennah at 

Söyleyim sana 

(B-T, 517). 

b. Ten ten teneme 

Kokusu fena 

Kalk yukarı al bir temenna 

Söyleyim sana 

(B-T, 517). 
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B. CEVABI İKİ KELİMEDEN OLUŞAN BİLMECELER 
 

1. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla İlgili Bilmeceler 

a. Gökyüzüyle İlgili Bilmeceler 
 

ay, güneş 

668.1. Altın tas 

Gümüş tas 

Birin kaldır 

Birin bas 

(Tezel B, 72). 

668.2. Gumu gazdım gara çıhdı 

Gumdan minara çıhdı 

Anadan olan oğlan 

Seher bazara çıhdı 

(A. A-T, 178). 

ay, yıldızlar (ay man yıldız; yıldızlar, ay [yıldızlar ile ay, yıldızlar ve ay]) 

669.1. Binlerce noktacıklar 

Sanki gözü gıcıklar 

Ara sıra dümdüz olur 

Bir yuvarlak yüz olur 

(Ç-Ö, 66). 

669.2. Biz biz biz edik 

Otız eki kız edik 

Tangaşıkka cayıldık 

Tan atkanda coytıldık 

(Km. M-M, 192). 

669.3. Min min minare 

Dibi daire 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Taştan, 83). 

a. Min min minare 

Dibi dare 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(B. Kowalski B, 134). 

b. Min min minare 

Dipi kenare 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(B. Yançev, 78). 

c. Min min minare 

Çin çin çinare 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Taştan, 11). 

ç. Bir minare 

Dibi kara 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Ögel, 418). 

d. Minare 

Dibi pare 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Taştan, 10). 
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e. Minare 

Altı kanare 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Tezel B, 73). 

f. Altı minare 

Üstü dere 

Bin bir yıldız 

Bir lâle 

(Elmas, 1). 

gök, yıldızlar (gökyüzü, yıldızlar; göy, ulduzlar) 

670.1. Dedemin bir donu var 

Gatlamag olmaz 

İçi dolu eşrefidi 

Sanamag olmaz 

(İ. Kafkasyalı, 90). 

a. Babamın bir donu var 

İçi dolu abası 

Gündüz girer kisiye 

Gece çıhar eşiye 

(A. S-A-Ş, 29). 

670.2. İki oturanlar 

İki gezenler 

İki birbirini sevenler 

İki birbirini sevmeyenler 

(Ç-Ö, 69). 

 

b. Gökyüzü ve Yeryüzüyle İlgili Bilmeceler 

bulut, yer (bulud, yer) 

671.1. Eziziyem emer hey 

Belde gümüş kemer hey 

Göyde bir meydan gördüm 

Yerde gulun emer hey 

(A. S-A-Ş, 36). 

 

yer, gök 

672.1. Dünyada iki güzel 

Biri birinden güzel 

Biri birine benzer 

Biri birine bakar 

(Blk. Đ-R, 46). 

c. Gökyüzü ve Meteorolojik Olaylarla İlgili Bilmeceler 

kar, güneş (gar ve güneş) 

673.1. Eşiye bir ağac düşüb 

Ne golu var ne budağı 

Bir guş geldi onu yedi 

Ne dili var ne dodağı 

(A. S-A-Ş, 36). 

a. Göyden bir ağac düşdü 

Barsız budagsız 

Onu bir guş yakaladı 

Dilsiz dodagsız 

(A. S-A-Ş, 38). 
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673.2. Kanatsız bir kuş uçuyor 

Yapraksız ağaca konuyor 

Bir kadın geliyor ağızsız 

Kanatsız kuşu yiyor 

(Ç-Ö, 77). 

 

 

gök gürültüsü, dolu (göy gürültüsü, 

dolu) 

674.1. Dam dambıldar 

Su gumbuldar (şappıldar) 

Heyva çalar 

Nar oynuyar 

(A. S-A-Ş, 34). 

 

ç. Zamanla İlgili Bilmeceler 

aylar, ramazan (on iki ay, ramazan) 

675.1. Gökten bir elma düştü 

On ikiye bölündü 

On birini yediler 

Birine sabır dediler 

(Ç-Ö, 66). 

a. Göyden bir garpuz inmiş 

On ikiye bölmüşler 

On birini yemişler 

Birine haram demişler 

(Akalın, 81). 

gece, gündüz 

676.1. Bir ağacım var 

Otuz yarpağı 

Bir üzü gara 

Bir üzü ağ 

(İ. Kafkasyalı, 93). 

 

676.2. Bir atım var semendi 

Ne ucu var ne bendi 

Özü açılar özü yumular 

Heçkes bilmez bu fendi 

(A. S-A-Ş, 31). 

676.3. İki yumağım var 

Birisi beyaz birisi gara 

Garasını sararken beyaz çıkıyu 

Beyazını sararken garası çıkıyu 

(Çelik, 275). 

 

hafta, gün 

677.1. Ezizinem yadsa 

Guruğu desde 

Yeddi cam gördüm 

Bir başın üsde 

(A. S-A-Ş, 36). 

yıl, iki dinî bayram 

678.1. Kıldan ince kılıçtan keskin Sırat’ın yolu 

Önünde devletlüm ardında Ali 

Üç yüz altmış beştir selvinin dalı 

Dalında açılan iki gül nedir 

(Ç-Ö, 67). 

yıl, Ramazan 

679.1. Fildiren fildiren 

  Bir karpuzu on ikiye dildiler 

  On birini yediler 

  Birin haram dediler 

  (Ç-Ö, 66). 
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679.2. Gökten bir karpuz indi 

Üç yüz altmış dilim şimdi 

Otuz dilim yenmedi ama 

Geri yanı tamam yendi 

(Ç-Ö, 66). 

679.3. Mesel mesel maliki 

Oğul uşak on iki 

Beni gördü ağladı 

Ağzım dilim bağladı 

(Ç-Ö, 66). 

 

2. Bitkiler ve Bitki Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Ağaçlar ve Meyvelerle İlgili Bilmeceler 

 

ağaç, meyve (terek ve meywa) 

680.1. Ayak betten suw işer 

Baş betten kozlar 

Nedir bonın manası 

Tabınız kızlar 

(Km. M-M, 191; Önal, 105). 

680.2. Ezere gider 

Eğer bezere gider 

Nenesi beşikteyken 

Oğlu bazara gider 

(Kr. Saatçi, 73). 

ceviz ağacı, ceviz (ceviz ağacı, meyvesi, cewez men teregi) 

681.1. Üy kadar yüksek 

Yemyeşil ipek 

Tatlı bal kadar 

Öttiy tiy carar 

(Km. M-M, 195). 

681.2. Yel eser havur havur 

Anası çirkin gâvur 

Babası has Ermeni 

Kızına can vermeli 

(Hamamizade, 14; Tezel B, 39). 

 

b. Çeşitli Bitkiler ve Meyveleriyle İlgili Bilmeceler 

asma, üzüm (asma-üzümi)

682.1. Babası var büklüm koca 

Anası var yayla kadın 

Oğlu var yabanda gezer 

Kızı var gayetten güzel 

(Ç-Ö, 85). 

a. Babası egri bügrü 

Anası yeşil donli 

Çocuk gezer gurbedi 

Kızı gene en güzeli 

(M. Hafız, 31). 
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3. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Uçar Hayvanlar ve Onların Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

 

arı kovanı, bal peteği 

683.1. Oyulmuş ağaçtan oluklar 

İçinde var kalbur kavuklar 

Bu yuğrulmuş çiçek macunu 

Ne balıklar yapar ne tavuklar 

(Tezel B, 58). 

bal, petek (petek, bal) 

684.1. Gözenek gözenek gözü var 

Çok yapışkan özü var 

Evlerde baş köşede kurulur 

Sofralarda sorulur 

(Ç-Ö, 154). 

684.2. Varvara’dan  var getir 

Karlı dağdan kar getir 

Sağılmamış inekten 

Çalkanmamış yağ getir 

(Sılacı, 114). 

a. Varvara’dan  var getir 

Karlı dağdan kar getir 

Sağılmamış çiçekten 

Çalkanmamış yağ getir 

(Elçin, 30). 

 

b. Böcekler Haşereler ve Onların Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

örümcek, örümcek ağı (örümcek ve örümcek ağı) 

685.1. Arabalar takır takır 

Benim babam neden fakir 

Fakirliği bir yana 

İnce ipekten halı dokur 

(Ç-Ö, 157). 

685.2. Bir kuşum var havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme kuşlar yapamaz 

Kuyumcular dökemez 

(G-O, 70). 

a. Bir kuşum var havayî 

Yüksek yapar yuvayı 

Değme kuşlar yapamaz 

Bunun gibi yuvayı 

(Ç-Ö, 158). 

685.3. Edel yaptım 

Bedel yaptım 

Ben de bilmem 

Neden yaptım 

(Ç-Ö, 158). 
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c. Çeşitli Hayvanlarla İlgili Bilmeceler 

fare, kedi (siçan ve pişik) 

686.1. Bir yağlı böyrek 

Çuvaldan çıhdı 

Horhahor kişi 

Ağzına tıhdı 

 (A. S-A-Ş, 83). 

tavuk, civciv (tavuk, civcivleri) 

687.1. Falan nedir filan nedir 

Sarımsak soğan nedir 

Canlıdan cansız doğar 

Cansızdan doğan nedir 

(Ç-Ö, 149). 

687.2. Mesel mesel meniki 

Oğlu uşağı on iki 

Beni gördü ağladı 

Bohçasını bağladı 

(Tezel B, 68). 

 

ç. Çeşitli Hayvanlar ve Onların Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

tavuk, yumurta (tavuk ile yumurtası) 

688.1. Ana bir kız doğurur 

Ne ayağı var ne başı 

Kız bir ana doğurur 

Hem ayağı var hem başı 

(Ç-Ö, 150; Ş-A, 16). 

a. Ana bir kız doğurmuş 

Ne başı var ne ayağı 

Kız bir kız doğurmuş 

Hem başı var hem ayağı 

(Taştan, 75). 

688.2. Tüysüze 

Tüylü binmiş tüysüze 

Değmeyin tüylüye 

Tüysüzü vere sirke 

(Ç-Ö, 149). 

 

yumurta, civciv (cımırta, şipşe; 

yumurta, cüce; yumurta ve içindeki 

civciv, yumurta ve kapça) 

689.1. Ana bir kız doğurur 

Ne ayak var ne başı 

Kız bir ana doğurur 

Hem ayak var hem başı 

(G-O, 58). 
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a. Ana bir kız doğurdu 

Ne ayağı var ne başı 

Kız bir ana doğurdu 

Hem ayağı var hem başı 

(Sılacı, 142). 

b. Ana bir kız doğurdu 

Ne eli var ne ayağı 

Kızı bir kız doğurdu 

Hem eli var hem ayağı 

(Ç-Ö, 228). 

c. Ana bir gız doğdu 

Ne eli var ne ayağı 

Gızı bir oğlan doğdu 

Hem eli var hem ayağı 

(A. A-T, 173). 

689.2. Bir ak metiy 

Awzı ketiy 

Işinden şıgar 

Kara botiy 

(Km. M-M, 191). 

a. Bir ak meti 

Awzı keti 

İçinden çıgar 

Kara böti 

(Km. Önal, 98). 

689.3. Hanım uyandı 

Cama dayandı 

Cam kırıldı 

Kana boyandı 

(Ögel, 415). 

 

4. İnsanlar ve İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

a. İnsanlarla İlgili Bilmeceler 

 

baba, kız 

690.1. Uğurlar olsun karı koca 

Biz karı koca değiliz 

Bu adamın annesi 

Benim annemin kaynanası 

(Ç-Ö, 207). 

 

a. Uğurlar olsun karı koca 

Biz karı koca değiliz 

Babamın anası 

Anamın kaynanası 

(Tezel B, 80). 

cenaze, taşıyan dört kişi (tabut ve taşıyanlar) 

691.1. Allah yaratmış bir tane 

Yürütür onu dört tane 

Sekiz ayağı yüz parmağı 

Budur Allah’ın daim fermanı 

(Ç-Ö, 57). 

691.2. Dört direk üstünde durağı 

Yüzdür tırnağı 

Dörttür canı 

Beştir başı 

(B. Hafız, 102). 
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691.3. Melmelecik 

Yol daracık 

Dört öküzcük 

Bir danacık 

(Ç-Ö, 58). 

691.4. On elli 

Yüz parmaklı 

Yüz tırnaklı 

On ayaklı 

(Hamamizade, 13; Tezel B, 8). 

gelin, güveyi 

692.1. Rafda tabag 

İçinde gaymak 

Ben öpeyim 

Sen uzagdan bak 

(Ks. Sakaoğlu, 132). 

ölü, namazını kılan cemaat 

693.1. Hey heriye heriye 

Asker dizilmiş geriye 

Kuşlardan bir kuş gördüm 

Arka üstü yürüye 

(Ç-Ö, 57). 

 

b. İnsan ve Organlarla İlgili Bilmeceler 

bebek, meme (çocuk, meme) 

694.1. Hak’tan geldi bir konuk 

Önüne yahni koyduk 

Konuğun dişleri yok 

Yahninin kemiği yok 

(Hamamizade, 16; Tezel B, 83; Blk. 

Đ-R, 150). 

a. Hak’tan geldi bir konuk 

Önüne çiğ et koduk 

Çiğ etin kemiği yok 

Bunu bilmeyenin gözüne iki parmak sok 

(Ceren, 6). 

b. Tanrı’dan geldi bir konuk 

Önüne yemeğin koduk 

Ne  yemeğin işi var 

Ne konuğun dişi var 

(G-O, 124). 

c. Gökten indi bir koduk 

Koduğun ismini yani koduk 

Ne koduğun dişi var 

Ne yahninin kemiği var 

(B-T, 710). 

ç. Dağdan gelir bir konuk 

Konuğun önüne hindi koyak 

Ne hindinin dişi var 

Ne konağın taşı var 

(B-T, 710). 

d. Bizim eve bir konuk geldi 

Konuğun önüne yahni koduk 

Konuğun dişleri yok 

Yahninin kemiği yok 

(B-T, 710). 
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e. Dünyaya geldi bir konuk 

Önüne yahni koduk 

Konuğun dişi yok 

Yahninin kemiği yok 

(Sılacı, 38). 

f. Dünyaya geldi bir konuk 

Önüne yahni koydum 

Konuğun dişi yok 

Yahninin kemiği yok 

(Ç-Ö, 207). 

g. Allah’tan bize geldi misafir 

Misafirim çok fakir 

Kemiksiz eti görünce 

Saldırıyor bu kafir 

(Ç-Ö, 207). 

 

çocuk, anne sütü (uşag ve anne südü) 

695.1. Hag’dan geldi bir gonag 

Ona bişdi gayganag 

Gayganağın duzu yoh 

Gonağın da dişi yoh 

(A. S-A-Ş, 126). 

c. İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 
ağız, dil 

696.1. Allahu Ekber deresinde 

İki duvar arasında 

Yaştır kurumaz 

Terdir kurumaz 

(Ç-Ö, 191). 

696.2. Altı çukur ova değil 

Üstü kubbe hava değil 

İçinde bir bülbül öter 

Ottan bir yuva değil 

(Taştan, 3). 

696.3. Altı etten kemerlidir 

Üstü de altı gibi 

O kemerin içinde öten kuş 

Hiç susmaz bülbül gibi 

(Ç-Ö, 191). 

696.4. Gutu gutu içinde 

Nergiz gutu içinde 

Babamın bir guşu var 

O da gutu içinde 

(A. S-A-Ş 126). 

ağız, diş (ağız ve dişler; dudak, diş) 

697.1. Bir merek 

Otuz iki direk 

Bir küçücük odacık 

İçi dolu yongacık 

(Taştan, 3). 

697.2. Biz biz idik 

Otuz iki kız idik 

Ezildik büzüldük 

İki sıraya dizildik 

(Dirlik, 8). 
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697.3. İki kızarmış kiraz 

Açılıverse biraz 

Çekirdekler görünür 

İnci gibi bembeyaz 

(Ç-Ö, 194). 

a. İki kızarmış kiraz 

Yarılıverse biraz 

Çekirdekler görürüm 

İnci gibi bembeyaz 

(Blk. Đ-R, 238). 

697.4. Kırmızı bir kafeste 

Bir çok beyaz güvercin 

Gençliğine iyi bak 

Kocalığın güvensin 

(Ç-Ö, 192). 

 

anne memesi, sütü (anne emşeği ve 

süti) 

698.1. Oba oba obalar 

Obada cılan balalar 

Sorpası elal eti aram 

Oga ne der mollalar 

(Km. M-M, 194; Önal, 99). 

a. Oban oban obalar 

Obada cılagan balalar 

Eti haram sütü helâl 

Oga ne der mollalar 

(Km. Önal, 99). 

 

boğazın damarları, boğazın yolu 

699.1. O hanı ha o hanı 

Çahmag hanı go hanı 

Seksen sekkiz deyirman 

Dohsan dogguz ne hanı 

(A. S-A-Ş 128). 

damar, kan 

700.1. Nice bin enhar içinde 

Kırmızı sular akar 

İnsanın hayatı 

O suyun akmasına bakar 

(Ç-Ö, 184). 

a. Nice bin enhar  

İçinde kırmızı su akar 

İnsanın hayatı 

O suyun akmasına bakar 

(Sakaoğlu [Kunos], 97). 

el, barmaglar 

701.1. Beş beş anası 

Beş beş balası 

Onu bilmeyen 

Çepel balası 

(A. S-A-Ş, 119). 

el, kol (kol ve el) 

702.1. Allah iki çam vermiş 

On tane de dal vermiş 

Her dalın ucunda 

Parlak bir kral vermiş 

(Ceren, 14). 
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702.2. Keser sapı 

Germe yapı 

Beş budağı 

Bir de sapı 

(Tezel A, 8; B. Hafız, 93). 

 

elin barmakları, boğumları (elin 

barmagları ve buğumları) 

703.1. Ezizinem biri iki 

Sagı solu bir iki 

Bir elamet görmüşem ki 

Dördü üçdü biri iki 

(A. S-A-Ş 125). 

göz, kaşlar (gözler, kaşlar) 

704.1. İki tane dürbün var 

Üzerinde birer yay 

Biraz ince olursa 

Hemen derler ona yay 

(Tezel B, 6; Ç-Ö, 188). 

a. İki tane durbin var 

Üzerinde birer yay 

Biraz ince olursa 

Hemen derler ona ay 

(G-O, 104). 

gözler, kirpikler 

705.1. Fildir fildir fil çanak 

Fildirdesin bu çanak 

Bütün dünya kırılsın 

Kırılmasın bu çanak 

(Ceren, 18). 

sakal, bıyık 

706.1. İki erkek kardeş 

Baş başa vermiş 

Yel vurup sallandıkça 

Beş halayık selâm vermiş 

(Ç-Ö, 195). 

yüz, kulak 

707.1. Şu tepede dört oğlak 

Dört yanı nergiz nevrak 

Bak Allah’ın işine 

Bir kafada yüz kulak 

(Ç-Ö, 185). 

yüz, sakal 

708.1. Karşıda şık zeytinlik 

Sıyrıldıkça sık biter 

Velinimet bahçesinde 

Türlü türlü ot biter 

(Ç-Ö, 185). 

a. Garşıda şıh zeytinlik 

Sıyrıldıhça sıh biter 

Velinimet bahçasında 

Türlü türlü ot biter 

(Akalın, 75). 
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5. Din ve İnançla İlgili Bilmeceler 

 

Âdem, Havva (Âdem ile Havva) 

709.1. Bilir bin kişi 

Bilmez her kişi 

Kendisi erkek 

Yavrusu dişi 

(Ç-Ö, 49). 

a. Ey kişi 

Ne biri bilirsin ne beşi 

Dünyaya biri (bir misafir) gelmiş 

Anası erkek babası dişi 

(Tezel B, 8). 

cenaze ve bayram namazı tekbirleri, 

beş vakit namaz 

710.1. Şu karşıda çeşmeler 

Çeşmede geyik meler 

Dört ağlar dokuz güler 

Beşinde de dilek diler 

(Ç-Ö, 52). 

oruç, kefareti 

711.1. Yere vurdum yumruğu 

Allah’ın buyurduğu 

Otuz okka kendisi 

Altmış okka gövdesi 

(Ç-Ö, 53). 

oruç, namaz 

712.1. Yere vurdum yumruğu 

Budur Hakk’ın buyruğu 

Otuz okka gövdesi 

Beş okkadır gövdesi 

(Ç-Ö, 53). 

Ramazan, Kurban Bayramları 

713.1. Taptığım tapı 

Yıhılmaz Mevlâ’nın yapdığı yapı 

On iki bahçası gırh sekgiz gapı 

İçinde açılan iki gül nedir 

(Akalın, 103). 

 

 

6. Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

a. Ev ve Evin Bölümleriyle İlgili Bilmeceler 

 

kuyu kapısı, zincir 

714.1. Digir digir digirman 

Digirmanın kızıman 

Moynım toli moşakka 

Bolat boynın kızıman 

(Km. Önal, 89). 
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b. Mutfak Eşyalarıyla İlgili Bilmeceler 

ekmek tahtası, oklava (hamur tahtası, oklava, senit, oklava) 

715.1. Yassı yatar 

Sivri sürter 

İkisinin arasında 

Her iş biter 

(Ç-Ö, 284). 

a. Yassı yatar 

Sivri sürter 

İkisinin arasında 

İş biter 

(B-T, 705). 

güğüm, bardak (senek, bardag) 

716.1. Gara atlaz 

İyne batmaz 

And içer 

Piyada getmez 

(A. A-T, 175). 

havan, eli (havan ile eli) 

717.1. Ağzı bu kadar 

Dili şu kadar 

Hıgıdı hıgay 

Hıgıdı hıngay 

(Ç-Ö, 298). 

717.2. Bir şukka 

Bir mukka 

Şukka da şukka 

Mukka da mukka 

(Taştan, 37). 

717.3. Tıran takış 

Tıran takış 

Vela hine 

Vela nakış 

(B-T, 327). 

 

c. Çiftçilikte Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

atın ayağındaki nal, mıhlar 

718.1. Ehmed’i atda gördüm 

Eceb sifetde gördüm 

İyirmi dört ulduzu 

Dörd ayın altda gördüm 

(A. Ahundov, 168). 

a. Ağ atı altta gördüm, 

Gızı soragda gördüm, 

Altı dene ulduzu, 

Bir ayın altda gördüm  

(A. S-A-Ş 109). 

saban, boyunduruk 

719.1. İnsanın aklı 

Peygamberin nakli 

Kaldırdı tesbihini 

Boğazına taktı 

(Ç-Ö, 292). 
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ç. Aydınlanmada Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

mum, şamdan (şamdan, mum)

720.1. Altındır abası 

Gümüştür küpesi 

Bunu bilmeyen 

Eşek sıpası 

(Ç-Ö, 249). 

720.2. Ayağından bir kayaya vururlar 

Âlem ona mecbur olur dururlar 

Etini keserler fasıla fasıla 

Yine de söylemez asla 

(Ç-Ö, 249). 

720.3. Him him üsdüne 

Çim çim üsdüne 

Bir guş oturmuş 

Guyruh üstüne 

(Akalın, 86). 

 

d. Giyim ve Süs Eşyalarıyla İlgili 

Bilmeceler 

çember, pulları 

721.1. Dört çaplı 

Bin ayaklı 

Bunu gören kızın 

Alınır aklı 

(B. Yançev, 111). 

e. Silâhlarla İlgili Bilmeceler 

tüfek, kurşun 

722.1. Uzun kuyu 

Tombul suyu 

İçen ölür 

İçmeyen kalır 

(G-O, 128). 

 

f. Müzik Aletleriyle İlgili Bilmeceler 

davul, zurna 

723.1. Tıp tıp guyuda mısan 

Derin uyhuda mısan 

Gız gelin seyre gider 

Hele sen burda mısan 

(Akalın, 104). 

a. Tıp tıp kuyuda mısın 

Derin uykuda mısın 

Kız gelin seyre gider 

Sen hâlâ uykuda mısın 

(Ç-Ö, 308). 
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b. Pat pat yumurta mısın 

Cilve kutuda mısın 

Gelin hamama gitti 

Sen daha burda mısın 

(Ç-Ö, 308). 

 

g. Çeşitli Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

anahtar, kilit (kilit, anahtar) 

724.1. Mermendi mermendi 

Kız duvara tırmandı 

Mermendi gelmemiş 

Kız duvardan inmedi 

(B-T, 709). 

a. He mırmandı mırmandı 

Kız duvara dırmandı 

Hatta oğlan gelmiyince 

Kız duvardan enmedi 

(Kr. Saatçi, 77). 

b. Oy mermendi mermendi 

Kız duvara tırmandı 

Oğlan gelememiş 

Kız aşağı inmedi 

(Göktaş, 2). 

c. Oy mermeri mermeri 

Kız duvara tırmandı 

Oğlan gelmemiş 

Kız duvardan inmedi 

(Ceren, 2). 

ç. Mirmandi mirmandi 

Gız duvara dırmandi 

Oğlan garşıdan gelmeden 

Gız duvardan yenmedi 

(Taştan, 5). 

d. Mermendi mermendi 

Gelin duvara tırmandı 

Mermendi gelmeyince 

Kız duvardan inmedi 

(B-T, 709). 

e. Zarlandı zorlandı 

Zar duvara tırmandı 

Zarlı baba gelmeden 

Zar duvardan inmedi 

(B-T, 709). 

 

iğne, iplik 

725.1. Küçücük bir minare 

Gire çıka dolana 

Arkasında iz yapar 

Kuyruğunda bir bala 

(Ç-Ö, 305). 
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kerpeten, çekiç (kelepten ve çekiç) 

726.1. Ay körüldü körüldü 

Altın saray kuruldu 

Arabi kelip bir kaba 

Çantuk ay kelip bir tebe 

(Km. Önal, 89). 

kilim, ipleri 

727.1. Uzun uzun abalar 

Ak sakallı babalar 

Bütün kızlar oturmuş 

Baş ucunda çabalar 

(Ceren, 28). 

leğen, ibrik 

728.1. Hantası bu kadar 

Kendisi şu kadar 

Hunta minto hüllük 

Süllüklü sülük 

(Hamamizade, 47; Tezel B, 28). 

tezgâh, mekik 

729.1. Saksağan şakıldar 

Şakı benim elimde 

Uzun kavak yıkıldı 

Kökü benim elimde 

(Tezel B, 35). 

a. Saksağan şaklar 

Şakı benim elimde 

Uzun kavak yıkıldı 

Kökü benim elimde 

(G-O, 117). 

 

7. Modern ve Teknik Hususiyetlerle İlgili Bilmeceler 

a. Yazı Gereçleriyle İlgili Bilmeceler 

 

kalem, kâğıt 

730.1. Karadır kertiktir başı 

Altına sererler beyaz kumaşı 

Sürttükçe dürttükçe akıtır yaşı 

Geldikçe gittikçe bitirir işi 

(Ç-Ö, 214). 

730.2. Tarlası beyaz 

Tohumu siyah 

El eker 

Dil biçer 

(Ç-Ö, 214). 
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mürekkep, kâğıt (mürekkeb ve kağız) 

731.1. Bu günü adınadı 

Adnanın adı nedi 

Ağdan gara boyanmış 

Boyağın adı nedi 

(A. S-A-Ş 186). 

 

8. Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

a. Kara Ulaşım Araçlarıyla İlgili Bilmeceler 

 

araba, at 

732.1. Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içer 

Bağırır oğlak gibi 

(B-T, 115). 

araba, öküz  

733.1. Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır hodak gibi 

(Taştan, 5). 

 

9. Herhangi Bir Sebepten Dolayı Aralarında Bir İlgi Bulunan Nesne, Eşya, Hayvan, 

Bitki, İnsan, Mekân ve Durumlarla İlgili Bilmeceler 

 

ateş, kül 

734.1. Bir tepsi nar 

Ortası kar 

Çağırdım Gül’ü 

Geldi Gülizar 

(Ç-Ö, 244). 

ateş, maşa 

735.1. Terazide tartılmaz 

Ele alpı tutulmaz 

Tutulur bir aletle 

Demirden yama ile 

(Ç-Ö, 244). 

ayakkabı, ayak (ayaggabı, ayag) 

736.1. Bazardan gazan aldım 

İçine guyrug saldım 

Gazan eridi  

Amma guyrug erimedi 

(A. A-T, 184). 

a. Çarşıdan aldım ibrik 

İçine koydum kuyruk 

İbrik eridi 

Kuyruk erimedi 

(Ç-Ö, 218). 
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baş, ustura 

737.1. Haydi hudurmuş hudurmuş 

Ambar dibinde su durmuş 

Açın sizin gıllıyı 

Celsin bizim gudurmuş 

(Taştan, 13). 

buğday, değirmen 

738.1. Ey bulutlar bulutlar 

Yaz gelince olurlar 

Uruplarla ölçerler 

Horlayana götürürler 

(Ç-Ö, 131). 

buğday, saman  

739.1. Gat gat kalası 

Gan piyalası 

Uçdu anası 

Galdı balası 

(A. S-A-Ş, 75). 

burun, sümük 

740.1. Elimi attım direğe 

Su akıyor dereye 

Aldım ele vurdum yere 

Allah belâsını vere 

(Ç-Ö, 190). 

a. Karanlık saraydan bir kadı çıkar 

Beş halayık karşılar 

Al ele vur yere 

Allah belâsını vere 

(Ç-Ö, 191). 

 

buz, kar (buz, gar) 

741.1. Heyetde dağ 

Pambıgdan ağ 

Eve geler 

Suya döner 

(A. S-A-Ş 40). 

çivi, tahta (tahta, çivi) 

742.1. Biri dedi vay belim 

Biri dedi vay başım 

İniyorum göğsüne 

Dayan benim kardeşim 

(Tezel B, 16). 

a. Biri dedi vay belim 

Biri dedi vay başım 

İniyorum göksüne 

Dayan benim gardaşım 

(G-O, 69). 

çocuk, beşik (uşag ve beşig) 

743.1. Hazılıyam hazılı 

Yanım gara tazılı 

Çıhdım dünya üzüne 

Gördüm gebrim gazılı 

(A. S-A-Ş, 126). 

çorba, tencere 

744.1. Arap atlandı 

Keçe katlandı 

Kum bulandı 

Kubruk dolandı 

(Tezel B, 52; Ç-Ö, 281). 
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dibek, kahve (havan, kahve) 

745.1. Bir ağacı oymuşlar 

İçine nane koymuşlar 

Nane hata işlemiş 

Tepesine vurmuşlar 

(Ç-Ö, 298; Taştan, 26). 

doğum, ölüm 

746.1. Gelir bir bir 

Gider bir bir 

Gelen gider 

Giden gelmez 

(Ç-Ö, 198). 

ekmek, fırın 

747.1. Ağzı açık alamet 

İçi kızıl kıyamet 

Yaş koydum kuru çıktı 

Sallallahü Muhammet 

(Ç-Ö, 262). 

el, kalem 

748.1. Ak sürür 

Kara tohum eker 

Beş öküz 

Bir saban çeker 

(B. Yançev, 114). 

el, kına 

749.1. Bir ağaçda 

Gâh allanır 

Gâh morlanır 

Gâh sarılanır 

(Akalın, 45). 

elek, un 

750.1. Bir damım var el üste 

Elini vur el üste 

Alçag damın altınnan 

Hırda hırda gar iste 

(A. S-A-Ş 145). 

gemi, deniz 

751.1. Hon honun katırı 

Ne yükletsen götürü 

Yem yemez su içmez 

Öyle yaşta oturu 

(G-O, 103). 

gemi, yolcular 

752.1. Islandım uslandım 

Altın  tasa gön ısladım 

Yetmiş iki çeşit bülbül 

Cücüğünü bir kafeste besledim 

(Ç-Ö, 317). 

hamur tahtası, ekmek 

753.1. Yassı yatar 

Sivri sürter 

İkisinin arasında 

Her iş biter 

(Sılacı, 66). 

 

kahve, fincanı (kahve ve fincanı) 

754.1. Ben ne idim ne idim 

Yemenli bir bey idim 

Felek beni şaşırttı 

Fağfuriye düşürdü 

(Tezel B, 53; Elçin, 18; Taştan, 43). 
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kazan, ateş 

755.1. Dört fak fak 

İki fık fık 

İki şimşek 

Bir dimdik 

(Ç-Ö, 281). 

a. İki tek tıkı 

İki fık fık 

İki şimşek 

Bir direk 

(Ç-Ö, 77). 

kazan, pilâv (kazan, plov) 

756.1. Bir nefer gara çadralı 

Gucağında ağ uşağ 

Uşağı döyerler 

Gara çadralı dinmez 

(İ. Kafkasyalı, 93). 

kazan, yemek (gazan ve hörek, gazan 

ve içindeki hörek) 

757.1. Ereb atdan 

Demir gatdan 

Guş buruldu 

Guyrug bulandı 

(A. A-T, 161). 

a. Ereb atdan 

Demir gatdan 

Guş buruldu 

Guyrug bulanı 

(A. S-A-Ş 151). 

kömür, ateş (ateş, kömür) 

758.1. Çarşıdan aldım kapkara 

Eve geldim maskara 

Kızardıkça kızardı 

Aşımızı taşırdı 

(Ç-Ö, 244). 

a. Önceleri karaydı 

Evde oldu kırmızı 

Kızardıkça kızardı 

Aşımızı taşırdı 

(Ç-Ö, 246). 

kulak, küpe 

759.1. Sapsız memeli kaşık 

İçi kıvrık kırışık 

Memesinde çengeli var 

Kendisi duvara yapışık 

(Tezel B, 7). 

mangal, ateş 

760.1. Bir tabak nar 

Etrafı kar 

Getirdi zülfikâr 

Beğendi hünkâr 

(Ç-Ö, 277). 
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760.2. Dört ayaklı 

İki kapaklı 

İki kulaklı 

Kırmızı yapraklı 

(Ç-Ö, 277). 

 

minare, müezzin 

761.1. Şu karşıda kuyu taş 

İçi dolu zıbı taş 

Dolana dolana zıp çıktı 

Seni bu delige kim tıktı 

(Ç-Ö, 55). 

ninni, beşik (nenni, beşik) 

762.1. Ha gedir leylek 

Hu gedir leylek 

İlde bir garış 

Yol gedir leylek 

(A. S-A-Ş 155). 

ocak, baca 

763.1. Boynu uzun kaz gibi 

Karnı tulumbaz gibi 

Kırk araba odun yaksam 

Yine altı buz gibi 

(Ç-Ö, 261). 

odun, ateş 

764.1. Önce yeşildi 

Sonra kesildi 

Dumana gömüldü 

Kiraz kesildi 

(Ç-Ö, 246). 

padişah, elbiseleri 

765.1. Altın hare 

Gümüş tura 

Çakır çukur 

Bu nedir koca 

(Ç-Ö, 209). 

sakal, kına (saggal, hına) 

766.1. Hedendi ha hedendi 

Dörd gırağı bedendi 

Yaşıl vurdum al çıhdı 

Göresen bu nedendi 

(A. S-A-Ş 127). 

sarık, imam 

767.1. Beyazdır pamuk sabun 

Dertlilere derman sun 

Gelen yeşil abalının 

Sakalı var bıyık onun 

(Ç-Ö, 221). 

semaver, çay (samovar, çay) 

768.1. Yeddi gat içinde men gala gördüm 

Üzünde abı var içinde narı 

Yarısın ağ gördüm yarısın gara 

Eyleyirek biz de ondan nubarı 

(A. A-T, 174). 

sümük, el 

769.1. Karanlık yerden kadı gele 

Aldım ele 

Vurdum yere 

Nalet olsun şu gelene 

(B-T, 586). 
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sümük, parmaklar 

770.1. Garannıhdan gadı gelir 

Beş cariye garşı gider 

Aldım ele vurdum yere 

Allah belâsını vere 

(Akalın, 75). 

a. Karanlık yerden kadı gele 

Aldım ele 

Vurdum yere 

Nalet olsun şu gelene 

(B-T, 586). 

tandır, ateş (tandır ve ateş) 

771.1. El eleme 

Gol dolama 

Gırmızı sandıh 

Gızıl fındıh 

(Akalın, 67). 

a. El eleme 

Kol dolama 

Kırmızı sandık 

Kırmızı fındık 

(Ç-Ö, 261). 

tandır, ekmek (tendir ve çörek) 

772.1. Ağzı açık alamet 

Dibi kızıl kıyamet 

Yaş vurdum kuru çıktı 

Sallallahu Muhammet 

(Ç-Ö, 261). 

772.2. Hepdi hepe 

Gızıl küpe 

Dövran öter 

Çiçek seper 

(A. S-A-Ş 199). 

tava, yağ 

773.1. Tıkır tıkır takraba 

İçindeki akraba 

Bir çuval azığı var 

Kıçında kazığı var 

(Ç-Ö, 282). 

testi, su 

774.1. Boğazı ipincedir 

İçi pek derincedir 

İçine ılık korsun 

Dikince serincedir 

(Ceren, 44). 

tüfenk, yara 

775.1. Derindir kuyu 

Gümbürder suyu 

Alan alır 

İçen ölür 

(G-O, 83). 

üzüm, şarap 

776.1. Anası yaylam karı 

Babası büklüm hoca 

Kızı gayet güzel 

Oğlu sohbette gezer 

(Ç-Ö, 102). 
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776.2. Kerbela’yı meşedi men hacıyam 

Bir cüt goşa halın möhtacıyam 

İkimiz bir ağacın meyvesiyik 

Niye bes şirin men acıyam 

(İ. Kafkasyalı, 89). 

 

776.3. Şair bana gelin demiş 

Mahsulümden çoklar yemiş 

Manzaram hup mahsulüm çok 

Çok içenler sarhoş olmuş 

(Ç-Ö, 102). 

10. Birbirleriyle İlgisiz Olan Nesne, Eşya, Hayvan, Bitki, İnsan, Mekân ve 

Durumlarla İlgili Bilmeceler 

 

at üstünde bir asker, onun da elinde 

kuş (at üstünde bir nefer, onun da 

elinde guş) 

777.1. Semendim gaggıldar 

Başı menim elimde 

Dogguz govag dilenler 

Tacı menim elimde 

(A. S-A-Ş 204). 

 

bahar, kar 

778.1. Com com çukurda mısın 

Akça yumurta mısın 

Kızlar sahraya çıkmış 

Sen daha burada mısın 

(G-O, 76; Tezel A, 73). 

buz, güneş 

779.1. Bir gümüşten kale gördüm 

Hapsolunmuş anda ab 

Attı zerrin topunu 

Feth etti anı afitab 

(Tezel B, 73). 

gözyaşı, örümcek ağı 

780.1. Dağdan gelir dadı suyu 

Heç ben onu datmamışam 

Çulha tohur bedir bezi 

Heç ben onu geymemişem 

(Akalın, 61). 

a. Dağdan gelir dadı suyu 

Hiç bunu tatmamışım 

Çulha dokur bedir bezi 

Hiç bunu giymemişim 

(Ç-Ö, 188). 

b. Dağdan gelir dadı suyu 

Hiç kimsenin isteği yok 

Terzi dokur nazik bezi 

Kimsenin gördüğü yok 

(Ç-Ö, 189). 
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gül, dudak 

781.1. Yeşil taht üstünde bir peri 

Al yakuttan lebleri 

Yârla ülfet ederken 

Yakup vurdu hançeri 

(Ç-Ö, 138). 

iki öküz, bir adam 

782.1. Âdem atanın ahlı 

Aldı boğazına dahtı 

Üç başlı on ayaklı 

Bunu bilmeyenin yoktur ahlı 

(Taştan, 40). 

kar kışta ağaç, güneş (gar gışda ağaç, 

gün) 

783.1. Bir guşum var ganı yoh 

Ağaca gonar yarpağı yoh 

Ağzı olmayan bir gız 

Ganadsız guşları yeyer 

(İ. Kafkasyalı, 93). 

maşa, halı 

784.1. Şak şak eder şakı yok 

Şakı benim elimde 

Türlü türlü çiçek biter 

Kökü benim elimde 

(Tezel B, 29). 

sabun, balık 

785.1. Uzaktan gördüm bir kişi 

Ne erkektir ne dişi 

Atdı daşı vurdu guşu 

Ne vurduğu kuş idi ne attığı taş 

(B-T, 728). 

sabun, kurbağa 

786.1. Attım bir taş 

Vurdum bir kuş 

Ne attığım taş idi 

Ne vurduğum kuş 

(Sılacı, 119). 

sacayağı, gergef 

787.1. Üç ayaklı canı yok 

Dört ayaklı kanı yok 

Karnına bir hançer vursan 

Zerrece efganı yok 

(Sakaoğlu [Kunos], 109). 

sümbül, orak (sünbül ve orag) 

788.1. Ereb atlandı 

Gayış gatlandı 

Gumlar elendi 

Guyrug bulandı 

(S-A-Ş 74). 

tuz, Cebrail 

789.1. Adı nedir budu nedir 

Bu dünyanın dadı nedir 

Nuh peygamber gemi yapmış 

Ustasının adı nedir 

(Akalın, 27). 

uyku, çocuk (yuhu, bala) 

790.1. Bazarda satılmaz 

Terezide çekilmez 

Baldan şirindi 

Yemek olmaz 

(A. Ahundov, 183). 
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C. CEVABI ÜÇ KELİMEDEN OLUŞAN BİLMECELER 
 

1. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla İlgili Bilmeceler 

a. Gökyüzüyle İlgili Bilmeceler 
 

ay, gök, yıldızlar (gök [gökyüzü], yıldızlar, ay) 

791.1. Min min minare 

Dibi daire 

Yüz bin çiçek  

Bir lâle 

(Elçin, 3; Tan, 49). 

a. Min min minare 

Dibi daire 

Yüz bin çiçeg 

Bir lâle 

(Ks. Sakaoğlu, 133). 

b. Min min minare 

Dibi dayire 

Yüz bin çiçeg 

Bir lâle 

(Ks. Saracoğlu, 91). 

c. Bin bir minare 

Dibi kara 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Ç-Ö, 60). 

ç. Bin bir hare 

Dibi hane 

Bin bir çiçek 

Bir yaprak 

(G-O, 67). 

791.2. Kara ağaç kara ağaç 

Bin dallı kara ağaç 

Bin dallı bir yuva 

Bir yuvada bin yumurta 

(Ç-Ö, 60). 

gök, ay, güneş (göy, ay, güneş) 

792.1. Hürü hürünü dindirir 

Hürü perini dindirir 

Ağacın üç armudu var 

Biri birini dindirir 

(A. Ahundov, 178). 

gök, yıldızlar, güneş 

793.1. Çevrili tepe 

Dört yanı küpe 

Altın başak 

Gümüş süpürge 

(Sılacı, 59). 

güneş, ay, yıldızlar (güneş, ay ve yıldızlar) 

794.1. Altın araba 

Gümüş teker 

Nane şeker 

Gümüş döker 

(Ç-Ö, 63). 

a. Altun araba 

Gümüş teker 

Nene şeker 

Nokhud döger 

(Kr. Saatçi, 59). 
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b. Gökyüzü ve Yeryüzüyle İlgili Bilmeceler 

güneş, su, toprak 

795.1. İki oturanlar 

İki gezenler 

İki birbirini sevenler 

İki birbirini sevmeyenler 

(Ç-Ö, 69). 

yer, gök, ay 

796.1. İki oturanlar 

İki gezenler 

İki birbirini sevenler 

İki birbirini sevmeyenler 

(Ç-Ö, 69). 

 

c. Gökyüzü ve Meteorolojik Olaylarla İlgili Bilmeceler 

yağmur, rüzgâr, güneş 

797.1. Üç gardaşım var 

Biri suluyor 

Biri üfürür 

Biri bitirir 

(A. S-A-Ş, 47). 

 

ç. Meteorolojik Olaylarla İlgili Bilmeceler 

eleğim sağma, dolu, kasırga 

798.1. Attım atana 

Değdi kotana 

Suda balığa 

Yerde ceylana 

(Hamamizade, 21). 

şimşek, dolu, kar 

799.1. Altın araba 

Gümüş teker 

Leblebi şeker 

Pamuk mu döker 

(Hamamizade, 65; Tezel B, 77). 
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d. Zamanla İlgili Bilmeceler 

aylar, gece, gündüz (aylar, gündüz ve 

gece) 

800.1. On iki atlı karınca 

Dönerler birbiri ardınca 

Yarısı kar yarısı mar 

Görür herkes dünyaya gelince 

(E-U, 67; Tezel B, 72; Blk. Đ-R, 

52). 

hafta, ay, yıl (hefte, ay, il) 

801.1. Bu gelen nece handı 

Yahşı bah nece candı 

Gırh sekkiz gızı var on iki oğlu 

Hele birce yaşlı körpe oğlandı 

(A. A-T, 178). 

sene, aylar, günler (sene, aylar, künler) 

802.1. On ekidir anası 

Otuz kızı 

Cürgen colı bellenmiy 

Başkan ızı 

(Km. Önal, 103). 

a. On ekidir anası 

Otuz kızı 

Cürgen colı bellenmiy 

Baskın ızı 

(Km. M-M, 194). 

yıl, haftalar, bayramlar 

803.1. Kadir Mevlâ’m senin taptığın tapı 

Bozulmaz Mevlâ’nın yaptığı yapı 

On iki bahçede kırk sekiz kapı 

Kapısını bekleyen iki gül nedir 

(Ç-Ö, 67). 

 

a. Din Muhammet dini taptığım tapı 

Yıkılmaz Hüda’nın yaptığı yapı 

On iki bahçede kırk sekiz yapı 

Onların arasında açılan bir çift gül nedir 

(Ç-Ö, 67). 
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2. Bitkiler ve Bitki Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Ağaçlar ve Meyveleriyle İlgili Bilmeceler 

 

ceviz ağacı, ceviz içi, ceviz yaprağı 

804.1. Deveden büyük 

Serçeden küçük 

Baldan tatlı 

Zehirden acı 

(G-O, 84; Tezel B, 39). 

ceviz ağacı, ceviz kabuğu, ceviz içi (goz 

ağacı, goz gabığı, lepesi) 

805.1. Deveden böyük 

Serçeden kiçik 

Zeherden acı 

Şekerden datlı 

(A. S-A-Ş, 64). 

b. Meyvelerle İlgili Bilmeceler 

ceviz, kabuğu, içi 

806.1. Yeller eser havur havur 

Babasıdır kirkor gavur 

Anasıdır has Ermeni 

Kızına da can vermeli 

(Elçin, 15). 

a. Yeller eser havur savur 

Babasıdır kirkor gavur 

Anası has Ermeni 

Kızına can vermeli 

(Ç-Ö, 108). 

c. Çeşitli Bitkiler ve Meyveleriyle İlgili Bilmeceler 

asma, koruk, üzüm 

807.1. Anası ile babası 

Babası eğik belli 

Oğlu deli Hasan 

Kızı dünya güzeli 

(Ç-Ö, 85). 

bağ, bağ yaprağı, üzüm 

808.1. Anası yayvan kadın 

Babası büklüm koca 

Kızı herkesten güzel 

Oğlu sohbette gezer 

(G-O, 58). 
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ç. Bitki Organları ve Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

asma yaprağı, üzüm, üzüm suyu (tenek yarpağı, üzüm, çahır) 

809.1. Anası yayvan kadın 

Babası bükmen koca 

Gizi gayetden güzel 

Oğlu sohbette gezer 

(Göktaş, 3). 

a. Dedesi dangar eli 

Anası yastı peri 

Gızı eller gözeli 

Gardaşı yaman deli 

(A. S-A-Ş, 63). 

 

3. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleri İle İlgili Bilmeceler 

a. Uçar Hayvanlar ve Onların Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

 

arı, bal, petek (arı, petek, bal; petek, arı, bal) 

810.1. Çıl çok çılma çok 

Çıl höcre çil kabak 

Leyli huri oturur 

Peri mumu getirir 

(Hamamizade, 57). 

810.1. Dağdan gelir dala dala 

Kuyruğunu sala sala 

Altın teker bolca şeker 

Vız vız eder pamuk eker 

(Ç-Ö, 154 

810.2. Ezene bak üzene bak 

Dallarda gezene bak 

Ateşsiz aş pişirir 

Kalaysız kazana bak 

(Ç-Ö, 154). 

810.3. İdris gider izi yok 

Dürüst gider düzü yok 

İdris çörek yapmış 

Tadı var tuzu yok 

(Ç-Ö, 154). 

 

b. Çeşitli Hayvanlar ve Onların Ürünleriyle İlgili Bilmeceler

ayı, balık, tavşan 

811.1. Dağda tapılar 

Suda çipiler 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Ceren, 4). 

tavuk, yumurta, piliç 

812.1. Ana bir kız doğurur 

Ne ayağı var ne başı 

Kız bir ana doğurur 

Hem ayağı var hem başı 

(Elçin, 40).  
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c. Hayvan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

atın ayakları, gözleri, kulakları 

813.1. Dört  tak tak 

İki bakmak 

İki dinko 

Bir minko 

(Hamamizade, 6; Tezel B, 58). 

 

4. İnsanlar ve İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

a. İnsanlarla İlgili Bilmeceler 

 

ana, kucakta çocuk, karında çocuk (anne, kucağındaki ve karnındaki çocuklar, ana, 

kucağındaki ve karnındaki iki çocuğu) 

814.1. Bir köprüden üç kişi geçer 

Biri bakar basar geçer 

Biri bakar basmaz geçer 

Biri ne bakar ne basar geçer 

(Ç-Ö, 207). 

 

a. Bir köprüden üç kişi geçer 

Biri bakar basar geçer 

Biri bakar basmaz geçer 

Öbürü ne bakar ne basar geçer 

(Hamamizade, 6; Tezel B, 80; Elçin, 

43). 

b. Bir köprüden üç gişi geçdi 

Biri bahdı geçdi 

Biri basdı geçdi 

Biri ne bahdı ne basdı geçdi 

(Akalın, 53). 

 

bebek, genç, ihtiyar (körpe, cavan, 

goca) 

815.1. Ezeli dörd ayağlı 

Sonra iki ayağlı 

İkisi has gırmızı 

Dördü mazan darayı 

(A. S-A-Ş, 124). 

dede, oğlu, erkek torun 

816.1. Bir sofrada 

İki baba iki oğul 

Hepsi üç kişi eder 

Bu nasıl olur 

(Ç-Ö, 207). 
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b. İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

ağız, diş, dil 

817.1. Kutu kutu içinde 

İnci kutu içinde 

Allah bir yaprak yaratmış 

O da kutu içinde 

(Ç-Ö, 192). 

ağız, kulak, göz (ağız, gulag, göz) 

818.1. Menim beş gardaşım var 

Biri her gün danışar 

İkisi gulag asar 

İkisi duyub bahar 

(A. S-A-Ş, 128). 

818.2. Üç bulağım var 

Biri şirin 

Biri acı 

Obiri şor 

(A. S-A-Ş, 130). 

 

ayaklar, gözler, kaşlar 

819.1. Bir çaya üç kişi varmış 

Biri basmış geçmiş 

Biri bakmış geçmiş 

Biri ne bakmış ne geçmiş 

(B. Yançev, 136). 

bilek, el, parmaklar 

820.1. Keser sapı 

Kel kitabı 

Beş dalı var 

Beş budağı 

(Taştan, 15). 

boğaz, ağız, küçük dil 

821.1. Min min minare 

Minarede kanarya 

Kanaryada alıcık 

Alıcıkta yalıcık 

(Ç-Ö, 194). 

a. Min min minare 

Minarenin içinde kanarya 

Kanaryanın içinde oluk 

Oluğun içinde balık 

(Ç-Ö, 194). 

 

dil, dudak, diş (dil, dodag, diş) 

822.1. Gırmızı Mehmed dur get 

Yabılarını sür get 

Otuz iki gapının 

Kildini vur get 

(A. S-A-Ş, 126). 

kol, el, parmaklar (gol, el, barmaglar) 

823.1. Bal sapı 

Balta sapı 

Bir budağı 

Beş yarpağı 

(A. A-T, 182). 

kol, el, tırnak 

824.1. Keser sapı 

Vezne kapı 

Beş dalı var 

Beş de gülü 

(Ç-Ö, 196). 
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kol, parmaklar, avuç 

825.1. Keser sapı 

Kevren yapı 

Beş budağın 

Bir sapı 

(Ç-Ö, 196). 

kol, parmaklar, tırnaklar 

826.1. Keser sapı 

Kel kitabı 

Beş dalı var 

Beş çiçeği 

(Ç-Ö, 196). 

a. Geven dalı 

Gerçi dalı 

Beş dalı var 

Beş de gülü 

(Ç-Ö, 196). 

 

kulaklar, gözler, burun 

827.1. Bir bulağım var altı gözü 

Kissi kayner ecci 

Kissi kayner şor 

Kissi kayner şirin 

(Kr. Saatçi, 63). 

 

5. Din ve İnançla İlgili Bilmeceler 

 

Azrail (a.s.), dünya, insanlar 

828.1. Bir bıçağım çok koyunum 

Bir kazanı var 

Koyunları keserim ne bıçağım 

Körelir ne kazanım dolar 

(Ç-Ö, 48). 

 

 

beş vakit namaz, Cuma namazı, cenaze 

namazı 

829.1. Halka namaz 

Hafta namaz 

Dik namaz 

Pır pır sünnet 

(Ç-Ö, 52). 

namaz, rekat, vakıtları 

830.1. Ayak ayak varmanın 

Hatası yok sormanın 

Kaçı günde gölgede 

Acaba kırk elmanın 

(Hamamizade, 51). 

Ramazan, karşılanması, uğurlanması 

831.1. Yere vurdum yumruğu 

Allah’ın buyurduğu 

Otduz hogga gövdesi 

Altı hogga guyruğu 

(Akalın, 109). 
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6. Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

a. Ev ve Evin Bölümleriyle İlgili Bilmeceler 

 

duvar, direk, baca (divar, tir, baca) 

832.1. Üç gardaş birbirinin üstüne çıhdılar 

Biri dedi belim ağrıyır 

Obiri dedi başı ağrıyır 

Biri dedi gorhma gorhma 

(A. S-A-Ş, 140). 

kuyu, kapısı, zinciri (kuyı, kapısı,      

zıncırı) 

833.1. Dıgır dıgır dıgırman 

Dıgırmannın kızıman 

Moynım tolı maşakka 

Bolat baydın kızıman 

(Km. M-M, 192). 

 

b. Mutfak Eşyalarıyla İlgili Bilmeceler 

sacayak, tencere, kaşık (sacak, tencere, 

kaşık) 

834.1. Arab apışır 

G…ü yapışır 

Kum kaynar 

Kuyruk bular 

(Kowalski A, 35). 

semaver, demlik, bardaklar 

835.1. Ortası yanar yanları gaynar 

Ganadından gan damlar 

Canlılar oturur 

Cansızlar pervane döner 

(Akalın, 98). 

 

c. Müzik Aletleriyle İlgili Bilmeceler 

kemençe, kaval, tar (kamança, gaval, tar) 

836.1. Hürü hürünü dindirer 

Hürü perini dindirer 

Bizim evde üç dilsiz var 

Biri birini dindirer 

(A. S-A-Ş, 176). 
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7. Modern ve Teknik Hususiyetlerle İlgili Bilmeceler 

a. Yazı Gereçleriyle İlgili Bilmeceler 

 

kalem, kâğıt, mürekkep (kalem, mürekkep, kâğıt) 

837.1. İncedir uzundur gertikdir başı 

Badırıp sürtdükce dökülür yaşı 

Varıp geldikçe bidirir işi 

Altında bi top gumaşı 

(Örsal, 105). 

837.2. Uzak Hint’ten geldi çıktı bir Arap 

Başı birdir dili iki 

Karadeniz’den su içer 

Hep Akdeniz’de gezer 

(Ç-Ö, 214). 

 

8. Herhangi Bir Sebepten Dolayı Aralarında Bir İlgi Bulunan Nesne, Eşya, Hayvan, 

Bitki, İnsan, Mekân ve Durumlarla İlgili Bilmeceler 

 

ahır, kısrak, tay 

838.1. Üstü kahve altı da han 

Yanlarıdır hamam dükkân 

İçinde var bir kahraman 

Altı ay yatar kalkar 

(Hamamizade, 5). 

a. Üstü kahve altı han 

Yanlarıdır hamam dükkân 

İçinde var bir kahraman 

Altışar yatar kalkar 

(Tezel B, 57). 

asma, üzüm, şarap (asma, şarap, üzüm) 

839.1. Annesi yaylam kadın 

Babası büklüm hoca 

Kızı güllerden güzel 

Oğlu sohbetlerde gezer 

(B. Hafız, 82). 

a. Babası çullu kuduz 

Anası yayman kadın 

Oğlu seferde gezer 

Kızı gayet güzel 

(B. Yançev, 81). 

at, nallar, çiviler (atın ayakları, nal, mıh) 

840.1. Âşık bir fend eyledi 

Fendi bend eyledi 

Yirmi dört yıldızı 

Dört aya bend eyledi 

(Taştan, 8). 

840.2. Zatını zatında gördüm 

Ahmet’i zatında gördüm 

Yirmi dört yıldızı 

Dört ayın altında gördüm 

(Ç-Ö, 175). 
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a. Zatını zatında gördüm 

Ehmed’i zatında gördüm 

Yirmi dört yıldızı 

Dört ayın altında gördüm 

(Akalın, 97). 

b. Tat oğlu tatındadır 

Menzili zatındadır 

Yirmi dört yıldız 

Dört ayın altındadır 

(B-T, 717). 

ateş, duman, ocak 

841.1. Üç çocuğum var 

Biri yer doymaz 

Biri gider gelmez 

Biri oturur korkmaz 

(Ç-Ö, 244). 

ateş, kül, mangal 

842.1. Bir tabak nar 

Etrafı  kar 

Üfledim inkar 

Çıkar sedefkâr 

(B-T, 700). 

başak, saman, buğday 

843.1. Dilim dilim nar 

Diz boyunca kar 

Uçtu keklik kaldı dilber 

Bunu gören var 

(Ç-Ö, 131). 

beşik, çocuk, annesinin memeleri 

(çocuk, beşik, anasının memesi; övlad, 

beşik, ana döşü) 

844.1. Bize bir gonuh geldi Hak’dan 

Bir guzu kesdim yohdan 

Ne guzunun gemiği var 

Ne misafirin dişi var 

(Akalın, 53). 

844.2. Bir derede bir guş uçur adı yoh 

       Şirinlikden yemek almaz dadı yoh 

       Bir at ona peşkeş olub canı yoh 

       Bir goyundu loğman ona canı yoh 

       (A. S-A-Ş, 120). 

a.  Bize bir misafir gelmiş adı yoh 

Bir at binmiş canı yoh 

Bir oyunda iki metre yiyir 

Onun da heç canı yoh 

(Taştan, 22). 

844.3. Tıngır tıngır tıngır top 

Ortasında güllü top 

On ikidir gazığı 

İki tulum azığı 

(Akalın, 104). 

a. Takur tukur takrebi 

İçinde bir akrebi 

Dört yanında kazığı 

İki torba azığı 

(B-T, 711).
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b. Dakır dakır daklanır 

İçindeki saklanır 

Otuz iki kazığı var 

İki torba azığı var 

(Ç-Ö, 269). 

 

camız, zincir, kotan 

845.1. Bay olur batal olur 

Çöllerde yatan olur 

Altmış iki kırk kulak 

Bunu bilen kim olur 

(Taştan, 18). 

cami, cemaat, imam 

846.1. Minare 

Dibi gale 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Taştan, 17). 

duman, kazan, ateş 

847.1. Dilim dilim nar 

Dizime çıktı kar 

Oturdu hünkâr 

Çıktı sedef kız 

(Taştan, 28). 

gül, bülbül, bahçıvan  

848.1. Yeşil tahta oturmuş bir peri 

Kırmızı mercana dönmüş lebleri 

Sohbet eylerken iki aşüfte yâr 

Çekti bak hain rakibe hançeri 

(Ç-Ö, 138). 

a. Bir yeşil tahta oturmuş peri 

Kırmızı mercana dönmüş lebleri 

Sohbet eylerken iki aşifte yâr 

Çekti bak hain rakibe hançeri 

(Hamamizade, 26; Tezel B, 85). 

gül, yaprak, gonca 

849.1. Başta bir sarı sultan 

Yeşil koltuğa oturmuş 

Yanında yavruları 

Baş eğerek oturmuş 

(Ç-Ö, 139). 

849.2. Kırmızı bir sultan 

Yeşilden giymiş kaftan 

Yavruları geliyor 

Her biri bir taraftan 

(Ç-Ö, 139). 

harman yeri, saman, buğday 

850.1. Diz boyu kar 

Dilim dilim nar 

Uçtu sedef 

Kaldı saf 

(Ç-Ö, 129). 

inek, dana, süt sağan kimse (inek, 

buzov ve sağıcı gelin; sağıcı, inek ve 

buzov) 

851.1. Âşık der kan ayaklı 

Kan tutmuş kan ayaklı 

Bir acibe rast geldim 

Üç başlı on ayaklı 

(Ç-Ö, 180). 



 

 723

a. Aşığın gan ayağı 

Gan eli gan ayağı 

Aşıg bir şey görübdür 

Üç başı on ayağı 

(A. S-A-Ş, 110). 

b. Kekliyin gan ayağı 

Gan eli gan ayağı 

Aşıg bir heybet görüb 

Üç başı on ayağı 

(A. A-T, 168). 

851.2. Hazreti Ali’nin zülfikârın aldı 

Baktı boynuna taktı 

Üç başlı on ayaklı 

Bunu bilmeyenin yok aklı 

(Ç-Ö, 180). 

 

insan, akıl, fikir 

852.1. Karada bir gemi 

Başındadır yelkeniyle dümeni 

Nedir o gemi nedir yelkenli nedir dümen 

Bil bunları göreyim seni 

(Sakaoğlu [Kunos], 102). 

kâğıt, mürekkep, yazı 

853.1. Akdır tarlası 

Karadır tohumu 

El ile dikilir 

Dil ile biçilir 

(G-O, 53). 

kağnı, insan, öküz 

854.1. Gıcırlının mıcırlısı 

Mıcırlının gıcırlısı 

Yarısı canlı yarısı cansız 

Yarısı yenir yarısı yenmez 

(Ç-Ö, 319). 

kalem [mürekkep kalemi], hokka, yazı 

855.1. Çinili kız çinili kız 

Pınar başında oturur 

Her kanadını kaldırdıkça 

Lâle zülal dökülür 

(Ç-Ö, 214). 

a. Çinili gız çinili kız 

Pungar başında oturur 

Her ganadını galdırdıhça 

Lâle zülal tökülür 

(Akalın, 60). 

pilâv, biber, kaşık 

856.1. Karşıdan gördüm bir kubbe-i münevver 

Üstüne gâhi gâhi nur iner 

Eli gül desteli beş on fedayi 

Vura vura yıktılar o binayı 

(Sakaoğlu [Kunos], 109). 

 soba, kül, duman 

857.1. Üç çocuğum var 

 Biri yer doymaz 

 Biri yatar kalkmaz 

 Biri gider gelmez 

 (B. Hafız, 101). 
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soba borusu, ateşi, dumanı 

858.1. Annesi şişman 

Babası uzun 

Kız güzel 

Oğlu diyar diyar gezer 

(Çelik, 284). 

süzülen pirinç, kevgir, sini (süzülen 

düyü, kefkir ve sini) 

859.1. Ağ toyug suda oynar 

Hemdemle bele oynar 

Ürkücü geldi ürkütdü 

Berkici geldi berkitdi 

(A. S-A-Ş, 141). 

tahta, çivi, çekiç 

860.1. Biri dedi vay belim 

Biri dedi vay başım 

Gelirim dedi biri 

Dayan bana kardaşım 

(Elçin, 66). 

tahta, çivi, keser 

861.1. Biri dedi uy belim 

Öteki de uy başım 

Gelirim dedi biri 

Dayan bana gardaşım 

(Hamamizade, 66). 

tuz, biber, soğan 

862.1. Ayna aynadan çıkar 

Yer aynasından çıkar 

Sultan saraydan çıkar 

Padişahın yediği şey nedir 

(Hamamizade, 69; Tezel B, 54). 

 

9. Birbirleriyle İlgisiz Olan Nesne, Eşya, Hayvan, Bitki, İnsan, Mekân ve Durumlarla 

İlgili Bilmeceler 

 

at üstündeki yolcu, at, atın karnındaki 

yavru 

863.1. Bir köprüden üç atlı geçdi 

Biri basdı geçdi 

Biri bakdı basdı 

Biri ne bakdı ne basdı geçdi 

(Göktaş, 4). 

ateş, kapı sürmesi, kirpik 

864.1. Kalkın gidelim 

Kıkırcayı örtelim 

Uzuncayı sürelim 

Kılı kıla katalım 

(Hamamizade, 7; Tezel B, 80). 
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ateş, uyku, kapı sürmesi (uyumak, ateş, 

sürgü) 

865.1. Kalkın kızlar yatalım 

Kılı kıla katalım 

Kızılcığı gömelim 

Uzuncuğu sürelim 

(Tezel A, 37-B, 94; Ç-Ö, 200). 

cami, minare, kına 

866.1. Min min minare 

Çin çin çinare 

Çinarenin toprağı 

Hz. Ali’nin yaprağı 

(Taştan, 17). 

dolap, sandık, bayrak 

867.1. El eleme 

Dol dolama 

Sal sandıra 

Kızıl bandıra 

(Tezel B, 18; Ç-Ö, 275). 

göğe direk, kuşa süt, ecele ilâç 

868.1. Bir kuş tuttum alaca 

Bağladım dört ağaca 

Ik etti vık vık etti 

Üç şeye yok yok etti 

(Ç-Ö, 61). 

a. Bir kuş tuttum alaca 

Bağladım dört ağaca 

Ik etti vık vık etti 

Üç şeyi eksik etti 

(Hamamizade, 24). 

 

göz, ilik, düğme 

869.1. Sabah olsun kalkalım 

Topuzu deliğe takalım 

Akşam olsun yatalım 

Kıllıyı kıllıya çatalım 

(B-T, 715). 

harem ağası, sabun, balık 

870.1. Karşıdan gördüm bir kişi 

Ne erkektir ne dişi 

Attı taşı vurdu kuşu 

Ne attığı taştı ne vurduğu kuştu 

(Tezel A, 38). 

horoz, sabun, kahve 

871.1. Bir acaip düş gördüm 

Et sakallı kuş gördüm 

Köpük kusan taş gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

(Ç-Ö, 148). 

incir, balık, mezar 

872.1. Ağaçta gülsüz meyve 

Hayvanda dilsiz nedir 

Şu cihanın içinde 

Ay ile günsüz nedir 

(Ç-Ö, 100). 

katıra kulun, göye direk, deryaya 

köprü yoktur (gatıra gulun, göye direk, 

deryaya köprü yohdur) 

873.1. Bir günkü adınadı 

İşler ovandınadı 

Dünya üç şey görmeyib 

Tab görüm adı nedi 

(A. S-A-Ş, 194).  
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kuş, balık, yumurta 

874.1. Anam dedi git çarşıya 

Çarşıdan al havayı 

O olmazsa deryayı 

O da olmazsa kıç içi al gel dedi 

(Ç-Ö, 143). 

kütük, dahra, köfte 

875.1. Taharı döverler tahır benim elimde 

Yedi cihanı otlattım kökü benim elimde 

Mayasını oyarlar içine iç yağını koyarlar 

Bunu bilmeyenin gözünü kulağını oyarlar 

(Ceren, 32). 

mezar, ot, pamuk 

876.1. Yolda gördüm bir kümbet 

Cümlemiz ona ümmet 

Onlarda bir öz biter 

Hem farz hem sünnet 

(Tezel B, 89). 

mezar, sabun, süt 

877.1. Hey han gördüm han gördüm 

Yerden yapma dam gördüm 

Köpük kusan taş gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

(Tezel A, 39; B. Hafız, 105). 

a. Hey han gördüm han gördüm 

Yerden yapma dam gördüm 

Köpük kusan taş gördüm 

Duzsuz bişen aş gördüm 

(Taştan, 56). 

b. Hey han gördüm han gördüm 

Yerden yapma dam gördüm 

Köpüg gusar daş gördüm 

Duzsuz bişer aş gördüm 

(Akalın, 70). 

c. Hey han gördüm han gördüm 

Yerden yapma dam gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

Köpük evden taş gördüm 

   (Ç-Ö, 59). 

 

Nil nehri, balık, katır 

878.1. Hangi sudur soğumaz 

Suya girer boğulmaz 

Kendi doğar anadan 

Fakat yavru doğurmaz 

(Ç-Ö, 73). 

orak, ellik, buğday 

879.1. Cahı cahı cahılar 

Cahı benim elimde 

İki kavak keserim 

Kökü benim elimde 

(Ceren, 36). 

su, taş, ot (su, daş, ot) 

880.1. Üç gardaşdır derede 

Biri deyir gel gedek 

Biri deyir getmirem 

Biri başın bulayır 

(A. S-A-Ş, 205). 
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tabanca, bıçak, koyun 

881.1. Dal dalda 

Dalgı belde 

İngil yazda 

Haraç gölde 

(Ç-Ö, 314). 

toprak, göz, köşek 

882.1. Karın altı kara yazı 

İki serçenin dört gözü 

Deveden olur köşek 

Bunu bilmeyen eşşek 

(Tezel A, 40). 

tuz, katır, deve 

883.1. Ekilmezi biçilmezi 

Doğurmaza yükledim 

Yatmazın uyumazın 

Bacasından geçirdiler 

(Tezel B, 93; Ç-Ö, 231). 

a. Ekmemişi yüklemişler 

Doğmamışın dalına 

Doğmamışı geçirmişler 

Durmamışın dalından 

(Akalın, 67). 

uyumak, sürgü, yorgan 

884.1. Gel kişi yatalım 

Kılı kıla çatalım 

Sivriciği sürelim 

Semerciği örtelim 

(Ç-Ö, 200). 

vapur, at, muharebe 

885.1. Mesel mesel meslendi 

İki sıçan etlendi 

Kurbağa kanatlandı 

Sefere niyetlendi 

(Hamamizade, 72). 

yatak, ateş, göz 

886.1. Akşam oldu 

Yaymanı yaydım 

Kızılı gömdüm 

Kıllıyı yumdum 

(Ç-Ö, 270). 
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Ç. CEVABI DÖRT KELİMEDEN OLUŞAN BİLMECELER 
 

1. Tabiat ve Tabiat Olaylarıyla İlgili Bilmeceler 

a. Gökyüzüyle İlgili Bilmeceler 
 

ay, yıldız, güneş, gök (ay, yıldız, gök, güneş; gök, güneş, ay, yıldız; gok, yılduz, ay, 

güneş; gök, yıldızlar, güneş, ay, gökyüzü, yıldızlar, güneş, ay) 

887.1. Altın araba 

Gümüş teker 

Nane şeker 

Nohut döker 

(Tezel A, 34; Blk. Đ-R, 54). 

a. Altın araba 

Gümüş teker 

Nane şeker 

Gümüş döker 

(Sılacı, 59). 

b. Altın araba 

Gümüş tekerlek 

Nohut dikerek 

Pamik ekerek 

(B-T, 680). 

 

887.2. Değirmi tepe 

Dört yanı küpe 

Altın ağırşak 

Gümüş süpürge 

(Blk. Đ-R, 54; Sakaoğlu [Kunos], 

94). 

a. Değirmen tepe 

Dört yanı küpe 

Altın ağırşak 

Gömüş süpürge 

(B-T, 680). 

b. Değirmen tepe 

Dört yanı küpe 

Altın hamaylı 

Gümüş süpürge 

(Ç-Ö, 61). 

c. Değirmen tepe 

Etrafı küpe 

Altın hamaylı 

Gümüş süpirge 

(Atabay). 

ç. Bir gökçek tepe 

Etrafı küpe 

Altın ağarçak 

Gümüş süpürge 

(Ç-Ö, 61). 

d. Bir yüksek tepe 

Çıngıllı küpe 

Gümüş hamaylı 

Altın süpürge 

(Taştan, 11). 

e. Şo depe yüksek depe 

Çıngullu küpe 

Altun ağuşak 

Gümüş süpürge 

(Önal). 
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f. Çevrili tepe 

Dört yanı küpe 

Altın başak 

Gümüş süpürge 

(Ç-Ö, 61; Akalın, 59). 

g. Dolaman tepe 

Dört yanı küpe 

Altından kuşak 

Gümüş süpürge 

(Ç-Ö, 61). 

 

b. Gökyüzü ve Yeryüzüyle İlgili Bilmeceler 

gök, yer, yıldızlar, ay (göy, yer, ulduz, ay; göy, yer, ulduzlar, ay; gök, cer, yıldız, ay) 

888.1. Min min minare 

Dibi daire 

Yüz bin çiçek 

Bir lâle 

(Km. M-M, 194). 

a. Min minare 

Dibi gare 

Yüz min çiçek 

Bir yarpag 

(A. S-A-Ş, 42). 

b. Min minara 

Dibi gara 

Yüz min çiçek 

Bir yarpag 

(A. A-T, 178). 

c. Bin bir hare 

Dibi hane 

Bin bir çiçek 

Bir yaprak 

(Tezel B, 75). 

 

c. Gökyüzü ve Meteorolojik Olaylarla İlgili Bilmeceler 

ay, güneş, yıldız, kar 

889.1. Altın araba 

Gümüş tekere 

Lâle sefere 

Pamuk atara 

(Ş-A, 15). 

gök, bulut, yağmur, yer (göy, bulud, 

yağış, yer) 

890.1. Eziziyem ay meler 

Bulud göyde ay meler 

Goç bir guzu görübdü 

Süd deyiben ay meler 

(A. S-A-Ş, 36; Ahundov, 179). 
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güneş, ay, kar, dolu 

891.1. Altın araba 

Gümüş daraba 

Pambuh eker 

Nohut töker 

(Akalın, 32). 

ç. Zamanla İlgili Bilmeceler 

bahar, yaz, sonbahar, kış ayları 

892.1. Üçü üçler çağıdır 

Üçü cennet bağıdır 

Üçü derer döşürür 

Üçü vurur dağıtır 

(Tezel B, 73). 

gün, hafta, ay, iki bayram (günler, 

haftalar, aylar, bayramlar; hafta, ay, 

bayram, sene) 

893.1. Üç yüz altmış leyleğin 

Kırk sekizdir yuvası 

On iki yumurtası 

İki çıkar civcivi 

(B-T, 683). 

a. Üç yüz altmış altı leylek 

Kırk sekizdir yuvası 

On iki yumurtası var 

İki çıkar yavrusu 

(Hamamizade, 26; Tezel B, 86). 

b. Üç yüz altmış beş leylek 

Elli iki yuvası 

On iki yumurtası 

İki çıkar yavrusu 

(Elçin, 6). 

c. Üç yüz altmış leleen 

Gırh sekizdi yımırtası 

On ikidir yımırtası 

İki çiyer yımırtası 

(Kulga). 

 

gün, hafta, ay, takvim 

894.1. Üç yüz altmış beş leylek 

Elli iki yuvası 

On iki yumurtası 

Adları burada yazılı 

(Ç-Ö, 68). 

a. Üç yüz altmış beş leylek 

Elli iki yuvası 

On iki yumurtası 

İsimleri duvarda yazılı 

(B. Hafız, 79). 

 

sene, ay, hefte, cünler 

895.1. Bi meeşe agaci 

A onda on içi dal 

Herbi dalda derder yuva 

Herbi yuvada yedişer yumurta 

(Ksv. Hafız, 21). 
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yıl, ay, gün, beş vakit namaz (bir yıl, on iki ay, her ayın otuz günü, her günkü beş 

vakit namaz) 

896.1. Bir köktür on iki dalı var 

On iki dalı içinde otuz yaprağı var 

Otuz yaprağı içinde beş gülü var 

Üçü gölgede ikisi güneşte 

(Ç-Ö, 67). 

a. Bir köktü onki dalı var 

Her dalı içinde ottuzki yarpağı var 

Her yarpağı içinde beş gülü var 

Üçü kölgede kissi güneşte 

(Kr. Saatçi, 64). 

yıl, hafta, ay, bayramlar 

897.1. Üç yüz atmış beş turnanın 

Kırk sekizdir yuvası 

On iki yumurtanın 

İki çıkar yavrusu 

(Taştan, 82). 

 

2. Bitkiler ve Bitki Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Meyvelerle İlgili Bilmeceler 

 

ibi, kiraz, elma, armut 

898.1. Biri bitlenir 

Biri kurtlanır 

Yanağını kızartır 

Topuğunu düzeltir 

(G-O, 69; Tezel B, 40). 

kavun, karpuz, elma, armut 

899.1. Aba giyen 

Kebe giyen 

Yanağını kızartan 

Topuğunu düzelten 

(Tezel B, 42; Ç-Ö, 103). 

 

b. Çeşitli Bitkiler ve Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

asma (kütük), asma yaprağı, üzüm, 

şarap 

900.1. Babası bengi baba 

Anası yayvan (yassı) hatun 

Kızının tadı güzel 

Oğlu sohbette gezer 

(Hamamizade, 6; Tezel B, 38). 

asma, koruk, üzüm, pekmez 

901.1. Anası eğri büğrü 

Babası yeşil donlu 

Kızı gayet güzel 

Oğlu gurbette gezer 

(Ç-Ö, 85). 
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c. Bitki Organları ve Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

asma yaprağı, gövdesi, üzümü, içki 

(suyu) 

902.1. Anası yaylan kadın 

Babası bükmen koca 

Gızı gayeden (geyedden) güzel 

Ovlu sohbette gezer 

(Ks. Sakaoğlu, 125). 

asma yaprağı, madcez, üzüm, şarap 

903.1. Anası yayvan kadın 

Babası güflü hoca 

Gızı gayetin güzel 

Oğlu sohbette gezer 

(Ks. Sakaoğlu, 125-126). 

asmanın kökü, yaprağı, filizi, üzümü 

904.1. Babası eğri büğrü 

Anası yaman kadın 

Oğlu şöhretle gezer 

Kızı dünya güzeli 

(Elmas, 5). 

kök, yaprak, üzüm, şarap 

905.1. Babası Mükerrem hoca 

Anası elem kadın 

Kızı dünya güzeli 

Oğlu sohbette gezer 

(Ç-Ö, 87). 

a. Babası böğrü koca 

Anası yassı kamer 

Oğlu gayetle güzel 

Kızı sohbette gezer 

(E-U, 276). 

 

üzüm yaprağı, kütüğü, rakı, üzüm 

906.1. Anası yassı hatun 

Babası büklüm hoca 

Oğlu möhübbetde gezer 

Gızı dünyadan güzel 

(Akalın, 33). 

 

3. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Çeşitli Hayvanlar ve Onların Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

 

at, gözleri, ayakları, kulakları 

907.1. Dört tak tak 

İki bak bak 

İki dinko 

Bir finko 

(G-O, 87). 

ceylan, balık, leylek, kedi 

908.1. Dağda taklar 

Suda oplar 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Km. Önal, 104). 
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horoz, balık, deve, tavuk 

909.1. Odada Osman 

Suda Süleyman 

Bu yatar gevşer 

O tuzsuz pişer 

(Tezel B, 62). 

domuz, köpek, koyun, inek memeleri 

(donuz, it, goyun, inek döşleri) 

910.1. Dogguzu don darayı 

Sekizi san darayı 

İkisi has gırmızı 

Dördü mazan darayı 

(A. S-A-Ş, 84). 

ineğin memesi, ayağı, boynuzu, kuyruğu 

911.1. Dört asılı 

Dört basılı 

İki dikili 

Bir asılı 

(Ç-Ö, 179). 

 

4. İnsanlar ve İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

a. İnsanla İlgili Bilmeceler 

 

at koşulu bir kağnı arabasında kızı, 

kaynanası, anası ve karısı 

912.1. Arabam atım 

Ben bu işe matım 

Kızım kaynanam 

Anam avratım 

(Taştan, 8). 

baba, anne, halayık, çocuk 

913.1. Havlusunda dut ağacı 

Yanında var gül ağacı 

Üstünde yeşil yaprağı 

Arasında gonca gülü 

(Ks. Sakaoğlu, 127). 

 

b. İnsan Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

ağız, burun, göz, kaş (göz, kaş, ağız, burun; kaş, göz, burun, ağız) 

914.1. Paralar paralar 

Paraların üstünde çıralar 

Çıraların üstünde çıralar 

Çıraların üstünde karalar 

(Ç-Ö, 193). 

a. Karalar karalar 

Karaların altında çıralar 

Çıraların altında homurtu 

Homurtunun altında kazan 

(Ç-Ö, 186). 
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914.2. Sıra sıra zeytin ağacı 

Sırlandı sığ bitti 

Bir küçücük tarlada 

Türlü tevir ot bitti 

(Ç-Ö, 188). 

 

ağız, burun, göz, saç 

915.1. En altı bakkal dükkânı 

Üstü miri çeşmesi 

Daha üstünde kapaklı ayna 

En üstünde çayır çimen 

(Ç-Ö, 193). 

ağız, dil, diş, bıyık 

916.1. Var bir kuyu 

İçinde bir kürek 

Kürek üstünde kazma 

Kazmanın üstünde bir burma 

(Ç-Ö, 193). 

alın, burun, göz, diş 

917.1. Düz ova 

Sivri tepe 

Can alıcı 

Kahbe kılıcı 

(Ç-Ö, 185). 

beden, kol, kıç, parmaklar (beden, gol, 

gıç ve barmaglar) 

918.1. Kelem kökü 

Kerki sapı 

Dörd budağı 

Beş yarpağı 

(A. A-T, 181). 

kıçlar, beden, baş, saç 

919.1. Haça üste küp 

Küpün üste top 

Top üste meşe 

Meşeni çaggallar eşe 

(A. S-A-Ş, 126). 

kol, parmak, tırnak, renk [tırnak rengi] (gol, barmag, dırnag, reng) 

920.1. Uzun uzun uzanmış 

Uzanmışda beş gamış 

Gamışlara gar yağıb 

Gar üstüne gan damıb 

(İ. Kafkasyalı, 99). 
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5. Din ve İnançla İlgili Bilmeceler 

 

Allah, namaz, Âdem, Havva 

921.1. Selâmün aleyküm ey kişi 

Hem biri bilirim hem beşi 

Bu gece bir koyun doğdu 

Anası erkek kuzusu dişi 

(Ç-Ö, 48). 

a. Hey kişi 

Ne biri bilirsin ne beşi 

Bir koyun kuzulamış 

Anası erkek yavrusu dişi 

(Ç-Ö, 48). 

 

6. Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

a. Aydınlanmada Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

 

lâmba, gaz, fitil, ışık (çırag, neft, pilte, şöle) 

922.1. Bizde bir derin guyu var 

İçinde serin suyu var 

Garnında ilan balası 

Ağzında gövher denesi 

(İ. Kafkasyalı, 92). 

a. Benim bir tek kuyum var 

İçi dolu suyum var 

Su içinde yılan var 

Ağzında da alev var 

(G-O, 64). 

b. Dıvara astım bir kuyu 

İçinde bulunur suyu 

Suda yatan yılanın 

Ağzındadır boncuğu 

(G-O, 85). 
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7. Herhangi Bir Sebepten Dolayı Aralarında Bir İlgi Bulunan Nesne, Eşya, Hayvan, 

Bitki, İnsan, Mekân ve Durumlarla İlgili Bilmeceler

 

ateş, kazan, yemek, kaşık 

923.1. At tutar 

Arap biner 

Kum kaynar 

Boççik bular 

(B-T, 704). 

 

başak, ekin, saman, buğday 

924.1. Dilim dilim nar 

Dize çıktı gar 

Uçtu keklik 

Galdı dilber 

(Taştan, 13). 

beşik, çocuk, meme, sübek 

925.1. Takur tukur (tıkır tıkır) takanı 

İçinde var bakanı 

İki tulum azığı 

Kıçındadır kazığı 

(Hamamizade, 11; Ç-Ö, 269). 

a.  Takur tukur takanı 

İçinde var bakanı 

İki tulum azığı 

Altındadır kazığı 

(Tezel B, 81). 

b. Takur tukur araba 

İçindedir akraba 

İki tulum azığı 

Arkasında kazığı 

(B-T, 711). 

c. Takur tukur takrabı var 

İçinde bir akrabı var 

İki yanında kazığı 

İki davarcık azığı  

(B-T, 711). 

çoban, sürü, kurt, köpek (canavar, it, çoban, goyun;  

koyun sürüsü, çoban, kurt, köpek; kurt, koyun, çoban, köpek) 

926.1. Ağır harman 

Sivri kirman 

Can alıcı 

Cebbar’ın kılıcı 

(Ç-Ö, 180). 

a. Ağır harman 

Döner kırman 

Can alıcı 

Cepbar gılıcı 

(Akalın, 28). 

b. Ağır arman 

Döner kirman 

Can alıcı 

Cabbar kılıcı 

(Taştan, 24). 

c. Ak orman 

Sivri tepe 

Can alır 

Can kurtarır 

(Ç-Ö, 180). 
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ç. Can alıcı 

Avur harman 

Sivri terman 

Cebbar kılıcı 

(Ç-Ö, 173). 

d. Can alıncı 

Cefa gılıcı 

Yumru tepe 

Gümüş küpe 

(A. S-A-Ş, 83). 

926.2. Dikili direk 

Yayılı harman 

Can alıca 

Can kurtarıca 

(G-O, 85; Tezel B, 82). 

a. Yayılı hisar 

Dikili kazık 

Can alıca 

Can kurtarıca 

(G-O, 131). 

çocuk, ana, meme, sübek 

927.1. Tıkır tıkır tıkraba 

İçinde yatar akraba 

Yanındadır azığı 

Ardındadır kazığı 

(G-O, 126). 

derz (ekin demeti), hırman, saman, 

buğda 

928.1. Dilim dilim nar 

Dizimecen gar 

Uçdu bir keklik 

Gondu bir dilber 

(A. A-T, 161). 

erik, kaysı çekirdeği, kuşburnu, katmer gül 

929.1. Sıf meşeden ay doğdu 

Âşıh maşuğu buldu 

Anası doğmadan 

Gızının gızı doğdu 

(Akalın, 76). 

a. Garşıdan bir ay doğdu 

Âşıh maşuğu buldu 

Anası heste idi 

Gızı gızını doğdu 

(Akalın, 76). 

b. Dağların başında 

Dalların ucunda 

Anası doğmadan 

Gızının gızı doğar 

   (Akalın, 76). 

 

hamam kurnası, tası, musluğu, musluk 

ağzı 

930.1. Tannı bu kadar 

Tanburası bu kadar 

Şibilli bu kadar 

Şımbırdağı bu kadar 

(Hamamizade, 27; Tezel B, 86). 
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kâğıt, mürekkep, kalem, okumak (kâğıt, mürekkep, kalem, okuma) 

931.1. Aktır tarlası 

Karadır tohumu 

Elle ekilir 

Dille biçilir 

(Hamamizade, 33; Elçin, 58; Blk. 

Đ-R, 242). 

a. Aktır tarlası 

Karadır tohumu 

Elle dikilir 

Dille biçilir 

(Tezel B, 22). 

b. Ak tarlaya 

Gara tohum ekili 

El ile sürülü 

Dil ile biçili 

(Özalp, 32). 

c. Tarlası beyaz 

Tohumu siyah 

El ile dikilir 

Dil ile biçilir 

(Ç-Ö, 213). 

kalem, kâğıt, mürekkep, mektup 

932.1. Uzundur boyu kertiktir başı 

Alır altına beyaz kumaşı 

Tükürdükçe akar yaşı 

Vardıkça geldikçe bitirir işi 

(Sakaoğlu [Kunos], 103). 

mürekkep, kalem, iki parmak, kâğıt 

(mürekkep, gelem, iki barmag ve 

kâğız) 

933.1. Yasıldı başı 

Tökürler yaşı 

Dalında iki gardaşı 

Gabağında al gumaşı 

(A. S-A-Ş, 191). 

odun, kül, duman, ateş (odun, kül, 

tüstü, od) 

934.1. Dilim dilim nar 

Dizimeten gar 

Uçdu bir keklik 

Gondu bir dilber 

(A. S-A-Ş, 35). 

odun, kül, duman, kömür 

935.1. Dilim dilim nar 

Dize çıktı kar 

Uçtu güllüzar 

Kaldı sedefkâr 

(Taştan, 59). 

saban, boyunduruk, çiftçi, öküzler 

936.1. Hazreti Ali’nin vakfı 

Geldi boğazına taktı 

Altı gözlü on ayaklı 

Bunu bilmeyenin yok aklı 

(Ç-Ö, 293). 

saban, demir, öküzler, adam 

937.1. Çıt çıt eder mıt mıt eder 

Yer altında hizmet eder 

İki yavrusu bir kuzusu 

Arkasında bir tazısı 

(Taştan, 66). 
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sacayağı, kazan, bulgur, kepçe 

938.1. Çengi indi 

Arap bindi 

Kum kaynadı 

Kuyruk döndü 

(Ç-Ö, 284). 

a. Hin hindi 

Bin bindi 

Kum kondu 

Kuyruk sallandı 

(Ç-Ö, 284). 

b. At apıştı 

Arap bindi 

Kum kaynar 

Kuyruk sallar 

(B-T, 704). 

c. At durdu 

Arap bindi 

Kum koyuldu 

Ruk dikildi 

(B-T, 704). 

sacayağı, tencere, mısır unu, oklava 

939.1. Arap apışır 

Çengi biner 

Kum kaynar 

Kuyruk oynar 

(Tezel B, 91). 

sarp, iğne, dikiş yüksüğü, dikiş (sap, 

iyne, üskük, tikiş) 

940.1. Uzun uzuncuğum 

Gödek gılıncım 

Şedere bürcüm 

Şedde gurşağım 

(A. S-A-Ş, 204). 

tandır, ekmek, taneler, harman 

941.1. Erzurum narı 

İçinde nuru 

Yağar yağmuru 

Topukta karı 

(Ç-Ö, 262). 

tandır, tezek, dumanı, külü 

942.1. Erzürüm narı 

İçinde nuru 

Yağar yağmuru 

Tobbuhda garı 

(Akalın, 70). 

tandır, tütün, alev, ocak başı 

943.1. Al alama 

Gök dolama 

Sarı sandık 

Kırmızı fındık 

(B-T, 732). 

tarla, ekin, saman, tane 

944.1. Divlin divlin nar 

Dizime kadar kar 

Uçtu dilber 

Kaldı nur 

(Ç-Ö, 70). 
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8. Birbirleriyle İlgisiz Olan Nesne, Eşya, Hayvan, Bitki, İnsan, Mekân ve Durumlarla 

İlgili Bilmeceler 

 

Allah, namaz, dolunay, ay 

945.1. Bir nedir beş nedir 

Dolu nedir boş nedir 

On beşinde kâmil 

Otuzunda genç nedir 

(Ç-Ö, 48). 

 

aslan, balık, yaprak, kiraz 

946.1. Dağda daraman 

Suda Süleyman 

Esgeri yeşil 

Kendi Alaman 

(Ögel, 416). 

ay, güneş, uyku, ölüm 

947.1. Dünyada iki güzel 

Biri birinden güzel 

Biri birine benzer 

Biri birine bakar 

(Ç-Ö, 65). 

ayı, balık, çayır, ateş 

948.1. Dağda dalayman 

Suda Süleyman 

Yeşil alamet 

Kızıl kıyamet 

(Elmas, 8). 

ayı, balık, sabun, kavun (ayuw, balık, saın, kawın) 

949.1. Dagda deliman kördim 

Suwda Suliman kördim 

Köbik kuskan taş kördim 

Könge pişken aş kördim 

(Km. M-M, 192). 

a. Dalda deliman kördim 

Suwda Suliman kördim 

Köbik kuskan kördim 

Künge şiken aş kördim 

(Km. Önal, 104). 

ayna, sabun, mezar, helva 

950.1. Ben beni gördüm ben gördüm 

Yerden yapma ev gördüm 

Köpük kusmuş taş gördüm 

Tuzsuz pişmiş aş gördüm 

(Ç-Ö, 273). 

ateş, kül, cezve, misafir 

951.1. Ortası nar 

Etrafı kar 

Girdi sedefkâr 

Buyurun hünkâr 

(Taştan, 8). 
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ateş, loğ, sarık, kına (ateş, loğ, saruh, 

gına) 

952.1. Ocakta otman 

Bacada batman 

Sarı sandal 

Kızsın dal 

(Taştan, 8). 

baca loğu, ateş, geyik, balık (yuvak, 

ateş, geyik, balık) 

953.1. Bacada batman 

Odada odman 

Dağda daleyman 

Suda Süleyman 

(Göktaş, 6). 

a. Bacada batman 

Odada otman 

Dağda deleyman 

Suda Süleyman 

(Ç-Ö, 257). 

b. Bacada batman 

Ocakda omdan 

Dağda keliman 

Suda Süleyman 

(B-T, 736). 

balık, tabanca, tazı, tavşan 

954.1. Suda çipiler 

Gövde tahılar 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Bahadır, 31). 

balık, yılan, ölü, süt 

955.1. Suda Süleyman 

Dağda dıleyman 

Tek baş yatar 

Tuzsuz kaynar 

(Taştan, 12). 

balta, balık, leylek, tavşan (balta, balık, lelek, davşan) 

956.1. Dağda takırtı 

Suda şakırtı 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Tezel B, 37). 

a. Dagda tıkılga 

Suyda cipilga 

Arşın ayahlı 

Burma bıyıhlı 

(Kulga). 

b. Dağda tapılar 

Suda cipiler 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Sılacı, 22). 

c. Dağda tak tak 

Suda cıp cıp 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Elçin, 52). 

ç. Dağda tah tah 

Suda çıp çıp 

Arşın ayahlı 

Burma bıyıhlı 

(Akalın, 61). 

d. Dağda tak tak 

Suda cıp cıp 

Arşın bacak 

Burma bıyık 

(Pazarcıklı, 41). 
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e. Dağda tak tak 

Suda şimşir 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Elmas, 8). 

 

balta, balık, tavşan, kedi (palta, balıh, 

tavşan, kedi) 

957.1. Dağda takılar 

Suda çipiler 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Taştan, 12). 

a. Dada tapılar 

Suda çipiler 

Arşın ayahlı 

Burma bıyıhlı 

(Kowalski C, 310). 

 

balta, balık, tazı, tavşan 

958.1. Dağda tak tak 

Suda şıp şıp 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Tezel B, 81). 

balta, civciv, tazı, tavşan 

959.1. Dağda takılar 

Evde çipiler 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(T-E, 249). 

balta, davul, zurna, balık 

960.1. Dağda takırtı 

Derede gümbürtü 

Elde eleman 

Suda Süleyman 

(Elmas, 8). 

balta, ördek, leylek, tavşan 

961.1. Dağda takılar 

Suda çipiler 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Dirlik, 9). 

a. Dağda tak tak 

Suda cık cık 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(G-O, 81). 

balta, ördek, tavşan, kedi 

962.1. Dağda takılar 

Suda çipiler 

Arşin ayaglı 

Furma bıyıglı 

(Ks. Gökçeoğlu, 185). 

balta, tabanca, köprü, kar 

963.1. El elde 

El belde 

Ak çayda 

Kara gölde 

(Elmas, 9). 



 

 743

diz, yol, dünya, deniz (dizler, yol, 

dünya, deniz) 

964.1. Bindim gittim eymeze 

Eymezden tükenmeze 

Tükenmezden alınmaza 

Alınmazdan satılmaza 

(Tezel A, 38; Ç-Ö, 197). 

dünya, Ezrail, çocuk, toprak 

965.1. Bir ağaç gördüm dalsız budahsız 

Onun birisi vardır topsuz tüfeksiz 

Üsdünde bir guş gördüm ganatsız 

Onu birisi yedi dilsiz damahsız 

(Akalın, 44). 

eldiven, kemer, armut, balık 

966.1. Elim elde 

Belim belde 

Dingil dalda 

Kara gölde 

(Ç-Ö, 224). 

eldiven, kuşak, şapka, balık 

967.1. Elim elde 

Belim belde 

Dingil dalda 

Dipsiz gölde 

(B. Hafız, 96). 

elek, balık, yılan, bülbül 

968.1. Elde elekman 

Suda Süleyman 

Kavakta kollar 

Söğütte söyler 

(Sakaoğlu [Kunos], 98). 

elek, dalak, mısır, buğday 

969.1. El eleme 

Dol dolama 

Kızıl kondura 

Sarı zondura 

(Elmas, 9). 

elek, dolap, sandık, ateş 

970.1. El eleme 

Dol dolama 

Sarı sandala 

Kızıl banda 

(B-T, 732). 

elma, armut, balık, tabanca 

971.1. Dal dalda 

Dal balda 

Ak çayda 

Kara gölde 

(Ç-Ö, 89). 

elma, bıçak, yılan, balık 

972.1. Dal dalda 

Dal belde 

Ak çayda 

Kara gölde 

(B-T, 732). 

geyik, balık, sabun, süt 

973.1. Dağda dilleyman gördüm 

Suda Süleyman gördüm 

Köpük kusan taş gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

(Taştan, 33). 
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güneş, kâğıt, ölü, altın (güneş, kâğıt, cenaze, altın ) 

974.1. Suya düşer ıslanmaz 

Damdan düşer kırılmaz 

At üstünde seslenmez 

Yere düşer paslanmaz 

(Hamamizade, 26; Tezel B, 86; Ç-

Ö, 63). 

a. Suya düşer ıslanmaz 

Minareden düşer kırılmaz 

At üstünde seslenmez 

Yere düşer paslanmaz 

(E-U, 276). 

inek, balası, sağıcının baş, ayakları 

975.1. Aşıg elden yuharı 

Şana telden yuharı 

Aşıg bir şey görüb 

Üç başı on ayağı 

(A. S-A-Ş, 193). 

kan, balgam, sevda, safra (gan, belğem, 

sövda, serfe) 

976.1. Ehedem yüz belalı 

Derd canda yüz belalı 

Dörd canda var bir yuvada 

Heresi yüz belalı 

(A. S-A-Ş, 196). 

kapı, yatak, ateş, göz 

977.1. Kakmağı kaktım 

Yaymağı yaydım 

Kızılı gömdüm 

Kıllıyı yumdum 

(Ç-Ö, 258). 

kaplumbağa, balık, sabun, hoşaf 

978.1. Dağda daliman 

Suda Süleyman 

Köpük kusan taş gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

(Elçin, 33). 

katır, gök, deniz, ölüm 

979.1. Doğurmaz 

Dirginmez 

Köprülenmez 

Çare bulunmaz 

(Hamamizade, 37; Tezel B, 88). 

 

katır, yol, köprü, cami  

980.1. Üremeze bindim 

Tükenmeze gittim 

Zonguldağ’ı geçtim 

Satılmazda yattım 

(Hamamizade, 37; Tezel B, 88; Ç-

Ö, 175). 

a. Üremeze bindim 

Tükenmeze gittim 

Tıngırlıdan geçtim 

Satılmazda yattım 

(B-T, 726). 

b. Yürümeze bindim 

Tükenmeze gittim 

Zonguldak’ı geçtim 

Satılmazda yattım 

(Elçin, 34). 
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c. Bindim üremeze 

Gitdim dükenmeze 

Geçdim tıngırı 

Vâdım satılmaza 

(Dikkaya, 67). 

 

kına, sandık, kedi, leylek 

981.1. Kın kındıra 

San sandıra 

Çaldırlı bıyıklı 

Arşın ayaklı 

(Ç-Ö, 225). 

kilim, kapı, kirpik, ateş 

982.1. Yaymayı yaydım 

Kazmayı kaktım 

Kıllıyı yumdum 

Kızılı gömdüm 

(Ç-Ö, 271). 

koyun, balık, peynir, helva 

983.1. Dağda daliman gördüm 

Suda Süleyman gördüm 

Yatan koca taş gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

(Tezel B, 88). 

a. Dağda dariman gördüm 

Suda Süliman gördüm 

Yatır koca taş gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

(Hamamizade, 42). 

kös, kömürü söndürme, yatak, göz 

984.1. Kakmayı kaktım 

Kazığı gömdüm 

Yaygıyı yaydım 

Sivriyi gömdüm 

(B-T, 715). 

kurt, balık, kavun, sabun (kurt, balık, 

kawın, sabın) 

985.1. Tawda tuliman kördim 

Suwda Suliman kördim 

Künge pişken aş kördim 

Köpirip catkan taş gördüm 

(Km. M-M, 195). 

mangal, ateş, hizmetçi, kül 

986.1. Bir tabak nar 

Etrafı kar 

Getirdi zülfikâr 

Beğendi hünkâr 

(G-O, 72). 

odun, davul, sabun, balık (odun, 

sabun, davul, balık) 

987.1. Dağda takırtı 

Kalede kütürtü 

Elde eriman 

Suda Süleyman 

(Ç-Ö, 246; Taştan, 59). 

oduncu, balık, leylek, tavşan 

988.1. Dağda tak tak 

Suda şıp şıp 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Hamamizade, 54). 
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oduncu, yağmur, leylek, tavşan 

989.1. Dağda tak tak 

Ovada şıp şıp 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Ulutürk, 32). 

sacayağı, tencere, katır, tazı 

990.1. Üç ayaklı yürümez 

Üstüne biner yorulmaz 

Kısır karı doğurmaz 

Gezer gezer yorulmaz 

(Tezel B, 91; Elçin, 65). 

a. Üç ayaklı yürümez 

Üstüne binen yorulmaz 

Kısır karı doğurmaz 

Gezer gezer yorulmaz 

(G-O, 129; Ç-Ö, 284). 

 

sarık, balık, horoz, hoşaf 

991.1. Dağda dolayman 

Suda Süleyman 

Tarak başlı kuş 

Tuzsuz pişen aş 

(B. Yançev, 103-104). 

sincap, balta, manda, koyun 

992.1. Daldan dala 

Dalgı bele 

Haraç göle 

Engel yaza 

(B-T, 732). 

tavşan, balık, helva, sabun (tavşan, 

balık, helva (reçel), sabun; tavşan, 

balık, sabun, mahallebi) 

993.1. Dağda daliman gördüm 

Suda Süleyman gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

Köpük kusan taş gördüm 

(Hamamizade, 67). 

a. Dağda daliman gördüm 

Suda Süleyman gördüm 

Köpük gusan tsaş gördüm 

Dussuz bişen aş gördüm 

(Pazarcıklı, 41). 

b. Dağda dileyman gördüm 

Suda Süleyman gördüm 

Tuzsuz pişen aş gördüm 

Köpük kusan taş gördüm 

(Taştan, 75). 

c. Dağda dalıman 

Suda Süleyman 

Tuzsuz pişen aş 

Köpük kusan taş 

(G-O, 79-80). 

 

tavşan, balık, hoşaf, sabun (tavşan, 

balık, sabun, hoşaf) 

994.1. Dağda daliman 

Suda Süleyman 

Tuzsuz pişen aş 

Köpüklüce taş 

(B-T, 735). 
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a. Dağda daliman 

Suda Süleyman 

Köpüren taş 

Tuzsuz aş 

(Ç-Ö, 175). 

 

tavşan, balık, yaprak, kiraz 

995.1. Dağda daliman 

Suda Süleyman 

Askerî yeşil 

Kendi Alaman 

(Tezel A, 40). 

tazı, balık, köpek, süpürge 

996.1. Dağda dalaman 

Suda Süleyman 

Evde Osman 

Kapıda aslan 

(Sakaoğlu [Kunos], 112). 

tilki, balık, değirmen, helva 

997.1. Dağda düleyman gördüm 

Suda Süleyman gördüm 

Yatar gevşer daş gördüm 

Duzsuz bişer aş gördüm 

(Akalın, 61). 

toprak, katır, taş köprü, cami 

998.1. Tükenmezden yük tuttum 

Üremeze yüklettim 

Sallanmazdan geçirdim 

Satılmazda sarfettim 

(E-U, 277; Hamamizade, 68; 

Tezel B, 93). 

a. Tükenmezden yüg duddum 

Üremeze yügledim 

Sallanmazdan geçirdim 

Satılmazda harceddim 

(Ks. Gökçeoğlu, 185). 

toprak, katır, taş köprü, mezar 

999.1. Tükenmezden yük tuttum 

Üremeze yüklettim 

Irgalanmazdan geçtim 

Satılmaza çözdüm 

(Ceren, 45). 

tüfek, balık, tazı, tavşan (tüfenk, balıh, 

tazı, tavşan) 

1000.1. Dağda takıldar 

Suda şapıldar 

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı 

(Taştan, 79). 

a. Dağda tah tah 

Suda cup cup 

Arşın ayahlı 

Bırma bıyıhlı 

(Atabay). 

 

tüfek, tabanca, yılan, kurbağa 

 1001.1. Dal dalda 

Dal belde 

Çubuk yerde 

Memiş gölde 

(B-T, 732). 
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yağmur, ceviz, lâhana, helva 

1002.1. Damda takıltı 

Küpte şıkıltı 

Kesik baş 

Tuzsuz aş 

(Ç-Ö, 76). 

yer, gök, duman, rüzgâr (yeryüzü, 

gökyüzü, duman, rüzgâr) 

1003.1. Anası alçak 

Babası yüksek 

Oğlu kör 

Kızı deli 

( Ceren, 48; Ç-Ö, 69). 

yer, yapı, yıl, Cuma günleri 

1004.1. Taptığım tapısı 

Yıkhılmaz Hakk’ın yapısı 

Onki değirman onki ay 

Kırkh sekkiz kapısı 

(Kr. Saatçi, 91). 
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D. CEVABI BEŞ KELİMEDEN OLUŞAN BİLMECELER 
 

1. Tabiat ve Tabiat Hadiseleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Zamanla İlgili Bilmeceler 
 

sene, aylar, günler, gece, gündüz (sene, 

aylar, künler, gece ve kündüz) 

1005.1. Bir teregim bar öneki dallı 

Er dalın otızar yaprağı bar 

Er yapragın da bir yüzi ak 

Bir yüzi de kara 

(Km. M-M B, 211). 

sene, haftalar, aylar, Ramazan, 

Kurban Bayramları 

1006.1. Üç yüz altmış beş leylek 

Gırh sekizdir yuvası 

On iki yumurtası 

İki çıhar yavrusu 

(Akalın, 106). 

yıl, hafta, ay, yaz, kış 

1007.1. Üç yüz altmış beş leyleğim 

Elli ikidir yuvası 

On ikidir yumurtası 

İki çıkar cücesi 

(Ç-Ö, 67). 

 

 

2. Hayvanlar ve Hayvan Ürünleriyle İlgili Bilmeceler 

a. Çeşitli Hayvanlar ve Organlarıyla İlgili Bilmeceler 

 

inek, ayakları, memeleri, kulakları, 

kuyruğu 

1008.1. Dört asılı 

Dört basılı 

İki tikili 

Bir asılı 

(Akalın, 65). 

köpek, domuz, koyun, keçi, inek 

memesi (it, donuz, goyun, keçi, inek 

emceyi) 

1009.1. Sekizi san darayı 

Dogguzu don darayı 

İkisi has gırmızı 

Dördü mizan darayı 

(A. A-T, 169). 
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3. Din ve İnançla İlgili Bilmeceler 

 

Âdem, Havva, Şeytan, Müslüman, gavur 

1010.1. Girdi çıktı girecek 

Girdi çıktı girmeyecek 

Girmedi girecek 

Ne girdi ne girecek 

(Ç-Ö, 49). 

 

4. Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

a. Çiftçilikte Kullanılan Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

 

eyer, gem, boyunbağı, üzengiler, kayış (yeher, çilov, sinebend, üzengiler, guşgun) 

1011.1. Bengi bengi başını tut 

Dengü dengü döşünü tut 

Gılman goca el ayag ver 

Hüseyn goca guyruğun tut 

(A. S-A-Ş, 111). 

 

5. Birbirleriyle İlgisiz Olan Nesne, Eşya, Hayvan, Bitki, İnsan, Mekân ve Durumlarla 

İlgili Bilmeceler 

 

koyun, çoban, kurt, meme, bakraç 

1012.1. Yassı harman 

Sivri tepe 

Can alıcı 

Can kurtarıcı 

(B-T, 716). 

 

kurt, balık, kavun, karpuz, sabun 

1013.1. Tavda taliman 

Suda Suliman 

Künge pişgen aş kördim 

Suda taş kördim 

(Km. Önal, 105). 
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mangal, ateş, hizmetçi, kül, kahve 

1014.1. Bir tabak nar 

Etrafı kar 

Geldi zülfikâr 

Beğendi hünkâr 

(Tezel B, 89). 

a. Bir tabağım var 

Etrafı nar 

Geldi sedefkâr 

Buyurdu hünkâr 

(Tezel B, 89). 

mangal, ateş, kapı çivisi, göz, uyku 

1015.1. Kalkın kızlar yatalım 

Kızılcığı örtelim 

Uzuncuğu sokalım 

Kılı kıla katalım 

(B-T, 714). 

mangal, ateş, kül, kahve, misafir 

1016.1. Bir tabağım var 

Etrafı nar 

Geldi sedefkâr 

Buyurdu hünkâr 

(Hamamizade, 48). 
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E. BİLMECE OLARAK TESPİT EDİLMİŞ BAZI LÛGAZLER 

 

ahududu (morug) 

1.1. O nedi ki  

Gış göyerir 

Yaz kızarır 

Payız garalır 

(A. S-A-Ş, 67). 

altın 

2.1.  Ol nedir kim pür-müptelâ nevcivan 

Kim görürse meyleder ana heman 

Ol güzeldir mehtaba benzer 

Amma yüzü safrana benzer 

(Blk. Đ-R, 158). 

2.2. O nedir ki tene tene akara benzer 

Severler onu sevgülü yare benzer 

Üstünde yazar Edalet hatın 

Cihane hükmeder sultane benzer 

(Akalın, 96). 

arı 

3.1. Bir acaip nesne gördüm 

Gökte uçar izi yok 

Sütü helâl eti haram 

Kestim baktım kanı yok 

(Elçin, 29). 

3.2. Ol nedir ki sanatında bînazir 

İşini tahsin eder beyle vezir 

Meskeni ruşen değil zulmettir 

Bilemeyiz zahmette ya rahattır 

(Tezel B, 58; Blk. Đ-R, 114). 

atın ayakları, nallar, mıhlar 

4.1. O nedir altındandır 

Yer onun altındadır 
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Yirmi dört yıldız 

Dört ayın altındadır 

(Akalın, 96). 

ay 

5.1. Ol nedir ki ismi var uryan gibi 

Kuyruğunu havaya dikmiş sabur aslan gibi 

Mekânı düz ovadır asla yoktur yokuşa yüzü 

Bir müferriç meydanı var etrafı gülşen gibi 

(Tezel A, 34). 

bahar 

6.1. Nedir ol taze mahbub-i Dilârâ 

Ki âşık olmuş ana cümle zibâ 

Az geldikte ana karşı giderler 

Şehirde gül donanması ederler 

(Blk. Đ-R, 56). 

balık 

7.1. Ol nedir ki kat kat giyer libas 

Kanadı var kuyruğu var uçamaz 

Meskeninden ne zaman çıksa o hayvan 

Teslim-i ruh eder hemen 

(Tezel B, 59). 

çorap (beş mil ile örülen çorap) 

8.1. Bir acayip nesne gördüm 

Dört direk üstündedir 

Gözler bakar eller oynar 

Kol yürek üstündedir 

(E-U, 274).

a. Bir acayip nesne gördüm 

Dört duvarın üstünde 

Eller iter gözler bakar 

Kol ve gövde üstüne 

(Tezel A, 12). 

b. Bir acayip nesne gördüm 

Dörd direk üstündedir 
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Eller dutar gollar oynar 

Can yürek üstündedir 

(Önal). 

bit (kehle) 

9.1. Nedir ol başı büyük gözleri çok 

Hemişe gündüz açtır akşamın tok 

Gıdası her dem adam idi anın 

Senin yiseydi haz ederdi canın 

(Blk. Đ-R, 68). 

cenaze (cenaze alayı, cenaze ve taşıyanlar, dört kişi ile tabutu taşınan cenaze, ölü) 

10.1. Bir acaip nesne gördüm 

Sekiz ayak üzredir 

Dört canı var beş kafası 

Yüz de onun parmağı 

(E-U, 278; Blk. Đ-R, 208). 

a. Bir acaip nesne gördüm 

Sekiz ayak üzredir 

Dört canı var beş kafası 

Yüz de anın parmağı 

(Tezel B, 9). 

b. Bir ecayip nesne gördüm 

Sekgiz ayah üzre durur 

Dört canı var beş gafası 

Yüzdür onun barmağı 

(Akalın, 48).

10.2. O nedir ki yüzdür onun barmağı 

Sekgiz ayah üzerinde durmağı 

Beş başı var beş teni  var dört canı 

Arif olan gişi fehmeder anı 

(Akalın, 48). 

a. O nedir yüzdür ani barmaği 

Segiz ayak üstüne dört turmaği 
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Beş başi bar segiz gozdür gormaği 

Ne acayip beş barip dört kaytmaği 

(Nemeth, 292). 

çay 

11.1. Bugün ben bir nesne gördüm 

Bak etrafı kırmızı 

Nefesi var canı yok 

Akar kanı kırmızı 

(Ç-Ö, 236). 

çeşme musluğu 

12.1. O nedir ki 

Âlem ona dolanır 

Kulağını büktükçe 

Ağzı sulanır 

(B. Hafız, 95). 

çorap şişleri 

13.1. Bir acaip nesne gördüm 

Dört direk üstündedir 

Eller oynar gözler bakar  

Kollar yürek üstündedir 

(Sılacı, 38; Elçin, 54). 

a. Bir acaip nesne gördüm 

Dört direk üstündedir 

Gözler bakar eller oynar 

Kol yürek üstündedir 

(Tezel B, 17). 

değirmen (el değirmeni) 

14.1. Ben bir nesne gördüm 

Kendini çekmiş havaya 

Kendi çalar kendi oynar 

Hele şu divaneye 

(Ögel, 417). 

14.2. Bir gün ben bir nesne gördüm 

Dengi vursan fırlanır 
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Ortası gül gülistanlıh 

Yanları cavharlanır 

(Akalın, 56). 

dünya, kıyamet 

15.1. Ol nedir ki yel değmeden sallanır 

Ol nedir ki el değmeden dillenir 

Ol nedir ki cilve eder naz eder 

Ol nedir ki bir gün kendin toz eder 

(Ceren, 14). 

eğer (eyer) 

16.1. Ol nedir kim iki tepe bir dere 

Hak buyurdu erlere 

Ayakları kaldırın 

Şu dereyi doldurun 

(Blk. Đ-R, 224). 

fare (sıçan) 

17.1. Ol nedir ki mahidir 

Yağlı börek kâhidir 

Oturmuş bıyık burar 

Sanki bir sipahidir 

(Hamamizade, 62; Tezel B, 61). 

17.2. Ol nedir ki onun adı gemedir 

Halk ile işi aksı aceb nedir 

Anasından uğru doğmuş uğruca 

Çal ki yere gitsin onun gibi yumruca 

(Sakaoğlu [Kunos], 99). 

fişeklikte fişek 

18.1. Ol nedir anlar uçar havada 

Otuz kırk ellisi hep bir arada 

Eğer şahsa dokunursa çıkar can 

Ya mecruh olur ya çıkar can 

(Blk. Đ-R, 188). 
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gergef 

19.1. Ol nedir ki dört ayak üstünde amma canı yok 

Ana bir hançer dahi soksam anın kanı da yok 

Türlü nazik gül bitirir bülbülün efganı yok 

Bilmeceyi halledenin aklı tamam noksanı yok 

(Elçin, 56). 

gül (gul) 

20.1. Hezaran bi dilber oturmuş bi açın başına 

Nazar itdim o dilberin beyaz gaşına 

Al yeşil har börünmüş başına 

Azı açuk penpe şeker merhaba 

(Önal). 

güneş, altın, ölü 

21.1. Ol nedir ki 

Suya düşer ıslanmaz 

Ol nedir ki yer altında paslanmaz 

Ol nedir ki at üstünde sallanmaz           

(B-T, 737). 

iğne 

22.1. Bir küçük piyadan zayıf 

Bir gözü var ol dahi hayli nahif 

Nereye gitmek isterse her an 

Kuyruğuyla bulur yolu ol heman 

(Blk. Đ-R, 162). 

incir 

23.1. Ol nedir ki yüz yaşında bir karı 

İrili ufaklı oğlancıkları 

Her birinin vardır türlü sayesi 

Onları hep sütle besler teyzesi 

(Tezel B, 41). 

inek memesi 

24.1. Ol nedir ki vardır onun bir başı  

Fırsat buldukça dolaşır dağı taşı 
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Ol başın vardır dört kardeşi 

Dördü de bir yere akıtır gözyaşı 

(Tezel A, 30). 

kalem (divit kalem, gelem, kamış kalem, kurşun kalem) 

25.1. Bir acayip nesne gördüm kıyas ettim canı var 

Canı yoktur teni vardır bir uzun mekânı var 

Dili birdir dişi iki kendi asla söylemez 

Gözleri dürrü cevahir ebyaza meydanı var 

(Tezel A, 12). 

25.2. O nedir ki yokdurur cisminde can 

Karnı dopdolu yılanla çıyan 

Dili yoktur yetmiş iki dil bilir 

Başını kes şüphesiz söyler ayan 

(Blk. Đ-R, 200). 

25.3. O nedi ki zere zerehan olur 

Meyvesi ondan özü candan olur 

Ağzı birdi dili iki canı yoh 

Çoh sıhılır ondan sergerdan olur 

(A. A-T, 187). 

kantar 

26.1. Ol ne hocadır ki daim destine almaz kitap 

Ezberinde âleme talim (eder) ilm-i hesap 

Gâh ayağı başı olur gâh başı olur ayağı 

Söylemez yoktur kitabı hocadır hazır cevap 

(Blk. Đ-R, 170). 

karadut (böğürtlen) 

27.1. Ol nedir ki rengi anın karadır 

          Cismi baştan başa pâre pâredir 

          Tanrı ayağından asmıştır anı 

          El vurursan üstüne damlar kanı 

          (Hamamizade, 36, Tezel B, 41). 

kestane 

28.1. Ol nedir kim bindir anın neşteri 

Giydiği kaftan kara gömlek sarı 
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Anası var yüz yaşında bir karı 

Cümle âlem lezzetine müşteri 

(Blk. Đ-R, 84). 

kestane, kestane ağacı 

29.1. Bir acaip nesne gördüm 

Nesnesinde hançeri 

Kabı kapkara gömleği sarı 

Annesi yüz yaşında bir kocakarı 

(Tezel B, 43). 

Kızkulesi 

30.1. Ol nedir ki şekli benzer minareye 

Hünkâr ile müşavere eylemiş derya girmiş areye 

Gündüz kız gece yıldız 

Bir padişah bir o kız 

(B-T, 417). 

kibrit 

31.1. Bir acaip nesne gördüm 

          Âlem bilir ismini 

          Başını yere sürttükçe 

          Telef eder cismini 

          (Kowalski C, 303). 

koyun (goyun) 

32.1. O nedi ki gece gezer aylı han 

Gündüzü de yaylı han 

Göy otların başında 

Düyme düzer aylı han 

(A. S-A-Ş, 88). 

körük 

33.1. Bir acaip nesne gördüm 

Gözleri var karnında 

Yere yatmış tepik atar 

Marifeti burnunda 

(Ç-Ö, 245). 
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a. Bir acaib nesne gördüm 

Gözleri var karnında 

Yere yatmış depik atar 

Marifeti burnunda 

(Göktaş, 42). 

33.2. O nedi tek tek alı 

Bağında tek tek alı 

Canı var cesedi yoh 

Nefesin tek tek alı 

(A. S-A-Ş, 202). 

lampa, petrol, fitil, ışık 

34.1. O nedi ki bir guyu 

Guyunun içinde suyu 

Suyun içinde ilan 

İlan ağzı yanan 

(A. S-A-Ş, 168). 

lif 

35.1. O nedi ki 

Ne mavıdı ne sarı 

Bir gözel ağaçta 

Gözel saçları 

(Kr. Saatçi, 87). 

mısır 

36.1. Küfü mefun mef olunca dirilir adam olur 

Galhıp ayah durunca sarılır seyran olur 

Piştavı almış eline gaytanı asma durur 

Taçını örtmüş başına ayah üsdü tikilir 

(Akalın, 91). 

mum 

37.1. Bir acayip nesne gördüm bir karışçık boyu var 

Hem balıktan hem inekten hem öküzden soyu var 

Etrafına set çekilmez ortasında nuru var 

Kendini yer bitirir böyle bir pis huyu var 

(Hamamizade, 50). 
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a. Bir acaip nesne gördüm bir karışçık boyu var 

Hem balıktan hem inekten hem öküzden soyu var 

Etrafına set çekilmiş ortasında nuru var 

Kendini yer bitirir böyle bir pis huyu var 

(Tezel B, 29; Blk. Đ-R, 224). 

b. Bir acayip nesne gördüm bir karışçık boyu var 

Hem balıktan hem inekten hem öküzden soyu var 

Etrafına sur çekmiş ortasında nuru var 

Kendi kendin bitirir böyle bir pis huyu var 

(Tezel B, 29). 

c. Bir acayip nesne gördüm bir karışçık boyu var 

Hem balıktan hem iplikten hem öküzden soyu var 

Etrafına sur çekmiş etrafında koru var 

Kendini yer bitirir böyle bir pis huyu var 

(Taştan, 57). 

37.2. Ol nedir ki cismi var parmak gibi 

Giydiği ak gonca zanbak gibi 

Başına koyunca altın külahı 

Gözyaşı durmaz akar ırmak gibi 

(Elçin, 63). 

a. Ol nedir ki cismi var parmak gibi 

Giydiği ak konca sanırsın zambak gibi 

Giyince başına altın külahı 

Durmaz akar gözyaşı ırmak gibi 

(Elçin, 63). 

nalın 

38.1. Bir acayip nesne gördüm ey püser 

İki ata bir kişi binmiş gider 

Bunların hiç kimse çekmez başını 

Geri kalan at çeker yoldaşını 

(Hamamizade, 51). 

a. Bir acaip nesne gördüm ey püser 

İki ata bir kişi binmiş gider 
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Hiç kimse çekmez başını 

Geri kalan at çeker yoldaşını 

(Tezel B, 30). 

nargile 

39.1. Bir acaip nesne gördüm 

Elli ayaklı bir güle 

Başını leylaya vermiş 

Daim eder gülgüle 

(Kowalski C, 303). 

39.2. Ol nedir ki su içinde seslenir 

Leblerimin busesine yaslanır 

Dem çeker yanar tüter hem sinesi 

Üfledikçe garkolur sefinesi 

(Hamamizade, 53;  Tezel B, 30). 

a. Ol nedir ki su içinde seslenir 

Dilberimin busesine yaslanır 

Dem çektikçe yanar tüter sinesi 

Üfledikçe garkolur sefinesi 

(Sakaoğlu [Kunos], 107). 

noktalar 

40.1. Ol nedir kim ikidir insanda 

Üçten artık olmadı hayvanda 

Bende var hem sende var adamda yok 

Cümlede desen var âlemde yok 

(Blk. Đ-R, 256). 

paça 

41.1. O nedir ki bir karıştan artacık 

Başı yenik kıyıları kertecik 

Hem ettir hem sinirdir hem deri 

Cümle âlem lezzetine müşteri 

(Sakaoğlu [Kunos], 108). 

para (pul) 

42.1. O nedir ki ağ gümüş 

Çekic altda döyülmüş 
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Her terefi Erebce 

Hörüm hörüm hörülmüş 

(A. S-A-Ş, 202). 

pilâv, tahta kaşık 

43.1. O nedir ki hudayi 

Isgek gurar binayi 

Getırın martekleri 

Yıhağın bu binayi 

(Karslı). 

rüzgâr, gökgürültüsü, yıldırım 

44.1. O nedir ki eler geçer 

O nedir ki meler geçer 

O nedir ki deler geçer 

Yarası çoh ganı yoh 

(Akalın, 96). 

saat, akrep, yelkovan (saat ve egrebleri) 

45.1. O nedir ki gece gündüz zarıyar 

Demir sapı vaht çarhına sarıyar 

İki gardaş yazdıgını sanıyar 

Her tayı da birbirini tanıyar 

(A. S-A-Ş, 159). 

salyangoz 

46.1. Bir acaip nesne gördüm 

Yazı yazar kâtip değil  

Ağaca çıkar adam desem adam değil 

Boynuzu var öküz desem öküz değil 

(B-T, 555). 

soba 

47.1. Ben bugün bir nesne gördüm 

Dört ayak üstü durur 

Dört ayağı bir boğazı 

Ateşle kavgaya durur 

(Ç-Ö, 277). 



 

 764

a. Bugün ben bir nesne gördüm 

Dört ayağ üstünde durur 

Dört ayağı bir boğuzu 

Narı gavgayı durur 

(Akalın, 56). 

su, balık, katır 

48.1. Ol nedir ki soyulmaz 

Suya gider boğlumaz 

Anasından doğar da 

Kıyamete dek doğurmaz 

(Ç-Ö, 71). 

tahıl 

49.1. O nedi ki düzüler 

Ve’desine üzüler 

Ayağınnan su içer 

Tepesinnen guzular 

(A. S-A-Ş, 77). 

topuz 

50.1. Ol nedir kim bir ayaklı yerde gitmez 

Kulağı altıdır amma işitmez 

Boğazından asarlar ol fakiri 

Olur bir ejderin ahir esiri 

(Blk. Đ-R, 234). 

turp 

51.1. Ol nedir ki desdeğirmi kapkara 

Gece gündüz durmayıp onu ara 

Kuyruğu var misli sıçan kuyruğu 

Onu yiyen padişahlar buyruğu 

(B-T, 622). 

uçkur 

52.1. O nedir ki iki başlı bir yılan 

Her başında türlü türlü nakşı var 
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Birbiriyle sarmaşırlar her zaman 

Bir define mal bekçisi o yılan 

(Sakaoğlu [Kunos], 112). 

yağmur, çocuk, para, ölü 

53.1. O nedir ki göyden yere sallanır 

O nedir ki her ne versen allanır 

O nedir ki göbeyinden nallanır 

O nedir ki gatarlanıb geder hey 

(A. S-A-Ş, 203). 

yıl (il) 

54.1. O ne guşdu ilde çeker bir giya 

Her giyasında yüz min nahag gan olu 

Her galadı dört yüz gırh dörd burcu var 

Onda üç yüz altmış altı han olu 

(A. A-T, 178). 

yıldırım, şimşek 

55.1. Bir acaip nesne gördüm 

Aksan gibi bağırır 

Kılıcını çekip cihana saldırır 

Kimini ağlatır kimini güldürür 

(Blk. Đ-R, 42). 

yumurta 

56.1. Bir acaip kubbe gördüm bassam alnı yarılır 

Nısfı kabuk nısfı sarı nısfı anın zar olur 

Kendi canlı değil amma ister ise canlanır 

Canlı olsun cansız olsun hastaya derman olur 

(Hamamizade, 77; Tezel B, 56). 

a. Bir acaip kubbe gördüm 

Fiske vursam fırlanır 

Yarı altın yarı gümüş 

Bir yanı billurlanır 

(Sakaoğlu [Kunos], 118). 

b. O nedir ki basdım ona gırılır 

Nısfı altın nısfı gümüş sarılır 
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Gerçi canı yohdur ama icabında cannanır 

Canı gerek cansızı hasteye derman verir 

(Akalın, 96). 

c. Ol nedir ki devrilince fırlanır 

Dışı simdir içi de billurlanır 

Bazı ya emraz olur bazı ya derman olur 

Canı yoktur amma murad etse canlanır 

(Tezel A, 27).  

56.2. Bir acaip nesne gördüm çerçevesi zar gibi 

Ol nesneye bir hâl gelse anı tamir zor gibi 

Hilkatten bina edilmiş içi çift ambar gibi 

Bir bölüğü sapsarıdır bir dahi kar gibi 

(Ceren, 50). 
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CEVAPLARINA GÖRE BİLMECE DİZİNİ 

 

- A - 

 

açlıktan ölecek olan babasını kızının emzirmesi :  607. 

ad (gözel ad, isim) :    608. 

Âdem (hz. Âdem) :    297. 

Âdem, Havva (Âdem ile Havva) :   709. 

Âdem, Havva, Şeytan, Müslüman, gavur :  1010. 

ağ (balık ağı, balıg toru) :    477. 

ağaç   :    39. 

ağaç, meyve (terek ve meywa) :   680. 

ağaçkakan (öpöp) :    144. 

ağız   :    268. 

ağız, burun, göz, kaş (göz, kaş, ağız, burun; kaş, göz, burun, ağız) : 914. 

ağız, burun, göz, saç :    915. 

ağız, dil  :    696. 

ağız, dil, diş, bıyık :    916. 

ağız, diş (ağız ve dişler; dudak, diş) :   697. 

ağız, diş, dil  :    817. 

ağız, kulak, göz (ağız, gulag, göz) :   818. 

ağustos böceği :    170. 

ahır, kısrak, tay :    838. 

ahududu (morug) :    67. 

akıl (ağıl)  :    312. 

akordiyon (garmon) :    488. 

akrep (egreb)  :    187. 

alın, burun, göz, diş :    917. 

alın yazısı  :    298. 

Allah, namaz, Âdem, Havva :   921. 

Allah, namaz, dolunay, ay :   945. 

altın (altın lira, altın para, gızıl) :   594. 

a... (ferc, kadın cinsel organı)  :   269. 
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ampul   :    444. 

ana (anne)  :     244. 

ana, kucakta çocuk, karında çocuk (anne, kucağındaki ve karnındaki çocuklar, ana, 

kucağındaki ve karnındaki iki çocuğu) :  814. 

ana karnındaki çocuk (ana betninde uşag, ana rahmindeki çocuk) : 245. 

ana sütü (ana südü) :    368. 

anahtar (açar, enerter) :    510. 

anahtar, kilit (kilit, anahtar) :    724. 

anne memesi, sütü (anne emşeği ve süti) :   698. 

araba (at arabası) :    578. 

araba kuyruğu (arabanın kuyrugi) :   579. 

araba tekeri  :    580. 

araba, at  :    732. 

araba, öküz   :    733. 

Arap   :    246. 

arı (arılar, bal arısı, balçibin, kovan arısı) :   145. 

arı, bal, petek (arı, petek, bal; petek, arı, bal) :  810. 

arı kovanı, bal peteği :    683. 

arı oğulu  :    225. 

arı peteği (arı peteyi) :    226. 

armut (armud)  :    68. 

arpa   :    96. 

aslan   :    188. 

aslan, balık, yaprak, kiraz :    946. 

asansör  :    379. 

asker   :    287. 

asma (bağ, devek, diyek, tenek, tevek, üzüm kütüğü) : 116. 

asma (kütük), asma yaprağı, üzüm, şarap :   900. 

asma, koruk, üzüm :    807. 

asma, koruk, üzüm, pekmez :    901. 

asma, üzüm (asma-üzümi) :    682. 

asma, üzüm, şarap (asma, şarap, üzüm) :  839. 

asma dalı  :    132. 

asma yaprağı  :    133. 
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asma yaprağı, gövdesi, üzümü, içki (suyu) :  902. 

asma yaprağı, madcez, üzüm, şarap :   903. 

asma yaprağı, üzüm, üzüm suyu (tenek yarpağı, üzüm, çahır) : 809. 

asmanın kökü, yaprağı, filizi, üzümü :  904. 

aşk   :    609. 

at (beycir [beygir]) :    189. 

at, gözleri, ayakları, kulakları :   907. 

at, nallar, çiviler (atın ayakları, nal, mıh) :  840. 

at koşulu bir kağnı arabasında kızı, kaynanası, anası ve karısı : 912. 

at üstünde bir asker, onun da elinde kuş (at üstünde bir nefer, onun da elinde guş) : 777. 

at üstündeki yolcu, at, atın karnındaki yavru :   863. 

ateş (küçük mangal içinde ateş, mangal içinde ateş) : 610. 

ateş, duman, ocak :    841. 

ateş, kapı sürmesi, kirpik :    864. 

ateş, kazan, yemek, kaşık :    923. 

ateş, kül  :    734. 

ateş, kül, cezve, misafir :    951. 

ateş, kül, mangal :    842. 

ateş, loğ, sarık, kına (ateş, loğ, saruh, gına) :  952. 

ateş, maşa  :    735. 

ateş, uyku, kapı sürmesi (uyumak, ateş, sürgü) :  865. 

ateş böceği  :    171. 

atın ayağındaki nal, mıhlar :    718. 

atın ayakları, gözleri, kulakları :   813. 

atlı karınca (atlı garışga) :    504. 

ay   :    1. 

ay, gök, yıldızlar (gök [gökyüzü], yıldızlar, ay) :  791. 

ay, güneş  :    668. 

ay, güneş, uyku, ölüm :    947. 

ay, güneş, yıldız, kar :     889. 

ay, yıldız, güneş, gök (ay, yıldız, gök, güneş; gök, güneş, ay, yıldız; gok, yılduz, ay, güneş; 

gök, yıldızlar, güneş, ay, gökyüzü, yıldızlar, güneş, ay) : 887. 

ay, yıldızlar (ay man yıldız; yıldızlar, ay [yıldızlar ile ay, yıldızlar ve ay]) : 669. 

ay çiçeği (çiğdem, gündöndü, şemsamer) :  117. 
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ayak   :    270. 

ayakkabı (ayaggabı, başmag) :   457. 

ayakkabı, ayak (ayaggabı, ayag) :   736. 

ayaklar, gözler, kaşlar  :    819. 

ayı   :    190. 

ayı, balık, çayır, ateş :    948. 

ayı, balık, sabun, kavun (ayuw, balık, saın, kawın) : 949. 

ayı, balık, tavşan :    811. 

aylar, gece, gündüz (aylar, gündüz ve gece) :  800. 

aylar, ramazan (on iki ay, ramazan) :   675. 

ayna (ağaç çerçeveli ayna, güzgü) :   511. 

ayna, sabun, mezar, helva :    950. 

ayrılık   :    611. 

ayva (heyva)  :    69. 

Azrail (Azrail a.s., Ezrail) :    299. 

Azrail (a.s.), dünya, insanlar :   828. 

 

- B- 

 

b harfi    :    559. 

baba   :    247. 

baba, anne, halayık, çocuk :    913. 

baba, kız  :    690. 

baca (bacalık)  :    380. 

baca loğu, ateş, geyik, balık (yuvak, ateş, geyik, balık) : 953. 

badem (badam) :    70. 

bağ, bağ yaprağı, üzüm :    808. 

bağırsak  :    227. 

bağlama  :    489. 

bahar, kar  :    778. 

bahar, yaz, sonbahar, kış ayları :   892. 

bahçe   :    319. 

bakır   :    595. 

bakla   :    51. 
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baklava  :    349. 

bal (arının balı, petekde bal, şan) :   228. 

bal, petek (petek, bal) :    684. 

balgam   :    612. 

balık (balıg)  :    221. 

balık, tabanca, tazı, tavşan :    954. 

balık, yılan, ölü, süt :    955. 

balina   :    222. 

balon   :    505. 

balta   :    419. 

balta, balık, leylek, tavşan (balta, balık, lelek, davşan) : 956. 

balta, balık, tavşan, kedi (palta, balıh, tavşan, kedi) : 957. 

balta, balık, tazı, tavşan :    958. 

balta, civciv, tazı, tavşan :    959. 

balta, davul, zurna, balık :    960. 

balta, ördek, leylek, tavşan :    961. 

balta, ördek, tavşan, kedi :    962. 

balta, tabanca, köprü, kar :    963. 

bamya   :    52. 

bardak (su bardağı) :    392. 

baş, ustura  :    737. 

baş örtüsü (kelayağı [büyük baş örtüsü]) :  458. 

başak   :    97. 

başak, ekin, saman, buğday :    924. 

başak, saman, buğday :    843 

baykuş (bayguş) :    146. 

bayrak   :    613. 

bebek (yeni doğulmuş uşag [yeni doğmuş bebek], anadan olan uşag) : 248. 

bebek, genç, ihtiyar (körpe, cavan, goca) :  815. 

bebek, meme (çocuk, meme) :   694. 

beden, kol, kıç, parmaklar (beden, gol, gıç ve barmaglar) : 918. 

bekçi   :    288. 

bel   :    420. 

belâ   :    614. 
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berber   :    289. 

beş vakit namaz, Cuma namazı, cenaze namazı :  829. 

beşibiyerde (beşibirli) :    459. 

beşik   :    512. 

beşik, çocuk, annesinin memeleri (çocuk, beşik, anasının memesi; övlad, beşik, ana döşü) 

844. 

beşik, çocuk, meme, sübek :    925. 

beyin   :    271. 

bıçkı   :    421. 

bıldırcın  :    147. 

biber (acı biber, dolma, istiot, paprika) :  53. 

biçerdöver (kombayn) :    425. 

bilek, el, parmaklar :    820. 

bilgi   :    573. 

bir çocuklu gebe kadın (kucağı çocuklu gebe kadın) : 249. 

birbirinin oğlunu almışlar :    615. 

bisiklet (velespit) :    581. 

bit (kehle)  :    172. 

boğaz, ağız, küçük dil :    821. 

boğazın damarları, boğazın yolu :   699. 

b... böceği (mayıs böceği, pislik böceği, tomustan) : 173. 

bostan korkuluğu :    426. 

boya fıçısı  :    513. 

boya fırçası  :    514. 

boya kökü (boyag kökü) :    134. 

böğürtlen (böyürtken, kara dut) :   71. 

buğday (bogday, buğda, buğday yığını, kelle, semeni) : 98. 

buğday, değirmen :    738. 

buğday, saman   :    739. 

buhurdan  :    515. 

bulut (bulud)  :    2. 

bulut, yer (bulud, yer) :    671. 

burun, sümük  :    740. 

buz   :    616. 
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buz, güneş  :    779. 

buz, kar (buz, gar) :    741. 

bülbül   :    148. 

 

- C - 

 

cam   :    617. 

camız (bombay, comuş, kömüş, manda) :  191. 

camız, zincir, kotan :    845. 

cami   :    320. 

cami, cemaat, imam :    846. 

cami, minare, kına :    866. 

cemreler  :    20. 

cenaze (ölü)  :    250. 

cenaze, bayram namazı tekbirleri, beş vakit namaz : 710. 

cenaze, taşıyan dört kişi (tabut ve taşıyanlar) :  691. 

cevabı kendi  :    598. 

ceviz (goz, koz) :    72. 

ceviz, kabuğu, içi :    806. 

ceviz ağacı (koz ağacı) :    40. 

ceviz ağacı, ceviz (ceviz ağacı, meyvesi, cewez men teregi) : 681. 

ceviz ağacı, ceviz içi, ceviz yaprağı :   804. 

ceviz ağacı, ceviz kabuğu, ceviz içi (goz ağacı, goz gabığı, lepesi) : 805. 

ceylan (ceyran) :    192. 

ceylan, balık, leylek, kedi :    908. 

ciğer (akciğer, karaciğer) :    229. 

ciğer   :    272. 

civciv (cüce)  :    193. 

 

- Ç - 

 

çadır (alaçıg [küçük göçebe çadırı], deye, kara çadır) : 516. 

çam (çam ağacı) :    41. 

çam yaprağı  :    135. 
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çamaşır  :    460. 

çarık   :    461. 

çavdar   :    99. 

çay (çaylar)  :    7. 

çay   :    369. 

çayı geçerken elindeki çarığının altı camış gönü köşesi ise keçi derisinden imiş (çayı 

keçende elindeki çarığının altı camış gönü köşesi ise keçi derisinden imiş) : 618. 

çekirdek (günebahan tuum) :    355. 

çekirge (çeyirtge, çeyirtke) :    174. 

çeltik (pirinç)  :    100. 

çember, pulları :    721. 

çetene   :    136. 

çıkrık (kuyu çıkrığı) :    381. 

çınar ağacı  :    42. 

çiçek    :    106. 

çift sürmek  :    619. 

çiftçi aletleri  :    427. 

çiğbörek (şibörek) :    339. 

çilek (çiyelek)  :    73. 

çiriş    :    137. 

çit   :    382. 

çivi, tahta (tahta, çivi) :    742. 

çizme   :    462. 

çoban, sürü, kurt, köpek (canavar, it, çoban, goyun; koyun sürüsü, çoban, kurt, köpek; kurt, 

koyun, çoban, köpek) :    926. 

çocuk (uşag)  :    251. 

çocuk, ana, meme, sübek :    927. 

çocuk, anne sütü (uşag ve anne südü) :  695. 

çocuk, beşik (uşag ve beşig) :   743. 

çorap şişleri (corab tohuyan miller) :   517. 

çorba, tencere  :    744. 

çubuk   :    620. 
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dağın tepesine vurulan çomag :   621. 

dalga (dalgalar, deniz dalgası) :   8. 

damar, kan  :    700. 

darı    :    101. 

davul    :    490. 

davul, zurna  :    723. 

dayak   :    622. 

dede, oğlu, erkek torun :    816. 

def (dare, dayre, tef, zilli def, zilli tef) :  491. 

değirmen (bulgur değirmeni, deyirman, el değirmeni, su değirmeni, un değirmeni, yel 

deyirman)  :    428. 

değirmen pervanesi (deyirman peri) :  429. 

değirmen taşı (bulgur taşı, değirmen taşları, dönen değirmen taşı) : 430. 

deleme (yağı alınmış çiğ sütten yapılan peynir):  332. 

demir   :    596. 

deniz   :    9. 

deprem (zelzele) :    10. 

dere   :    11. 

deri (tulug [yüzülmüş tek parça deri]) :  518. 

derz [ekin demeti], hırman, saman, buğda :  928. 

deve    :    194. 

deve dikeni  :    118. 

dibek, kahve (havan, kahve) :   745. 

dikiş makinesi  :    519. 

dil   :    273. 

dil, dudak, diş (dil, dodag, diş) :   822. 

dil kelimesi  :    599. 

dilenci   :    290. 

dink (ding)  :    431. 

diş (ağızda dişler, dişler, insan dişleri) :  274. 

diş kurdu (dişgurdu) :    175. 

dişi çürüten mikrop :    623. 
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divit     :    563. 

diz, yol, dünya, deniz (dizler, yol, dünya, deniz) : 964. 

doğum, ölüm  :    746. 

dokumacı (çulha) :    291. 

dolap   :    520. 

dolap, sandık, bayrak :    867. 

dolma (dolma yemeği) :    340. 

dolu   :    21. 

domates  :    54. 

domuz, köpek, koyun, inek memeleri (donuz, it, goyun, inek döşleri) : 910. 

don   :    463. 

dondurma (doldurma) :    350. 

döğen (döven, hırman veli [harman döğeni]) : 432. 

dönme dolap  :    506. 

dört eder  :    600. 

dudak (dodag, dudaklar) :    275. 

duman (tüstü)  :    624. 

duman, kazan, ateş :    847. 

dut (ak dut, dut üzümü, siyah dut) :   74. 

duvar, direk, baca (divar, tir, baca) :   832. 

düdüklü tencere :    393. 

düğme   :    464. 

dümbelek (nağara) :    492. 

dünya   :    12. 

dünya, Ezrail, çocuk, toprak :   965. 
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ecel   :    625. 

eğer (yeher)  :    433. 

ejderha (ejder)  :    195. 

ekin    :    102. 

ekmek (ötmek, tandır ekmeği) :   359. 

ekmek, fırın  :    747. 
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ekmek tahtası, oklava (hamur tahtası, oklava, senit, oklava) : 715. 

el   :    276. 

el, barmaglar :     701. 

el, kalem  :    748. 

el feneri  :    445. 

el, kına   :    749. 

el, kol (kol ve el) :    702. 

eldiven, kemer, armut, balık :   966. 

eldiven, kuşak, şapka, balık :    967. 

eleğim sağma, dolu, kasırga :    798. 

elek   :    394. 

elek, dalak, mısır, buğday :    969. 

elek, dolap, sandık, ateş :    970. 

elek, un  :    750. 

elin barmakları, boğumları (elin barmagları ve buğumları) : 703. 

elma   :    75. 

elma, armut, balık, tabanca :    971. 

elma, bıçak, yılan, balık :     972. 

elmas   :    597. 

Erciyes  :    321. 

erik   :    76. 

erik, kaysı çekirdeği, kuşburnu, katmer gül :  929. 

erişte   :    341. 

Erzurum  :    322. 

eş (arvad, hanım) :    252. 

eşek (eşeg, eşşeg) :    196. 

ev (dam)  :    383. 

evlât (övlad)  :    253. 

eyer, gem, boyunbağı, üzengiler, kayış (yeher, çilov, sinebend, üzengiler, guşgun) : 1011. 

ezan   :    300. 
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fare (sıçan, siçan) :    197. 

fare, kedi (siçan ve pişik) :    686. 

fasulye (fasulya, lobya, taze fasulye) :  55. 

fasulye fidesi  :    119. 

feseli (yağlı hamurdan kat kat yapılan bir yemek) :  342. 

fındık (fındıg)  :    77. 

fırın (furun)  :    626. 

fırın paspası  :    521. 

fırtına   :    22. 

fikir   :    313. 

fil    :    198. 
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gar taşıdık (kar taşıdık) :    601. 

gebe kadın  :    254. 

gece, gündüz  :    676. 

gelin    :    255. 

gelin, güveyi  :    692. 

gelincik (kâme, kemba) :    107. 

gemi (parahod [buharlı gemi], vapur) :  587. 

gemi, deniz  :    751. 

gemi, yolcular  :    752. 

gergef (kasnak, yasnak) :    522. 

gevenotu  :    120. 

geyik   :    199. 

geyik, balık, sabun, süt :    973. 

geyik boynuzu (maral buynuzu) :   230. 

göğe direk, kuşa süt, ecele ilâç :    868. 

gök (gökyüzü, göy, kök) :    3. 

gök, ay, güneş (göy, ay, güneş) :   792. 

gök, bulut, yağmur, yer (göy, bulud, yağış, yer) :  890. 
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gök, yer, yıldızlar, ay (göy, yer, ulduz, ay; göy, yer, ulduzlar, ay; gök, cer, yıldız, ay) : 888. 

gök, yıldızlar (gökyüzü, yıldızlar; göy, ulduzlar) :  670. 

gök, yıldızlar, güneş  :    793. 

gök gürültüsü, dolu (göy gürültüsü, dolu) :  674. 

gökkuşağı  :    23. 

göl   :    13. 

göl kuşu  :    149. 

gölge (cülce, kölge) :    627. 

gönül   :    314. 

göz (gözler)  :    277. 

göz, ilik, düğme :    869. 

göz, kaşlar (gözler, kaşlar) :    704. 

gözler, kirpikler :    705. 

gözlük   :    465. 

gözyaşı, örümcek ağı :    780. 

gramafon  :    493. 

guguk kuşu  :    150. 

güğüm, bardak (senek, bardag) :   716. 

gül (gızıl gül, goparılmış gül, mehmeri gül [kadife gülü]) : 108. 

gül, bülbül, bahçıvan [gül koparan bağçevan] :  848. 

gül, dudak  :    781. 

gül, yaprak, gonca :    849. 

gün, hafta, ay, iki bayram (günler, haftalar, aylar, bayramlar; hafta, ay, bayram, sene) : 893. 

gün, hafta, ay, takvim :    894. 

güneş (gün)  :    4. 

güneş, ay, kar, dolu :    891. 

güneş, ay, yıldızlar (güneş, ay ve yıldızlar) :  794. 

güneş, kâğıt, ölü, altın (güneş, kâğıt, cenaze, altın) : 974. 

güneş, su, toprak :    795. 

güvercin  :    151. 

güveyi   :    256. 
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hafta, ay, yıl (hefte, ay, il):    801. 

hafta, gün  :    677. 

haftanın günleri (heftenin günleri) :   32. 

halayık   :    257. 

halı (gebe [uzun, dar halı], halça) :   523. 

halı dokumak (halça tohumag) :   628. 

hallaç   :    292. 

hallaç çomağı  :    524. 

hallaç yayı  :    525. 

hamam kurnası, tası, musluğu, musluk ağzı :  930. 

hamamböceği  :    176. 

hamur   :    360. 

hamur tahtası, ekmek :    753. 

harem ağası, sabun, balık :    870. 

harita (herite)  :    629. 

harman yeri, saman, buğday :   850. 

haşhaş (afyon çiçeği, haşhaş çiçeği) :  121. 

hatıra defteri  :    526. 

hava   :    5. 

havan (dibek, heveng):    395. 

havan kolu (heveng deste) :    396. 

havan, eli (havan ile eli) :    717. 

havlu (peşkir)  :    527. 

hayal (heyal)  :    315. 

hayat   :    630. 

haydut   :    293. 

helâ (ayak yolu, yüz numara) :   384. 

helikopter (vertalyot) :    592. 

helva (kıtır helva, tel helvası) :   351. 

heremiz adam adıdır  :    602. 

heve [halı dokuyan alet] :     528. 

heybe   :    529. 
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hırsız   :    294. 

hindi   :    200. 

Hindistan cevizi :    78. 

horoz (horuz, koraz) :    201. 

horoz, balık, deve, tavuk :    909. 

horoz, sabun, kahve :    871. 

hurma (kalbur hurması) :    79. 

hurma ağacı  :    43. 
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ılgın ağacı  :    44. 

ırmak (nehir)  :    14. 

ısırgan (gicitkan, gicitken) :    122. 

ışık   :    631. 

ışkın (eşkın)  :    123. 
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i harfi   :    560. 

ibi, kiraz, elma, armut  :    898. 

ibrik (aftafa [su ibriği], güğüm, ibrık) :  530. 

iftira (böhtan)  :    632. 

iğ (kirmen, cehre, çıkrık) :    531. 

iğde (iyde)  :    80. 

iğne (dikiş iğnesi, ine) :    532. 

iğne, iplik  :    725. 

ihtiyarlık  :    633. 

iki kız arkadaş kocaları uzun zaman askerden dönmeyince erkek çocuklarını değişerek 

evlenirler çocukları olur, gelenler  ise eski kocalarıdır : 634. 

iki öküz, bir adam :    782. 

iki   :    603. 

ilim   :    574. 

incir   :    81. 
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incir, balık, mezar :    872. 

ineğin memesi, ayağı, boynuzu, kuyruğu :  911. 

inek    :    202. 

inek, ayakları, memeleri, kulakları, kuyruğu : 1008. 

inek, balası, sağıcının baş, ayakları :   975. 

inek, dana, süt sağan kimse (inek, buzov ve sağıcı gelin; sağıcı, inek ve buzov) : 851. 

inek kurdu (inekgurdu) :    177. 

inek memesi  :    231. 

insan (insanın hayatı, yaşayış devirleri, çocukluk, ihtiyarlık, kamburluk): 258. 

insan, akıl, fikir :    852. 

ip ağacı  :    45. 

ipek kozası (barama, ipekböceği kozası) :  232. 

ipekböceği (barama gurdu, kozaya giren ipekböceği) : 178. 

iskambil kâğıdı :    507. 

iskemle  :    533. 

İstanbul  :    604. 
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kabak (asma kabağı, boranı [bir çeşit kabak], gabak, su kabağı, susak) : 56. 

kadayıf (tel kadayıf) :    352. 

kadırga  :    588. 

kafa   :    278. 

kafes (cumba, pencere kafesi, muşaba) :  385. 

kâğıt   :    564. 

kâğıt, mürekkep, kalem, okumak (kâğıt, mürekkep, kalem, okuma) : 931. 

kâğıt, mürekkep, yazı :    853. 

kağnı (gânı, öküz arabası) :    582. 

kağnı, insan, öküz :    854. 

kahve   :    370. 

kahve, fincanı (kahve ve fincanı) :   754. 

kahve değirmeni :    397. 

kahve fincanı (kahve filcanı) :   398. 

kalbur   :    399. 
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kaldıraç  :    635. 

kalem (dolma kalem, kamış kalem, mürekkep kalemi, mürekkepli kalem, yazı kalemi): 

565. 

kalem [mürekkep kalemi], hokka, yazı :  855. 

kalem, kâğıt  :    730. 

kalem, kâğıt, mürekkep (kalem, mürekkep, kâğıt) : 837. 

kalem, kâğıt, mürekkep, mektup :   932. 

kalorifer  :    450. 

kalp (ürek, yürek) :    279. 

kalpak (papag) :    466. 

kamış (garğıdalı gamışı) :    124. 

kan, balgam, sevda, safra (gan, belğem, sövda, serfe) : 976. 

kandil   :    446. 

kantar (terazi)  :    534. 

kapı (gapı)  :    386. 

kapı sürgüsü (kapı zongası, kapı kilidi, kapı mandalı, kapı sürmesi, kapı zerzesi, kol 

demiri, kös, peki, reze, sürgü) :    387. 

kapı, yatak, ateş, göz :    977. 

kaplumbağa (bağa, tısbağa, tosbağa) :  203. 

kaplumbağa, balık, sabun, hoşaf :   978. 

kar (gar, bahardaki kar, ilbaharda çukurda kalan kar) : 24. 

kar, güneş (gar ve güneş) :    673. 

kar kışta ağaç, güneş (gar gışda ağaç, gün) :  783. 

kara diken (garatiken)  :    125. 

karabiber  :    356. 

karaböcek  :    179. 

karanfil (mihek gülü) :    109. 

kardan adam  :    636. 

karga (ala karga) :    152. 

karın   :    280. 

karın altı kara yazı :    605. 

karınca (garışga) :    204. 

karne   :    575. 

karpuz (bostan, garpız) :    82. 
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karyola  :    535. 

kasımpatı                    :    110. 

kaşık   :    400. 

katır (gatır)  :    205. 

katır, gök, deniz, ölüm :    979. 

katır, yol, köprü, cami :    980. 

katıra kulun, göye direk, deryaya köprü yoktur (gatıra gulun, göye direk, deryaya köprü 

yohdur)  :    873. 

kavak   :    46. 

kaval (tütek)  :    494. 

kavun (ağaç kavunu, kaun, şamama) :  83. 

kavun, karpuz, elma, armut :    899. 

kayık (gayık)  :    589. 

kayısı   :    84. 

kaymak (kaymag) :    361. 

kaynana  :    259. 

kaytan   :    536. 

kaz   :    206. 

kaza   :    637. 

kazan   :    401. 

kazan, ateş  :    755. 

kazan, pilâv (kazan, plov) :    756. 

kazan, yemek (gazan ve hörek, gazan ve içindeki hörek) : 757. 

keçe    :    537. 

keçi     :    207. 

keçi boynuzu (keçi buynuzu) :   233. 

kedi (kedü, mışık) :    208. 

kefen   :    467. 

keklik   :    153. 

kelebek (epelek, kepenek, kömelek, pervane) :  154. 

kelek   :    590. 

keman (kaman) :    495. 

kemençe (kamança) :    496. 

kemençe, kaval, tar (kamança, gaval, tar) :   836. 
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kene (gene)  :    180. 

kepenk   :    538. 

kerpeten, çekiç (kelepten ve çekiç) :   726. 

kertenkele  :    164. 

kestane (şabalıd) :    85. 

keten tohumu  :    138. 

kıçlar, beden, baş, saç :    919. 

kılıç (gılınc)  :    478. 

kına   :    468. 

kına, sandık, kedi, leylek :    981. 

kırağı   :    25. 

kırlangıç (garanguş, karalgış) :   155. 

kış   :    33. 

kıvılcım  :    638. 

kız (bakire, kız oğlan kız) :    260. 

kızak   :    583. 

kızılcık  :    86. 

kızılkuş (gızılkuş [şahinin küçüğü]) :  156. 

Kızkulesi  :    323. 

kibrit (kiprit)  :    451. 

kilim (Seydiler kilimi) :    539. 

kilim, ipleri  :    727. 

kilim, kapı, kirpik, ateş :    982. 

kiraz (çires, kirez, küraz, yabani kiraz) :  87. 

kirpi   :    209. 

kirpik   :    281. 

kitap (kitab)  :    576. 

koç   :    210. 

kol, el, parmaklar (gol, el, barmaglar) :  823. 

kol, el, tırnak  :    824. 

kol, parmak, tırnak, renk [tırnak rengi] (gol, barmag, dırnag, reng) : 920. 

kol, parmaklar, avuç :    825. 

kol, parmaklar, tırnaklar :    826. 

kolye (altın kolye) :    469. 
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kovan (kovan sepedi) :    234. 

koyun (koy)  :    211. 

koyun ayağı (kuzu ayağı) :    235. 

koyun kuyruğu (goyun guyruğu, kesilmiş goyunun guyruğu, kuyruk) : 236. 

koyun, balık, peynir, helva :    983. 

koyun, çoban, kurt, meme, bakraç :   1012. 

kozmonot (kosmonant) :    295. 

kök, yaprak, üzüm, şarap :    905. 

kömbe   :    343. 

kömür   :    452. 

kömür, ateş (ateş, kömür) :    758. 

köpek   :    212. 

köpek, domuz, koyun, keçi, inek memesi (it, donuz, goyun, keçi, inek emceyi) : 1009. 

köprü   :    324. 

körük (demirci körüğü) :    453. 

kös, kömürü söndürme, yatak, göz :   984. 

köstebek  :    213. 

köstek (buhav [at ayağına vurulan köstek])  : 434. 

köy adı (kend adı) :    639. 

kulak   :    282. 

kulak, küpe  :    759. 

kulaklar, gözler, burun :    827. 

Kur’an-ı Kerim (Kur’an, mushaf) :   301. 

kurbağa (gurbâ, gurbağa) :    223. 

kurban   :    302. 

kurşun   :    479. 

kurt (canavar)  :    214. 

kurt, balık, kavun, karpuz, sabun :   1013. 

kurt, balık, kavun, sabun (kurt, balık, kawın, sabın) : 985. 

kurut (gurut [çökelek], kurutulmuş lor) :  333. 

kuş (guş)  :    157. 

kuş, balık, yumurta :    874. 

kuş pisliği/gübresi (guş petenesi) :   237. 

kuşak (gurşag) :    470. 
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kuşburnu (gücü, gözü) :    371. 

kuyu (çıngırık kuyu, su kuyusu) :   388. 

kuyu, kapısı, zinciri (kuyı, kapısı, zıncırı) :  833. 

kuyu kapısı, zincir :    714. 

kuzu (guzu)  :    215. 

küpe (sırğa)  :    471. 

kürek   :    422. 

kürsü (sofra ayağı) :    402. 

kütük, dahra, köfte :    875. 
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lâhana (kapısta, kelem, lâna) :   57. 

lâle   :    111. 

lâmba (elektrik lampası [elektrik lâmbası]) :  447. 

lâmba (gaz lâmbası, çıra, çırag, ışık, idare lâmbası, tikse, neft lampası, petrol lâmbası): 

448. 

lâmba, gaz, fitil, ışık (çırag, neft, pilte, şöle) :  922. 

leğen, ibrik  :    728. 

leylek (laklak, lâlek) :    158. 

limon    :    88. 

lokum   :    353. 
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makarna  :    344. 

makas (gayçı, sındı) :    423. 

mala    :    540. 

mandolin  :    497. 

mangal   :    403. 

mangal, ateş  :    760. 

mangal, ateş, hizmetçi, kül :    986. 

mangal, ateş, hizmetçi, kül, kahve :   1014. 

mangal, ateş, kapı çivisi, göz, uyku :   1015. 
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mangal, ateş, kül, kahve, misafir :   1016. 

mantar (dombalan [yer mantarı], göbelek, çifi) :  58. 

marul    :    59. 

masa (stol)  :    541. 

maşa   :    454. 

maşa, halı  :    784. 

mekik   :    542. 

mektup (mektob) :    568. 

melek (melâike) :    303. 

meme (emcek) :    283. 

mercimek çorbası :    336. 

mercimek  :    103. 

merdiven (merdivenler) :    389. 

mest   :    472. 

mevsimler (ilin fesilleri, fesiller) :   34. 

meyve   :    89. 

meyve ağacı  :    47. 

mezar   :    325. 

mezar, ot, pamuk :    876. 

mezar, sabun, süt :    877. 

mezar taşı  :    640. 

mezarlık (kabristan) :    326. 

mısır (gargıdalı) :    104. 

Mısır Piramidi  :    327. 

mızrak (nize)  :    480. 

minare   :    328. 

minare, müezzin :    761. 

misafir   :    261. 

moda   :    641. 

Muhammet (Hz. Muhammet, peygamberimiz Muhammet) : 304. 

mum   :    449. 

mum, şamdan (şamdan, mum) :   720. 

mumbar  :    345. 

mürekkep  :    566. 
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mürekkep, kâğıt (mürekkeb ve kağız) :  731. 

mürekkep, kalem, iki parmak, kâğıt (mürekkep, gelem, iki barmag ve kâğız) : 933. 

müzevirci  :    262. 

 

- N - 

 

n harfi   :    561. 

nal   :    435. 

namaz (beş vakit namaz, namaz vakitleri, namazlar) : 305. 

namaz, rekat, vakıtları :    830. 

namus   :    316. 

nar   :    90. 

nargile (gelyan, guru gelyan [kuru nargile], sulu gelyan [sulu nargile]) : 374. 

nazarlık  :    543. 

nefes   :    642. 

nergis (nerkis)  :    112. 

nevruz   :    113. 

ney   :    498. 

nikâh   :    643. 

Nil nehri, balık, katır :    878. 

ninni, beşik (nenni, beşik) :    762. 

nişasta   :    362. 

nokta (nokta [Arap yazısında], eski yazıda bu kelimelerdeki noktalar, nokta [eski yazıya 

göre], nögte)  :    562. 

 

- O - 

 

ocak   :    404. 

ocak, baca  :    763. 

oda   :    390. 

odun (kösöv [yarı yanmış odun]) :   455. 

odun, ateş  :    764. 

odun, davul, sabun, balık (odun, sabun, davul, balık) : 987. 

odun, kül, duman, ateş (odun, kül, tüstü, od) :  934. 
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odun, kül, duman, kömür :    935. 

oduncu, balık, leylek, tavşan :   988. 

oduncu, yağmur, leylek, tavşan :   989. 

oklava (yuha yapılan ohlov) :    405. 

okul    :    329. 

orak (çin)  :    436. 

orak, ellik, buğday :    879. 

oruç, kefareti  :    711. 

oruç, namaz  :    712. 

oruçlu   :    263. 

ot    :    126. 

otomobil  :    584. 

oyun (oyın)  :    644. 

 

- Ö - 

 

öğretmen  :    296. 

ölü, namazını kılan cemaat  :   693. 

ömür    :    645. 

ördek   :    224. 

örümcek (böğsü, hörümcek, ürümce) :  181. 

örümcek, örümcek ağı (örümcek ve örümcek ağı) : 685. 

örümcek ağı  :    238. 

örümcek yuvası :    239. 

 

- P - 

 

paça (ayak paçası, kele paça ayağı) :   337. 

padişah  :    264. 

padişah, elbiseleri :    765. 

palamut  :    48. 

pamuk (pambıg) :    127. 

pamuk buracağı :    437. 

pamuk çalısı  :    139. 
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pamuk fidanı  :    140. 

pamuk kozası  :    141. 

pancar   :    60. 

papatya  :    114. 

para (pul)  :    646. 

parmaklar  :    284. 

patates (kartof) :    61. 

patlıcan (baldırcan) :    62. 

Pazar   :    35. 

pekmez  :    363. 

pencere  :    391. 

pergel   :    567. 

peygamber  :    306. 

pınar (kaynak, bulag) :    15. 

pırasa   :    63. 

pilâv (plov)  :    346. 

pilâv, biber, kaşık :    856.  

pire   :    182 . 

portakal  :    91. 

pulluk (kotan, saban, sapan) :    438. 

 

- R - 

 

radyo (radio)  :    569. 

Ramazan  :    307. 

Ramazan, karşılanması, uğurlanması :  831. 

Ramazan Bayramı :    308. 

Ramazan, Kurban Bayramları :   713. 

rende   :    406. 

ruh (can, cisim) :    317. 

rüya (düş, ürüyya) :    318. 

rüzgâr (hortum, külek, yel) :    26. 
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- S - 

 

saat (asma saat, cep saati, çalar saat, duvar saati, sât, seet, zahat) : 544. 

saban, boyunduruk, çiftçi, öküzler :   936. 

saban, demir, öküzler, adam :   937. 

sabun (sabın)  :    647. 

sabun, balık  :    785. 

sabun, kurbağa :    786. 

sabunla kurbağa vurulmuş :    648. 

sacayağı, gergef :    787. 

sacayağı, kazan, bulgur, kepçe :   938. 

sacayağı, tencere, katır, tazı :    990. 

sacayağı, tencere, mısır unu, oklava :  939. 

sacayak (sacayağı) :    407. 

sacayak, tencere, kaşık (sacak, tencere, kaşık) :  834. 

saçın ağarması (baş tükünün ağarması) :  649. 

sakal (saggal)  :    285. 

sakal, bıyık  :    706. 

sakal, kına (saggal, hına) :    766. 

sakız (gıcır, çörek sakızı) :    650. 

saksağan (sağsağan, saksgan) :   159. 

salatalık (hıyar) :    64. 

salavat   :    606. 

salep   :    372. 

salyangoz   :    165. 

sandık (sandıg) :    545. 

sansar (sarsar)  :    216. 

sapan, boyunduruk :    719. 

sapan kayışı (sapan gayışı) :    481. 

sarık, balık, horoz, hoşaf :    991. 

sarık, imam  :    767. 

sarımsak  :    128. 

sarmaşık  :    115. 

sarp, iğne, dikiş yüksüğü, dikiş (sap, iyne, üskük, tikiş) : 940. 
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satır (dehre, tahra) :    424. 

saz   :    499. 

seccade  :    546. 

seksen goyun, yüz keçi derisinin bir ata yüklenmesi : 651. 

sel    :    27. 

semaver (samovar) :    408. 

semaver, çay (samovar, çay) :   768. 

semaver, demlik, bardaklar :    835. 

semiz otu  :    129. 

sene, ay, hefte, cünler :    895. 

sene, aylar, günler (sene, aylar, künler) :  802. 

sene, aylar, günler, gece, gündüz (sene, aylar, künler, gece ve kündüz) : 1005. 

sene, haftalar, aylar, Ramazan, Kurban Bayramları : 1006. 

serçe   :    160. 

sernic (iki kollu bakır kap) :    409. 

sevgili   :    265. 

sığır tersi  :    240. 

sıtma   :    652. 

sigara (papiros) :    375. 

sigara dumanı  :    376. 

sigara kâğıdı  :    377. 

silâh   :    482. 

sincap, balta, manda, koyun :    992. 

sinek (milçek, sivrisinek [ağcaganad]) :  183. 

sinema   :    330. 

soba (peç)  :    456. 

soba borusu, ateşi, dumanı :    858. 

soba, kül, duman :    857. 

soğan   :    65. 

soğuk (şahta)  :    28. 

solucan  :    166. 

söğüt ağacı (söyüd ağacı) :    49. 

su   :    373. 

su, taş, ot (su, daş, ot) :    880. 
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su ağacı  :    50. 

Sultan Ahmet Cami :    331. 

sumak (sumag) :    357. 

susam (güncüt) :    364. 

sülük (zeli)  :    167. 

sümbül, orak (sünbül ve orag) :   788. 

sümük   :    653. 

sümük, el  :    769. 

sümük, parmaklar :    770. 

sümüklü böcek (sümüklü piyo) :   168. 

sünger   :    410. 

süpürge (ahır süpürgesi, çalı süpürgesi) :  547. 

süt (süd)  :    241. 

süt dişlerinin dökülüp asıl dişlerin çıkması :  654. 

süt makinesi  :    439. 

süt sağma (goyun sağılırken, inek sağmak, koyun sağmak) : 655. 

süzgeç (aşsüzen [süzek], süzgü) :   411. 

süzülen pirinç, kevgir, sini (süzülen düyü, kefkir ve sini) : 859. 

 

- Ş - 

 

şalvar    :    473. 

şeftali (şaftalı)  :    92. 

şekerleme (şekelleme) :    354. 

şemsiye  :    548. 

şeytan   :    309. 

şimşek   :    29. 

şimşek, dolu, kar :    799. 

şiş kebabı (kabab) :    347. 

şişe   :    412. 

 

- T - 

 

tabak   :    413. 



 

 795

tabanca (dabanca) :    483. 

tabanca, bıçak, koyun :    881. 

tabut (dört kişi tarafından taşınan ölü tabutu) : 656. 

tabutta ölü taşıyan dört kişi :    266. 

tahıl (hububat) :    105. 

tahta   :    657. 

tahta, çivi, çekiç :    860. 

tahta, çivi, keser :    861. 

tahtakurusu (tahta biti) :    184. 

taht-ı revan  :    658. 

tandır   :    414. 

tandır, ateş (tandır ve ateş) :    771. 

tandır, ekmek, taneler, harman :   941. 

tandır, tezek, dumanı, külü :    942. 

tandır, tütün, alev, ocak başı :   943. 

tandır, ekmek (tendir ve çörek) :   772. 

tar   :    500. 

tarak (tahta tarak) :    474. 

tarhana çorbası :    338. 

tarla   :    16. 

tarla, ekin, saman, tane :    944. 

taş (daş)  :    17. 

tava   :    415. 

tava, yağ  :    773. 

tavla   :    508. 

tavşan (tapşan) :    217. 

tavşan, balık, helva, sabun (tavşan, balık, helva (reçel), sabun; tavşan, balık, sabun, 

mahallebi)  :    993. 

tavşan, balık, hoşaf, sabun (tavşan, balık, sabun, hoşaf) : 994. 

tavşan, balık, yaprak, kiraz :    995. 

tavuk (gurk tavuk, toyug) :    218. 

tavuk, civciv (tavuk, civcivleri) :   687. 

tavuk, yumurta (tavuk ile yumurtası) :  688. 

tavuk, yumurta, piliç :    812. 
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tavuk b…u  :    242. 

tazı, balık, köpek, süpürge :    996. 

telefon   :    570. 

telgraf (tiligraf) :    571. 

telgraf direkleri :    572. 

tembeller  :    267. 

tereyağı  :    334. 

tesbih (tesbeh)  :    549. 

testi   :    416. 

testi, su  :    774. 

teyemmümlü birisinin eşeğinin suyu görmesiyle anırması : 659. 

tezgâh (bez tezgâhı, dokuma tezgâhı, düzen, ıstar, çulhalık, halı tezgâhı, kilim tezgâhı, 

tezca)   :    550. 

tezgâh, mekik  :    729. 

tıraş   :    660. 

tırnak   :    286. 

tırpan    :    440. 

tırtıl   :    185. 

tilki   :    219. 

tilki, balık, değirmen, helva :    997. 

tohum   :    142. 

tohum makinesi (tohum sepen maşın) :  441. 

tokmak (çamaşır tokmağı, su tokmağı, tokaç) :  551. 

top mermisi (top güllesi) :    484. 

top   :    509. 

toprak, göz, köşek :    882. 

toprak, katır, taş köprü, cami :   998. 

toprak, katır, taş köprü, mezar :   999. 

traktör  (tragtor) :    442. 

tramvay  :    585. 

tren (lokomotif, şimendifer) :    586. 

tulumlu çalgı (tulum) :    501. 

turna (durna)  :    161. 

turp (kara turp, kırmızı turp) :   66. 
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turunç   :    93. 

tuz (duz)  :    358. 

tuz, biber, soğan :    862. 

tuz, Cebrail  :    789. 

tuz, katır, deve :    883. 

tuzak (kurt kapanı) :    485. 

tüfek (beşaçılan [bir silâh çeşidi, haznesi bir mermi alan tüfek], tüfeng, tüfenk) : 486. 

tüfek, balık, tazı, tavşan (tüfenk, balıh, tazı, tavşan) : 1000. 

tüfek, kurşun  :    722. 

tüfek, tabanca, yılan, kurbağa :   1001. 

tüfenk, yara  :    775. 

tütün   :    378. 

 

- U - 

 

uçak (teyyare)  :    593. 

ud (ut)   :    502. 

ustura (traş makinesi, traş bıçağı,ülgüc [ustura]) : 552. 

uyku (yuhu)  :    661. 

uyku, çocuk (yuhu, bala) :    790. 

uyumak, sürgü, yorgan :    884. 

uyuz (gıcık)  :    662. 

 

- Ü - 

 

ütü (kömürlü ütü) :    553. 

üvez   :    186. 

üzengi   :    443. 

üzerlik (yüzerlik) :    130. 

üzüm   :    94. 

üzüm, şarap  :    776. 

üzüm yaprağı, kütüğü, rakı, üzüm :   906. 

 

- V - 
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vapur, at, muharebe :    885. 

varil (bokça)  :    554. 

vinç   :    663. 

vişne (albalı)  :    95. 

 

- Y - 

 

yaban domuzu (çöl domuzu, gaban [yaban domuzunun erkeği]) : 220. 

yağ    :    365. 

yağ çanağı  :    417. 

yağmur (yağış) :    30. 

yağmur, ceviz, lâhana, helva :   1002. 

yağmur, rüzgâr, güneş :    797. 

yalan   :    664. 

yangın   :    665. 

yarasa (gece kuşu) :    162. 

yatak   :    555. 

yatak, ateş, göz :    886. 

yay   :    487. 

yayık (nehre)  :    418. 

yayık ile yağ elde etme (nehre ile yağ hasili) : 666. 

yazı   :    577. 

yelkenli (yelken gemisi) :    591. 

yellenme (gaz, yel) :    667. 

yemek   :    348. 

yemin   :    310. 

yer   :    18. 

yer, gök  :    672. 

yer, gök, ay  :    796. 

yer, gök, duman, rüzgâr (yeryüzü, gökyüzü, duman, rüzgâr) : 1003. 

yer elması (dombalan, yıldız kökü) :   131. 

yer, yapı, yıl, Cuma günleri :    1004. 

yıl (il)   :    36. 
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yıl, ay, gün, beş vakit namaz (bir yıl, on iki ay, her ayın otuz günü, her günkü beş vakit 

namaz)   :    896. 

yıl, hafta, ay, bayramlar :    897. 

yıl, hafta, ay, yaz, kış :    1007. 

yıl, haftalar, bayramlar :    803. 

yıl, iki dinî bayram :    678. 

yıl, Ramazan  :    679. 

yılan (ilan, koromal [insanlara zarar vermeyen bir yılan]) : 169. 

yılbaşı   :    37. 

yıldırım (ildırım) :    31. 

yıldız (yıldızlar, ulduzlar) :    6. 

yoğurt   :    366. 

yol   :    19. 

yorgan   :    556. 

yufka    :    367. 

yumurta (cımırta) :    243. 

yumurta, civciv (cımırta, şipşe; yumurta, cüce; yumurta ve içindeki civciv, yumurta ve 

kapça)   :    689. 

Yunus peygamber (Yunus a.s.) :   311. 

yün tarağı  :    557. 

yüz, kulak  :    707. 

yüz, sakal  :    708. 

yüzük   :    475. 

 

- Z - 

 

zaman   :    38. 

zeferan   :    143. 

zeytin   :    335. 

zırh (demir zırh) :    476. 

zincir   :    558. 

zurna   :    503. 

Zümrüdüanka  :    163. 
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KONULARINA GÖRE BİLMECE DİZİNİ 

 

Gökyüzü 

 

ay   :    1. 

ay, gök, yıldızlar (gök [gökyüzü], yıldızlar, ay) : 791. 

ay, güneş  :    668. 

ay, yıldız, güneş, gök (ay, yıldız, gök, güneş; gök, güneş, ay, yıldız; gok, yılduz, ay, güneş; 

gök, yıldızlar, güneş, ay, gökyüzü, yıldızlar, güneş, ay) : 887. 

ay, yıldızlar (ay man yıldız; yıldızlar, ay [yıldızlar ile ay, yıldızlar ve ay]) : 669. 

bulut (bulud)  :    2. 

gök (gökyüzü, göy, kök) :    3. 

gök, ay, güneş (göy, ay, güneş) :   792. 

gök, yıldızlar (gökyüzü, yıldızlar; göy, ulduzlar) : 670. 

gök, yıldızlar, güneş :    793. 

güneş (gün)  :    4. 

güneş, ay, yıldızlar (güneş, ay ve yıldızlar) :  794. 

hava   :    5. 

yıldız (yıldızlar, ulduzlar) :    6. 

 

Yeryüzü 

 

çay (çaylar)  :    7. 

dalga (dalgalar, deniz dalgası) :   8. 

deniz   :    9. 

deprem (zelzele) :    10. 

dere   :    11. 

dünya   :    12. 

göl   :    13. 

ırmak (nehir)  :    14. 

pınar (kaynak, bulag) :    15. 

tarla   :    16. 

taş (daş)  :    17. 

yer   :    18. 
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yol   :    19. 

 

Meteorolojik Olaylar 

 

cemreler  :    20. 

dolu   :    21. 

eleğim sağma, dolu, kasırga :    798. 

fırtına   :    22. 

gök gürültüsü, dolu (göy gürültüsü, dolu) :  674. 

gökkuşağı  :    23. 

kar (gar, bahardaki kar, ilbaharda çukurda kalan kar) : 24. 

kırağı   :    25. 

rüzgâr (hortum, külek, yel) :    26. 

sel    :    27. 

soğuk (şahta)  :    28. 

şimşek   :    29. 

şimşek, dolu, kar :    799. 

yağmur (yağış) :    30. 

yıldırım (ildırım) :    31. 

 

Gökyüzü ve Yeryüzü 

 

ay, güneş, yıldız, kar :    889. 

bulut, yer (bulud, yer) :    671. 

gök, bulut, yağmur, yer (göy, bulud, yağış, yer) : 890. 

gök, yer, yıldızlar, ay (göy, yer, ulduz, ay; göy, yer, ulduzlar, ay; gök, cer, yıldız, ay) : 888. 

güneş, su, toprak :    795. 

yer, gök  :    672. 

yer, gök, ay  :    796. 

 

Gökyüzü ve Meteoroloji 

 

güneş, ay, kar, dolu :    891. 

kar, güneş (gar ve güneş) :    673. 
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yağmur, rüzgâr, güneş :    797. 

 

Zaman 

 

aylar, gece, gündüz (aylar, gündüz ve gece) : 800. 

aylar, ramazan (on iki ay, ramazan) :   675. 

bahar, yaz, sonbahar, kış ayları :   892. 

gece, gündüz  :    676. 

gün, hafta, ay, iki bayram (günler, haftalar, aylar, bayramlar; hafta, ay, bayram, sene): 

       893. 

gün, hafta, ay, takvim :    894. 

hafta, ay, yıl (hefte, ay, il) :    801. 

hafta, gün  :    677. 

haftanın günleri (heftenin günleri) :   32. 

kış   :    33. 

mevsimler (ilin fesilleri, fesiller) :   34. 

Pazar   :    35. 

sene, ay, hefte, cünler :    895. 

sene, aylar, günler (sene, aylar, künler) :  802. 

sene, aylar, günler, gece, gündüz (sene, aylar, künler, gece ve kündüz) : 1005. 

sene, haftalar, aylar, Ramazan, Kurban Bayramları : 1006. 

yıl (il)   :    36. 

yıl, ay, gün, beş vakit namaz (bir yıl, on iki ay, her ayın otuz günü, her günkü beş vakit 

namaz)   :    896. 

yıl, hafta, ay, bayramlar :    897. 

yıl, hafta, ay, yaz, kış :    1007. 

yıl, haftalar, bayramlar :    803. 

yıl, iki dinî bayram :    678. 

yıl, Ramazan  :    679. 

yılbaşı   :    37. 

zaman   :    38. 
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Ağaçlar 

 

ağaç   :    39. 

ceviz ağacı (koz ağacı) :    40. 

çam (çam ağacı) :    41. 

çınar ağacı  :    42. 

hurma ağacı  :    43. 

ılgın ağacı  :    44. 

ip ağacı  :    45. 

kavak   :    46. 

meyve ağacı  :    47. 

palamut  :    48. 

söğüt ağacı (söyüd ağacı) :    49. 

su ağacı  :    50. 

 

Ağaçlar ve Meyveler 

 

Ağaç, meyve (terek ve meywa) :   680. 

ceviz ağacı, ceviz (ceviz ağacı, meyvesi, cewez men teregi) : 681. 

ceviz ağacı, ceviz kabuğu, ceviz içi (goz ağacı, goz gabığı, lepesi) : 805. 

 

Sebzeler 

 

bakla   :    51. 

bamya   :    52. 

biber (acı biber, dolma, istiot, paprika) :  53. 

domates  :    54. 

fasulye (fasulya, lobya, taze fasulye) :  55. 

kabak (asma kabağı, boranı [bir çeşit kabak], gabak, su kabağı, susak) : 56. 

lâhana (kapısta, kelem, lâna) :   57. 

mantar (dombalan [yer mantarı], göbelek, çifi) : 58. 

marul    :    59. 

pancar   :    60. 

patates (kartof) :    61. 
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patlıcan (baldırcan) :    62. 

pırasa   :    63. 

salatalık (hıyar) :    64. 

soğan   :    65. 

turp (kara turp, kırmızı turp) :   66. 

 

Meyveler 

 

ahududu (morug) :    67. 

armut (armud)  :    68. 

ayva (heyva)  :    69. 

badem (badam) :    70. 

böğürtlen (böyürtken, kara dut) :   71. 

ceviz (goz, koz) :    72. 

ceviz, kabuğu, içi :    806. 

çilek (çiyelek)  :    73. 

dut (ak dut, dut üzümü, siyah dut) :   74. 

elma   :    75. 

erik   :    76. 

fındık (fındıg)  :    77. 

Hindistan cevizi :    78. 

hurma (kalbur hurması) :    79. 

ibi, kiraz, elma, armut  :    898. 

iğde (iyde)  :    80. 

incir   :    81. 

karpuz (bostan, garpız) :    82. 

kavun (ağaç kavunu, kaun, şamama) :  83. 

kavun, karpuz, elma, armut :    899. 

kayısı   :    84. 

kestane (şabalıd) :    85. 

kızılcık  :    86. 

kiraz (çires, kirez, küraz, yabani kiraz) :  87. 

limon    :    88. 

meyve   :    89. 
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nar   :    90. 

portakal  :    91. 

şeftali (şaftalı)  :    92. 

turunç   :    93. 

üzüm   :    94. 

vişne (albalı)  :    95. 

 

Tahıllar 

 

arpa   :    96. 

başak   :    97. 

buğday (bogday, buğda, buğday yığını, kelle, semeni) : 98. 

çavdar   :    99. 

çeltik (pirinç)  :    100. 

darı    :    101. 

ekin    :    102. 

mercimek  :    103. 

mısır (gargıdalı) :    104. 

tahıl (hububat) :    105. 

 

Çiçekler 

 

çiçek    :    106. 

gelincik (kâme, kemba) :    107. 

gül (gızıl gül, goparılmış gül, mehmeri gül [kadife gülü]) : 108. 

karanfil (mihek gülü) :    109. 

kasımpatı                    :    110. 

lâle   :    111. 

nergis (nerkis)  :    112. 

nevruz   :    113. 

papatya  :    114. 

sarmaşık  :    115. 
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Çeşitli Bitkiler 

 

asma (bağ, devek, diyek, tenek, tevek, üzüm kütüğü) : 116. 

ay çiçeği (çiğdem, gündöndü, şemsamer) :  117. 

deve dikeni  :    118. 

fasulye fidesi  :    119. 

gevenotu  :    120. 

haşhaş (afyon çiçeği, haşhaş çiçeği) :  121. 

ısırgan (gicitkan, gicitken) :    122. 

ışkın (eşkın)  :    123. 

kamış (garğıdalı gamışı) :    124. 

kara diken (garatiken)  :    125. 

ot    :    126. 

pamuk (pambıg) :    127. 

sarımsak  :    128. 

semiz otu  :    129. 

üzerlik (yüzerlik) :    130. 

yer elması (dombalan, yıldız kökü) :   131. 

 

Çeşitli Bitkiler ve Meyveleri 

 

asma, koruk, üzüm :    807. 

asma, üzüm (asma-üzümi) :    682. 

bağ, bağ yaprağı, üzüm :    808. 

 

Çeşitli Bitkiler ve Ürünleri 

 

asma (kütük), asma yaprağı, üzüm, şarap :   900. 

asma, koruk, üzüm, pekmez :    901. 

asma yaprağı, gövdesi, üzümü, içki (suyu) :  902. 

asma yaprağı, madcez, üzüm, şarap :   903. 

asmanın kökü, yaprağı, filizi, üzümü :  904. 

kök, yaprak, üzüm, şarap :    905. 

üzüm yaprağı, kütüğü, rakı, üzüm :   906. 
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Bitki Organları ve Ürünleri 

 

asma dalı  :    132. 

asma yaprağı  :    133. 

asma yaprağı, üzüm, üzüm suyu (tenek yarpağı, üzüm, çahır) : 809. 

boya kökü (boyag kökü) :    134. 

çam yaprağı  :    135. 

çetene   :    136. 

çiriş    :    137. 

keten tohumu  :    138. 

pamuk çalısı  :    139. 

pamuk fidanı  :    140. 

pamuk kozası  :    141. 

tohum   :    142. 

zeferan   :    143. 

 

Uçar Hayvanlar 

 

arı (arılar, bal arısı, balçibin, kovan arısı) :  145. 

baykuş (bayguş) :    146. 

bıldırcın  :    147. 

bülbül   :    148. 

göl kuşu  :    149. 

guguk kuşu  :    150. 

güvercin  :    151. 

karga (ala karga) :    152. 

keklik   :    153. 

kelebek (epelek, kepenek, kömelek, pervane) : 154. 

kırlangıç (garanguş, karalgış)  :   155. 

kızılkuş (gızılkuş [şahinin küçüğü]) :  156. 

kuş (guş)  :    157. 

leylek (laklak, lâlek) :    158. 

saksağan (sağsağan, saksgan) :   159. 
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serçe   :    160. 

turna (durna)  :    161. 

yarasa (gece kuşu) :    162. 

Zümrüdüanka  :    163. 

 

Uçar Hayvanlar ve Onların Ürünleri 

 

arı, bal, petek (arı, petek, bal; petek, arı, bal) : 810. 

arı kovanı, bal peteği :    683. 

bal, petek (petek, bal) :    684. 

 

Sürüngenler 

 

kertenkele  :    164. 

salyangoz   :    165. 

solucan  :    166. 

sülük (zeli)  :    167. 

sümüklü böcek (sümüklü piyo) :   168. 

yılan (ilan, koromal [insanlara zarar vermeyen bir yılan]) : 169. 

 

Böcek ve Haşereler 

 

ağustos böceği :    170. 

ateş böceği  :    171. 

bit (kehle)  :    172. 

b... böceği (mayıs böceği, pislik böceği, tomustan) : 173. 

çekirge (çeyirtge, çeyirtke) :    174. 

diş kurdu (dişgurdu) :    175. 

hamamböceği  :    176. 

inek kurdu (inekgurdu) :    177. 

ipekböceği (barama gurdu, kozaya giren ipekböceği) : 178. 

karaböcek  :    179. 

kene (gene)  :    180. 

örümcek (böğsü, hörümcek, ürümce) :  181. 
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pire   :    182.  

sinek (milçek, sivrisinek [ağcaganad]) :  183. 

tahtakurusu (tahta biti) :    184. 

tırtıl   :    185. 

üvez   :    186. 

 

Böcek, Haşereler ve Onların Ürünleri 

 

örümcek, örümcek ağı (örümcek ve örümcek ağı) : 685. 

 

Karada Yaşayan Hayvanlar 

 

akrep (egreb)  :    187. 

aslan   :    188. 

at (beycir [beygir]) :    189. 

at, gözleri, ayakları, kulakları  :   907. 

ayı   :    190. 

ayı, balık, tavşan :    811. 

camız (bombay, comuş, kömüş, manda) :  191. 

ceylan (ceyran) :    192. 

ceylan, balık, leylek, kedi :    908. 

civciv (cüce)  :    193. 

deve    :    194. 

ejderha (ejder)  :    195. 

eşek (eşeg, eşşeg) :    196. 

fare (sıçan, siçan) :    197. 

fil    :    198. 

geyik   :    199. 

hindi   :    200. 

horoz (horuz, koraz) :    201. 

horoz, balık, deve, tavuk :    909. 

inek    :    202. 

inek, ayakları, memeleri, kulakları, kuyruğu :  1008. 

kaplumbağa (bağa, tısbağa, tosbağa) :  203. 
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karınca (garışga) :    204. 

katır (gatır)  :    205. 

kaz   :    206. 

keçi     :    207. 

kedi (kedü, mışık) :    208. 

kirpi   :    209. 

koç   :    210. 

koyun (koy)  :    211. 

köpek   :    212. 

köstebek  :    213. 

kurt (canavar)  :    214. 

kuzu (guzu)  :    215. 

sansar (sarsar)  :    216. 

tavşan (tapşan) :    217. 

tavuk (gurk tavuk, toyug) :    218. 

tilki   :    219. 

yaban domuzu (çöl domuzu, gaban [yaban domuzunun erkeği]) : 220. 

 

Suda Yaşayan Hayvanlar 

 

ayı, balık, tavşan :    811. 

balık (balıg)  :    221. 

balina   :    222. 

ceylan, balık, leylek, kedi :    908. 

horoz, balık, deve, tavuk :    909. 

 

Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 

 

kurbağa (gurbâ, gurbağa) :    223. 

ördek   :    224. 

 

Hayvan Organları ve Ürünleri 

 

arı oğulu  :    225. 
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arı peteği (arı peteyi) :    226. 

at, gözleri, ayakları, kulakları :   907. 

bağırsak  :    227. 

bal (arının balı, petekde bal, şan) :    228. 

ciğer (akciğer, karaciğer) :    229. 

domuz, köpek, koyun, inek memeleri (donuz, it, goyun, inek döşleri) : 910. 

geyik boynuzu (maral buynuzu) :   230. 

inek, ayakları, memeleri, kulakları, kuyruğu :  1008. 

inek memesi  :    231. 

ineğin memesi, ayağı, boynuzu, kuyruğu :  911. 

ipek kozası (barama, ipekböceği kozası) :  232. 

keçi boynuzu (keçi buynuzu) :   233. 

kovan (kovan sepedi) :    234. 

koyun ayağı (kuzu ayağı) :    235. 

koyun kuyruğu (goyun guyruğu, kesilmiş goyunun guyruğu, kuyruk) : 236. 

köpek, domuz, koyun, keçi, inek memesi (it, donuz, goyun, keçi, inek emceyi) : 1009. 

kuş pisliği/gübresi (guş petenesi) :   237. 

örümcek ağı   :   238. 

örümcek yuvası  :   239. 

sığır tersi   :   240. 

süt (süd)   :   241. 

tavuk b…u   :   242. 

yumurta (cımırta)  :   243. 

 

Çeşitli Hayvanlar ve Onların Organları 

 

atın ayakları, gözleri, kulakları :   813. 

fare, kedi (siçan ve pişik) :   686. 

tavuk, civciv (tavuk, civcivleri) :   687. 

 

Çeşitli Hayvanlar ve Onların Ürünleri 

 

tavuk, yumurta (tavuk ile yumurtası) :  688. 

tavuk, yumurta, piliç :    812. 
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yumurta, civciv (cımırta, şipşe; yumurta, cüce; yumurta ve içindeki civciv, yumurta ve 

kapça)   :    689. 

 

İnsanlar 

 

ana, kucakta çocuk, karında çocuk (anne, kucağındaki ve karnındaki çocuklar, ana, 

kucağındaki ve karnındaki iki çocuğu) :  814. 

Arap   :    246. 

at koşulu bir kağnı arabasında kızı, kaynanası, anası ve karısı : 912. 

baba   :    247. 

baba, anne, halayık, çocuk :    913. 

baba, kız  :    690. 

bebek (yeni doğulmuş uşag [yeni doğmuş bebek], anadan olan uşag) : 248. 

bebek, genç, ihtiyar (körpe, cavan, goca) :  815. 

bir çocuklu gebe kadın (kucağı çocuklu gebe kadın) : 249. 

cenaze (ölü)  :    250. 

cenaze, taşıyan dört kişi (tabut ve taşıyanlar) : 691. 

çocuk (uşag)  :    251. 

dede, oğlu, erkek torun :    816. 

eş (arvad, hanım) :    252. 

evlât (övlad)  :    253. 

gebe kadın  :    254. 

gelin    :    255. 

gelin, güveyi  :    692. 

güveyi   :    256. 

halayık   :    257. 

insan (insanın hayatı, yaşayış devirleri, çocukluk, ihtiyarlık, kamburluk) : 258. 

kaynana  :    259. 

kız (bakire, kız oğlan kız) :    260. 

misafir   :    261. 

müzevirci  :    262. 

oruçlu   :    263. 

ölü, namazını kılan cemaat  :   693. 

padişah  :    264. 
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sevgili   :    265. 

tabutta ölü taşıyan dört kişi :    266. 

tembeller  :    267. 

 

İnsan Organları 

 

ağız, burun, göz, kaş (göz, kaş, ağız, burun; kaş, göz, burun, ağız) : 914. 

ağız, burun, göz, saç :    915. 

ağız, dil  :    696. 

ağız, dil, diş, bıyık :    916. 

ağız, diş (ağız ve dişler; dudak, diş) :   697. 

ağız, diş, dil  :    817. 

ağız, kulak, göz (ağız, gulag, göz) :   818. 

alın, burun, göz, diş :    917. 

a... (ferc, kadın cinsel organı)  :   269. 

anne memesi, sütü (anne emşeği ve süti) :   698. 

ayak   :    270. 

ayaklar, gözler, kaşlar  :    819. 

beden, kol, kıç, parmaklar (beden, gol, gıç ve barmaglar) : 918. 

beyin   :    271. 

bilek, el, parmaklar :    820. 

boğaz, ağız, küçük dil :    821. 

boğazın damarları, boğazın yolu :   699. 

ciğer   :    272. 

damar, kan  :    700. 

dil   :    273. 

dil, dudak, diş (dil, dodag, diş) :   822. 

diş (ağızda dişler, dişler, insan dişleri) :  274. 

dudak (dodag, dudaklar) :    275. 

el   :    276. 

el, barmaglar :     701. 

el, kol (kol ve el) :    702. 

elin barmakları, boğumları (elin barmagları ve buğumları) : 703. 

göz (gözler)  :    277. 



 

 814

göz, kaşlar (gözler, kaşlar) :    704. 

gözler, kirpikler :    705. 

kafa   :    278. 

kalp (ürek, yürek) :    279. 

karın   :    280. 

kıçlar, beden, baş, saç :    919. 

kirpik   :    281. 

kol, el, parmaklar (gol, el, barmaglar) :  823. 

kol, el, tırnak  :    824. 

kol, parmak, tırnak, renk [tırnak rengi] (gol, barmag, dırnag, reng) : 920. 

kol, parmaklar, avuç :    825. 

kol, parmaklar, tırnaklar :    826. 

kulak   :    282. 

kulaklar, gözler, burun :    827. 

meme (emcek) :    283. 

parmaklar  :    284. 

sakal (saggal)  :    285. 

sakal, bıyık  :    706. 

tırnak   :    286. 

yüz, kulak  :    707. 

yüz, sakal  :    708. 

 

İnsan ve Organlar 

 

bebek, meme (çocuk, meme) :   694. 

çocuk, anne sütü (uşag ve anne südü) :  695. 

 

Meslekler 

 

asker   :    287. 

bekçi   :    288. 

berber   :    289. 

dilenci   :    290. 

dokumacı (çulha) :    291. 
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hallaç   :    292. 

haydut   :    293. 

hırsız   :    294. 

kozmonot (kosmonant) :    295. 

öğretmen  :    296. 

 

Din ve İnanç 

 

Âdem (hz. Âdem) :    297. 

Âdem, Havva (Âdem ile Havva) :   709. 

Âdem, Havva, Şeytan, Müslüman, gavur :  1010. 

alın yazısı  :    298. 

Allah, namaz, Âdem, Havva :   921. 

Azrail (Azrail a.s., Ezrail) :    299. 

Azrail (a.s.), dünya, insanlar :   828. 

beş vakit namaz, Cuma namazı, cenaze namazı :  829. 

cenaze, bayram namazı tekbirleri, beş vakit namaz : 710. 

ezan   :    300. 

Kur’an-ı Kerim (Kur’an, mushaf) :   301. 

kurban   :    302. 

melek (melâike) :    303. 

Muhammet (Hz. Muhammet, peygamberimiz Muhammet) : 304. 

namaz (beş vakit namaz, namaz vakitleri, namazlar) : 305. 

namaz, rekat, vakıtları :    830. 

oruç, kefareti  :    711. 

oruç, namaz  :    712. 

peygamber  :    306. 

Ramazan  :    307. 

Ramazan, karşılanması, uğurlanması  :  831. 

Ramazan Bayramı :    308. 

Ramazan, Kurban Bayramları :   713. 

şeytan   :    309. 

yemin   :    310. 

Yunus peygamber (Yunus a.s.) :   311. 
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Soyut Kavramlar 

 

akıl (ağıl)  :    312. 

fikir   :    313. 

gönül   :    314. 

hayal (heyal)  :    315. 

namus   :    316. 

ruh (can, cisim) :    317. 

rüya (düş, ürüyya) :    318. 

 

Mekânlar 

 

bahçe   :    319. 

cami   :    320. 

Erciyes  :    321. 

Erzurum  :    322. 

Kızkulesi  :    323. 

köprü   :    324. 

mezar   :    325. 

mezarlık (kabristan) :    326. 

Mısır Piramidi  :    327. 

minare   :    328. 

okul    :    329. 

sinema   :    330. 

Sultan Ahmet Cami :    331. 

 

Kahvaltılıklar 

 

deleme (yağı alınmış çiğ sütten yapılan peynir) : 332. 

kurut (gurut [çökelek], kurutulmuş lor) :  333. 

tereyağı  :    334. 

zeytin   :    335. 
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Çorbalar 

 

mercimek çorbası :    336. 

paça (ayak paçası, kele paça ayağı) :   337. 

tarhana çorbası :    338. 

 

Yemekler 

 

çiğbörek (şibörek) :    339. 

dolma (dolma yemeği) :    340. 

erişte   :    341. 

feseli (yağlı hamurdan kat kat yapılan bir yemek) : 342. 

kömbe   :    343. 

makarna  :    344. 

mumbar  :    345. 

pilâv (plov)  :    346. 

şiş kebabı (kabab) :    347. 

yemek   :    348. 

 

Tatlılar 

 

baklava  :    349. 

dondurma (doldurma) :    350. 

helva (kıtır helva, tel helvası)  :   351. 

kadayıf (tel kadayıf)  :    352. 

lokum   :    353. 

şekerleme (şekelleme) :    354. 

 

Çerezler 

 

çekirdek (günebahan tuum) :    355. 
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Baharatlar 

 

karabiber  :    356. 

sumak (sumag) :    357. 

tuz (duz)  :    358. 

 

Çeşitli Yiyecekler ve Yemeklik Malzemeler 

 

ekmek (ötmek, tandır ekmeği) :   359. 

hamur   :    360. 

kaymak (kaymag) :    361. 

nişasta   :    362. 

pekmez  :    363. 

susam (güncüt) :    364. 

yağ    :    365. 

yoğurt   :    366. 

yufka    :    367. 

 

İçecekler 

 

ana sütü (ana südü) :    368. 

çay   :    369. 

kahve   :    370. 

kuşburnu (gücü, gözü) :    371. 

salep   :    372. 

su   :    373. 

 

Keyif Verici Maddeler 

 

nargile (gelyan, guru gelyan [kuru nargile], sulu gelyan [sulu nargile]) : 374. 

sigara (papiros) :    375. 

sigara dumanı  :    376. 

sigara kâğıdı  :    377. 

tütün   :    378. 
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Ev ve Evin Bölümleri 

 

asansör  :    379. 

baca (bacalık)  :    380. 

çıkrık (kuyu çıkrığı) :    381. 

çit   :    382. 

duvar, direk, baca (divar, tir, baca) :   832. 

ev (dam)  :    383. 

helâ (ayak yolu, yüz numara) :   384. 

kafes (cumba, pencere kafesi, muşaba) :  385. 

kapı (gapı)  :    386. 

kapı sürgüsü (kapı zongası, kapı kilidi, kapı mandalı, kapı sürmesi, kapı zerzesi, kol 

demiri, kös, peki, reze, sürgü)  :    387. 

kuyu (çıngırık kuyu, su kuyusu) :   388. 

kuyu, kapısı, zinciri (kuyı, kapısı, zıncırı) :  833. 

kuyu kapısı, zincir :    714. 

merdiven (merdivenler) :    389. 

oda   :    390. 

pencere  :    391. 

 

Mutfak Eşyaları 

 

bardak (su bardağı) :    392. 

düdüklü tencere :    393. 

ekmek tahtası, oklava (hamur tahtası; oklava, senit, oklava) : 715. 

elek   :    394. 

güğüm, bardak (senek, bardag) :   716. 

havan (dibek, heveng) :    395. 

havan kolu (heveng deste) :    396. 

havan, eli (havan ile eli) :    717. 

kahve değirmeni :    397. 

kahve fincanı (kahve filcanı) :   398. 

kalbur   :    399. 

kaşık   :    400. 
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kazan   :    401. 

kürsü (sofra ayağı) :    402. 

mangal   :    403. 

ocak   :    404. 

oklava (yuha yapılan ohlov) :    405. 

rende   :    406. 

sacayak (sacayağı) :    407. 

sacayak, tencere, kaşık (sacak, tencere, kaşık) : 834. 

semaver (samovar) :    408. 

semaver, demlik, bardaklar :    835. 

sernic (iki kollu bakır kap) :    409. 

sünger   :    410. 

süzgeç (aşsüzen [süzek], süzgü) :   411. 

şişe   :    412. 

tabak   :    413. 

tandır   :    414. 

tava   :    415. 

testi   :    416. 

yağ çanağı  :    417. 

yayık (nehre)  :    418. 

 

Kazıcı ve Kesici Aletler 

 

balta   :    419. 

bel   :    420. 

bıçkı   :    421. 

kürek   :    422. 

makas (gayçı, sındı) :    423. 

satır (dehre, tahra) :    424. 

 

Çiftçilikte Kullanılan Eşyalar 

 

atın ayağındaki nal, mıhlar  :   718. 

biçerdöver (kombayn) :    425. 
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bostan korkuluğu :    426. 

çiftçi aletleri  :    427. 

değirmen (bulgur değirmeni, deyirman, el değirmeni, su değirmeni, un değirmeni, yel 

deyirman)  :    428. 

değirmen pervanesi (deyirman peri) :  429. 

değirmen taşı (bulgur taşı, değirmen taşları, dönen değirmen taşı) : 430. 

dink (ding)  :    431. 

döğen (döven, hırman veli [harman döğeni]) : 432. 

eğer (yeher)  :    433. 

eyer, gem, boyunbağı, üzengiler, kayış (yeher, çilov, sinebend, üzengiler, guşgun) : 1011. 

köstek (buhav [at ayağına vurulan köstek]) :  434. 

nal   :    435. 

orak (çin)  :    436. 

pamuk buracağı :    437. 

pulluk (kotan, saban, sapan) :    438. 

sapan, boyunduruk :    719. 

süt makinesi  :    439. 

tırpan    :    440. 

tohum makinesi (tohum sepen maşın) :  441. 

traktör  (tragtor) :    442. 

üzengi   :    443. 

 

Aydınlanmada Kullanılan Eşyalar 

 

ampul   :    444. 

el feneri  :    445. 

kandil   :    446. 

lâmba (elektrik lampası [elektrik lâmbası]) :  447. 

lâmba (gaz lâmbası, çıra, çırag, ışık, idare lâmbası, tikse, neft lampası, petrol lâmbası): 

448. 

lâmba, gaz, fitil, ışık (çırag, neft, pilte, şöle) : 922. 

mum   :    449. 

mum, şamdan (şamdan, mum) :   720. 
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Isınmada Kullanılan Eşyalar 

 

kalorifer  :    450. 

kibrit (kiprit)  :    451. 

kömür   :    452. 

körük (demirci körüğü) :    453. 

maşa   :    454. 

odun (kösöv [yarı yanmış odun]) :   455. 

soba (peç)  :    456. 

 

Giyim ve Süs Eşyaları 

 

ayakkabı (ayaggabı, başmag) :   457. 

baş örtüsü (kelayağı [büyük baş örtüsü]) :  458. 

beşibiyerde (beşibirli) :    459. 

çamaşır  :    460. 

çarık   :    461. 

çember, pulları :    721. 

çizme   :    462. 

don   :    463. 

düğme   :    464. 

gözlük   :    465. 

kalpak (papag) :    466. 

kefen   :    467. 

kına   :    468. 

kolye (altın kolye) :    469. 

kuşak (gurşag) :    470. 

küpe (sırğa)  :    471. 

mest   :    472. 

şalvar    :    473. 

tarak (tahta tarak) :    474. 

yüzük   :    475. 

zırh (demir zırh) :    476. 
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Silâhlar 

 

ağ (balık ağı, balıg toru) :    477. 

kılıç (gılınc)  :    478. 

kurşun   :    479. 

mızrak (nize)  :    480. 

sapan kayışı (sapan gayışı) :    481. 

silâh   :    482. 

tabanca (dabanca) :    483. 

top mermisi (top güllesi) :    484. 

tuzak (kurt kapanı) :    485. 

tüfek (beşaçılan [bir silâh çeşidi, haznesi bir mermi alan tüfek], tüfeng, tüfenk) : 486. 

tüfek, kurşun  :    722. 

yay   :    487. 

 

Müzik Aletleri 

 

akordiyon (garmon) :    488. 

bağlama  :    489. 

davul    :    490. 

davul, zurna  :    723. 

def (dare, dayre, tef, zilli def, zilli tef) :  491. 

dümbelek (nağara) :    492. 

gramafon  :    493. 

kaval (tütek)  :    494. 

keman (kaman) :    495. 

kemençe (kamança) :    496. 

kemençe, kaval, tar (kamança, gaval, tar) :  836. 

mandolin  :    497. 

ney   :    498. 

saz   :    499. 

tar   :    500. 

tulumlu çalgı (tulum) :    501. 

ud (ut)   :    502. 
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zurna   :    503. 

 

Oyun ve Oyuncaklar 

 

atlı karınca (atlı garışga) :    504. 

balon   :    505. 

dönme dolap  :    506. 

iskambil kâğıdı :    507. 

tavla   :    508. 

top   :    509. 

 

Çeşitli Eşyalar 

 

anahtar (açar, enerter)  :    510. 

anahtar, kilit (kilit, anahtar) :    724. 

ayna (ağaç çerçeveli ayna, güzgü) :   511. 

beşik   :    512. 

boya fıçısı  :    513. 

boya fırçası  :    514. 

buhurdan  :    515. 

çadır (alaçıg [küçük göçebe çadırı], deye, kara çadır) : 516. 

çorap şişleri (corab tohuyan miller) :   517. 

deri (tulug [yüzülmüş tek parça deri]) :  518. 

dikiş makinesi  :    519. 

dolap   :    520. 

fırın paspası  :    521. 

gergef (kasnak, yasnak) :    522. 

halı (gebe [uzun, dar halı], halça) :   523. 

hallaç çomağı  :    524. 

hallaç yayı  :    525. 

hatıra defteri  :    526. 

havlu (peşkir)  :    527. 

heve [halı dokuyan alet] :    528. 

heybe   :    529. 
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ibrik (aftafa [su ibriği], güğüm, ibrık) :  530. 

iğ (kirmen, cehre, çıkrık) :    531. 

iğne (dikiş iğnesi, ine) :    532. 

iğne, iplik  :    725. 

iskemle  :    533. 

kantar (terazi)  :    534. 

karyola  :    535. 

kaytan   :    536. 

keçe    :    537. 

kepenk   :    538. 

kerpeten, çekiç (kelepten ve çekiç) :   726. 

kilim (Seydiler kilimi) :    539. 

kilim, ipleri  :    727. 

leğen, ibrik  :    728. 

mala    :    540. 

masa (stol)  :    541. 

mekik   :    542. 

nazarlık  :    543. 

saat (asma saat, cep saati, çalar saat, duvar saati, sât, seet, zahat) : 544. 

sandık (sandıg) :    545. 

seccade  :    546. 

süpürge (ahır süpürgesi, çalı süpürgesi) :  547. 

şemsiye  :    548. 

tesbih (tesbeh)  :    549. 

tezgâh (bez tezgâhı, dokuma tezgâhı, düzen, ıstar, çulhalık, halı tezgâhı, kilim tezgâhı, 

tezca)   :    550. 

tezgâh, mekik  :    729. 

tokmak (çamaşır tokmağı, su tokmağı, tokaç) : 551. 

ustura (traş makinesi, traş bıçağı,ülgüc [ustura]) : 552. 

ütü (kömürlü ütü) :    553. 

varil (bokça)  :    554. 

yatak   :    555. 

yorgan   :    556. 

yün tarağı  :    557. 
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zincir   :    558. 

 

İmlâ 

 

b harfi   :    559. 

i harfi   :    560. 

n harfi   :    561. 

nokta (nokta [Arap yazısında], eski yazıda bu kelimelerdeki noktalar, nokta [eski yazıya 

göre], nögte)  :     562. 

 

Yazı Gereçleri 

 

divit     :    563. 

kâğıt   :    564. 

kalem (dolma kalem, kamış kalem, mürekkep kalemi, mürekkepli kalem, yazı kalemi): 

565. 

kalem, kâğıt  :    730. 

kalem, kâğıt, mürekkep (kalem, mürekkep, kâğıt) :  837. 

mürekkep  :    566. 

mürekkep, kâğıt (mürekkeb ve kağız) :  731. 

pergel   :    567. 

 

İletişim Araçları 

 

mektup (mektob) :    568. 

radyo (radio)  :    569. 

telefon   :    570. 

telgraf (tiligraf) :    571. 

telgraf direkleri :    572. 

 

Diğer Bazı Teknik Hususiyetler 

 

bilgi   :    573. 

ilim   :    574. 
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karne   :    575. 

kitap (kitab)  :    576. 

yazı   :    577. 

 

Kara Ulaşım Araçları 

 

araba (at arabası) :    578. 

araba, at  :    732. 

araba, öküz   :    733. 

araba kuyruğu (arabanın kuyrugi) :   579. 

araba tekeri  :    580. 

bisiklet (velespit) :    581. 

kağnı (gânı, öküz arabası) :    582. 

kızak   :    583. 

otomobil  :    584. 

tramvay  :    585. 

tren (lokomotif, şimendifer) :    586. 

 

Deniz Ulaşım Araçları 

 

gemi (parahod [buharlı gemi], vapur ) :  587. 

kadırga  :    588. 

kayık (gayık)  :    589. 

kelek   :    590. 

yelkenli (yelken gemisi) :    591. 

 

Hava Ulaşım Araçları 

 

helikopter (vertalyot) :    592. 

uçak (teyyare)  :    593. 
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Madenler 

 

altın (altın lira, altın para, gızıl) :   594. 

bakır   :    595. 

demir   :    596. 

elmas   :    597. 

 

Şaşırtıcı ve Kelime Oyununa Dayanan Konular 

 

cevabı kendi  :    598. 

dil kelimesi  :    599. 

dört eder  :    600. 

gar taşıdık (kar taşıdık) :    601. 

heremiz adam adıdır :    602. 

iki   :    603. 

İstanbul  :    604. 

karın altı kara yazı :    605. 

salavat   :    606. 

 

Diğer 

 

açlıktan ölecek olan babasını kızının emzirmesi :  607. 

ad (gözel ad, isim) :    608. 

aşk   :    609. 

ateş (küçük mangal içinde ateş, mangal içinde ateş) : 610. 

ayrılık   :    611. 

balgam   :    612. 

bayrak   :    613. 

belâ   :    614. 

birbirinin oğlunu almışlar :    615. 

buz   :    616. 

cam   :    617. 

çayı geçerken elindeki çarığının altı camış gönü köşesi ise keçi derisinden imiş (çayı 

keçende elindeki çarığının altı camış gönü köşesi ise keçi derisinden imiş) : 618. 
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çift sürmek  :    619. 

çubuk   :    620. 

dağın tepesine vurulan çomag :   621. 

dayak   :    622. 

dişi çürüten mikrop :    623. 

duman (tüstü)  :    624. 

ecel   :    625. 

fırın (furun)  :    626. 

gölge (cülce, kölge) :    627. 

halı dokumak (halça tohumag) :   628. 

harita (herite)  :    629. 

hayat   :    630. 

ışık   :    631. 

iftira (böhtan)  :    632. 

ihtiyarlık  :    633. 

iki kız arkadaş kocaları uzun zaman askerden dönmeyince erkek çocuklarını değişerek 

evlenirler çocukları olur, gelenler  ise eski kocalarıdır : 634. 

kaldıraç  :    635. 

kardan adam  :    636. 

kaza   :    637. 

kıvılcım  :    638. 

köy adı (kend adı) :    639. 

mezar taşı  :    640. 

moda   :    641. 

nefes   :    642. 

nikâh   :    643. 

oyun (oyın)  :    644. 

ömür    :    645. 

para (pul)  :    646. 

sabun (sabın)  :    647. 

sabunla kurbağa vurulmuş :    648. 

saçın ağarması (baş tükünün ağarması) :  649. 

sakız (gıcır, çörek sakızı) :    650. 

seksen goyun, yüz keçi derisinin bir ata yüklenmesi : 651. 
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sıtma   :    652. 

sümük   :    653. 

süt dişlerinin dökülüp asıl dişlerin çıkması :  654. 

süt sağma (goyun sağılırken, inek sağmak, koyun sağmak) : 655. 

tabut (dört kişi tarafından taşınan ölü tabutu) : 656. 

tahta   :    657. 

taht-ı revan  :    658. 

teyemmümlü birisinin eşeğinin suyu görmesiyle anırması : 659. 

tıraş   :    660. 

uyku (yuhu)  :    661. 

uyuz (gıcık)  :    662. 

vinç   :    663. 

yalan   :    664. 

yangın   :    665. 

yayık ile yağ elde etme (nehre ile yağ hasili) : 666. 

yellenme (gaz, yel) :    667. 

 

Herhangi Bir Sebepten Dolayı Aralarında Bir İlgi Bulunan Nesne, Eşya, Hayvan, 

Bitki, İnsan, Mekân ve Durumlarla İlgili Konular 

 

ahır, kısrak, tay :    838. 

asma, üzüm, şarap (asma, şarap, üzüm) :  839. 

at, nallar, çiviler (atın ayakları, nal, mıh) :  840. 

ateş, duman, ocak :    841. 

ateş, kazan, yemek, kaşık :    923. 

ateş, kül  :    734. 

ateş, kül, mangal :    842. 

ateş, maşa  :    735. 

ayakkabı, ayak (ayaggabı, ayag) :   736. 

baş, ustura  :    737. 

başak, ekin, saman, buğday :    924. 

başak, saman, buğday  :    843. 

beşik, çocuk, annesinin memeleri (çocuk, beşik, anasının memesi; övlad, beşik, ana döşü):

        844. 
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beşik, çocuk, meme, sübek :    925. 

buğday, değirmen :    738. 

buğday, saman   :    739. 

burun, sümük  :    740. 

buz, kar (buz, gar) :    741. 

camız, zincir, kotan :    845. 

cami, cemaat, imam :    846. 

çivi, tahta (tahta, çivi) :    742. 

çoban, sürü, kurt, köpek (canavar, it, çoban, goyun; koyun sürüsü, çoban, kurt, köpek; kurt, 

koyun, çoban, köpek) :    926. 

çocuk, ana, meme, sübek :    927. 

çocuk, beşik (uşag ve beşig) :   743. 

çorba, tencere  :    744. 

derz [ekin demeti], hırman, saman, buğda :  928. 

dibek, kahve (havan, kahve) :   745. 

doğum, ölüm  :    746. 

duman, kazan, ateş :    847. 

ekmek, fırın  :    747. 

el, kalem  :    748. 

el, kına   :    749. 

elek, un  :    750. 

erik, kaysı çekirdeği, kuşburnu, katmer gül :  929. 

gemi, deniz  :    751. 

gemi, yolcular  :    752. 

gül, bülbül, bahçıvan [gül koparan bağçevan] : 848. 

gül, yaprak, gonca :    849. 

hamam kurnası, tası, musluğu, musluk ağzı : 930. 

hamur tahtası, ekmek :    753. 

harman yeri, saman, buğday :   850. 

inek, dana, süt sağan kimse (inek, buzov ve sağıcı gelin; sağıcı, inek ve buzov) : 851. 

insan, akıl, fikir :    852. 

kâğıt, mürekkep, kalem, okumak (kâğıt, mürekkep, kalem, okuma) : 931. 

kâğıt, mürekkep, yazı :    853. 

kağnı, insan, öküz :    854. 
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kahve, fincanı (kahve ve fincanı) :   754. 

kalem [mürekkep kalemi], hokka, yazı :  855. 

kalem, kâğıt, mürekkep, mektup :   932. 

kazan, ateş  :    755. 

kazan, pilâv (kazan, plov) :    756. 

kazan, yemek (gazan ve hörek, gazan ve içindeki hörek) : 757. 

kömür, ateş (ateş, kömür) :    758. 

kulak, küpe  :    759. 

mangal, ateş  :    760. 

minare, müezzin :    761. 

mürekkep, kalem, iki parmak, kâğıt (mürekkep, gelem, iki barmag ve kâğız) : 933. 

ninni, beşik (nenni, beşik) :    762. 

ocak, baca  :    763. 

odun, ateş  :    764. 

odun, kül, duman, ateş (odun, kül, tüstü, od) : 934. 

odun, kül, duman, kömür :    935. 

padişah, elbiseleri :    765. 

pilâv, biber, kaşık :    856.  

saban, boyunduruk, çiftçi, öküzler :   936. 

saban, demir, öküzler, adam :   937. 

sacayağı, kazan, bulgur, kepçe :   938. 

sacayağı, tencere, mısır unu, oklava :  939. 

sakal, kına (saggal, hına) :    766. 

sarık, imam  :    767. 

sarp, iğne, dikiş yüksüğü, dikiş (sap, iyne, üskük, tikiş) : 940. 

semaver, çay (samovar, çay) :   768. 

soba, kül, duman :    857. 

soba borusu, ateşi, dumanı :    858. 

sümük, el  :    769. 

sümük, parmaklar :    770. 

süzülen pirinç, kevgir, sini (süzülen düyü, kefkir ve sini) : 859. 

tahta, çivi, çekiç :    860. 

tahta, çivi, keser :    861. 

tandır, ateş (tandır ve ateş) :    771. 
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tandır, ekmek (tendir ve çörek) :   772. 

tandır, ekmek, taneler, harman :   941. 

tandır, tezek, dumanı, külü :    942. 

tandır, tütün, alev, ocak başı :   943. 

tarla, ekin, saman, tane :    944. 

tava, yağ   :    773. 

testi, su  :    774. 

tuz, biber, soğan :    862. 

tüfenk, yara  :    775. 

üzüm, şarap  :    776. 

 

Birbirleriyle İlgisiz Olan Nesne, Eşya, Hayvan, Bitki, İnsan, Mekân ve Durumlarla 

İlgili Konular 

 

Allah, namaz, dolunay, ay :    945. 

aslan, balık, yaprak, kiraz :    946. 

at üstünde bir asker, onun da elinde kuş (at üstünde bir nefer, onun da elinde guş) : 777. 

at üstündeki yolcu, at, atın karnındaki yavru :   863. 

ateş, kapı sürmesi, kirpik :    864. 

ateş, kül, cezve, misafir :    951. 

ateş, loğ, sarık, kına (ateş, loğ, saruh, gına) :  952. 

ateş, uyku, kapı sürmesi (uyumak, ateş, sürgü) :  865. 

ay, güneş, uyku, ölüm :    947. 

ayı, balık, çayır, ateş :    948. 

ayı, balık, sabun, kavun (ayuw, balık, saın, kawın) : 949. 

ayna, sabun, mezar, helva :    950. 

baca loğu, ateş, geyik, balık (yuvak, ateş, geyik, balık) : 953. 

bahar, kar  :    778. 

balık, tabanca, tazı, tavşan :    954. 

balık, yılan, ölü, süt :    955. 

balta, balık, leylek, tavşan (balta, balık, lelek, davşan) : 956. 

balta, balık, tavşan, kedi (palta, balıh, tavşan, kedi) : 957. 

balta, balık, tazı, tavşan :    958. 

balta, civciv, tazı, tavşan :    959. 
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balta, davul, zurna, balık :    960. 

balta, ördek, leylek, tavşan :    961. 

balta, ördek, tavşan, kedi :    962. 

balta, tabanca, köprü, kar :    963. 

buz, güneş  :    779. 

cami, minare, kına :    866. 

diz, yol, dünya, deniz (dizler, yol, dünya, deniz) : 964. 

dolap, sandık, bayrak :    867. 

dünya, Ezrail, çocuk, toprak :   965. 

eldiven, kemer, armut, balık :   966. 

eldiven, kuşak, şapka, balık :    967. 

elek, balık, yılan, bülbül :    968. 

elek, dalak, mısır, buğday :    969. 

elek, dolap, sandık, ateş :    970. 

elma, armut, balık, tabanca :    971. 

elma, bıçak, yılan, balık :    972. 

geyik, balık, sabun, süt :    973. 

göğe direk, kuşa süt, ecele ilâç :   868. 

göz, ilik, düğme :    869. 

gözyaşı, örümcek ağı :    780. 

gül, dudak  :    781. 

güneş, kâğıt, ölü, altın (güneş, kâğıt, cenaze, altın ) : 974. 

harem ağası, sabun, balık :    870. 

horoz, sabun, kahve :    871. 

iki öküz, bir adam :    782. 

incir, balık, mezar :    872. 

inek, balası, sağıcının baş, ayakları :   975. 

kan, balgam, sevda, safra (gan, belğem, sövda, serfe) : 976. 

kapı, yatak, ateş, göz :    977. 

kaplumbağa, balık, sabun, hoşaf :   978. 

kar kışta ağaç, güneş (gar gışda ağaç, gün) :  783. 

katır, gök, deniz, ölüm :    979. 

katır, yol, köprü, cami :    980. 
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katıra kulun, göye direk, deryaya köprü yoktur (gatıra gulun, göye direk, deryaya köprü 

yohdur)  :    873. 

kına, sandık, kedi, leylek :    981. 

kilim, kapı, kirpik, ateş :    982. 

koyun, balık, peynir, helva :    983. 

koyun, çoban, kurt, meme, bakraç :   1012. 

kös, kömürü söndürme, yatak, göz :   984. 

kurt, balık, kavun, karpuz, sabun :   1013. 

kurt, balık, kavun, sabun (kurt, balık, kawın, sabın) : 985. 

kuş, balık, yumurta :    874. 

kütük, dahra, köfte :    875. 

mangal, ateş, hizmetçi, kül :    986. 

mangal, ateş, hizmetçi, kül, kahve :   1014. 

mangal, ateş, kapı çivisi, göz, uyku :   1015. 

mangal, ateş, kül, kahve, misafir :   1016. 

maşa, halı  :    784. 

mezar, ot, pamuk :    876. 

mezar, sabun, süt :    877. 

Nil nehri, balık, katır :    878. 

odun, davul, sabun, balık (odun, sabun, davul, balık) : 987. 

oduncu, balık, leylek, tavşan :   988. 

oduncu, yağmur, leylek, tavşan :   989. 

orak, ellik, buğday :    879. 

sabun, balık  :    785. 

sabun, kurbağa :    786. 

sacayağı, gergef :    787. 

sacayağı, tencere, katır, tazı :    990. 

sarık, balık, horoz, hoşaf :    991. 

sincap, balta, manda, koyun :    992. 

su, taş, ot (su, daş, ot) :    880. 

sümbül, orak (sünbül ve orag) :   788. 

tabanca, bıçak, koyun  :    881. 

tavşan, balık, helva, sabun (tavşan, balık, helva [reçel], sabun; tavşan, balık, sabun, 

mahallebi)  :    993. 
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tavşan, balık, hoşaf, sabun (tavşan, balık, sabun, hoşaf) : 994. 

tavşan, balık, yaprak, kiraz :    995. 

tazı, balık, köpek, süpürge :    996. 

tilki, balık, değirmen, helva :    997. 

toprak, göz, köşek :    882. 

toprak, katır, taş köprü, cami :   998. 

toprak, katır, taş köprü, mezar :   999. 

tuz, Cebrail  :    789. 

tuz, katır, deve :    883. 

tüfek, balık, tazı, tavşan (tüfenk, balıh, tazı, tavşan) : 1000. 

tüfek, tabanca, yılan, kurbağa :   1001. 

uyku, çocuk (yuhu, bala) :    790. 

uyumak, sürgü, yorgan :    884. 

vapur, at, muharebe  :    885. 

yağmur, ceviz, lâhana, helva :   1002. 

yatak, ateş, göz :    886. 

yer, gök, duman, rüzgâr (yeryüzü, gökyüzü, duman, rüzgâr) : 1003. 

yer, yapı, yıl, Cuma günleri :    1004. 
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SONUÇ 

 

Batı Türklerinin Dörtlüklerden Kurulu Bilmeceleri Üzerinde Bir Araştırma 

adlı tez Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi bilmeceler ile ilgili olarak bu sahada yapılmış 

olan doktora seviyesindeki ilk çalışmadır. Andreas Tietze ve İlhan Başgöz’ün birlikte 

hazırladıkları Bilmece: A Corpus Of Turkish Riddles adını taşıyan İngilizce eser 

bilmecelerin katalogunun oluşturulması bakımından bilimsel bir kimlik taşımaktadır. Âmil 

Çelebioğlu-Yusuf Ziya Öksüz ikilisinin hazırladığı eserin de bilimsel bir yönünün 

olduğunu belirtmek isteriz. 

Küçük hacimli olmasına rağmen Şükrü Elçin’in bu alandaki çalışmasında konuyla 

ilgili olarak yaptığı tasnif ve verdiği bilmece tarifi değerlidir. Bilmeceleri konularını esas 

alarak tasnif etmesi bakımından Naki Tezel de Anadolu sahasındaki değerlerden birisidir. 

Elbette bunların dışında kalan bilmece konulu eserlerin de değerini küçümseyemeyiz. Ama 

Hazar Denizi’nin batısındaki Türk coğrafyasının metinlerinin bir araya getirilmesi galiba 

kültür ortaklığını işaret eden en önemli değerlerden birisidir. Çalışmamızın Metinler 

bölümü incelenirse görülecektir ki, Azerbaycan, Kıbrıs, Balkanlar, vb. coğrafyalardan 

derlenen bilmeceler Anadolu sahasıyla büyük benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 

coğrafya bakımından hiçbir ayrımın yapılmasına gerek duyulmadan varyantlar tespit 

edilebilmiştir. Örneğin, Balkanlar’da tespit edilen bir bilmece Anadolu’da derlenenin 

varyantı olabildiği gibi bazen bu durumun tersi de olmuştur. 

Tezimizin Giriş kısmında bilmeceler üzerine yapılan çalışmalar arasında Codex 

Cumanicus bilmeceleri de yer almaktadır. İlk defa çalışmamızda bu bilmecelerin 

Kumancası ve Türkçesi çeşitli kaynaklardan yararlanılarak bir arada verilmiştir. Böylece 

Türk bilmecelerinin ilk örnekleri olan bu metinler, bundan sonra derli toplu olarak 

görülebilecektir. 

Çalışmamızın ilgili bölümlerinde de belirttiğimiz gibi bugüne kadar hep saz ve 

tekke şiiri ile anonim şiirin bazı türlerine uygulanan söz sanatlarının bilmecelere 

uygulanması sonucunda Türk halkının farkına varmadan edebî sanatları nasıl işlediği 

kolaylıkla görülebilecektir. Değişik kaynaklarda birer kırıntı olarak verilen bilgiler, 

tezimizde bir araya getirilmiş ve yeni araştırıcıların hizmetine sunulmuştur. 

Bilmecelerde olduğu gibi diğer anonim halk edebiyatı ürünlerinde de sıkça 

karşımıza çıkan kalıplaşmış ifadeler (doldurma kelimeler, yansıma kelimeler) 
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çalışmamızda daha kullanışlı bir hâle getirilmiştir. Böylece araştırıcı onlarca kaynağı 

okuyarak çıkarabileceği sonuçları bir bölüm içerisinde görebilecektir. Temennimiz yeni 

doldurma ve yansıma kelimelerin ortaya çıkarılmasıdır. Onların da bu bölüme 

eklenmesiyle doldurma ve yansıma kelimeler katalogu hazırlanmış olacaktır. 

Bilmecelerin şekil ve muhteva özellikleri elbette bu konuyla ilgilenenler tarafından 

çalışılmıştır. Biz ise küçük bilgi kırıntıları diyebileceğimiz bu parçalardan bir bütüne gittik. 

Üç heceden on dört heceye kadar olan bütün bilmeceler kafiye, redif ve durak bakımından 

tarafımızdan değerlendirilmiştir. 

Bilmece ve mitoloji ilişkisini ele alarak halkımızın yüzyıllar öncesinden getirdiği 

birtakım inanışların diğer halk edebiyatı ürünlerinde olduğu gibi bilmecelerde de yer 

aldığını gördük. Bu ise bize hem bilmecelerin eskiliği hem de mitoloji ile olan bağlantıları 

hakkında bir fikir verdi. 

Türk şiirinin başlangıcını nereye kadar götürebiliriz sorusuna cevap olarak Turfan 

metinlerini ve Dîvânü Lûgati’t-Türk’te bulunan metinleri verebiliriz. Ancak bilmecelerin 

ilk defa ne zaman ortaya çıktığını bilmediğimize göre biz hece vezniyle yazılan bu şiirlerin 

tarihinin insanlık tarihiyle eş tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim hece vezninin ilk 

örnekleri tarihini bilmediğimiz bir zamanda Türk milleti tarafından kullanılmıştır. 

Metinlerin sonuna eklediğimiz dizinlerin de gelecekteki bilmece kataloguna ışık 

tutacağı kanaatindeyiz. 
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