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G‹R‹fi
Anonim halk edebiyat›n›n en zen-

gin, canl›, düflünmeyi sa¤layan türlerin-
den biri de bilmecelerdir. Bugün sözlü
edebiyat›n içinde daha çok çocuklara hi-
tap eden bir tür olarak görünse de bilme-
celerin geçmiflte, yak›n geçmiflte özellik-
le kapal› toplum hayat› yaflayan yerle-
flim birimlerinde büyükler aras›nda yer
buldu¤unu biliyoruz. Yine bilmeceler,
bugün ilkö¤retim Türkçe kitaplar›na gir-
mifl nadir örneklerdendir. 

fiüphesiz bilmeceler de temelde bi-
reysel yaratman›n ürünüdürler. Ama za-
manla bu eser, topluma mal olmufl ve
halk›n ortak kültür ürünleri aras›na gir-
mifltir. Bu haliyle mensup oldu¤u halk›n
duygu, düflünce, de¤er, görüfl ve beklen-
tilerini yans›tan mahsullerdir. Dolay›-
s›yla bilmeceleri inceledi¤imizde ele al-

d›¤› konular›n (maddi-manevi) o toplu-
mun günlük hayat›ndan kesitler yans›t-
t›¤›n›, ayn› zamanda dini vecibelerden,
teknolojiye kadar alg›lay›fl biçimini gör-
mekteyiz. 

Bilmecelerde insan zihninin zorlar
fleklide sorulan sorularla, insan›n mu-
hayyilesi, zekâs› adeta s›nanm›flt›r. Söz
konusu olan Türk bilmeceleri ise Türk
insan›n›n hayata bak›fl›n› yans›tan ve
yaflam›fl oldu¤u ortamdan kayna¤›n›
alan sözlü ürünlerdir. Bu aç›dan bakt›¤›-
m›zda inceledi¤imiz Azeri sahas› bilme-
celerle, Türkiye Türkçe’sindeki bilmece-
ler aras›nda büyük benzerlikler görmek-
teyiz.

Bilmece türünü daha genifl olarak
ele ald›¤›m›zda, “Türk dünyas›nda bir
bilmece türü var m›d›r? Böyle bir gele-
nekten söz edebilir miyiz?” Sorusu kar›-
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fl›m›za ç›kmaktad›r. ‹flte bu soruyu bir
makale çerçevesinde irdeleyen Ingeborg
Thalhammer, “Do¤rusu, bir “Türk Bil-
mecesi”nden söz etmek hakk›na sahibiz.
En az›ndan bilmece fliirleri alan›nda or-
tak bir gelenek vard›r” (Gözayd›n
1984:122) demektedir. 

Yazar ayn› makalesinde “flüphesiz
ki bugüne kadar en genifl malzeme Tür-
kiye Türkçesi bilmeceleri alan›nda veril-
mifltir: ‹. Baflgöz - A. Tietze; Bilmece: A
Corpus of Turkish Riddles, Berkeley -
Los Angeles-London, 1973” derken
14.000’den fazla örne¤i içinde bar›nd›ran
ve Prof. Dr. ‹lhan Baflgöz’ün daha sonra
1993 y›l›nda 2 cilt halinde yay›nlad›¤›
Türk Bilmecelerinden bahsetmektedir. 

Azerbaycan sahas›nda “tapmaca”
ad›n› alan bilmecelerle, Anadolu sahas›
bilmecelerini, “Azerbaycan Tapmacalar›
Bilmeceleri: adli eserin önsözünden de-
¤erlendiren Prof. Dr. Saim Sakao¤lu”
Anadolu sahas› bilmeceleri ile Azerbay-
can Türklerinin bilmecelerini yukar›da
adlar›n› and›¤›m›z eserleri göz önüne
alarak karfl›laflt›racak olursak, çok say›-
da bilmecenin benzer oldu¤u görülecek-
tir. Bunu da Türk kültür birli¤inin en
canl› ve önemli örneklerinden biri olarak
sayabiliriz” (Sakao¤lu 1992:x) demekte-
dir. Bu çal›flmam›z da önce Türkiye
Türkçesindeki yeri ile bilmece türü ele
al›nm›fl ikinci bölümde ise tapmaca ad›-
n› alan bu türün Azeri sahas›ndaki yeri
irdelenmifltir. 

Yine bu çal›flmada, bilmecenin bir
çeflidi olan ve afl›k kahvehanelerinde saz
flairlerince söylenen muamma ile klasik
edebiyat›m›zda, var olan, daha sonra da
halk fliirine giren lügazlar konu d›fl› tu-
tulmufltur. Anonim özelli¤i olan bilmece-
ler incelenmifltir. 

II. TÜRK‹YE’DE B‹LMECE KO-
NUSUNDA YAPILAN ÇALIfiMALAR

Türk halk edebiyat› araflt›rmalar›n-
da, bilmece konusunda genel olarak
Prof. Dr. fiükrü Elçin’in tarifi kabul gör-
mektedir. Prof. Dr. Elçin, ilk bask›s›
1970 y›l›nda yap›lan Türk Bilmeceleri
adl› eserinde bilmeceyi flöyle tarif etmek-
tedir:

“Bilmeceler, tabiat unsurlar› ile bu
unsurlara ba¤l› hadiseleri; insan, hay-
van ve bitki gibi canl›lar›, eflyay›, ak›l ze-
kâ veya güzellik nevinden mücerret kav-
ramlarla dini konu ve motifleri vb. Ka-
pal› bir flekilde, yak›n-uzak münasebet-
ler ve ça¤r›flmalarla düflünce, muhake-
me ve dikkatimize aksettirerek bulmay›
hedef tutan kal›plaflm›fl sözlerdir. Bu
sözler, bir tak›m e¤lence, lügaz, muam-
ma ve bulmacalarda da görülen ve dinle-
yiciye sorulunca, ondan halli istenen “bil
bakal›m” veya “ol nedir ki” ifadelerinin
bir bak›m› genifl tarifidir. Bu tarifi ken-
dinde toplayan söz, Bat› Türkçesinde
“bilmek” fiilinden do¤mufl bir isimdir.
Do¤u ve Kuzey Türkleri ile Azeri sahas›
ayn› manaya gelen “tapmak” fiilini ve bu
kökten türeyen “tabzu¤” “tapmaca” keli-
melerini kullanmaktad›rlar...” (Elçin
1983: VII).

Türk Bilmecelerinin kaynaklar› ko-
nusunda fiükrü Elçin iki kaynak göster-
mektedir. Sözlü kaynak olarak, halk›n
ruhu ve muhayyilesi; yaz›l› kaynak ola-
rak da eski lügatler, halk flairlerinin di-
vanlar›, masallar, hikayeler, cönkler,
mecmualar, bilmece kitaplar› tarihler ve
seyahatnameleri. Elçin’in bilgiye göre,
verdi¤i Türk dilin bilmecelerden bahse-
den ilk kaynak olarak 11. Yüzy›lda yaz›-
lan Divan-› Lügatit Türk’ü görmekteyiz
XIV. yüzy›lda K›pçak Türklerinin dil ve
halk edebiyat› örneklerini içine alan Co-
dex Cumanicus’daki bilmeceler de eski
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devri tan›mak isteyenler için dikkate de-
¤er eserlerdir (Elçin 1983: XVI).

Nitekim ingeborg Thalhammer, Co-
dex Cumanicus’un bilmeceleri için yap›-
lan çal›flmalar için flöyle demektedir: “A.
Tietze: The Koman Riddle and Turcic
Folklore, Berkeley 1966 adl› eserinde te-
reddütlü okunan yerler ile yorumlar› ye-
niden karara ba¤lamak, düzeltmek ve
hatta baz› yerlerin ilk defa okunmas›n›
sa¤lamak için Codex Cumanicus’daki
parçalar halinde bulunan bilmece malze-
mesini, modern Türk lehçelerinde yay›n-
lanm›fl malzeme ile karfl›laflt›rmay› de-
nemifltir. Ancak ne yaz›k ki bu deneme
Lenguist olarak yetiflmifl Türkologlar›n
baz›lar› taraf›ndan bile do¤ru bir flekilde
anlafl›lamam›flt›r.” (Gözayd›n 1984:106).

Türk halkbiliminin öncülerinden
kabul etti¤imiz ‹gnatz Kunofl’un derledi-
¤i Türk Bilmecelerini 1889’da Budapefl-
te’de yay›nlanmas› ile (‹lhan Baflgöz bu
kaynakta 49 bilmece oldu¤unu kaydet-
mifltir) ‹lk çal›flmalar›n bafllad›¤›n› söy-
leyebiliriz. Bilimsel anlamda bilmeceleri
ilk kez ele alarak çal›flmalar yapan ünlü
Türkolog Kovalski’dir. 

Günümüze do¤ru gelirsek Hamami-
zade ‹hsan’›n Bilmeceler adl› eseri 1930
da yay›nlanm›flt›r. Lütfullah Sami Aka-
l›n’›n Erzurum Bilmeceleri (1954) adl›
eseri yöresel bilmecelerin kitaplaflt›¤› ilk
örnekler aras›ndad›r. Naki Tezel’in Milli
Folklor Enstitüsü’nün yay›n› olarak
1969 da yay›nlanan Türk Halk bilmece-
leri bir baflka önemli eserdir. 1970 y›l›n-
da Prof. Dr. fiükrü Elçin’in Türk Bilme-
celeri adl› kitab› da alan›n önemli kay-
naklar›ndand›r. 1973’te Andreas Tietze
ile ‹lhan Baflgöz’ün ABD’de dünyan›n en
büyük bilmece külliyat› olarak nitelendi-
rilen Bilmece: A Corpus of Turkish Ridd-
les, adl› eseri zengin ve önemli kaynak-
lardand›r. Bu eser Türkiye’de ‹lhan Bafl-

göz’ün ismiyle 1993 y›l›nda 2 cilt olarak
yay›nlanm›flt›r. fiimdi rahmetli olan
Amil Çelebio¤lu ve Yusuf Ziya Öksüz’ün
1979 y›l›nda yay›nlad›¤› “Türk Bilmece-
ler Hazinesi” de 5000’e yak›n bilmece ör-
ne¤i ve 160’› aflan bibliyografyas›yla
Türk Halk edebiyat›n›n bilmece türü
için zengin ve hazine de¤erinde bir kay-
nakt›r. 

III. TÜRK B‹LMECELER‹N‹N
FONKS‹YONU VE ‹CRASI

a) Fonksiyonu:
“Ana Yurt <Türkiye> temellerini

1039 tarihinde kuran atalar›m›z, Ata
Yurttan getirdikleri yerlefliklik birikim
ve deneyimleri ile, Anadolu ve Rumeli
yaylalar›nda yerleflik hayata <flehir, ka-
saba ve köy hayat›na> XV. Yüzy›la kadar
geçen bir süreç içinde genifl ölçüde inti-
bak etmifllerdir. Sürekli biçimde hare-
ketli bir hayat tarz› içinde bulunan bu
yurt kurcu Türkler, bildikleri ve hayatla-
r›n› idame ettirdikleri tüm kurumlar› ve
örgüt yap›lar›n› <siyasi, idari, askeri,
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel> hep
sözel kültür ortam›nda oluflturmufl ve bu
ortam›n süreklilik kazand›rd›¤› töre ve
kurumlar ile yaflay›fllar›na bir düzen
vermifllerdir” (YILDIRIM 1999: 519).

Say›n hocam›z›n belirtti¤i sözel kül-
tür ortam›, geçmiflten bu güne Orta As-
ya’dan Anadolu’ya süreklilik arz ederek
kültür unsurlar›m›z›n yaflamas›n› ve bu
güne gelmesini sa¤lam›flt›r. ‹flte bu kül-
tür unsurlar›ndan biri olan bilmeceleri-
miz “insan› düflünmeye sevk etmesi, bil-
hassa küçük yafllarda kelime hazinemizi
zenginlefltirmesi ve eflyan›n karakteris-
tik, en can al›c› noktalar›n› tespitte te-
ferruattan uzaklaflt›rmas›yla çevremize
daha dikkatle bakmak itiyad›n› kazan-
d›rma imkân› sa¤layabilmesiyle herhal-
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de faydas›z de¤ildirler” (ÇELEB‹O⁄LU-
ÖKSÜZ 1979:8).

Bilmece, köklü medeniyetlere sahip
topluluklarda dil becerilerinin, çevrede-
ki, eflya ve olaylar›n iyi kavranmas› için
kullan›lan e¤lenceli bir ö¤renme yolu-
dur. Bilmecelerin eski toplum yap›m›zda
sosyal ifllevi nedeniyle, insanlar aras›n-
da iletiflim kurma, söylefli kayna¤› olma,
hofl zaman geçirme, bellek ve zekâ e¤i-
timlerini sa¤lama gibi somut yararlar›
da söz konusuydu. 

Bilmecelerin, fonksiyonunu; 1. E¤-
lendirme 2. Düflündürmek 3. Vakit geçir-
mek olarak da özetleyebiliriz. Yan› özel-
likle köylerde ve büyük flehirlerden uzak
yerleflim yerleri de bu geçerliydi. Ama
günümüzde ifllevselli¤i daha çok çocuk-
larla s›n›rlanmaya bafllam›flt›r. 

b) ‹cras›:
Bilmecenin sorulmas› ve çözülmesi-

nin kendi içinde gelene¤i mevcuttur. Bil-
mece, sorulduktan sonra, k›sa bir düflün-
me pay› b›rak›l›r ve “canl› m› cans›z
m›?”, “yenir mi içilir mi?”, “uçar m› kaçar
m›?”, “sizde, bizde var m›?”, “Bu odada
bulunur mu?”... vs. sorularla çözülmesi-
ne yard›mc› olunur. Bilinmedi¤i takdirde
pazarl›k bafllar

__ Bana nereyi veriyorsun?
__ Nereyi istiyorsun?
__ Bursa, Konya, ‹stanbul’u...
böyle karfl›l›kl› görgü kurallar› için-

de sürüp, giden e¤lence s›ras›nda zihin
zorlan›r, pek çok kavram de¤iflik anlam-
lar kazan›r. 

IV. B‹LMECELER‹N fiEK‹LLE-
R‹NE GÖRE TASN‹F‹ VE KONULA-
RI

a) fiekillerine Göre Tasnifi
Günümüz Türk Bilmecelerini a)

anonim bilmeceler. (ilk defa kimin söyle-
di¤i bilinmeyen topluma mal olmufl bil-
meceler). b) ferdi bilmeceler (yaz›lar› bel-

li olan bilmeceler) olarak iki gruba ay›ra-
biliriz. 

fiekli bak›m›ndan bilmeceler, man-
zum ve mensur olarak ikiye ayr›l›r. Man-
zum bilmeceler hece vezniyle durakl› ve-
ya duraks›z, hece say›s› belirli olmayan
bir yap› gösterirler. Alliterasyon ve redif
ana unsurlard›r. Yar›m, tam, cinasl› ve
zengin kafiyeler kullan›l›r. Kafiyesiz bil-
mecelere de rastlanabilir. Bir tek m›sra-
dan, alt› ve hatta daha fazla m›sra say›-
s›na kadar çeflitli flekilleri vard›r. Man-
zum bilmecelerin say›s›n›n çok oluflu;
toplum olarak sanatkâr ruhlu olmam›za
ve manzum bilmecenin daha çok ak›lda
kalma özelli¤ine ba¤lanabilir. 

Son y›llarda gençlerimiz aras›nda
yay›lan bir baflka bilmece çeflidi de so-
¤uk bilmece ya da Amerikan flakas›/bil-
mecesi denilen bilmecelerdir. Nesir ve
sadece soru fleklinde olan bu bilmecelere
flu örnekleri verebiliriz: 

Hangi ba¤da üzüm yetiflmez? (ceva-
b›: ayakkab› ba¤›nda) 

Hangi tasla su içilmez? (cevab›: ka-
fa tas› ile) buna örnek bilmecelerdir.

Kral, kimin önünde tac›n› ç›kar›r?
(cevab›: Berberin).

Bir t›r› kim tek parma¤›yla durdu-
rabilir? (cevab›: Trafik Polisi).

Nezle olan doktor ne yapar? (cevab›:
Aks›r›r)

Baz›lar› da müstehcene kaçan bu
bilmece/ sorular›ndan biri de,

Uçan memeli nedir? (cevab›: Hos-
tes).

Bu konuda flöyle bir görüfl de var-
d›r:

“(Bilmecelerimizin) yerini, bizim
karakterimize uymayan Amerikan bil-
mecelerinin almas›-zay›f bir ihtimal de
olsa-kendi de¤erlerimize sahip ç›kmad›-
¤›m›z müddetçe her zaman için variddir. 

Amerikan bilmecesi denilen mah-
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sullerin benzerine, milli bilmecelerimiz
aras›nda rastlanmamas›, milletlerin
zevk ve anlay›fl farkl›l›¤›n›n güzel bir de
delilidir. Bu itibarla kendi kültürümü-
zün en ehemmiyetsiz bir hususiyetini ve
malzemesini de¤erlendirebilmeliyiz”
(ÇELEB‹O⁄LU-ÖKSÜZ 1979:8).

b) Bilmecelerin Konular›
Bilmeceler; insan, hayvan, bitki,

cans›z maddeler tabiat olaylar› ve ö¤ele-
ri gibi somut nesnelerden tutun da ak›l,
uyku, rüya vb. gibi soyut kavramlara ka-
dar çok çeflitli konular› kapsar. (soyut
konular göze çarpacak kadar az›nl›kta-
d›r). Ayr›ca örne¤in bir nesnenin de¤iflik
halleri, insan›n çeflitli uzuvlar›, alfabe-
nin ayr› harfleri vb. gibi ayr›nt›lar›n bi-
linmesini isteyerek çözümleri güçlefltir-
meyi ararlar (Boratav 1982:112).

Benzer düflünceleri di¤er araflt›r-
mac›lar da do¤rulamaktad›r. 

“Muhteva bak›m›ndan bilmeceleri-
mizde mücerret unsurlar daha azd›r. Bir
çok bilmece, cevaplar›, hemen hemen
günlük hayat›m›zda her gün karfl›laflabi-
lece¤imiz ve kulland›¤›m›z bulut, su,
bardak, havlu vs. gibi fleylere dairdir. fie-
hirli hayat›n bu, ayn› zamanda bilmece-
lerimizin kayna¤›n›n tabii bir neticesi-
dir.” (ÇELEB‹O⁄LU-ÖKSÜZ 1979:14).

V. AZERBAYCAN’DA B‹LMECE
KONUSUNDA YAPILAN ÇALIfiMA-
LAR

Azeri sahas›nda, tapmaca ad›n›
alan bilmeceler, “insanlar›n fikir ve ze-
kâs›n› yoklamak maksad›yla düzeldilen
bir hadise veya eflyan›n flairane tasviri-
dir. Bir hadise, mefhum veya fleyin bir
alameti veya hususiyeti, dolay› yollarla
söylenir ve baflka cihetleri gizli tutulup,
karfl› taraftan cevap istenilir” fleklinde
tan›mlanmaktad›r (HEYET 1990: 153).

Azerbaycan fiifahi Halg Edebiyyat›

adl› eserinde Babayev, H. Zeynall›’n›n
bilmece tarifini de vermektedir. “tapma-
calar, meclislerde, flenliklerde, tapmaca
gecelerinde ortak yarat›lm›flt›r... Tapma-
ca, insanlar›n düflüncesini yoklamak
maksad›yla düzeltilen bu veya di¤er ha-
dise ve eflyan›n noetik tasviridir.” (Efen-
diyev 1970:139).

Bilimsel anlamda bilmeceleri ilk de-
fa ele alarak çal›flmalar yapan ünlü Tür-
kolog Kovalski’dir. Yüzy›l›m›z›n baflla-
r›nda Azeri sahas›nda önemli bilmece,
derleme ve çal›flmalar›n› görmekteyiz.
1928 y›l›nda Huluflu, Azerbaycan Tap-
macalar›n› yay›nlam›flt›r. “XIX. As›rda
baflka numunelere nispeten en az topla-
nan tür tapmacalard›r. Bizim tapmaca-
lar›m›z esasen Sovyet hakimiyeti y›lla-
r›nda derlenip, neflredilmifltir.” (Efendi-
yev 1970:2). Yazar, ayr›ca Huluflu’nun
eseri hakk›nda bilgi vermekte, bilmece-
lerin alfabetik s›raya kondu¤unu, her
bilmecenin baflka yerdeki varyant›n›,
derlendi¤i bölgeyi-köyü gösterdi¤ini ve
kitab›n sonunda cevaplar›n›n verdi¤ini
belirtmektedir. Daha sonraki y›llarda H.
Zeynall›, “Azerbaycan Tapmacalar›” ki-
tab›n› neflretmifltir. Bu kitapta 760 bil-
mece bulunmaktad›r. Folklorcu H. Aliza-
de ise, 1958 y›l›nda “100 Tapmaca”adl›
eserini neflretmifltir. Bu arada Azerbay-
can’daki okullarda yeri geldikçe bilmece-
lerden örnekler verilmesi ise sevindirici
bir geliflmedir. 

1971 y›l›nda folklorculardan Nured-
din Seyidov’un toplad›¤› bilmeceleri,
Tapmacalar ad›yla yay›nlamas› bu külli-
yat› daha da zenginlefltirmifltir. Bu eser
“Azerbaycan Tapmacalar›/Bilmeceleri”
ad›yla Prof. Dr. Saim Sakao¤lu, Yrd.
Doç. Dr. Ali Berat Alptekin, Yrd. Doç. Dr.
Esma fiimflek taraf›ndan Türkiye Türk-
çe’sine aktar›lm›flt›r (Elaz›¤ 1992). 

Tapmacalar›n kayna¤› olarak Efen-
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diyev, ilkel insanlar›n tabiat hadiseleri
ve vahfli hayvanlar karfl›s›ndaki acizli-
¤inden ötürü konuflmalar›nda muamma-
l› bir dille konuflmas›n› görmektedir.
Ona göre, insanlar korkudan bir s›ra efl-
ya, hadise ve hayvan adlar›n› oldu¤u gi-
bi de¤il benzer remzlerle adland›r›p söy-
lerdi. Bu insanlar›n avlayaca¤› vahfli
hayvanlar›n ve av eflyalar›n›n ad›n› an-
mamakla kendi haz›rl›¤›n› gizleyip, av
ya da vahfli hayvan›n korkusunu hisset-
medi¤ini, böylelikle de baflar›l› bir av te-
min etti¤ini belirtmektedir. 

Efendiyev, ayr›ca bir çok Azeri ma-
sal›nda k›z›n, onu seven o¤lana bilmece
gönderdi¤ini bilirse ona vard›¤›n› yaz-
maktad›r. Ayr›ca genç erkek ve k›zlar›n
birbirlerini bilmece ile s›nayarak beceri-
lerini ölçtü¤ünü belirtmektedir. 

VI. TOPMACALARIN ÖZELL‹K-
LER‹ FONKS‹YONU VE KONULARI

a) Fonksiyonu:
Tapmacalar, insanlar›, düflünmeye

sevk eder, onlar›n bilgisini, tecrübesini
ve zekâs›n› yoklar. Buna göre de toplan-
t›larda daha çok yafll›lar taraf›ndan söy-
lenir, gençler de onlara cevap verir.

Tapmacalar, ayn› zamanda çocuk
folklorunun önemli örneklerini olufltu-
rur. Tapmacalar çocuklar›n zihninin, dü-
flüncesinin geliflmesine yard›m eder, on-
lara h›zl› düflürüp, bulma kabiliyetini
kazand›r›r.

Bilmeceler vas›tas› ile çocuklara
hayvanlar, bitkiler, gök cisimleri, iktisat
vs. hakk›nda ilginç bilgiler verilir. Böyle
bilmeceyi soran ya da cevab›n› izah eden
adam, bilmecenin konusu etraf›nda soh-
bet aç›p, çocuklar›n bilmedi¤i meseleleri
ö¤retir.

Tapmacalar, ayn› zamanda e¤lence
ve vakit geçirme arac›d›r. Geçmiflte uzun
k›fl gecelerinin vazgeçilmez bir düflündü-

ren, e¤lendiren oyunudur. Sinemas›z, ti-
yatrosuz, radyo ve televizyonsuz, kitap
ve kalemsiz geçmifl muhtelif e¤lenceler
içerisinde bilmecelerin özel bir yeri var-
d›.

b) Konular›:
Azerbaycan bilmeceleri, halk haya-

t›n›n bütün sahalar›na ait konular› içine
al›r. Halk, en çok ne ifl ile meflgul olmufl-
sa, hangi eflya ve hadise ile gündelik te-
masta bulunursa, daha çok o alanda bil-
mece üretmifltir. 

Ev eflyalar›, giyim, hayvanlar ale-
mi, bitkiler alemi, aletler, insan ve onun
beden uzuvlar›, erzak, meyveler, gök ci-
simleri, yer, tabiat, tabii hadiseler, mü-
cerret hadiseler, bilim-teknik alan›nda
olmak üzere bilmecelerin konular›n› s›-
ralamak mümkündür. Afla¤›daki tapma-
calar, meyve, bilim-teknik alan› örnektir.

Hac›lar Haca gider
Cehd eder gece geder
Bir yumurta içinde
Yüzelli cüce geder (NAR)

Gutu gutu içinde
Gutu sand›k içinde
Babam›n a¤ yayl›¤›
O da onun içinde
(fiABALID: Kestane)

Bir guflum var, can› yok
Ele çohdur, san› yoh (Tayyare)
Azerbaycan bilmecelerinde en çok

ele al›nan konular; geçim araçlar› özel-
likle çiftçilik ve bitkiler alemidir. 

Azerbaycan’da mevcut olan bütün
meyveler, bitkiler, hakk›nda bilmeceler
vard›r. Bunlar nesilden nesile, as›rdan
as›ra geçerek, yaflay›p, cilalan›p yeniden
oluflturulur. Ve günümüze intikal eder.

Ak›l, fikir, uyku, gölge ad gibi mü-
cerret kavramlar hakk›nda da çok bilme-
ce vard›r. Buna bir örnek olarak cevab›
uyku olan tapmacay› verebiliriz:
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Narda var narda var
Nardan flirin harda var?
El tutmaz, b›çak kesmez
Ondan flirin harda var?
Bilim ve tekni¤in geliflmesiyle ilgili

yeni yeni bilmeceler de do¤maktad›r.
Her devrin, her asr›n yeni hadiseleri bir
çok bilmeceyi koyup gitmifltir. Çok za-
man bilmece, devirden devire yeni hadi-
selerle birlikte de¤iflir, eski fleklini koru-
maya çal›flarak yeni mazmunlar kabul
eder. Örne¤in Sovyet hakimiyeti döne-
minde tayyare, kozmonot, peyk gibi gök
ve uzay araçlar›n›n kullan›lmas›yla bu
aletler bilmeceye girmifltir. 

Aya¤› yoktur kaçar
Kanad› yoktur uçar (Peyk)

VII. AZERBAYCAN B‹LMECE-
LER‹N‹N fiEK‹L HUSUS‹YETLER‹

Azerbaycan bilmeceleri de t›pk›
Türk bilmeceleri gibi öncelikle manzum
ve nesir olmak üzere ikiye ayr›labilir.
Ayr›ca hem mensur, hem de manzum fle-
kil özelli¤i tafl›yan tapmacalar vard›r.
Azeri bilmecelerin ço¤unlu¤unu man-
zum olanlar teflkil eder. Yani nesirli tap-
macalar nispeten daha azd›r. Tapmaca
türünün esas örnekleri manzum tapma-
calard›r ki bunlar da daha çok m›sral›,
vezinli, kafiyeli parçalardan oluflur.
Manzum bilmecelere örnekler; 

Sar› sar› sand›klar
‹çi dolu f›nd›klar (Balkaba¤›)
Dört m›sral› bilmecelerin baz›lar›,

her m›sran›n ayr›ca kendisinin de cevab›
olan bilmecelerden meydana gelmifltir. 

Da¤da tap›ldar (balta)
Suda flap›ldar (bal›k)
Obada ferman (it)
Kendde* Süleyman (horoz)*: Köy
Mensur bilmecelere flu örnekler ve-

rilebilir.
Bir kapta iki renk su (yumurta)

Yer alt›nda k›z›l kamç› (y›lan)
Men gezdikçe o da gezir (gölge)
Alçak damdan kar ya¤ar (elek) 
Ayr›ca sadece soru cümlesi fleklinde

(nesir özelli¤i tafl›yor diyebiliriz) tapma-
calar da vard›r.

O nece a¤açt›r ki günde bir yaprak
sal›r? (Takvim)

SONUÇ
Örneklerde de görüldü¤ü gibi Azer-

baycan tapmacalar› ile Türkiye Türk-
çe’sindeki bilmeceler, gerek fonksiyon
gerek icra, gerekse konu ve flekil itiba-
riyle birbirinin adeta benzeridir. Bu Bat›
Türkçe’sinin kolu olan Azerbaycan Türk-
çe’si ile Türkiye Türkçesinin benzer dil
malzemesinin zenginli¤inin de bir gös-
tergesidir. Söyleyifl tarz› ve cevab› ayn›
olan bu bilmecelere örnek verirsek:

Azerbaycan T.
Bizim heyet de bir guyu
Guyunun içinde suyu
Suyun içinde ilan
‹lan›n a¤z›nda göher  (ÇIRA⁄)

Türkiye T.
Avluda kuyu
Kuyuda suyu
Suda y›lan
Y›lan bafl› mercan (GAZ LAMBASI)

Azerbaycan T.
Da¤dan gelin dafltan gelir, 
Bir gudurmufl aslan gelir.
Ham›m›z bunun üfürüyü, 
Dafldan keçir tüpürüyü (SEL)

Türkiye T.
Da¤dan gelin dafltan gelir, 
Bir kükremifl aslan gelir  (SEL)

Azerbaycan T.
Yer alt›nda g›z›l gamç› (ilan/Y›lan)

Türkiye T.
Yer alt›nda ya¤l› kay›fl (Y›lan)
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Azerbaycan T.
Yeddi deflikli tohmag
Onu tapmayan ahmag (Bafl)

Türkiye T.
Yedi delikli tokmak
Bunu bilmeyen ahmak (Kafa)

Bilmeceler, as›rlar›n kültür biriki-
mini, dünya görüflünü, dünyaya bak›fl›n›
aktar›r. ‹ki farkl› co¤rafyada yaflayan
Türkler, örneklerde görüldü¤ü üzere sö-
zel kültür birli¤ini muhafaza etmekte-
dir. 

Bunca benzerli¤in yan›nda, az da
olsa Azeri sahas› tapmacalar› ile Türk
bilmeceler aras›nda farkl›l›klar vard›r.
Mesela Türk bilmecelerinde pek yer al-
mayan uzay arac›, ve astronot (kozmo-
not) cevapl› bilmeceler Azeri tapmacala-
r›nda mevcuttur. 

Bir guflum var, sesi düflüb dünyaya, 
O gufl meni, aparacagd›r aya
(PEYK)

Dolan›r bütün erzi, 
Aflar da¤› denizi
Gezib göyde geceler, 
Gelib yerde dinceler 
(KOZMONOT)

Bunda da Sovyet hakimiyeti döne-
minde uzay endüstrisinin geliflmesi ve
bunun iyi propagandas›n›n yap›lm›fl ol-
mas›n›n pay› düflünülebilir kanaatinde-
yiz.

Bir baflka farkl›l›k Türk bilmecele-
rinde son y›llarda rastlanan so¤uk flaka
ya da Amerikan bilmecesi denilen bilme-
celerin yayg›nlaflmas›d›r. Özellikle çocuk
ve gençlerin ilgisini çeken, ve cevab›
al›nd›¤›nda insanda so¤uk dufl etkisi ya-
pan bilmecelerin konusu daha çok hayal
gücüne dayanmaktad›r. Bu flekilde bil-
mece türünün Azerbaycan sahas›nda
yayg›nlafl›p yayg›nlaflmad›¤›n› veya ki-

taplara yans›y›p yans›mad›¤›n› bileme-
di¤imiz için bir yorumda bulunmak için
henüz erken oldu¤unu düflünüyoruz. 

Bu incelemede ayr›ca Azerbaycan
sahas›nda ba¤lama ad› verilen ve flekil
itibariyle mani tarz›nda olan manzum
bilmecelere de¤inilmemifltir. Bunun se-
bebi ço¤unlukla ba¤lamalar›n söyleyici-
sinin bilinmesi yani ferdi olmas›d›r. T›p-
k› lügaz gibi flairler taraf›ndan söylenen
örnekler, konuyu s›n›rlamak için al›n-
mam›flt›. 

Azerbaycan ve Türkiye sahas› bil-
meceleri için söyleyebilece¤imiz bir bafl-
ka husus ise, bu türün günümüze daha
çok çocuk folklorunun bir parças› haline
gelmifl olmas›d›r. 

Son olarak Türk bilmeceleri ile di-
¤er Türk boylar›n›n bilmeceleri yap›la-
cak mukayeseli çal›flmalar›n, benzerlik-
leri, farkl›l›klar›, de¤iflmeleri daha ya-
k›ndan görmemizi sa¤layacakt›r diyebi-
liriz. 
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