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DOBRUCA TÜRKLERi'NiN. .
BILMECELERI

Mehmet Naci Önal*

GiRiş

Romanya'nın Dobruca bölgesinde yoğun olarak yaşayan Türkler üzerinde

yaptığımız alan araştırmaları sonucunda. derledigimiz bilmeceler ile bizden önce

konu üzerinde çalışmış olan araştırmacıların derlediği bilmeceler. bu çalışmanın

içeriğini oluşturmaktadır;

Çalışmada, Anadoıu'ldan Balkanlar'a gitmiş olan Türklerin bürn ecelert ile

Kırım'dan bölgeye göç etmiş olan Tatar Türkleri'nin tapmacaları bi,r bütün olarak

ele alınmıştır.

Dobruca Türklert'rrin. btlm ece. Tatar Türkleri'nin ise tapmaca olarak ad

landırdıkları halk edebiyatı ürünleri, Tarkiye'de bılmece, Azerbaycan'da i tapma

ca olarak aynı isimlerle karşılık bulmaktadır.

Bilmeceler, onları üreten Insanların gündelik yaşamlanndan. çevrelerindeki

nesneterden. yediklerinden, Içtiklerinden, Içlerinde yaşadıkları tabiat

şartlarından, uğraşılanndan. inanışlarından hareketle şekillenir. Kısaca. bilmece

lerde, onları üreten insa~ların kendi dünyalarından birşeyler bulabiliriz..

Bılmecelerin tanımı, iç ve dış yapısı bakımından Incelenmesi. tarihi seyri pek

çok araştırmacı tarafınd~rı ele alındığı için.2 biz burada aynı şeyleri tekrar etme

gereği duymadık. Sadece kısaca Dobruca bilmecelerinin özelliklerinden bahset

meye çalıştık.

Bilmecelerin dili, basit ve düz bir anlatırnın üstündedir. Bilmeceler manzum ve

mensur biçimlerde söylenebilmektedir. Manzum bilmecelerin hece vezninde çeşitli

sebeplerden dolayı aksaklıkları görülür. Yarım, tam, zengin. cinaslı. tam kafiye

ler ile alliterasyon. bilmecelerin yapısında yer alır. Mesela:

Attan Yüksek

Itten alçak (4 heceıl. yarım kafiye)

Gider leylem

Gelir leylem

• Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi
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Bır ayağının üstüne

Durur leylem. (4 hecell. üçüncü B mısra hece, yarım kaflye, leylem redlf).

Babası ank

Başında sanko (5. hecell tunc kafiye)

Dobruca bilmeceler! tasnıf edilirken tek cevaplı ve çok cevaplı olmak üzere

önce Ikiye ayrıldı. Cevaplarından hareketle konularına göre bilmeceler

sımüandmldı. Az farklı bir söyleylş veya degışik Isimle cevaplandırılan bilmece

ler hemen bitiminde belirtildI. Eğer bırden fazla cevaplı bilmeceler, konu

bakımından cevaplarında bır guruplama Içine girebiliyorlarsa, tek cevaplılar Içine

dahil edilmiştir. Cevaplarında bırden fazla sınıflama Ile karşı karşıya kaldığımız

bilmeceler. bırden fazla cevaplı bilmeceler bölümüne alınmıştır. Tek cevaplı bil

meceler (yanı tek bır konuya-birden fazla cevabı olsa dahl-glrebllen) konularına

göre tasnıf edilmiştir. Daha sonra çok cevaplı bilmeceler ele alınmıştır. Buna

göre bilmeceler aşağıdakl şeklide düzenlenmtşttr.

1- Tek cevaplı bilmeceler

A.r.şya Ile ilgllI bilmeceler.

B.Bltkller ve ürünleri ile ııgill bllmeceter.

C.Yiyeceklerle ilgili bllmeceler,

E.lnsan ve uzuvlarıyla ilgili bilmeceler,

F,Tablat ve tablat hadi_eleriyle ilglii bilmeceler,
O.Maddl, manevi ve dığer konularla ilgili bilmeceler.

ll- Birden fazla degışlk cevabı olan bilmeceler

Bilmecelerin mensur biçiminde olanları, kesme (i) işaretiyle ayrılarak

bölündü. Böylece mensur dizeler/satırlaralt alta değiL. kesme Işareti lle bölerek

aynı satırda yan yana yazıtmaya çalışıldı.

Dobruca Türkleri tanımıyla Anadolu ve Kırım Türkleri kastedilmektedir. Bil

meceler ele alınırken boy ayrımma gidiimemiş hepsi bırlıkte dikkate alınmıştır.

Türk ve Tatar ayırımının yapılmaya çalışıldığı bölgede. yan yana yaşayan aynı

kökten gelen bu Insanların bilmeceleri mukayese edümiştlr. Bilmecelerle tapma

calar ait alta konulduğunda birbirlerinden farklı olmadıkları anlaşılmıştır. Bır bil

mecenln aynı veya bır benzerı diğerinde görülmüştür. Romanya'da Türkler

üzerinde ilk derlemeleri yapan, bu arada tapmacalan da derleyen Romen asıllı i.
Dumltrescu adlı araştırmacı, dildeki farklılığın ölçüsünü şöyle ortaya koymuştur:

'Hiç Tatarca bilmeyen herhangi bır Türk, Romen alfebesl ile bile olsa. bilmecele

~in he.: Türk bölgesınde. bIraz farklı şive ile de olsa' ne söylendllni gayet iyi
billı:.«-» ,

Biz de. kendtlerlnln ı 922 yılında derleyip Romen alfebesl Ile yayınladığı Tatar

Türklerinin bilmecelerinL söyledikleri gibi, aniayarak çalışmamıza dahil ettik.

Bölgede Türkçe ve Tatarca olarak ifade eelilen ve farklı oldukları öne sürülen

şivelerin farklı olup olmadıkları, bltrnecelerde yeterince görülmektedir. Tatar

Tilrkçesinin farklılığının şive basamağında oldugu b ll m e c e l e r l rı

karşılaştırılmasında da görilimektedir. Tatar Türkçesinin farklılığının şive basa

mağında olduğu bilmeceıerin karşılaştırılmasındada görülmektedir. Bunun yanı

sıra, Tatar Türkçesinin kendı ıçınde ses yanı ağız farklılıkları, normalolarak, yer

almaktadır.

Bilmecelerin yansıttığı xounr. TOrk kültürü ile Tatar Türk'ünün kültürü

arasında yakın benzerliği ortaya koyması bakımından dikkate değerdr;. Yiyecek

veya Içeceklerinden, yetlşdirdlkleri meyve ve sebzelere; çevrelerinde

gördilklerinl algılama biçimlerinden, bunları bttmeyeceye/tapmacaya dönüştürme

şekline kadar aralarında aynilikler veya yakın benzerlikler görülmektedir. Mesela

patlıcan için:

ı) Alçacık boylu / kadife donlu. No: ı O, 4. DTB

2) i / Katife donlu DTTB-B

3) Küçücük boyl; / kadife tonni. DTTB-A

4) Alçacık boylı / kadife tonl], DTTB-C

Oörüldüğü üzere dört ayrı bilmece ile deqll. bir bilmece ile karşılaşıyoruz.

Gerek bilmecelerde gerek tapmacalarda ses veya kelime farklılıkları bulunmak

tadır.

Yukarıdaki bilmecelerin üçüncüsü hariç hepslntn ilk kelimesi "alçacrk'tır. Bi

rlrıcl, ikinci şıklarda aynı, dördüncüde 'alçücık' otarak-c sesi ile bir ses

değişmesi olmuştur. Ikinci kelimede 'boylu' kelimesi 'boylı' biçimiyle sesli

değişmesi görülür. Bilmecenin ikinci cümlesinde 'kadife' kelimesi 'katife'

biçimiyle yine bir ünsüz değişmesi oluşur. 'Donlu', (donlu', "torırıl". "tonlı' keli

melerl arasında ses benzeşmesi ile değişmesi görülm~ktedir.
Bilmecelerdeki kelimelerin o toplumun kültarünü ye yaşam biçimini de ortaya

koyduğunu söylemiştik. 'Dört direkll / tepesi mogodekl!.' bilmecesinin cevabı

baca/ocaknk/rnogodek olarak verilirken 'mogodek' kelimesi ile karşılaşıyoruz.

Bunun, ı 950 öncesi bölgede Tatar Türklerlnde kız tarafının gelini erkek tarafına

götürürlerken kullandıkları dört yanı örtülü yalnız üstü açık arabanın adı oldugunu

blllyoruz, Biten bir geleneğin bilmecelerde benzetme yoluyla kalması bile, gele

neklere ait malzemelerin birbirlerini aynı kültür çerçevesinde tamamladıklarını

göstermektedir.

Çileğe çiglek denilmesi, bizi bu kelimenin geçmişine doğru bir seyre

götürmektedir. Horoz4 kelimesinin Tatar Türkçesi'nde TÜrkçe'nin kurallanna ola

bildiğince uydrulduğu da söylenebilir. Horoz kelimesinin horaz ve koraz şekillerini

görebiliyoruz. Dobruca Türkleri'nin Romen komşulannın dillerinden de etkilendik

leri bilmecelerde görülmektedir. Mazota motorina. uçağa Romence avion denil

miştir.

Bir bilmecenin birden fazla degişik cevaplan da olabilmektedir. Türkiye de de



çok bilinen; 'kat kat, döşek i bunu bitmeyen eşek: bllmeceslnde olduğu gıbı. Bu

bilmecenın Kuran. kitap ve saman cevaplan ne karşılaşıyoruz.

Bu çalışma beş kaynaktan oluşmaktadır. Kendı derlemelerlmlzln yanında. biz

den önce konu üzerınde çalışmış olan araştırmacıların da eserlerinden yarar

lanılmıştır. Derlediğimiz bllmeceterde, kaynak kişller ıçın: No: (x) olarak belirtip

kaynak kişiler tablosunda sıra numarası verilmiş ve söyleyenin tanıtılması yoluna
gidilmiştir.

Mehmet Ali Ekrem'In 'Bülbül Sesi Dobruca Türkleri Folklorundan

Seçmeler' (Krıterlon Kltabevl. Bükreş, 1981. s.s. 235-237) adlı kıtabında yer

alan bilmecelerı çalışmamıza dahIl ettik. BIlmecelerln sonuna 'Dobruca

Türklerinin Bilmeceterl' kısaltmasını: DTB şeklinde M.A.Ekrem'den aldığımızı be

lirtmeye çalıştık.

ı. Dumltrescu'nun 1922 yılında derledıgı Türk BIlmecelerI. Dobruca Yıllığı'nda

'folklor Tataresc din Pervalia' (Pervelia'dan Tatar Folkloru) (Analele Dob

rugei. lulie Septembrle-1922. s.s. 371-384) adıyla yayınlanmıştır. Tapmacaların

1920'11 yıllardaki söylentş biçimini elde etmemiz oldukça önemlidir. i Dumltres
cu'darı alınan bilmeceler. Dobruca Tatar Tnrklerl Tapmacaları: DTTT-A

biçiminde kısaltılmıştır.

Emel Dergisi'nin Köstence baskısında 'Halk Edebiyatı' başlığı ve 'Tapmaca

(bilmece)" alt başlığı ile Azaplarlı Seyfeddin H. Fazıl ve Kobadlnll. MeciL. Abdula

ztz (ikinci kanun-1940. Nr. 146. yıl: LL s.s, 26-27; aynı derginin şubat 147.

sayısında s.s. 14-17'de Mart Nr. 148. s.s, 22-23) tarafından derlenmiş olan bl

lecelerL Dobruca Tatar Türklerinin Tapmacalan B: DTTT-B şeklinde kısaltılarak

belirttik.

Ahmet-Nagı o.Aıı. Mehmet Ablaı ve Nuri Vuap tarafından hazırlanan 'Boztor

gay' (Krlterlon KItap Üyl. Bucureştl. 1980. s. 3f6-354) adlı eserden alınmış

olan bllmecelere ~ Dobruca Tatar Türkleri Tapmacaları C: DTTT-C denllrnlştlr.

Degişik varyantları ile 370 civannda bllmecenlri yer alındığı bu çalışma. Dob

ruca Türkleri hakkında şu ana kadar toplanmış olan bilm<t<celerlnl kapsamaktadır.

Elbette bilmecelerln tamamı bunlardır ve bu kadardır demek Iddiasını

taşımamaktadır. Türkiye'ye Balkanlardaki soydaşlarımızın Iolklorlarından bır

tutam taşımak amacıyla araştırılmış ve yazıya geçirilmiştir. ı. Kunoş'tan

başlayarak bugüne kadar Balkan Türkleri folklor malzemelerının bır gün toplana
cağıru umarak çalışmamızıno küıııyata bır katkı olacağını düşünüyoruz.

Bu çalışmada Prof. Dr. Şükrü Elçln'ln 'Türk Bilmecelerl' (Ankara, ı970

1983) adlı eserinden tasnıf yönü lle. Prof. Dr. ılhan Başgöz'ün 'Türk Bllmeceleri'

(Ankara. 1993, 2 cılt) adlı eserinden metod ve mukayese yönleri lle fayda

lanılmıştır. Dobruca Türklerinin bIlmecelerini, kıymetli hocalanmızrrı

hazırladıkları Türklye'dekl bIlmecelerle karşrlaştırdığırnızda, aynı veya biraz

değişikliğe uğramış bümecelerle karşılaşıyoruz.

"":m.""""'-""""'-----""'~ folklor/edebiyat
i· TEK CEVAPLI BiLMECELER

A, EŞYA iLE iLGiLi BiLMECELER

Altın

1. 1. a) Sandır safran gıbı i okunur kuran glbl DTB
b) Sapsan zafran glbll okunur kuran glbI. DTTT-A
c) Sarıdır zafran gıbı i okulur kuran gıbı i bilmem şlfall, bIlmem zer

dalı. DTTT-B

Anahtar
2. 1. Yanına oturdum Ideliğineuydurdum. No: 5

Araba
3. 1. Dört aga kardeş. birbirine eremez. No: 6
Araba oku
4. 1. Ben glderlm, o eve bakar. No: 8

Baca i
5. 1. lğnem karaca i glyer ferace Ilçer tütünü i sallar götünü. No: 14
5. 2. Kara tavuk kanadında asılgan. (Ocak) DTTT-A
5. 3; Dört Ar~p biri blrlne karab. DTTT-B
5. 4. Dört duvarda dört Arap. DTTT-A
5. 5. Dört direkii Itepesl mogodeklI. (Ocaklık) DTTT-A
5.6. Ötemiş akay ölüyatır lüç akay köteryatır. (Oçak) DTTT-B

Bardak
6. 1. Bir ablam var, gelen de öper onu, glden de. No: II

Baston
7. 1. a) Ben giderim o gıder i arkamda para para Iz eder. No: 12

b) Ben gıderlm o gıder i önümde para para Iz eder No: 2
c) Ben glderlm o gıder. No: 8

Çarık

8. ı. Bır atım bar, çeksek toktay, baylasam glre. DTTT-A

Çefme
9. ı. Benim bır ablam var, gece gündüz ağlıyor. No: ıı

Çorap flfl
ıo. 1.

a) Beş aga kardaş, blrblrlne eremez. No: 5

b) Dört aga gardaş. blrblrlnl kovalar. No: 1
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Çubuk

i i. 1. Uzun uzun uzanlar i dolaplan tutar i on ekl tane yaprak i on üç tane
toprak. DTTT-A

Dare

i 2. i. Adı ısmail i şamarga kall i arkası deriden i kulaklan temlrden. DTTT~
B

Elek men un

13. 1. Tökerek aran i astı boran. DTTT-C

Gömlek

i 4. I. Elen elen elen eter lekl etegln türe eter i gulnln betln öbe keter i '
kaknın suwın erne keter. DTTT-e

İbrik

i S. i. Dt başında otra / vursa çlgan otura. DTTT.A

i~

i 6. i. Benim bır köpeğim var i kaça kaça karnı doyar. No: i 4

İ~ne

17. i Bir kişkene pılendir / üy üyden tılendır. DTTT-B

Kaltak (şah)

18. I. a) Attan yüksek i ltterı alçak.DTTT-B

bL Itten alçak i attan yüksek. DTTT-e

Kağıt

19. I. Minaredrn attım sınmadı i suvga attım sındı. DTTT-B. DTTT-C
Kapı

20. ı. a) Gıder leylem i gelır Ieylern/btr ayağının üstüne"'Idurur leylem. No:5

b) Giden leyIem i gelen Ieylern i bır ayak üstüne i döner leylern No:4

20. 2. Gece gidiyor i gOndOz gidiyor / bır metre gidiyor. No: 9

20. 3. Dön döner i bir atağının üstüne blner, No: 1i

Karyola

21. I. GündOz ayıttır i gece bayıltır. DTB

Kaşık

22. I. Hacı oğlunun katın. her ne verirsen gOtarar. DTB

22. 2. Boş gıder. dolu gelır / ağzımıza hoş gelır. DTB

falklor/edebiyat

Keleptcn ve çekiç _i ,

23. i Ay kOraldA koraldA i altın saray kuruldu if arabl kellp bir kaba i çontuk
ay kellp bır tebe. DTTT-B

Keman

24. i Bır tahtayı oyarlar i içIne mane koyarlar i mane yalan söylerse i ku
lakeıgın burarlar. DTIT-B

Kılıç

25. i. Astı tahta üstü tahta i ortasında zalim sona. DTTT-B

Kibrit
26. i. a) Bir lçkene dAkkan / ıçı tolu Mokan. DTTT·B

b) Bır klçkene dOkançık i ıçı dolu sonaçık. DTIT-B

Kitap
27. 1. Kat kat döşek i onu bilmeyen eşek. DTB
27. 2. Kat kat kapısta i ışı toh kımırska. DTTT-e

Kuyu kapı.ı ve zincir
28. i. DIglr dlglr dlglrman Idlglrmannın kızıman i moynım toll moşakka i Bolat

baynın kızıman. DTTT-e

Küpe (Sırga)

29. I. Altın kantar i et tartar. DTTT-B

Közlık (Gözlük)
30. ı. Özl alga atlangan i ayaklann artka saklangan. DTTT-e

Lamba (Gaz lambası) ile ilgili olanlar
3 i. i. Alcaak ~oyu / acıdır suyu. No: 5 .

31. 2. Uy içinde oyın bar i kuyu (I)çlnde ~uyu bar / kuyu (I)çlnde cllan barı

dlan başında şenıldan bar / şemidan başında borazan bar. D1TT·A
3 i. 3. avuçka tolar. Oyge sığmaz. (Lamba ışığı) DTTT·B
3 i. 4. a) Ozın boyın ozı aşar. (May şırak) DTIT·A

b) Öz boyun OzO aşar. (May çırak) DTTT-B
c) Öz boyın Ozl aşar. (Şırak) DTTT-C

31. 5. Öz kanın öz! emer. DTIT-e
3 i. 6. Aziret Alının kılıcı IdOnyadadır bir eşi. DTTT-A

Makas
32. i. Ev ütüne deri serdım / bacaklann gert serdlm, No: 5
32. 2. Mga flga Mustafa aı'Ja. No: 14

32. 3. a) Eki cigıt cureşır / tabanlan tıreşlr. DTTT-A
b) Ekici cıgıt küreşe / tabanlan tıreşe. DTTT-B
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Mektup
.3.3. ı. (I)stambul'da kaz plşe i kokısı manga (ye)tlşe. DTIT-A

Mık (Çivi. Inser veya enser)
34. ı. Paı:arga kettım i Serge kendum i Dört ay 19inni döt ıldız kordım. (nal

mıgı) DTIT-A
34. 2. 81r kıçkene balacık i başında takyaçık. DTIT-8
34. .3. Babası ank i başında sank. DTIT-8, DTIT-C
.34. 4. Vucudu ıçınde i başı tışında. DTIT-8

Mum
35. ı. 81r a1çacık oturgan i bütün Qynı toldurgan. DTIT-8
.35. 2. 81r kanş boyu bar i sıgırda soyu bar i öz boyun özü aşar i ne acalb

huyu bar. DTIT·B

Nacak (Balta. keser)
.36. 1.
a) Kıra gıder yalın gıbı i eve gelır gelin gıbı. No: 5,2

b) Giderken yalın gıbı i gelirken geli

ı
gibi. No: i i

Pantolon ve çizme
.37. ı. Bır kuyum bar belden i bır kuyum bar tlzden, DTIT-A

Pantolon ve çorap
38. ı, bır etegım bar belden i bır etegım bar tlzden. DTIT-B

Pencere
39. ı. Oyde desenı Oyde tuvuI i tışta desem tışta tuvul. DTIT-B
.39. 2. a) Anaw Oyde bır çeltek Imınav üyde bır çeltek i anı bılmegen tentek.

DTTT-C i
b) Anav üyde elek i mınav üyde çeltek i onu bilmeyen tentek. DTIT-B

Plçld (biçid)
40. lOgız, okurı, kul şaşa, DTIT·A
40. 2. It mldar i kok şaşar, DTIT-C

saat
41. 1. Ahmet ağa hasta i altın kareste i ne su lçer ne ekmek yer i o acaip bir

hasta. No: ı 4
41.2. a) Çınçınlama pınpınlama i bır gelin aldım babasıyla. No: 4

b) Çlnçlnll Imam i kubbesl tamam / bır kız aldım i babası Imam. No: 2
c) Çın çınlamarn i burması tamam/ bır kızım ver] babası Imam. DTIT-B
d) Tık tık am am i tepesi tamam i bır kız aldım babası Imam. DTIT-A
e) Tlk-tak kapaklı san(dık). DTlT-A

41'. .3 Bır kışkene bileklaş i hanga beyge yoldaş. DTlT·B
41. 4. Canı yok i kanı yok i er gıln cüre / coli yok. DTlT-C

Saban
42. ı. Bır k1çkene pıl / arkasında tasma tıl i aklıin basa aylan da bıl, DTIT·A

Sabun
43. ı. Bllmece blldlrmece / el üstünde kaydınnaca. No: 5, DTB

Salma
44. I. Belim tutup bayladım / suwga tuşup oynadım. DTIT·C

Sandelye (tahtadan)
45. I. Alçak terek /alemge kerek. DTIT-A

Sap" tava
46. ı. Kara mışık kuyrugundan aşılgan. DTIT·A
46. 2. Kara mışknı ttum / kuyruundan astım. (Koltava) DTTT-C

Sepet
47. r Hırtıfa fırtına / bindi bunun sırtına. No:

Süpürge
48. ı. Bır ablam var, gelen de alır onu giden de. No: ı ı

48. 2. Bır kelınım bar, eşıkmen törde cüre. DTT·B
48. ;5. Çat burada, çat kapının arkasında. DTB
48. 4. BelÇIgeÇIn bek buvar bezgelek havasına da oynar. D""'·~

Soba (peç)
49. 1. a) Benim bir ablam var i gelen geçen ona sarmaşır. No: 5

b) Bır kellnim bar / kelgen de kucaklay i ketgen de. DTTT-B
c) Bir kelınım barlkelgen de kucaklay/ ketken de kucaklay. i

DTIT-A DTIT-C ' LO

d) GIrdim Içeri/bır gelinlm var/gelen de kucaklarıgiden de kucaklar.No:9
e) Bır kara kızım var / gelen sarılır / gider sarılır. No: 4 i

49. 2. ÜY ıçınde üyüm bar / bır avuç tüyüm bar. ( peç ve külü) DTIT-B

Tezgah
50. ı. Attım taş, tuttum kuş / atkanım taş tuvul i tutkanım kuş tuvul / öze er

. tuvul i baskanı cer tuvul. DTTT·B

Tüfeak
5 ı. ı. öguz okırdı i uzakka tukurdı. DTTT·B
5 ı. 2. Astı takta / ou takta / ortasında zalırn sokta. DTTT-C

Tdymemen lIgek (Düğme Ue Umek)
52. ı. Cışıkka tokmacıx, DTIT-C
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Yorgan d6fek
5.5. ı. Oece hannan gandOz tepe. No: 8

FP c) Ordan atladı / kaz yumurUadı. No: 14-
d) Kalavdan atladı i kaz yumurUadı. DTIT·B
e} Kaz cımırtladı i kalawdan atladı. DTIT-e
O Kaz cımırUadl / koranı atladı. DTIT-A

YAn
54. 1. Uy aldında ak tana i Anı men dep mak-tana. O1Tr-A

. _.,,,,::~ YQzQk
55. J. Bır kfşlynen metlşlk i ıçı dolu tetlşlk. No: 9

Zincir
56. ı. Kardeşimin bileği var i otuz ikf deliiii var. No: 5
56. 2. Bır ablam var i otuz ikf dellıjl var. No: II
56. 3. Benim bır bileğim var i gez dellğl var. No: 2
56. 4. Bllmece i birbirine lIIştlrmece. No: 2
56. 5. Bır kıçkene balacık alsa m cılay salsam toktay. DlTI-B

B. BiTı4UR VE URU/YURU ıuuü BiLMECELER

Arpa
57. ı. Özj kamış i başı gümüş. DTIT-B

Armut
58. ı. Nallanır sarkar / düşeceğlm diye korkar. No: 14

Ceviz (koz)
59. I. Dal OstOnde kfliUl sandık. DTB
59.2. Bır \Uçkene petnas cerge tüşse sıamaz i yapıcılar yapamaz kuyumcı~ar

kıyamaz. orrr-e
•

Ç1Alek
60. ı. A1caClk dallı / yemesi balıı. No: ı. 3

Fındık

61. 1. Bır kfçkene pılnaz i yerge tüşse sırımaz / yapancılar yapamaz /
kuyumcular satamaz. DTIT-A

incir
61. 1. a) Ostü can astı can / ortasında blrauç tan. DTIT-A

. b) Astı can üstü can ) ortasında bır avuç tan. DTIT-B
icl Astı teri / üstü teri ( ortasında bır awıç tan. DTIT-e

KaJ)ak
6.5. ı. a) Avludan atladı / kaz yumurUadı. No: 5, ı

b} Avludan atladı / kaz gıbı yumurttadı. DTB

Karpuz
64. ı. a) Allah yapar yapısını i bıçak araç kapısını. No: 6. DTB

b) Allah yapar yapısını i demır açar kapısını. No: J,
c) Allah yapar yapısını i temlr açar kapısın. DIT-A, DTIT·B

64. 2 Yarsı kar. yarsı bız i nedir adı aytllilz? (karpız) DTIT-C

Kavun ve kabak
65. J. KOnge pişken aş kördım i kabak kuskan taş kördlrn. DTIT-A

Keçi boynozu
66. 1. a) Sıra sıra odalar i hiçinde durak soktalar. DTIT-A

b} Sıra sıra cokanlar i Içinde bezirganlar. DTB

Kestane i
67. 1. Kaftanı kara, gömleği san / anası yüzıuk bir kan. DTB

Kına

68. J. Yeşil saldım i kırmızı aldım. DTIT-B

Kiraz
69. ı Alcacık dallı / yemesi balh, No: 2
69. 2. Atcacık boylU { çıngıllı küpe. No: 4

Lahana
70. ı. Kat kat dOşek / bunu bilmeyen Jek. No: 4

Nar
71. 1. Flnl nn fincan { içi dolu mercan. DTB

Nohut
72. ı. Bit glbl burnu var i küp gibi karnı var. DTB

Pamuk
73. ı. Minareden attım yayıldı i suya düştü bayıldı. DTB

Pancar (foguldur)
74. 1. cer astında kırmızı bakır. DTIT-B

Patates
75. ı. Yer altında piliçll tavuk. No: 12.6
75. 2. Cer astında çıpeli tavuk. (KartoO DTIT·B. DTIT-C

..........•...........-.' "
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Patlıcan

76. I. a) A1çaClk boylu i kadife donlu. No: 10.4. DTB
b) A1çaClk boylu i katffe donlu. DTIT-B
c) KaçQcak boyh i kadife tonnı. OTIT-A
d) A1çaClk boylı i kadIfe tonlı, DTIT-e
e) I'1dan boylu i kadife donlu. No: 3

. -........:-
Salatalık

77. ı. a) Uzun uzalar i ot ıçınde buzalar. No: i O.ı
b) DIzi d1z1lza1ar i ot lçlnde buzalar. No: 14
c) Uzun uzun uzalır i ot ıçınde buzavlar. DTIT-B

77. 2. Arşındır boyı i yeşıldır sayı i aktır kanı i suwdır canı. DTIT-C

Sarımsak

76. 1. a) Manl manl manıkı i tırnağı var on Iki i qn lklnln yansı i Salim
dayının kansı. No: 14

b) Manl manl manikil tırna€p var on Iki i on Iklnın yansı i Sadık

dayının karısı. No: 6

SoAan
79. 1. a) Cer astında dryen at i teıisl bar yedi kat i soyarsın da torarsın i

toragan$ cılarsın. DTlTrB
b) SOyarsın da toyarsın i tdraganda cılaysm. DTIT-e

79. 2. cer aatında sakallı papaz. DTI'T-c

Şeftali

aa. 1. ıçı sulu i dışı tayla. No: 6

Turup
aı. ı. nşı kara toptak tuvul i ıdı ak un tuvul i kuyrugu bar sıcan tuvul.

DTTT-B

Üzüm ..
82. ı. Tavga bardım dal kuş tuttum i etın aşadım süyegın outtum. DTIT-B

C, 'YİYECEKLERLE uotü BiLMECELER

Çibe..ek (şlbörek)

63. ı. Mışık 'mlyaw' dedi i 'bır kasşık may" dedi i şıbışıkman türtkende i
'vay şelebakam' dedi. DTIT-C

83. 2. Suw asanda san ferlk. DTIT-e

Ç1Abörell pışkenı

84. ı .Anaw ayde vay vay/mmav ayde vay vayAsancl'da may kaynay.DTIT-C

94

Ekmek
85. ı. Bındım kızaga i gittim uzağa i buldum bır çıkın. No:
85. 2. Bır klşkene pılatır i cümle alemnl cılatır. DTIT-B
85. 3. Ay atarnet i Içi dolu kıyamet i suvlap saldım / kurutup aldım. DTIT-B

Emcecek aşı (Fasülya aşı)

86. ı. Astı takta i üstü takta i ortasında zalim sokta. DTIT-A

Kahveclnln şekeri

87. ı. Eline ml verem i içine mi kayam? No: i i

Kapısta (kapuska)
88. I. Kat kat katlançık i katlamadan appacık. DTIT-A. DTIT·B, orrr-c

Kaşıkbörek

89. ı. Tabmacamın tabı yok i kaşıgımın sabı yok. DTIT-B

Kaşıkbörek, kapkaç, kaşık i
90. ı. Sürülü koyunum kuyga düştü i kara bulut kellp kapladı i tımırtı kelip

cokladı. DTIT-B

Kobete
91, i, a) Oy töbesl oyuldu i ayden sotu c:oyuldu. DTI'T,15
, b) oy tObesl oyıldı ıayden sufu coyıldı. DTIT-e

Turşu

92. 1. Kuru soktum i yaş çıkardım. No: 1 ı

Varımca

93. ı. San su ıçınde sandal onlar. No: 14-

i •

D, HA'YVAlY VE ÜRÜlYLERLE iıaiü BiLMECELER

Arı (balşibin)

94. ı. a) Mını mını kuşlar i kafeste kışlar i kendisi ıçın çalışır i elere
bagışlar. DTTT-B

b) Klşkenedk kuşlar i kafesdkte kişlar i özi üçün çalışır i alemge de
bağışlar. DTTT-C

Bal
95. 1. Ay obalar / obada cılan babalar i sorfası elal, et aram i oga ne der

mollalar. DTTT-A

Bu..çe i Burçl (Pire)
96. 1. a) Çomak attım kutkartım i cümle Itnld cutartım. DTIT-A

b) CUmak attıp cuturttuk i cümle alemını kuruttuk. DTIT-B
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Karlangıç

105.1. Oy ıçınde Ay satdım. baltasiz çotsızb, (Kır1angıç yuvası) DTTB-B
10S.ı. Bır kıçkene rneşere i yedi deryayı geçre. DTIT-B
105.3•. Kara pasma klgen belleri kelml i Ince Ince sOyU d1l1erl kelml. DTTT-B

Koklç (Ulndl)
106. ı. Kaldır kaldır anesi bar i boymnda moşagı bar i kahnda kolcagı bar.

DTTT-A
106.ı. Karangl damnı ıçınde i kaz-day bolıp otıri i taramaga saçı yok i kaz

day bolıp abii. DTIT-A

___________1 foikıOrledebiyat >1-Olill ~I«ffl_ . • '_M

Domuz

98. 1. Korata bır şey bar i Iten konnay tuaktan korka. DTIT-A

-------__I.lllItl folJdorledebiyat

Devenin d6rt ayaAı IId 6rçeAI bır kuynaAu
97. 1. Dört lap lap kfylz kaptap. ekf oyurguş bır bII gavuş. DTIT-B

. -_,,"Horoz

99.1. 1'1; sakfadım i er kOrdAm. (rtoraz) D11T-A

99.ı. Özl tomalak i başında tarak i kuyngı orak i mamlzll ayak. (Koraz)
- DTTT·C

99. .3. 1'1; başlı er kOrdAm. DTIT-B

Kannea (ve yuvası)

100. 1. Yer altında bır çıkı tuz. No: 5
100. ı Ince belli kara tay. DTIT-B
100. 3 Bır delikte bın softa, D11T-B

100.4. a) Bır kuyum bar i bar bın koy slya i bır avüç tabansımay. DTTf-B
b) Bır autum bar i bın koysaya i bır auç taban saym)ay. DTTT-A

100. 5. COI canında vay vay bAldArgendi kaykay. DTIT-B i
100. 6. Hani nerede vay vay i Baltı çıktı maycay may. (Kımırska) DTIT-A

Keçi

101.1. Kuyrugu var i Inek değil Isakaiı varl In_n deı;1ı1 kıl/an var i beyglr
deAn i aat velir i koyu degıı. DTB

101.ı. Dağdan gelır taştan gelır i meşln bOZOkfa enlştem gelır. No: 14. ı

Kedi (mlfık)

ıoz.ı. ıkı dimdik i ıkı şlmşlk i dört dallak i bır saIlak. No: 6
10ı•.2. Ocak başına otırgan i ekı közın -şart- cumgan. DT1T-CI

i

~elebek i
103. 1. Elen elen eter ekı kalın caya keter i kakraga kona kete, kak. su körse

Içe keter. DTT-B '"

Klrpi

104.1. AsU keser. üstü keser i ortasında may sarar, DTIT-A

104.ı. a) PlnU plnU ketersın i karaIdlga slndl ketU i lşndl çagar gOle gale
ötürsün i Şlndf çagır gOle gOle gOlersfn. O11T-A

b) ındı glttf plndl gitti i karaIdlga slndl ketU i eger Çıksa gOrarsOnüz /
gOle güle ölürsünüz, DTIT-B

: c) Plndl plndl plndl kettl fi karaltıga slndl ketU i şımdı kelse kölirslıilz /
kl:ne kAle ölOrsınlt. DT1T-C

104.3.a) Bır karasan dört ayak/bır karasan tomalak/arkasındabır tayak.
DTTT-B

b) Bır karasan dort ayak / bır karasan tomatak / arkasında bır tayak,
DTTT-C

Koyun (koy) i

107.1. a) ~rten keter eUezl i akşam keler eUezl i türlü türlü Ipekten i tüyme
diker ellezt. DTTT-A. DTTT-C

b) Erten keter ellezl i akşam keller ellezl i türlü türlü kumaştan i
tüyme tüyer ellezl. DTTT-B

Köpek i
108.1. Ikf dimdik i ikl şimşik i dört dallak i bır sattak. No: 14

Kurt (Ka,gu)
i 09.1. Ana kelyatır alp. ekı kulak salıp / tavanun anası. temir onun cüreğt.

DTTT-15

Maymun
110.1. Tawdan kellr i taştan kelr i meşln buzakıl i enlştem kelir. DTTT-C

M6y6z (Boynoz)
111.1. Ay catar, cun yat~r i ekı Iezl hiç yamaz. DTTT-A
11 1.z. ~i catar elaman catrnaz. DTTT-B

i
Ök6z
llı. ı. Ana kelyatırgan nı / arkasına tısma tıl i aldım bolsa oylanda bıL.

DTTT-B

Ök6z6n dört ayağı_ iki boynuzu. bir kuyrUğu ve iki gozu
i 1~.1. Dubur dubur dörtev i Erecep ulu ekev i Cafer ulu Cangız / ekı carık

yıldız. DTTT·B

Öpop (aAaçkakan)
i 14. i. Ay buraIı buralı / ayagı kolu kınalı / şlmçl kırll tom bar / sultaniye atı

bar. DTTT-A

ötmek
i 15.1. Ay alament alarnet / (i)şl tolı kıyamet / sulay saldırı kurtul aldım. /

Salll Allah Muhammet. DTTT·A
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Sakırga (kene)
II 6. i. ıSır suekslZ semız boga DTIT-A

Saugan
i 17. i. Kardan ak i katrandan kara i kediden küçük i deveden yOksek. DTB

Slvrl.lnck
i i 8. i. yaz gOnünde VlZVlzlı köçek. !>TB

SiUlıQkln b6cek
i i 9. i. Arkasına üyOn alıp cüre, D1Tf·B

Tavuk ve yumurtası

1.20.ı. üy a1bnda bakıra cakıra i banp karasam bır top gumuş tıgıra. DTT-B

Yara.a
1.2ı. ı. 5akbm aynı sarısına. kuşların arasında bır kuş vardır. No: 14

,
Yılan i
1.2.2. ı. a) ~v arkasartda yağlı kayış No: 5

b) Yer a1bnda yaglı çOrek. No: 12
c) cer asbnda maylı kayış. DTIT-B
e) COI candain mayIı kalş. D1Tf·A

Yumurta (cımırta)

12~. ı. a) Benim bır pınanm var Ilki Ulrlü suyu var. No: 5
b) Bır kuyum var Ilkl türlü suyu var No: 14
c) ıSır kuyum var i ekı türlü suyu bar. DTIT-B. DTIT-c
d) ıSır kuyum bar i ekl brlı suü bar. DTIT-A

i .2~.2. Içindeki metlf / ıçı dolu tet!y. No: 8 •
12~.~. Bır ak met! i awzı ket! i Içinden çıgar i kara bö~. (Yumurta ve kapçal

DTTT·C i
12~.4. ıSır küçücük fii taşı / ıçınde beyler aşı i plştrtrsen aş olur i

"pişlrmezsen kuş olur. No: 2
1~.5. O yanı kaya. i bu yanı kaya / ıçınde san maya. DTB

B. İJYSAIf VB VZUVlAlUYLA iLGiLİ BiLMBCBLBR

Adelii ve havva
124. ı. Selamaleyküm ey kıŞı / ne biri bır ne beşi / bır koydan kuzu tudu II

anası erkek babası dışı. DTIT·B

Ba,
1.25. ı. a) Yedi delikli tokmak i onu bilmeyen ahmak. No: 2

bl Yedi delikli tokmak / bunu bUmeyen ahmak. DTB
cL Bır tokınagım bar. yedi deliklI. DTIT·B

------------ 98 -~~.~.--,~-~

___________ folklor/edebiyat

Ba, kırkanı (ba, tra,ı)

126. ı. Tas üstünde saban COre. D1Tf-A

Bır anaDin eU (emccAI veya memesı) ve sntn
127.1. a) Oban oban obalar / obada cılagan balalar i eti haram sota helal i oga

ne der mollalar. DTIT·B
b) Oba aba obalar i obada alan balalar i sorpası elal, eti aram i oga

ne der mollatar. DTIT-c

Bıyık

128.1. Kapı ütürıde gıygıak. No:2
128.2. Kapı üstünde kamene çalar. No: 6

Burun
129. ı. ~ki damda bır direk. DTIT-A

Cenaze
1~O. 1. On ayaklı / beş başlı i dörttar canı. DTIT-i

Cmek (yürek)
13 ı. ı. Saat saat saatler i saatnl kimler kilitler i anaktan coytıldı i tawıp

beriniz clgltler. DTTT-c

Çorap 6rmek (md)
1~.2. 1. Beş kardaş avul çevtre. DTIT-B

Dil
ı 33.1. Avlu ıçınde kızıl tana katalay. DTIT-B

DI,
i ~4.1. Bır tavugum bar i otuz Iki yumurtası bar. ortr-e
1~4.2. Ay biz edlk i biz edlk i otuz ıkı kız edlk i ekı tahtaga tızçıldık i birer

azOldOk. DTIT-fi
134.~. Aran tolu ak perik, DTIT-B
134.4. Tolem tolı ak tauk, DTIT-A
134.5. Kızıl kalav üstünde ak kocamı otıra. DTIT-A

Dudak
135. ı. Kel. kel desem kelml. kelme desem kele. DTIT-B

Ka,ımak

136. ı. Muyuz Ilen saban ektim. şeker septim tuz çıktı. DTTT-A

Kulak
137. ı. a) Iki kaşık i duvara yap.şık No: 2

bL ~ki kaşık / duvarge cabışık. DTIT-A
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137.2. Tapmacamın tabı yok i kaşlğımın sapı yok. No: 6
137.3. Tapmaşamnıiı tabı yok i köışıgımnıfı sabı yok. DTIT-e

Göz
138. ı. Bır çarıağım var, hem karadır hem beyazdır. No: 12
138.2. Ben giderim o gıder / önümde zon zon eder. No: 2
138.3. Akşam bosa kaplanır i sıbırta ostına saklanır. DTIT-A

isim
ı 39. 1. Kök yüzünden alpışdı i cümle alemge yapışdı. DTIT-B

Müezzin
ı 40. ı. Bır baba bakırır / cümle alemni şagırır. 'DTIT-A

Mezar
141 . ı. Col boyunda kirtıı sandık. DTIT-B. DTIT-C

Sakal ,
142.1. Ben giderim, önümde zam zum eder. No: 1 i
142.2. Ben giderim o gider / önümde zon zon edei. No: 2

Süleyman
143.1. (S) nın başı girer Ilmana / o adamın Ismi çıkar meydana. DTTT·B

Sümük
144.1. Karanlık üyderı kelin kele / beş kolga karşı kele i aldım ele vurdum

yere / Allah belasını vere. DTTT-B
144.2. Elteşe melteş sallab ursam cer teşe. DTTT-B

Parmak
145. ı. Ak tayaka urulgan blaz cali. DTIT·A

Parmak ve yüzük (ve oymak)
146.1. a) Et metiy ternlr kırşav. DTTT-A

b) Et meti, temlr kırşav. DTIT-B
c) Bır kiçkene metişik / Içi dolu tetiçik, DTTT-B
d) Klşkenekiy metlşlk / ıçı toh tetişik. (Oymak) DTIT-C

Sakal
147. ı. Ben giderim o gider / önünde zonzon eder. DTTT-B

SaglD (düşünmek).

148.1. a) Alarnan ayak / altın tayak / cursan getmez calangayak. DTIT-A
b) Alarnan ayak / altın tayayak / cuvursan catalmazsın calangayak. DTIT-B
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Oymak (Grup)
149. ı. OZI top köletel yok. DTIT-A

Uyku
150.1. a) Pazarda satılmaz / ondan tatlı bir bolmaz. DTIT-B

b) Pazarda satılmaz / cepke sogılmaz / ondan tatlı Iç birşiy bolmaz.

(yuku) DTIT-C
c) Pazarda satılmaz / Canağa salınmaz / ondan tatıl bır şey olmaz.

DTTT-A

P. TABiAT VE TABiAT ItADiSELERiYLE İLaiLİ BiLMECELER

Armut Ağacı

151.1. Karşıda birtoy oturur / yüzbin yumutta getirir. No: 5

Ay
152. 1. Ev üstüfde yarım çörek, No: 5
152.2. Canı tugan bir bala kırk künge cetmi / öldü desem dünyadan hiçte ketmi.

DTTT-B
152.3. Avlu avuzunda ak tana / arumen dep maktana. DTIT-B
152.4. Genci on beş, kartı otuz i sıngırda bır taş. DTIT-A

Ayak izi
153.1. Ben giderim o kalır. No: 1
153.2. Men ketemen o kala. DTTT-B

Ayaz (suw üstüne)
154. ı. a) Keldlılşçl baltasiz i köplr kurdı tahtasiz. DTTT-e

b) Taktasız demirsiz suwlann üstüne kim köplr ~ura? (kışta buz)

DTT1]'C

8ahardaki kar
155.1. Çım çımırda mısın i appak yumurta mısın i hanımlar gezmeye çıktl/

sen hala burda mısın. DTTT-B

Çokurt (Diken)
156.1. CoI boyunda vay vay. DTTT-B

Damçı (Damcı)

157. ı. Anaw üynin aldı şıp şıp i minav üynin aldı şıp şıp. DTTT-C
Dolu
158.1. Dam üstünde takur tukur i sandım kızlar kilim dokur. DTB

"endek
159. ı. Tepesi delik Kara Mustafa. No: ı ı
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Kar

160. 1. Uzun i1dız, atım ı1dız i yıldızlardan yapılmadım i kanunlerde er yerde
i marta beni bulamazsın i ne oldıgın bilemezsin. DTIT.A

Karağa

161.1. ev üstünde slrkell don. No: 14
161.2. ev üstünde gerill deri. No: 12

Kırav

162. 1. Ay saldı i kOn aldı. DTIT·B

162.2. a) Oyartında kuşagım kaldı lay kettrip saldı/kun köterıp aldı. DTIT-B
b) Oy aldında kuşagım kaldı/ay ketlrip saldı/kan köterip aldı. DTlT·C
c) Oy artında kuşagım kaldı / ay kördl / kaneş aldı. DTIT-e
d) Oyartında kuşagım kaldı / ay saldı / kün aldı. DTIT·A

Kuyu
163.1. Dıgır dıgır dıgırman / dıgırmannın kızıman / moynun tolu moşakka /

Bolat baynın kızımarı. DTlT·B

. . _"'''''''''''''"''''''=',=NWA folklor/edebiyaı "',C.'>'""'","'""","*"*",""'''"""""""",,, """""""""'",,.,., ,."".,'"""."",'

Sene. aylar. künler
170.1. On ektdlr anası / otız kızı / cürgen colı bellenmly / baskan ızı. DTIT-e

Yel
17 ı .1. Kapıyı açtı i bırakıp kaçtı. DT~

171. 2. Kolsız ayaksız kapını aça. DTIT-e

Yıldırım

172. i. Hazret AII'nin kılıcı / dünya tutar biri ucu. DTlT·B

YıldIZlar

173. i. a] Biz biz biz ldık / otuz ıkı kız Idik / sabahleyin dağııdıK. No: i O

b} BIz biz ldık. biz ldık / otuz iki kız idik / sıralara dizildik / sabaha
doğru kaybolduk. DTB

cl Bız bız edik bız edlk i otuz ekı kız edik / tahtacıkka tızıldık / tan at
kanda coyulduk, DTlT-B

dı Biz biz edik biz edik / otuz ekı kız edik / tahtacıkka tizildik / tanga
yakın cottıldık. DTT-C

173.2. Bır cavlukta bir tüyrne, DlTT-B

Gök
164. 1. Mavı atlas / iğne batmas / terzi dikmez / makas kesmes. DTIT-B G. MADDi. "tAlYEVi VE Di{ıER KOIYULARI iÇERElY BiLMECELER

Gök ve yer
165. ı. Astı takta kop basar / asıa takta kop basar / o bııılsa kım yaşar.

DTTT-A

Ezan
174.1. Allah dep bakıra / cümle alemını çagıra. DTIT-B

a) Kat kat döşek / bunu bilmeyen eşek. No: 2

bı Kat kat katlanak / içi dolu kımırskaçık. DTlT-B

i

Kur'an
175.1.

"amam
176. ı. Altı taş, üstü ta, / içinde binbir baş.ı DTIT-B

Namaz
ı 77.1 Bır tereqırn bar / beş elması bar / ekısı kün köre, üçü kün körmi.

DTTT-B
ı 77.2. Dört dört dermen dört köşesi kermen / bey tuvul han kelse turup cerım

berrrıern. DTIT-B

Gölge (köletge)
ı 66. ı. Ben giderim o gıder. No: 1

ı 66.2. Ben giderim o gider / ben dururum o durur. No: 4
166.3. Ne ıslanmaz su Içinde No: 7
166.4. Sudan geçer ıslanrnaz. No: 14
166.5. Bır kişlkene alaca i tökereknl dolaşa. DTIT-A
166.6. Alma bersem almay / artırndan da kalmay. DTlT-e
166.7. A1amam ayak / altın tayak / cuwursa cetmez diangayak. DTlT·C

Saman
167. ı. Kat kat döşek / onı bilmeyen bir eşek. DTIT-A

•

Sene. iıkbahar. yaz. gÜ:z. kı~

168.1. Bır terek bar dört dallı / birinci dal yeşere / Ikinci meywa bere /
üçüneıst soldıra / dördOnCısı tondıra. DTIT-C

Şeytan

178.1. Adem ile dane yedim / Nuh ile tufana girdim / iki kere dünyaya geldim
/ bir daha gelsem gerek. DTlT·B

Sene. aylar. künler. kündüz. men gece
169. i. Bır terekte 12 pıtak / er pıtakta 30 yaprak / yapraklannın bır yanı

kara bır yanı ak. DTIT-e

Traktör
179.1. Bır arabada kırk at / aşamaz Işmez fakat / turmaz keter colına i

cutkanı motorina. DTlT-e
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Kağıt, kalem, yazmak, okumak
192.1. Tarla beyaz, tohum kara; el eker, dil bıçer. DTB

.. ::~
ttm,1 ı

Uçak (avion)
180. ı. Kanat! bır canı yok i OzI uça colı yok. D11T-e

-------__'*1 folk/or/edebiyat

- ."',.:..-

Uy i Oy
18 ı. ı. Bır ayvamm bar, tırlı glte, tırlı cusa, D11T-A

Yalan . '.'"
182. ı. Denize kapak. Olüme Ilaç. No: 12

Kaşıkborek, kaşık, buw (buğu), şomlş

193. ı. a) Sürüwli koyım sujga kettl i suliman tentek artından cettt i kara

bulut kellp kapladı / tlmlrty cokladı. D11T-C

b) Kara bulıt kellp kapladı i bmırtay kelip cokladı, (Kapak. Kaşık)

DTTT-A
Vapur veya gemı

183. ı. a] Gıder gıder Izi yok i döner tozu tok i dünya malını götürür i zerre
kadarcanıyok No: 14

b) Gıder gıder IZi yok i döner bakar, tozu yok i ünya malını götürür i
zerre kadar canı yok. DTB

183.2. Cemaatı bar camısı i yok yolu bar ızı Yok. D11T-B
183.3. Ayazlı günü ayamaz i ayagın eerge tayainaz, D11T-e

Kurt, balık, kavun, karpuz ye sabun

194.1. Tavda taliman i suda suliman i künge pışgen aş kördüm i suda taş

kördüm. DTTT·B

12 ay, 2 bayram. 48 hafta
195. i. On eki turna, kırk sekiz çıl i aklın bolsa oyları da bıL. DTTT·B

II Bl' -.. i
• 'RDEIY FAZLA DEGIŞIK 'CEVABı OLAIY BiLMECELER

Terjk ve meywa i
1961.1. Ayak betten suw Işer i baş betten kozlar i nedir borun manası /

tabıtuz kızlar. DTTT·B

Ayuw, balık, sam, kawun

184.1. Dalda deliman kördlm i suwda sulıman kördım i köbik kuskan kördüm i
kQnge ,Iken a, kOrdIm. D11T-C

Denize kapak, kokke merdfven, mezara kilit
185. ı. Bır karga gak dedi guk dedi J bu dünyada üç şey yok dedi. D11T.B

Elek·hamur·tekne·ekmek
186. ı. EI eleme i kol kolarna i san sand~k i kızıl fındık. No: 6

iki bayram 48 cuma i
187. I. Bır camlde 48 pencere ıkı de bayram. No: 12

insanın başı, kaşı, gozü, ağızı, kolu ye ayaklan
188. ı. Orpen sarsar i kalem sızar i cank yıldız i calrnap cutar i tutup berer

i cuvurup ceter, D11T·B

•

Dipnot!,

i Nur.ddln s.yldov. ıııerbeycan T.pmac:_I.n/Dllmec:eıerl.(tlnırl.y.nl_r, S.lm Sak.aıııu,

IILI 8erat Atptekln, esma Şimşek). elazıg. 1992.

2 Prof Dr. şükrü elçin. Türk Bllmecelerl, (Ankara. 1983)0 Prof. Dr. Amil Çelebio!}lu ve
Doç. Dr. Yusuf Ziya Özsüz'ün Türk BilmeCıerI na:dne5ı' (Istanbul. 19791. adlı eser
lerinde; DOÇ. Dr. Altan Alperen'In 'Folklor ve edebiyatın Unutulan Unsuru: Bilmeceler'
Milli Folklor. 31·32 (1996). s.s. i 17·125; Yrd. Doç. Dr. esma Şimşek'in. 'Azerbaycan
Bllm~celerınde Kafiye-Redlf ve Bunlarla ilgili Bazı problemler' Milli Folkh~r, 29·30

(1996) 5.5. 34·40; vd.
3 i. DUl1liitrescu. '''olklor Tataresc Pervelia' Analere Oobrogei. yı! lll. Nr. ~, (lIulie·

septernbrie, ı 922). s. ,373.

4 Bkz. TOrkçe Sözlük. Ankara. TOK. 1988. s. 651

SÖZLÜK

Çıft süren adam ve oküzler
189.1. ttazret-t AIi'nln aklı i üç başlı on ayaklı. DTB

, . i
C«ıylan.ballk-Ieylek·kedl

190.1. Dağda takl~ Isuda opıar i arşın ayaklı i burma bıyıklı. No: 14

Düyen Ye oküzler

191. ı. Dışı tahta, ıçı taş i sekız ayak Iki baş. DTB
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Ana kelyatır

appak
Asanca
arumen
ara
arumen
aşamaz

auç
avaw

.İşte geliyor
: bembeyaz
: Köstence yakınlarındaki Hasanca kasabası.

: kadar
: ağız

: kadar
: yeyemez
: avuç
: 0, 3. tekil şahıs
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•

aul
avion
avuz
bet
bosa
buza/buzav
bızılsa

cal
galangayak
calmap cutur
canı tugan
cangız

carık

catalmaz
cavluk
cetmek
cınş

col
coy
cuturtmak
çavursa
cüre
cürgen
çavursa
çll
çıpçeli

çırak

çigan totıta

çot
dep
dermen
ekev
er
erten
ig
lşrnez

kalav
kaltak
kaplap
karangı

kaşıkbôrak

kaz-day
kelmi
kımırska

kişkene

kobete
köpir
kiyiz
kok
kokraga

: oğul
: Romence uçak
: ağız

: yüz, taraf, yaz
: olunca
: buzağı
: bozulsa
: yalamak
: yalınayak

: yalayıp yutmak
: yeni doğan
: yalnız

: aydınlık

: yetişmez

: mendil
: yetişmek
: delik
: yol
: kaybolmak
: yutturmak
: çağırsa

: yürüye
: yürüyen
: çağırsa

: yıl

: civcivli
: çırağ

. ; fıgan etmek
: kol
: deyip
: diyorum
: ikisi
: her
: erken
; eğirmen, kirmen
: içmez
: alçak duvar "
: eğer

:kaplayıp

:karanlık

: Tatar ,Türklerinin yaptığı bir tür yiyecek.
: kaz gibi
: yaklaşmıyor anlamındadır.

: karınca

: küçük
: Tatar ve Nogay Türklerinde bir yemek çeşidl.,
: Köprü
: keçe
: kök
: sundurma

köbik
köpir
kumun
künge
maktana
may
metiy
minav
Mogodek
Mokan

rnoşak

oplar
oylan
oymak
örçek
pasma
perik
pıtak

salma
sagın

sıngırda

sıya

süyeg
şörniş

tav
taw (b)
tayak
tentek
terek
teş

tetiy
tıgıra

tımırtı(y)

tlz
toban
tole
tokmacık

tokay
tomalak
ton
toramak
totura
tögerek
törde
tur
tüyme
tuvul
uy/üy
yarımca

: köpük
: köprü
: ibrik .
: güne/ güneşe anlamında

: övünmek
: yağ
: fıçı

:bu
: Etrafı kapalı gelinin götürüldüğü atlı araba.
: Eskiden Yogoslavya'dan gelip Dobruca'ya yerleşen

Hıristiyanlara Türklerin verdikleri ad.
: boncuk
: hoylar
: kullan
: yüksük
: hörgüç
: basma
: piliç
: dal
: ip
:özlemek
: so!,upda
: sıgıy/:>r

: kemik
: kepçe
: dağ
:bul
: sopa
: beceriksiz
: ağaç
: delmek
: et
: yuvarlanıyor
: demirtay
: diz
: Samah
: kümes
: ufak ~y
: durur
: toparlak
: elbise
: doğramak
: dolduruyor
: yuvarlak, bir hamu yemeği

: en baş köşe

: kalkmak
: düğme
: değil

: ev
: pişi türü bir yemek çeşidi.


