
ÇUKUROVA'DA DÜZENLENEN BILMECE, MUAMMA ve 
LUGAZLAR 

 
Prof.Dr.Osman Fikri SERTKAYA* 

 
Sizlere Çukurova'da düzenlenen bilmece, muamma ve lugazlar basligiyla sunacagim metinler 
büyükbabam tarafindan tertiplenmistir 
 
Büyükbabam Osman Fikri Efendi 23 Mart 1892'de Adana'nin Sariyakup Mahallesinde dogdu. Hâlen 
Adana Ulu Camii yakinindaki Inkilâp Okulu olarak bilinen Osmanli Sanayii Mektebi'nden mezun 
olduktan sonra Ocak 1910'da Ceyhan kazasinin Büyük Mankit karyesinde oradan da 1911'de Ceyhan 
kazasinin Mercimek karyesinde ilkokul muallimligi yapti. Çukurova Çiftligi olarak bilinen Çukurova 
Harasinda da çalisan Muallim Osman Fikri Sertkaya'nin lakabi "gözlüklü" olup halk arasinda 
"Gözlüklü Osman Fikri Efendi" namiyla taninmistir. 
 
Istiklâl Madalyasi hamili olan Muallim Osman Fikri Efendi'nin üçü erkek ve üçü de kiz olmak üzere 
alti çocugu oldu. 1936 yilinda yüksek tansiyona dayali beyin kanamasindan vefat eden Muallim 
Osman Fikri Sertkaya Tas Köprüyü geçtikten sonra yer alan eski mezarliga gömüldü. Eski mezarlik 
daha sonra buradan nakledildi. Yerinin yarisi Adana'nin ilk sanayi çarsisi diger yarisi ise Bossa 
Fabrikasi olmustur. 
 
Muallim Osman Fikri Efendi Arapça ve Farsça okumus, Osmanli edebiyatina asina bir kisi idi. Büyük 
bir kütüphanesi oldugunu amcam Mustafa Hikmet'ten duydum 6000'den fazla Çukurova atasözü 
derledigini söyledi. Ancak bu derlemelerin sadece "Elif harfi ile baslayan kismi bana erisebilmistir. 
 
Edebiyatta kuvvetli bir meyli olan Büyükbabam Muallim Osman Fikri, yakin arkadasi Ahmed Hamdi 
ile ayri ayri özel edebiyat mecmualari hazirlamislar ve on bes günde bir el yazmasi olarak 
hazirladiklari 16 sahifelik mecmua formalarini birbirine göndererek edebi bir olayi paylasmislardir. 
 
Büyükbabam Muallim Osman Fikri Efendi'nin çikardigi elyazmasi mecmuanin adi SEZERAT yani 
"Altin kirintilari" adini tasimaktadir. Yari antoloji mahiyetinde olan SEZERAT 1330-1331 (1914-
1915) yillarinda, on bes günde bir 16 sahifelik bir forma halinde, gayet güzel bir rik'a ile Çukurova'da 
Çukurova Çiftligi'nde yazilmistir. Ilk sayisi 25 Kanunu evvel 1330 (1914), son sayisi../../1331(1915) 
tarihini tasimaktadir. Sezerat 19 sayi olup 304 sahifedir. Edebi yazilar 16. Sayida son bulmakta, diger 
üç sayida ise sahsi notlar bulunmaktadir. 16. Sayinin tarihi 25 Mart 1331(1915) Sah'dir 
 
Sezerat'in boyu 20 cm, eni 15 cm'dir. Kenarlarinda 1,5 cm bosluk birakilarak, l mm arali iki çizgi ile 
çerçevelenmistir. Metin genellikle çift sütun olarak yazilmistir. Bu elyazmasi amcamdan bana tevarüs 
etmis 
SEREZAT'in basligi söyledir. 

Fi   25   kanun-i   evvel   330   
yevm Persembe  

Alt ve üst muharriri 
Vefakâr Osman 
Fikri 
<-Ûr>  

  

Mahall-i idare tab'i 
Çukurova Çiftliginde 
bitaraf  

cra Nüshasi     
Meveddet-nâme 
mukabilidir 
Ilânat  

SEZERAT 
"1330"  

kabine: El Matbaasi 
Abone seraiti Meveddet-i 
Hakikiye 
Pesin Meveddetnâme 
sonra Serezat  

Numero ( 1 )     Onbes günde bir defa yazilir arkadas mektubu        Cild( 1 )  
 
 



Ahmed Hamdi Beyin hazirladigi mecmua ise MEVEDDET-NAME-I HAKÎKIYE veya MEVEDDET-
NAME adini tasimaktadir. Ben bu mecmuayi göremedim. 
 
Büyükbabam topladigi Çukurova atasözlerinden "Elif harfi ile baslayan 663 tanesini Sezerat'a almistir. 
Bu 663 atasözü ve deyimi 30 yil önce Türk Dili ve Edebiyati Dergisi'nde "Çukurova'da derlenmis 
mahalli atasözleri ve deyimler" basligi ile yayimlamistim.1 Simdi ise Serezat'da " Bilmeceler" 
basligiyla yer alan 13 muammayi islemek istiyorum. 
 
Buradaki muammalar Arap harfleri ve "Ebced" hesabi ile halledilmesi gereken muammalardir. 
Muamma hakkindaki tek kaynak eser ise merhum hocam Ali Nihad Tarla'nm "Divan Edebiyatinda 
Muamma" adli küçük risalesidir2. 
 
ÇUKUROVA BILMECELERI (MUAMMALARI) 
Metinlere geçmeden önce konu ile ilgili küçük açiklamalar ve bir iki örnek vermek isterim. 
 
Burada bilmece basligi altinda verilen metinlerden bazisi bilmece, bazisi muamma, bazisi ise lugaz 
formuna girmektedir. Esasinda lugaz da bir muamma cinsi olup muamma insanlar için, lugaz ise 
nesneler için sorulan muamma tipleridir. 
 
Keza divan edebiyatinda muammalar genellikle aruz vezniyle yazilan beyit halinde, halk edebiyatinda 
ise genellikle o(l)nedür kim... seklinde baslayan ve hece vezniyle yazilan dörtlüklere sorulmustur. 
 
Divan edebiyatindaki muamma tipine örnek: 
Dedemin beline sokduk bir düdük 
Ana bir velinün adidur didük 
 
Dede kelimesinin Arapçasi cedd Cim ve Dal harfleriyle yazilmaktadir. Bel, miyan yani orta olup Cim 
ve Dal harflerinin arasidir. Düdük kelimesinin Farsçasi ney olup Nün ve ye harfleri ile yazilmaktadir. 
Nün ve Ye harflerini Cim ve Dal harflerinin arasina koyup okudugumuzda Cüneyd kelimesini buluruz 
ki bu da Cüneyd-i Bagdâdi'nin kisaltilmis seklidir. 
 
Ikinci örnek: 
Kes müderris ayagin hem muidin basim 
Ko ayagi bas yerine ta bilesin adimi 
 
Müderris kelimesinin ayagi Sin harfidir. Muid kelimesinin basi ise Mim harfidir. Muid kelimesinin 
basi olan Mim harfini attigimizda geriye Aym-Ye-Dal harfleri kalir. Atilan bas yerine Müderris 
kelimesinin ayagi olan Sin kelimesini koyarsak Sin-Ayin-Ye-Dal harfleri ile yazilan Said ' kelimesini 
buluruz. Bu muammada bilinmesi istenen isimdir. 
 
Simdi Çukurova'da düzenlenen bilmece,muamma ve lugazlara geçelim. 
 
l.,3.,5., Ebced ile hesaplanan muamma, 2.,4.,6., metinler düz muamma, 7.,8.,9. Ve 13. Metinler lugaz, 
10.,11. Ve 12. Metinler ise bilmece tarzindadir. 
Bilmeceler3 
1. Sekiz cennet üstüne bir göz komuslar ani bir dilberün ismi demisler 
Cevap: Sekizin Arapçasi "semân" Gözün Arapçasi ise " 'ayn" dir. 'ayn semân'in üstüne konuldukça 
olur 'osmân. Meselâ AYN+SEMÂN= 'OSMAN 
1. Bir numerolu muamma da karpuzdur. Ister isen hesâb et de bak. 
2. Iki ha ha iki cim cim iki lam Iki mimde bir isim olur tamâm 
Cevap: Iki ha ebced hesabiyla bir "y", iki cim ise bir "vav", iki lam'da otuzardan altmis eder ki o da 
"sin" iki mim'de"f' eder. Yûsuf olur. Meselâ y+u+s+f+= yûsuf gibi 
3.  domuzun kilini kazi karnindan ser'an helâl olur yenmez dadindan. 
Cevap: Domuzun karni "Mü" olur ki o da Farisice kil manasmdadir. Kili kaldirirsan (düz) kalir. 
4.  Bir isimle cikarasin elli üç 



hem bir mahlasi olsun ana toksan üç 
Cevap: Ebced hesabiyle "53" Ahmed,"93" Fevzi, Ahmed Fevzi çikar. Bizim müdür beyin ismiyle 
mahlasi da budur. 
Bilmeceler4 
5. Yol üstüne bir su çikmis   ayaginda deniz olmus Beyim isbu bilmeceden                  çikan ad isminiz 
olmus 
 
Cevap: Yolun Farisice ismi malum ya "râh" rah'm üzerine suyi yani "âb"i çikarirsaniz olur ibrâh. 
Arapça denizin ismi de "Yem" dir. Denizi de ayak ucuna getirirseniz "Ibrahim" olur. 
6.  Bir köpekten kil kopardim yüz tokuz 'Um ü adabi okudum cüz be cüz 
Cevap: Ebced hesabiyle (Kemâl) eder. (Kemal Vahd) olur. 
'91" (vahd) ise "18" ki cem'an "109" 
7. Öyle bir memleket ismi bulunuz ki bas tarafindan birinci harfini kaldirip yerine bir elif 
koydugunuzda bütün matbaalarin ihtiyacini def eder bir sey çikabilirsin. Saniyen bas tarafindan birinci 
harfle en son tarafinda bulunan harf yerlerini degistirdikçe yine o bulmus oldugun memleketin ismi 
okunsun. 
Cevap:"Sis" livâsidir. "Is" olur. Tebeddül hurufatiyla yine Sis çikar. 
8. Bes harfli bir kaza ismi bulunuz. (Memâlik-i 'osmaniyeden oldugu tabii). Bulunan kaza isminin 
üçüncü ve dördüncü harfleri sirasi ile basa  ve  birinci  ikinci  harfler  de  sirasi  ile  üçüncü  dördüncü 
harflerden sonra gelirse yine birinci sinif bir kaza olsun. 
Cevap: "Ceyhan" kazasi, "Hâcin"5 kazasidir. 
Is dört bilmeceyi hail ettiginizde size mükâfat olmak üzere bir hindi ile bir de kaz gönderilecek fakat 
suret-i halli bir haftayi geçmemek sarttir. 
Bilmeceler6 
9.   Öyle bir karye ismi bulacaksiniz ki bes harfli üç noktali olacaktir, (isbu   karye   Ceyhan   kazasi   
dahilindedir).   Bastan   iki   harfini kaldirdiginda insanlarin gözünün görmedigi bir mahluk nami 
olsun. Saniyen dördüncü harfini kaldirip yerine bir elif koydugumuzda kadinlara mahsus bir ziynet 
ismi olsun. Salisen buldugunuz bes harfli üç  noktali  karyenin  nami  gibi bir de  (çay,  dere) ismi 
çikabilirsin 
Cevap:. 
 
10. Alet-i tenviriyeden dört harfli bir isim. Bulki içinden bir harf kaldirdikda güzel bir meyve ismi 
çiksin. 
Cevap: (Fenâr—>nâr) 
11. Agzi var götü yok Derisi var eti yok 
Cevap: (Körük) 
12. Dünyada iki sey var biri birinden kötü Ikisinin üç agizi var bir götü 
Cevap:. 
13. Bir birine zit iki sey olacaksiniz. Birisi tersine okundukta kürre-e arzin dörtte birini teskil eden bir 
sey olsun . Digerinin siddetine mukabele edecek dünyada hiçbir sey bulunanlasin. Kisin en tatli 
meyvelerinden biri olsun. Tersine okunan zit birisi daglari, daslan bir parçasi da verebilsin. 
Cevap: (sitâ - ates /... - ...) 
Bunlari bir hafta zarfinda hail edecek olursaniz mükâfatim Sezerat'in "3" numerolu nüshasindaki 
gibidir. 
"matba-i dest" 
9.-13. Muammalarin cevabi Sezerat'in sonraki sayilarinda her nedense yer almamistir. Bu 
muammalarin halli ben dahil okuyanlarin ilgisini beklemektedir. 
 
Sonuç olarak büyükbabam Muallim Osman Fikri tarafindan hazirlanan bu muammalarin yüksek bir 
sanat degeri tasidigini söylemem dogru olmaz. Bu muammalar Osmanli edebiyatina asina her kisi 
tarafindan yazilabilecek seviyede, hattâ bazilari da sadece iki arkadas tarafindan halledilebilecek 
muammalardir. Ancak bu muammalar üzerinde niçin durdugumu burada belirtmek istiyorum 
 
Sayet bir gün Çukurova'daki edebi olaylarin tarihi yazilirsa iki arkadasin karsilikli yan antoloji 
mahiyetinde el yazmasi mecmualar düzenledikleri ve bu mecmualardan birisine de Çukurova'da 



derlenen 663 atasözü ve deyim ile 13 muammanin yer aldigi bilinmesini arzu etmenidir. 
Beni sabirla dinlediginiz için tesekkür ederim. 
 
* I.Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyati Böl. Istanbul 
1 Türk Dili ve Edebiyati Dergisi, XVI, Istanbul, 1968,s. 101-131 
2 Dr.Ali Nihad Tarlan, Divan Edebiyatinda Muamma, Istanbul Üniversitesi Yayimlarindan No:24, 
Istanbul, 1936, 32 s. 
3 Sezerat, sayi 2, s. 32, 
4 Sezerat, sayi 2, s. 47-48 
5 Saimbeyli 
6 Sezerat, Sayi ,s.80. 
 
 



 



 



 



 


