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ÖNSÖZ 

 

 Kuzeydoğu Anadolu’nun kültür merkezi konumunda bulunan Kars, 1992 yılında 

Kafkas Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte yeni bir gelişim çizgisine kavuşmuştur. 

Üniversitelerin kuruldukları illere sağladıkları ekonomik ve sosyal dönüşüm Kars içinde 

geçerli olmuş ve ilin sosyo-kültürel yapısında olumlu kazanımlar sağlanmıştır. 

 Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulan ilk fakültelerden olan Fen Edebiyat 

Fakültesi’ne bağlı olarak 1995-1996 öğretim döneminde açılan Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nün kuruluş amaçları içerisinde belirtilen  

Özgün, yenilikçi ve bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli kültürü ve araştırma 

ortamını sağlamak.  

Öğrencilere araştırma ve eğitim grupları oluşturarak birlikte çalışma, değerlendirme ve 

üretme alışkanlığı kazandırmak. 

Belirtilen prensipler çerçevesinde öğrenci yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu 

çalışma, ilerleyen yıllarda benzer nitelikli ürünlerin ortaya konulmasın yönelik düşüncenin 

somut adımlarındandır.  

Kafkas Üniversitesi BOP projeleri kapsamında desteklenen bu çalışmada, derleme ve 

deşifrelerde desteği bulunan tüm genç arkadaşlarımızın emeğini ifade etmek gerekir. 

Kars ilinin zengin kültürel dokusunun araştırılması ve tespiti amacıyla Gazi 

Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen 

çalışmalardan esinlenerek kurulusu gerçekleştirilen Kafkas Üniversitesi, Türk Halkbilimi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yayınlarından biri olma niteliğini taşıyacak bu 

çalışmanın Türk Halk Edebiyatı alanına katkı sağlayacağı kanaatindeyim. 

Bu çalışma kapsamında Araştırma Merkezlerine sunduğu katkılardan dolayı Kafkas 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Sami Özcan’a teşekkürü bir borç biliriz. 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Kürsat Öncül 

      Kafkas Üniv./2011 
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GİRİŞ 

     

 

  Bilmeceler, insanlık tarihi açısından oldukça arkaik bir kökene sahip olmasına karşın 

bilmecelerle ilgili modern dünyadaki ilk akademik çalışmalar, Dundes’ın ifadesiyle 1899 

yılında Robert Pesch tarafından gerçekleştirilen Neue Beitrage zur Kenntnis des Volksratsals 

adlı eserle başlamaktadır. (Metin 2007, 118)  Türk kültür tarihi açısından ise bilmeceyle ilgili 

ilk bilgilere Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügat-it Türk adlı eserinde ve Kıpçak Türklerinin 

dil ve halk edebiyatı ürünlerini barındıran Codex Cumanicus’da rastlanmaktadır. (Elçin 1983) 

İlerleyen dönemlerde yoğunlukla çeşitli çalışmaların içerisinde alt başlıklar şeklinde yer aldığı 

görülen bilmecelerin, XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tespit/yayın ve dünyadaki 

bilmece çalışmalarına nispeten paralel bir formda incelendiği görülmektedir. 1 

 Türkiye sahasında bilmecelere ilişkin yapılan hemen tüm çalışmalarda öncelikle 

tanımlama ve tasnif üzerinde durulmuştur. Bu tanımlamalar içerisinde konuyla ilgili 

Türkiye’deki önemli çalışmalardan biri olması ve kendisinden sonra yapılan birçok çalışmada 

tekrar edilmesi yönüyle burada verilecek olan ilk tanımlama Elçin’in tanımlamasıdır. Elçin, 

bilmeceleri, “tabiat unsurları ile bu unsurlara bağlı hadiseleri; insan, hayvan ve bitki gibi 

canlıları, eşyayı, akıl zekâ veya güzellik nevinden mücerret kavramlarla dini konu ve motifleri 

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

dikkatimize aksettirerek bulmayı hedef tutan kalıplaşmış sözlerdir. Bu sözler, bir takım 

eğlence, lügaz, muamma ve bulmacalarda da görülen ve dinleyiciye sorulunca, ondan halli 

istenen “bil bakalım” veya “ol nedir ki” ifadelerinin bir bakımı geniş tarifidir.” (Elcin 1983, 

VII) şeklinde tanımlamıştır. Yakın tarihte gerçekleştirilen çalışmalardan Türkyılmaz’ın 2 

eserinde ise bilmeceler, “her tür nesne, kavram ve konu ile ilgili bir soruyu, geleneğin gereği 

olan zaman ve mekânlarda, çeşitli fonksiyonlar üstlenerek; sorulan nesne, kavram ve konuya 

ilişkin özellikleri az çok bünyesinde barındırıp, manzum veya mensur bir yapı içerisine 

yerleşerek; muhatabın muhakeme ve dikkatini harekete geçirmek suretiyle karşılığını 

buldurmayı hedefleyerek soran; cevabı ise “çoğu kez” tek kelime ve ait olduğu toplumun  

                                                           
1Bu çalışma Kafkas Üniversitesi 2010-FEF–57 no’lu Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
2 Bilmecelerin tanımlanmasına yönelik birçok çalışma olmasına karşın buradaki temel amaç bu tanımlamaları 
vermek olmadığından iki tanımlamayla yetinilmiştir. Türkyılmaz’ın tanımının verilmesindeki temel unsur, 
çalışmada Türk dünyasındaki bilmece metinlerinin incelenerek çalışmaya nicelik ve nitelik açısından bütüncül 
bir karakter kazandırılması ve çeşitli yabancı kaynaklara ulaşılarak bir değerlendirmeye gidilmesidir. 
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beklentilerine uygun, o toplumda önceden tartışılmadan kabul edilmiş; “pek çoğu” şiirsel bir 

ifadeye sahip ve “çoğu” kalıplaşmış ifadelerden oluşan, soru cümlesi olmadığı halde, geleneği 

bilenler tarafından öyle olduğu anlaşılan geleneksel sorulardır” (Türkyılmaz 2007, 22) 

şeklinde ifade edilmiştir. 

Türkiye’de bilmecelerin tanımlanmasına yönelik uğraşlar, ilk etapta yoğunlukla 

açıklanmaya çalışılan türün barındırdığı konu ve şekil yapısı doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir. İlerleyen dönemlerde ise folklor çalışmalarının tarihsel gelişim çizgisine 

ve doğal olarak meydana gelen yaklaşım farklılıklarına paralel unsurlar çerçevesinde 

şekillenmiştir. Bu nedenle ilk tanımlamalarda şekil ve konuya ait unsurlar baskın bir 

formdayken ilerleyen yıllarda, gelenekselleşen tanımlamalardan çok da ayrı olmayan ancak 

nispeten yeni yaklaşımların izlerini taşıyan değişimler dikkati çekmektedir. 

Dünya ekseninde bilmecelere yönelik çalışmalar ise tanımlama problemiyle birlikte 

köken, yayılım, fonksiyon, yapı ve biçim yönündedir. (Şaul 1974) Köken itibarıyla 

bilmecelerin ne şekilde oluştuğu yönündeki görüşler birbirinden farklı unsurlar taşımakta bu 

nedenle temel bir yaklaşım bulunmamaktadır. Ancak bilmecelerin kaynağı noktasında animik 

dönemin düşünce ve kabullerinin etkili olduğu fikri birçok araştırıcı tarafından dile 

getirilmiştir. Bu düşünce çerçevesinde bilmecelerin, animik dönemin medeniyet seviyesindeki 

“ilkel”lik nedeniyle insanlarının tabiat hadiseleri ve vahşi hayvanlar karşısında aciz kaldıkları, 

buna bağlı olarak gelişen korku kültürünün muammalı bir dille konuşma düşüncesini 

şekillendirdiği ifade edilmektedir. Bu yaklaşımda, canlı/cansız varlıklardan gelebilecek 

zararları en aza indirmek amacıyla eşya, hadise ve hayvan adlarının olduğu gibi değil de 

benzer sembollerle adlandırılıp söylenilmesinin zamanla bilmeceleri doğurduğu kabul 

edilmektedir. (Efendiyev 1970) Öngörülen gerekçelerle şekillenen bilmecelerin zamanla 

meydana gelen değişimlerle canlı/cansız, somut/soyut tüm unsurları kapsadığı 

belirtilmektedir.  

Folklor çalışmalarının tarihsel perspektifi içerisinde ilk dönem yaklaşımlarının daha 

ziyade köken ve yayılım üzerine kurulması, doğal olarak diğer türlerde olduğu gibi 

bilmecelere yönelik çalışmaların da benzer bir çizgide gelişimine yol açmıştır. Türkiye 

merkezli çalışmalar gerçekleştirilmeye başlandığında, köken ve yayılım konusundaki görüşler 

değişmeye ve sözlü kültür ürünlerinin işlevsel boyutu ön plana çıkmaya başladığından köken 

ve yayılımdan ziyade tasnif meselesi üzerinde durulmuştur. Avrupa’daki 

çalışmaların/yaklaşımların gecikmeyle takip edilmesi doğal olarak ilk etapta derlemelerin 

tamamlanması yönündeki çalışmaları var etmiştir. Bu durumun temeli Osmanlı 

İmparatorluğu’nun çok uluslu yapısının getirdiği sosyo-politik duruştur. Bu sosyo-politik 
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kabul yerel kültürel öğelerin tespitine, ortak ve farklılıkların belirlenmesine yönelik 

çalışmaların yapılmasını engellediğinden, Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk etapta sözlü 

kültür ürünlerinin derlenmesi gerekmiştir. Doğal olarak Avrupa’da gerçekleştirilen düzenli 

derleme faaliyetlerinin yaklaşık yüz yıl sonrasında yapılmaya başlanan derlemeler, sözlü 

kültür ürünlerinin bir araya getirilmesi sürecini geciktirmiştir.3 Bu nedenle XX. yüzyılın ikinci 

ve üçüncü çeyreğinde öncelikle derlemelerin gerçekleştirilmesi ve bir araya getirilmesi 

ardından ise tasnif probleminin halledilmesi amaçlanmıştır. Akademik çalışmaların daha 

ziyade il bazlı ya da küçük bölgeler şeklinde gerçekleştirilmesi toplanan malzemenin 

sınıflandırmasında konu ve biçimsel özelliklerin esas alınarak düzenlenmesini, malzemenin 

niceliğine göre farklı tasniflerin yapılması sonucunu doğurmuştur.4 Ancak belirtmek gerekir 

ki özellikle son yıllarda gerçekleştirilen bazı çalışmalar, yalnızca Türkiye merkezli olmaktan 

çıkmış; Türkiye merkezli çalışmalarla Türk dünyasındaki sözlü kültür ürünlerinin beraber 

incelenmesi yönünde gerçekleşmiştir. Bilmecelerdeki şekil ve konuya dair yapılan çeşitli 

çalışmalar da bu anlamda folklor çalışmalarında belirtilmeye çalışılan problemden nasibini 

almış ve çoğunlukla bütüncül bir formda olmamıştır. Bu durum derlemeyi gerçekleştiren 

araştırıcıları eldeki malzemeye bir kalıp giydirmeye zorlamış, doğal olarak bu durum 

sınıflandırmalarda ve tanımlamalarda çeşitli farklılıkların varlığına yol açmıştır.5  

Sözlü kültür ürünlerinin doğuşunda ve gelişiminde toplumun temel ilgi ve ihtiyaçları 

önemli bir role sahip olduğundan sosyal yapıda meydana gelen değişimler doğal olarak sözlü 

                                                           
3

 Türkiye’de sözlü kültür ürünlerinin ve folklorik uygulamaların hemen hiçbirinin derlenme süreci 
tamamlanamadığı, sosyal ve kültürel hayatta meydana gelen değişimler nedeniyle birçok kültürel öğenin tespit, 
değerlendirme ve yeniden sunumunun yapılamadığı bir gerçektir. 
4 Şükrü Elçin; Türk Bilmeceleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1979.; Amil Çelebioğlu; Yusuf Ziya Öksüz; 
Türk Bilmeceleri Hazinesi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1995. ; İlhan Başgöz; Andreas Tietze; Türk Halkının 
Bilmeceleri, Kültür Bakanlığı, İkinci Baskı, Ankara 1999.; P. Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, 
Gerçek Yayınevi, Onuncu Baskı, İstanbul 2000, s. 112.; Mehmet Naci Önal “Dobruca Türklerinin Bilmeceleri”, 
Folklor/Edebiyat, Sayı 10, s. 33- 107, 1997, ; Suat Batur; Açıklamalı-Örnekli Türk Halk Edebiyatı, Altın 
Kitaplar, İstanbul 1998, s.144-145.; Naki Tezel; Araştırma-İnceleme Dizisi Türk Halk Bilmeceleri, Milli 
Eğitim Basımevi, Ankara, 2000.; Mehmet Yardımcı; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri Aşık Şiiri Tekke 
Şiiri, Ürün Yayınevi, Dördüncü Baskı, Ankara 2002, s. 85, 86, 87, 88.; Esma Şimşek; Türk Dünyası Ortak 
Edebiyatı-Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 3. Cilt, Ankara 2004, s. 234-235.; Abdurrahman Güzel; Ali Torun; 
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara, 2005, s. 422- 423; Hamdi Hasan; 
Makedonya Türklerince Söylenen Bilmeceler ve Tekerlemeler, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 
2005.; Hatice İçel; “Batı Türklerinin Dörtlüklerden Kurulu Bilmeceleri Üzerine Bir Araştırma Cilt 1”, 
Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, s. 88-89-90.;  
5 Tanımlamaların birçoğunda benzer problemleri ifade etmek mümkün olmakla birlikte yakın tarihte 
gerçekleştirilen İçel ve Karademir’in çalışmaları konuya örnek olarak verilecektir. İçel, bilmecenin özelliklerini 
verirken geçmişin ve günün çalışmalarını incelemiş ancak yaptığı  düzenlemede verdiği yirmi maddelik bilgide 
bilmecelerin tarihsel, yapısal ve fonksiyonel unsurlarını belirli bir düzenlemeden uzak bir şekilde sıralamıştır. 
(İçel 2005) Karademir tarafından gerçekleştirilen çalışmada verilen kalıp kullanımlarının (Karademir 2007b) ise 
işlevsel olmadığı ve yeni tesit edilecek bilmece örneklerinden hareketle yeni bir düzenlemenin yapılması 
gerekliliğini doğuracağını göstermektedir. Farklı çalışmalarda da bu anlamda özelikle eldeki bilmece 
metinlerden hareketle sınıflandırmalar yapıldığından, sınıflandırmaların uluslar arası alanda kabul görecek 
mahiyetten uzak olduğunu belirtmek mümkündür. 
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kültür ürünlerinin yaşama alanlarına da etki edecektir. Bu anlamda bilmecelerin geleneksel 

anlamda sorulduğu zaman, mekan ve bilmece soran gruplarda da değişiklikler meydana 

gelecektir.  Günümüz modern toplumlarında bilmeceler, hitap ettikleri kitleler, soru zamanı ve 

sorulma şekli gibi niteliklerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Özellikle elektronik kültür 

ortamına geçiş hemen her yaş grubunun ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal yaşamda 

değişikliklere yol açtığından bilmece sorma geleneğini de etkilemiştir. Doğal olarak konuya 

ilişkin çalışmaların da daha çok dil becerilerinin gelişimi, [eşya ve olayların iyi kavranması 

için kullanılan] açısından ele alınmasına yol açmıştır. Yakın tarihe kadar folklorun işlevleri 

olarak belirlenen kurallar çerçevesinde insanlar arasında iletişim kurma, söyleşi kaynağı olma, 

hoş zaman geçirme, bellek ve zeka eğitimlerini destekleme gibi somut yararlar doğrultusunda 

bir fonksiyona sahip olan bilmeceler, eğitim ve dil öğretimi noktasında ele alınmaya 

başlanmıştır. Elektronik kültür ortamının ve modernizmin getirdiği yeni yaşam koşulları ve 

buna bağlı olarak yalnızlaşma bilmeceleri, toplumlararası farklılıklara karşın, daha ziyade 

yazılı kültürün ürününe dönüştürmüştür. Bu dönüşüm bilmece sorma geleneğinin yeniden ele 

alınması ve sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bilmece sorma geleneğine ilişkin 

olarak Artun “çağlar boyu halk kültürünün deneyimleri sonucu biçimlenerek günümüzdeki 

şeklini almış, belirli kuralları olan, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze gelmiş bir gelenek” 

şeklinde bir tanımlama yapıyor. Bilmecelerin içerikleri itibarıyla da “toplumun düşünce 

yapısını, ortak beğeni ve kültürünün yansımasını” barındırdığını ifade etmektedir. (Artun 

1997) XX. yüzyılın ikinci ve belki de üçüncü çeyrekleri için bu yönde bir ifadeyi Türkiye 

coğrafyası için genelleştirmek mümkün olmakla birlikte belirtilen tarihlerin sonrasında bu 

yapının kırıldığı görülmektedir. Bilmece sorma geleneğinde, bilmece soranla, sorulan yer, kişi 

arasında uyum çok önemlidir. Artun’un Adana yöresindeki bilmece geleneğine ilişkin olarak 

belirttiği “Dinleyiciler ve bilmece sorulan topluluğun durumu, ortamı bilmece soranları 

etkiler. Bilmeceler uygun ortam, yaş grubu, kültür düzeyi, inanç yapısı vb. durumlar göz 

önüne alınarak seçilir. Usta bilmece sorucular dinleyicileri bilmecenin gizemli dünyasına 

sokarlar. Bilmece sorarken ortamı bozanlar, gürültü edenler uyarılır. Bilmecelerin cinsi 

söylendiği toplumun kabullerine göre belirlenir.” (Artun 1997) gibi kabuller doğal olarak 

daha ziyade yukarıda belirtilen tarihler için geçerlilik kazanır. Günümüz toplum yaşamında 

büyük aile yapılarının kırılması sonucu gelenek taşıyıcılık rolünü üstlenen kişilerin 

kaybolduğu ya da kaybolmaya başlamasıyla şekillenen yeni sosyo kültürel yaşam biçiminde 

bilmece sorma geleneğinden bahsetmenin mümkün olamayacağını ifade etmek mümkündür. 

Bu duruma paralel olarak tüketim ürünlerinde yaşanan değişim ve yaşam koşullarının ortadan 

kaldırdığı nesneler bilmece geleneğini var eden soru ve cevap kültürünün varlık nedeni olan 
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ortak belleğin kaybolmasına yol açmaktadır. Bilmecelerin varlık unsuru olarak 

değerlendirilebilecek olan metaforlaştırmanın ortak bellek esasına bağlı olarak var olması, 

kolektif bilinci ortadan kalkmasıyla sorulacak bilmecelerin cevaplandırılmasını 

engelleyeceğinden doğal olarak geleneğin ortadan kalkmasına yol açacaktır. Her ne kadar 

değişen şartların yeni bilmecelerin ortaya çıkmasına yol açacağı yönünde görüşler olsa da 

kuşaklar arasında ortaya çıkan farklılıklar ve “hoşça vakit geçirme anlayışı” değişeceğinden 

bilmecelerin sözlü kültür ortamından uzaklaşarak yazılı kültür malzemesine dönüşümüne yol 

açacaktır. Konuya ilişkin olarak Tokmak’ın “verilecek olan ipucunun yerinde olabilmesi için 

hem bilmeceyi üreten kişinin hem de bilmeceyi cevaplayacak kişinin, nesnenin pek çok 

özelliğini çok iyi bilmesi gerekir. Aksi takdirde bilmece çözülemez” (Tokmak 2010, 106) 

şeklindeki ifadesi düşüncemizi desteklemektedir. Yardımcı’nın bilmecelerin 

çözümlenmesinde dikkat edilecek hususları sıraladığı çalışmasında belirttiği 

1. Sözcüğün iki anlamı düşünülerek sorulmuş olabilir.  

2. Bazı bilmeceler sözcük oyunlarına dayanılarak kurulur. 

3. Bazı bilmeceler ses taklidine dayanır. 

4. Bazı bilmeceler noktalama işaretleri ya da alfabenin belli harflerinin kimi 

sözcüklerde bulunmayışı kurnazlığından hareketle kurulabilir. 

5. Bazı bilmeceler, insan organlarının, çözümü güçleştirmek için karikatürize 

edilerek sorulması üzerine kurulabilir. 

6. Bazı bilmeceler zıtlıklar üzerine kurulabilir. (Yardımcı 2002, 90)  

 

şeklindeki açıklamaları da yukarıda belirtilen hususları bir anlamda desteklemektedir. 

Yardımcı’nın ilgili maddelerde verdiği unsurlar ortak bir bilgi birikimini gerektirmektedir. 

Ancak çalışma şartlarının ebeveynlerin yaşamına getirdiği zorunluluklar ailenin ortak ve 

verimli zaman geçirme standardını düşürdüğünden, daha ziyade kişisel ihtiyaçların 

giderilmesine yönelik öğeleri ön plana çıkmakta ve bir kültür aktarımına izin vermemektedir. 

Zaman dilimlerindeki kesişim dönemlerinin ya da bireylerin ortak zaman paydası çoğunlukla 

akşam yemeğinde geçirilen süreleridir ki bu sürenin sonrasının “çocukların eğitim, 

ebeveynlerin televizyon saati” şeklindeki genel kabule dönüşmesi, kültür paylaşımını 

sınırlandıran bir diğer unsurdur. Ortaklık temelli bilmece çözümüne yönelik unsurlar, 

bilmeceler içerisinde bulunan  

1. Karşıtlık – Gestalt belirsizleştirilmiştir çünkü temsil edilen imgenin bileşen 

parçaları uyumsuzdur.  
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2. Tamamlanmamış ayrıntı – uygun Gestalt’ın bulunabilmesi için yeterli bilgi 

verilmez (örneğin parçaları bir araya getirmek için) 

3. Çok fazla ayrıntı – önemli özellikler gereksiz ayrıntıların ortasına gömülmüştür ve 

bu nedenle de Gestalt’ı ‘karıştırır.’  

4. Yanlış Gestalt – ayrıntılar belli bir göndermenin farkına varılması için 

düzenlenmiştir ve bu nedenle de belli bir cevabı çağrıştırır ancak cevap yanlıştır. 

(Abrahams 2009)  

öğelerle birleşince bilmece çözümleme kültürü hemen tamamen ortadan kalkmakta ya da 

iyice zayıflamaktadır. Karademir’in “Halk bilmeceleri, eşyanın gizlenmesi esasına dayanır. 

Gizleme eylemi ise çoğunlukla varlığa yeni bir imaj elbisesi giydirmeyle sağlanır. Ancak 

burada amaç, varlığı ne büsbütün tanınmaz kılmak ne de hemencecik ele vermektir. Bu 

nedenle eşyaya giydirilen imaj elbisesine onu inceden inceye sezdirecek işaretler konur.” 

(Karademir 2007, 200) şeklindeki görüşleri de bilmecelere yüklenen “imaj elbisesi”nin ortak 

bir bellek içerisinde çözüleceği fikrini teyit etmektedir.  

 Bilmecelerde kullanılan sözcüler ve sözcüklerin niteliği dilin kullanım şekline ait 

bilgiler verdiğinden burada bilmeceler içerisinde on veya daha fazla kullanılan sözcükler 

seçilerek listelenmiştir. 

 

BİLMECELERDEKİ SÖZCÜK KULLANIM SIKLIĞI 

Aç- 16 Göz 14 

Ağaç 10 Gül 15 

Ağız 13 İç- 17 

Al- 14 İç 48 

Altı 14 İki 21 

Altında 13 Kapı 13 

Ana 13 Kilit 11 

At- 13 Kes 14 
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Ay 18 Kız 11 

Ayak 15 Küçük 11 

Bak- 12 Kulak 11 

Baş 25 Kuş 11 

Ben 17 Kuyu 12 

Bil- 15 Mezar 10 

Bir 94 Nar 15 

Biz 18 Ne 17 

Bu 10 O 14 

Bunu 12 Ol- 24 

Bağ 26 Otur- 10 

Bal 17 Öl- 11 

Bam 10 Sandalye 11 

Dedim 14 Su 27 

Dil 11 Taşı- 12 

Değil 17 Uzun 13 

Dört 10 Üstü 13 

Dur 13 Üstünde 24 

Dünya 10 Var 89 

Düş- 13 Vur 11 

El 25 Yıldız 10 

Et 13 Yanı 10 
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Git- 51 Yap- 15 

Gel- 41 Yat- 15 

Gibi 35 Yer 39 

Girer 10 Yok 38 

Gör- 15 Yol 12 

Götür- 10 Yumurta 10 

    

 

Bilmecelerde renkler nesnelerin tanımlanmasında a da özelliklerinin verilmesinde 

önemli bir yardımcı öğe olduğundan tespit edilen bilmecelerde kullanılan renk bildiren 

sözcükler de belirlenmiştir.  

 

BİLMECELERDEKİ RENK KULLANIM SIKLIĞI 

KIZIL 1 

AK 2 

AL 2 

MAVİ 3 

SİYAH 3 

YEŞİL 4 

BEYAZ 5 

KARA 10 

KIRMIZI 16 

SARI 17 
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 Kırmızı ve sarının diğer renklere oranla kullanım sıklıkları bu sözcüklerin zihin 

haritamızdaki yerlerini göstermesi bakından önemlidir. Ayrıca bu renklerin canlı renklerden 

olmaları da bölgedeki yerel giyim kültürünün canlılığıyla örtüşmektedir. 

 

KARS KÜLTÜRÜNDE BİLMECE SORMA GELENEĞİ 

   

 Kars ili özellikle yaşam koşullarına ve sosyal hadiselere bağlı olarak sürekli göç veren 

ancak çevresinden de nispeten göç alan bir demografik hareketliliğe sahiptir. Bu hareketlilik 

kentin eğitim ve kültür seviyesine ciddi anlamda zarar vermektedir. Göçe bağlı olarak 

yaşamını Kars’ta sürdüren üst düzey eğitimli oranı ve bu anlamda kentli kültüre sahip nüfus 

her geçen gün azalmakta buna karşın eğitimsiz ve köy kültüründen henüz kopamamış nüfus 

artmaktadır. Kentin sosyal yaşamını doğrudan etkileyen bu değişim, halihazırda Kars’ta 

yaşayan kentli kitleyi rahatsız etmekte ve bu kesimin özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi 

illere göçüne yol açmaktadır. Demografik anlamda meydana gelen bu değişim Türkiye’nin 

sosyal ve teknik değişimine paralel olarak gelişimini sürdürmeye çalışan ancak bu değişimden 

istendik ölçüde pay sahibi olamamanın getirdiği sıkıntılarla birleşince problem daha da büyük 

bir hale gelmektedir. Kentin sosyal ve siyasal anlamda kabuk değişimine katkıda bulunan 

Kafkas Üniversitesi bu problemlerin  çözümünde aktif bir rol alma düşüncesi içerisinde 

hareket etmeye çalışmakla birlikte, üniversitenin koşulları çerçevesinde istendik anlamda bir 

müdahale olanağına sahip değildir. Üniversitenin kuruluşundan günümüze öğrenci sayısına 

paralel olarak kentte sosyal yaşam mekânları, farklı ticari kuruluşlar artmaya başlamış ve bu 

durum kentli işverenin ekonomik anlamda rahatlamasına olanak tanımıştır. Ancak ülke 

çapında artan üniversite sayısı öğrenci sayısının istenilen seviyeye ulaşamamasına yol 

açmıştır. Kars’ın coğrafi konumunun ve ülkenin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik 

koşullarının da etkisiyle üniversite yoğunlukla çevre illerdeki yoksul kesimlerin tercih ettiği 

bir öğrenci kitlesine sahip olmuştur. Bu olumsuzluklara karşın son yıllarda kentte gözlenen 

küçük çaplı değişimlerde öğrencilerin istek ve beklentilerinin etkisi inkâr edilemez boyuttadır.  

 Kars, sosyo-kültürel yapı itibarıyla hayvancılığı bir yaşam biçimi olarak benimsemiş 

bir nüfusa sahiptir. İstendik düzeyde kentleşememenin getirdiği teknik donanımlardan 

yoksunluk, ilkel hayvancılığın sürdürülmesine yol açtığından bireysel ve toplumsal anlamda 

gerek sosyal kabul gerekse yaşam standardında büyük değişimlerin yaşanmamasına yol 

açmıştır. Bu durum özellikle kadınların yaşam standartlarına yönelik şikâyetlerinin artmasına 
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yol açtığından, eğitimin kent ortamında daha iyi yapıldığı, çocuklarına daha iyi bir eğitim 

verme isteği gibi gerekçelerle desteklenerek kentte ya da farklı bir ilde yaşama düşüncesine 

meydan vermektedir. Belirtilen unsurlar dışındaki etkenlerle olsa da son yıllarda küçükbaş 

hayvancılıktan büyükbaş hayvancılığa geçilmesiyle birlikte toplumsal yapıda bazı değişimler 

meydana gelmiş ancak henüz bu değişimin her boyutta izleri yaşamın tüm unsurlarına 

yansımamıştır. Özellikle ekonomik getirisinin yüksekliği ve nispeten rahatlığı nedeniyle 

ortaya çıkan bu değişim, kültürel anlamda çeşitli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. 

Dışarıdan bakan biri için her iki koşulda da hayvancılıkla uğraşan bir toplum yapısı gibi 

görünmesine karşın küçükbaş hayvancılığın sona ermesi ekonomik ve sosyal değişimleri 

doğurmuştur. Ekonomik olarak deri sanayinin ve çeşitli iş kollarının büyük bir darbe almasına 

yol açan bu değişim sosyal alanda çok daha farklı kayıpları beraberinde getirmiştir. Öncelikle 

yakın tarihe kadar hemen her evde var olan halı, kilim gibi dokuma tezgâhları bugün evlerin 

ahırlarında yakın geçmişin bir hatırası olarak çürümeye terk edilmiş ya da yakılmış, bağlı 

olarak Kars’ın en önemli kültürel öğelerinden olan bu ürünlerin kaybolmasına yol açmıştır. 

Küçük ya da basit bir durum gibi görülmekle beraber değişimin arka planı çok daha kompleks 

bir yapıya sahiptir. Bu değişim ergenlik dönemine erişmemiş çocukların ve genç kızların, 

doğum, evlilik, ölüm, gibi geçiş törenlerine ait pratiklerin ve ritüellerin yanı sıra toplumsal ve 

bireysel unsurlara ilişkin çeşitli bilgileri edindikleri en önemli kültür aktarım ortamlarından 

birinin kaybolmasına neden olmuştur. Çünkü dokuma, yalnızca ev içinde uygun bir mekânda 

gerçekleştirilen bir eylem ya da ticari bir faaliyet değildir. Uygun tarihte hayvanların 

yünlerinin kesilmesi (kırkılması), bu yünlerin yıkanması, kurutulması, dövülmesi, ip haline 

getirilmesi, boya malzemelerinin toplanması, iplerin kazanlarda istenen renklerde 

kaynatılması gibi birçok pratiğin kaybolması şeklinde ele alınmalıdır. Bu eylemlerin hemen 

her biri, ortak bir kültürün yaşanması ve yaşatılması adına belirtilen kültür taşıyıcılığı ve bilgi 

edinimi süreçlerinden bireyin mahrum edilmesi anlamına gelmektedir. Toplumsal iş 

bölümünün ve kültür ediniminin önemli öğelerinden birini oluşturan dokumacılığın ortadan 

kalkması, paralel olarak dokuma eyleminde kullanılan eşya/nesneler ve bu nesnelere bağlı 

sözcük dağarcığını da tamamen ortadan kaldırmıştır.  

Kars, sosyal yapı itibarıyla farklı kabullere sahip kültürel katmanların iç içe girdiği bir 

yerleşim birimi olması nedeniyle modern toplum algılamalarından/uygulamalarından uzak, 

dışa kapalı kesimlerinde büyük aile yapısını ve katı ataerkil söylemleri barındırmaktadır. İlçe 

ve köy gibi daha küçük yerleşim birimlerine gidildikçe artan bu durum, Kars genelinden 

ziyade kültürel katmanlar boyutunda kendini göstermektedir. Bu kesimler içerisinde özellikle 
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kız çocuklarına verilen eğitimin ilk öğretimin ilk döneminde sonlandırıldığını, aile içi iş 

bölümünün de daha ziyade ilköğretim yaşlarındaki çocuklar üzerinden yürütüldüğünü 

belirtmek mümkündür. Eğitim süresinin kısaldığı bu kesimlerde çocukluktan yetişkinliğe 

geçiş süresinin oldukça kısa olması ergenlik döneminin evlenme yaşı olarak kabul edilmesine 

yol açmıştır. Aynı kültür dairesi içerisinde ancak kent düşünüş sisteminin nispeten kabul 

edildiği kesimlerde ise bu yapının kırıldığı gözlemlenmektedir. Eğitim süresinin kısalması 

bireyin çocukluk döneminin kısalmasına yol açtığından sözlü kültür ürünlerinin icrasına 

yönelik paylaşımların ve bu paylaşımların gerçekleştiği ortamların ortadan kalkmasına zemin 

hazırlamaktadır. Doğal olarak Kars demografisinde göç olgusuna bağlı olarak ortaya çıkan bu 

sosyal yapılanma sözlü kültür ürünlerinin yoğun bir şekilde yaşadığı/yaşatıldığı bir ortam 

şeklindeki kabule dönüşmüş olan Kars söyleminin de diğer etkenlerin de etkisiyle silinmesi 

sonucunu doğurmaktadır. 

Türkiye’nin hemen her bölgesinin son çeyrek asırda yaşadığı kültürel dejenerasyon 

Kars kültürü için de söz konusudur. Yaşam standartlarında çok büyük değişimler 

yaşanmamasına karşın ilgi ve ihtiyaçların değişimi Kars kültürü üzerinde de etkisini 

hissettirmiştir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak yaşam biçiminde meydana gelen değişim doğal 

olarak yaşam standartlarındaki değişimin sınırlılığına karşın köy yaşamlarındaki 

birlikteliklerin azalmasına neden olmuştur. Özellikle örgün eğitim sisteminin hemen tüm 

yerleşim birimlerine kadar yayılması doğal olarak ailelerin çocuklardan beklentilerinin okul 

merkezlileştirmiştir. Teknik donanımlar sayesinde hayvanların sağımı gibi uzun süreler alan 

işler yerini makinelere bırakınca ortaya çıkan zaman yoğunlukla televizyon karşısında 

geçirilecek süreye dönüşmüştür. İş gücüne gereksinimin alması ve işlerin çekirdek ailelerce 

yürütülebilecek bir forma dönüşmesi toplu hareket etme fikrini azaltmıştır. Birlikteliklerin 

zorunluluktan gönüllülüğe dönüşmesi süresinde birlikte olma ya da topluca eğlenme gibi 

kabuller büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bu durum da toplu olarak yapılan etkinlikleri 

büyük ölçüde ortadan kaldırmış, bireysel ya da küçük gruplardan oluşan yeni birlikteliklerin 

kurulmasına olanak tanımıştır. Özellikle farklı yaş grupları arasındaki paydaş söylemler 

azalınca Sözlü kültür ürünlerine yönelik yapılan çalışmaların olabildiğince kırsalda 

gerçekleştirilmesinin ve bu alanlarda geleneklerin devam etmesi bu çerçevede zorunluluklar 

çerçevesinde ele alınmalıdır. Uzun kış geceleri ve hoşça vakit geçirme gibi akademik 

çalışmalarda görülen kalıplaşmış ifadelerin görülebileceği bir sosyal ortam ve sosyal kabul 

sadece geçmişe dair anlatılarda kendine yer bulur hale gelmiştir. 
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Belirtilen hususlar çerçevesinde Kars’ta bilmece sorma kültürü ya da bilmece sorma 

geleneğinin yaşadığı söylemini ifade etmeye izin vermemektedir. Saha çalışmalarından elde 

edilen bilmecelerin orta yaş ve üzerindeki kişilerden gerçekleşmesi de bu geleneğin genç 

nesillere aktarılamadığını göstermektedir. İlköğretim grubundaki çocuklardan istenen 

bilmecelerin aileden aktarılanlardan ya da yazılı kültür yoluyla öğrenilenlerden oluştuğu 

görülmektedir. Bilmece sorma ve dinleme ortamının bulunmaması bilmecelerin bağlamından 

kopmasına yol açmıştır. Bu aşamada bir gelenekten bahsetmek yerine kopuşun görülmesi ve 

sürerliğin sağlanması adına neleri yapılabileceği üzerinde tartışılması gerekmektedir. Kültürel 

sürerliliğin kişisel bazda yapılacak çalışmalarla olamayacağı gerçeğinden hareketle bir devlet 

politikasına dönüşecek şekilde düzenlenmesi ve bireylerin ihtiyacı olacak şekilde planlanması 

gerekmektedir. İlgi ve ihtiyaç merkezli olmayacak her tür düzenlemelerin benimsetilmesi ve 

sürdürülmesi olanaklı görünmemektedir. 

Tespit edilen bilmeceler, Türkiye sahasında hemen her bölgede bulunan bilmecelerin 

yanı sıra bölgeye özgü olanları da söz konusudur. Yoğunlukla iki mısralı ve “aa” şeklinde 

kafiye yapısına sahip olan bilmecelerin daha sonra dörtlük esasına bağlı ve aaaa ve aaba 

şeklinde kafiye yapısına sahip bilmecelerden oluşmaktadır. Bilmece sorma geleneğinde 

dörtlük esasına bağlılık bulunmakla birlikte bölgedeki yoğunluğu aşık tarzı şiir geleneğinin 

zenginliği çerçevesinde gelişen bir söylem olarak değerlendirmek mümkündür. Bilmecelerin 

sabit bir forma sahip olmadığı ve barındırdıkları sözcüklerde çeşitli değişiklikleri barındırdığı 

da görülmektedir. Bölgenin Rus işgalinde kalması ve coğrafi anlamdaki yakınlığı kullanılan 

sözcükler içerisinde Rusça’dan alınan sözcükleri varlığına yol açmıştır. Türk dünyasındaki 

bazı bilmecelerinde olduğu gibi “Bu nedir”, “Kim bunu bilecek”... gibi kalıp soru ifadeleri 

bulunmamakla birlikte önemli ölçüde bir yer tutmamaktadır. Dört yüz bilmece üzerinden 

gerçekleştirilen bu çalışmada bilmecelerde geçen sözcüklerin sıklıkları aşağıda belirtilmiştir. 
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I. BÖLÜM 

KARS BİLMECELERİNDE KONU 

1.1. Yiyecek ve İçecekle İlgili Bilmeceler 

1.1.1. Yemekle İlgili Bilmeceler         

Daşdandı kömürdendi       

Keçen gün ömürdendi                                          

Lale bir yemiş yedi        

Ağacı demirdendi. (Şiş Kebap,16) 

Ufacık mermer taşı 

Ne kulpu var ne başı,  

Pişirirsen aş olur  

Pişirmezsen kuş olur. (Yumurta, 34) 

Bir kuyum var  

İki renkli su var (Yumurta,136) 

Babam işler  

Anam dişler (Aş,145) 

Sarı atlas suya batmaz  (Zeytin Yağı,161) 

 

1.1.2. Tatlılarla İlgili Bilmeceler     

Ben yaparım el övünür (Arı, Bal,128) 

Ay ayılmaz  
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Gökte yıldız sayılmaz. (Bal Peteği, 56) 

Karanlık oda da bir katı oturur  (Pekmez, 176)  

 

1.1.3. Sebzelerle İlgili Bilmeceler   

Gat gatıdır gatı  

Allahın hikmeti 

Ya bunu bulacan 

Ya da buradan gidecen. (Lahana,2)  

Kuyruğu var fare değil, 

Rengi siyahtır kömür değil.  (Siyah Turp,22) 

Uzaktan baktım  ak taş gibi 

Yanına vardım  sütlaç gibi. (Mantar, 26) 

Karşıdan baktım  

Bir yeşil türbe,  

İçine girdim 

Bin kere tövbe. (Isırgan Otu,43) 

Dal üstünde kırmızı bohça. (Domates,98)  
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1.1.4. Meyvelerle İlgili Bilmeceler               

            

Çarşıdan aldım manca 

Karıma eğlence 

Atıma yonca (Karpuz,107) 

Sarı sarı sarğarım,  

Düşerim diye korğarım. (Sarı Erik,103) 

Sarı sarı içinde  

Sarı zarfın içinde  

Oniki top birbirinin içinde   (Mandalina, Portakal, 125) 

Alçacık dallı 

 Yemiş ballı   (Çilek,153) 

Serilir hasır gibi  

 Sürülür esir gibi (Dut,154) 

 

1.1.5. Kuruyemişlerle İlgili Bilmeceler             

  

Attım rafa 

Bir kuru kafa 

Yemesi tatlı 

Maymun suratlı (Ceviz, 52) 
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Altı tahta  

Üstü tahta  

İçinde bir sarı sofra.    (Badem, 71) 

Altı kara  

Üstü kara  

İçindeki beyaz  para.   (Çekirdek,79) 

Bir kundakta, dört bebek   (Ceviz,151) 

Dal ucunda kilitli sandık (Ceviz,229)   

 

1.1.6. İçeceklerle İlgili Bilmeceler                      

Bu gün ben bir nesne gördüm 

Bak etrafı kırmızı  

Nefesi var canı yoktur 

Akar kanı kırmızı. (Çay,12)  

 

1.2.Tabiatla İlgili Bilmeceler 

Mavi atlas  

İğne batmaz 

Makas kesmez 

Terzi biçmez. (Gökyüzü, 15) 
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Minara 

Dibi kara 

Bin bir çiçek 

Bir lala  ( Gökyüzü , Yeryüzü , Yıldız , Ay,7) 

Attım atana 

Değdi kötana  

Suda balığa  

Düzde ceylana.  (Yıldırım,17) 

Ben giderim o gider 

Yanımda tın tın eder. (Gölge,28) 

Ayağı yok kaçar  

Kanadı yok uçar.   (Bulut,33)  

 

1.3.İnsan Organları İle İlgili Bilmeceler 

İki merek  

Bir direk (Burun, 82) 

Yedi delik bir tokmak, 

Onu bilmeyen ahmak. (Kafa,14) 

Baldan tatlı  

Zehirden acı. (Dil,27) 



24 
 

Biz iki kardeşiz her şeyi görürüz birbirimizi görmeyiz. (Göz,35) 

Biz biz idik  

Beş kardeş idik 

Bir sıraya dizildik.  (Parmak,45) 

 

1.4. Din-Kutsal Yerler İle İlgili Bilmeceler 

Hak Teala vermiştir beş yemiş 

Beş yemiş de birbirini görmemiş (Namaz, 122) 

Benim bir evim var;  

Sivridir ucu,  

Taştır dışı,  

Boştur içi.  (Minare,76) 

Tükenmezden yük tuttum,  

Töremeze yüğledim,  

Yorulmazın bacasından geçtim,  

Satılmaza harcadım. (Toprak, Katır, Köprü, Cami,113)   

Bir dalda beş elma, üçüne vurmaz ikisine gün vurur (Namaz Vakitleri,121) 

O dağın yüzü  

Bu dağın yüzü  

 İçinde karınca yüzü (Kuran,181) 
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1.5.Eşyalarla İlgili Bilmeceler 

 

1.5.1. Döşeme Eşyaları İle İlgili Bilmeceler    

                   

Çil toyuk 

Çilleme toyuk  

Başını kestim 

Kanı yok. (Halı, 6)   

Bizde bir kişi var, 

Köndelen yatışı var. (Karyola,8)  

Gece benim gündüz evin. (Yatak,23)  

Kolu var bacağı yok 

Dikdörtgeni var karesi yok.  (Kapı,40)  

Gece harman gündüz tepe. (Yatak,44)                                

 

1.5.2. Süs Eşyaları İle İlgili Bilmeceler    

         

Elde yapılır  

Ete takılır (Küpe, 185)                            

İki camlı pencere  
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Bakıp durur her yere.   (Gözlük,42) 

Dişim var, ağzım yok. (Tarak,68) 

Belden yağlı yılan   (Kemer,156) 

 

1.5.3. Mutfak Eşyaları İle İlgili Bilmeceler    

                  

İçi ak, dışı kara 

Ocaklarda maskara  ( Tencere, 39)  

Bir vururum bin dökülür.(Elek,11)  

Ağızdan yer ağızdan kusar. (Yayık,29) 

İncecik beli 

Elimin eli. (Çatal,41)  

Alçak dağdan kar yağıyor. (Elek,51)                 

          

1.5.4. Dikiş Eşyaları İle İlgili Bilmeceler    

                     

 Yaşladım yuşladım 

Bunu sana tuşladım.(İğne-İplik, 3)   

Beş kardeş, üçü durup ikisi çalışır. (Çorap Şişi,5) 

Bizde bir kişi var, 

Anamla işi var. (Cehre-ip eğiren,9) 
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Ucu sallanır  

Dibi kıllanır.   (Teşi,114)                                               

Bir karım var çok zayıftır  

Bir gözü de kayıptır  (İğne,134) 

 

1.6.Kırtasiye İle İlgili Bilmeceler      

                                                                                                                                      

Yolu var arabası yok 

Şehri var insanı yok 

Denizi var suyu yok (Harita, 123)                                                

Tarla beyaz tohum siyah  

El eker dil biçer  (Kalem, Defter,130)   

 

1.7.Giyeceklerle İlgili Bilmeceler      

       

Cıbıl ağzını açtı 

Kıllı içine kaçtı (Çorap, 19) 

Kolu var eli yok  

Karnı yarık karnı yok.   (Ceket,46) 

Beş parmaklı  

İçindeki atlı.   (Eldiven,55) 
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Yürüdüm o tepeye bu tepeye  

Ayağım düştü altın küpeye.   (Ayakkabı,63) 

Ne canı var ne kanı  

Beş parmaktır şanı   (Eldiven,157) 

 

1.8.Görsel ve İşitsel İletişim Araçları İle İlgili Bilmeceler  

                                                

Bir sihirli sandığım var 

İçinde dünya var (Televizyon, 25)                                    

İstanbul’da süt pişti  

Kokusu buraya düştü. (Mektup,67) 

Bir ağacı oymuşlar  

İçine dünyayı koymuşlar. (Televizyon,81)   

Dağı taşı aşarım  

Ne canım var ne ganım  

Teldir benim vatanım (Telefon,126) 

 

1.9.Aydınlatma Araçları İle İlgili Bilmeceler    

    

Ocak başında kuyu 

Kuyunun içinde suyu 
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Suyunun içinde yılan 

Yılanın ağzında mercan (Gaz lambası, 164)                                                          

Altı göl üstü gül. (Gaz Lambası,47) 

Altı demir üstü yıldız. (Ampül,72) 

Bir ineğim var  

Bağı su içer  

Kendisi içmez (Gaz lambası,135) 

Babam kandil, dedem çıra  

İşin yoksa beni ara (Ampul,203)    

                                                                                          

1.10. Müzik-Çalgı Aletleri İle İlgili Bilmeceler  

Bir ağacı oymuşlar 

İçine name koymuşlar 

Yanılmış yalan söylemiş 

Kulağını burmuşlar (Saz, 215)                                                            

Gabuğu var içi yok  

Zopa yiyer suçu yok.  (Davul,109)  

Dağda dana böyürür   

Kızlar ona yürür. (Davul,18) 
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1.11. Taşıt ve Ulaşımla İlgili Bilmeceler     

       

Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları buğday gibi 

Eğilir su içmeye 

Bağırır oğlak gibi (Kağnı, 224) 

Bir yumağım var sararım sararım bitmez. (Yol,30) 

Gökte uçar kuş değil,  

Yolu hiç yakın değil,  

Benzin yer, benzin içer, 

Kuşlarla yarış eder.  ( Uçak,84) 

Dumanı tüter,  

İsterse gider.  

Balık değildir,  

Denizde yüzer.  (Gemi,86) 

İki teker, üç teker,  

İki ayakla nasıl gider? (Bisiklet,89) 

 

1.12. İnşaat Malzemeleriyle İlgili Bilmeceler   

Dört gelin var, dördü de bir boyda. (Oda Duvarları,10) 
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Kendisi içerde 

Şapkası dışarıda. (Çivi,13)          

Tat tatı götürür 

Tat oğlunu götürür 

Oğlu yaprak götürür  

Kızı toprak götürür (Çatı,180) 

Dağa varır seslenir,  

Eve varır yaslanır.   (Balta,78) 

Rafta elma asılı  

İçi mercan basılı   (Değirmen,142)  

 

1.13. Ölüm ve Ahiret İnancıyla İlgili Bilmeceler  

Kaş ile gözden yakın 

Söylenen sözden yakın (Ölüm,137) 

Yapan satar  

Alan kullanmaz 

Kullanan görmez (Mezar Taşı,209) 

Yol ortasında kilitli sandık (Mezar,193) 

Namaz kılmaz cemaatin önüne geçer (Cenaze,212)   
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1.14. Mesleklerle İlgili Bilmeceler     

                

Başlatır heceden 

Çıkarır o yüceden 

Çok oğlu kızı vardır 

Ne tatlı sözü vardır (Öğretmen,83)                                   

 

1.15. Hayvanlarla İlgili Bilmeceler      

             

Arşın ayaklı 

Burma bıyıklı (Tavşan, 167)                                     

Dalda durur elde durmaz. (Kuş,24) 

Kanadı var kuş değil 

Boynuzu var koç değil. (Kelebek,32) 

Nedendi neden  

Burnu etten  

Sesi geliyor nerden.   (Horoz,54) 

Ali’ yi atta gördüm,  

Neceveti suratta gördüm 

24 yıldızı 4 ayın altında gördüm.   (Nalmık,57) 
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1.16. Aile Bireyleri İle İlgili Bilmeceler     

                        

Bir günah geldi haktan,  

Bir kuzu kestik haktan,  

Ne kuzunun kemiği var, 

Ne de gonağın dişi var.  (Süt Çocuğu,95) 

Allah’tan korkmaz,  

Kuldan utanmaz,  

Cennetten çıkmaz.  (Çocuk,101) 

Köprüden üç kişi geçmiş, 

Biri basmış geçmiş,  

Biri bakmış geçmiş,  

Biri de ne basmış ne bakmış öylece geçmiş.  (Hamile Kadın Kucağında Çocuğuyla,112 ) 

Bir misafirim gelir hağtan  

Bir kuzum ölüf ne hağtan  

Ne misafirimin tişi var  

Nede kuzumun kemiyi var  (Bebek,182)                 
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1.17. Ağaç ve Çiçeklerle İlgili Bilmeceler     

Kat kattır ama katmer değil 

Kırmızıdır ama biber değil (Gül, 214) 

Uzun uzun uz gider  

Oğlu kızı düz gider  (Kavak,171) 

Yazın giyinir, kışın soyunur (Ağaç,191)                                                                                    

 

1.18. Ekonomi İle İlgili Bilmeceler                          

  

Elden ele, dilden dile 

Bunu bilmeyen kertenkele (Para, 186)                                    

Zenginin elinde  

Fakirin dilinde   (Para,139) 

Sarıdır özü  

Güldürür yüzü.  (Altın,80)   

Sarıdır sayfan gibi  

Okunur kuran gibi  

Ya bunu bilmeyeceksin  

Ya bu gece öleceksin (Altın,223)                                                                                                
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1.19. Çeşitli Bilmeceler  

                                                               

Oy hırmandı hırmandı 

Gız duvara dırmandı 

Oğlan gelmemiş 

Gız duvardan inmedi (Kilit-Anahtar, 115) 

Ne yerdeyim ne gögteyim,  

Zembildeyim zembildeyim.  (Laf,104) 

Baldan tatlı, baltadan ağır. (Uyku,75) 

Bir düş gördüm seçemedim  

Hiçbir yana kaçamadım. (Rüya,59) 

Dışı var içi yok 

Sopa yer suçu yok. (Top,37) 
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II. BÖLÜM 

KARS BİLMECELERİNDE YAPI 

1. ŞEKİL ÖZELLİKLERİNE GÖRE BİLMECELER    

1.1. Şiir Şeklinde Bilmeceler                                   

1.1.1. İki Dizeli Bilmeceler        

Kat kat katmer değil  

Yenilir elma değil (Soğan, 226)  

Yaşladım  yuşladım  

Bunu sana tuşladım.  (İğne- İplik,3)                                                                                                                                                                     

Yere koyunca susar,  

Eline alınca ağlar.  ( Zincir,4)   

Dağda dana böyürür 

Kızlar ona yürür. (Davul,18)  

Cıbıl ağzını açtı, 

Kıllı içine kaçtı. (Çorap,19)     
  

1.1.2. Üç Dizeli Bilmeceler:  

 

Nedendi neden 

Burnu etten  

Sesi geliyor nerden (Horoz, 54) 

Ali’ yi atta gördüm,  
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Neceveti suratta gördüm 

24 yıldızı 4 ayın altında gördüm.   (Nalmık,57)  

İçi kara  

Dışı kara  

Bunu bilmeyen maskara. (Zeytin,58) 

Sarı sarı içinde  

Sarı zarfın içinde  

Oniki top birbirinin içinde   (Mandalina, Portakal,125)  

Dağı taşı aşarım 

Ne canım var ne ganım  

Teldir benim vatanım   (Telefon,126) 
 

1.1.3. Dört Dizeli Bilmeceler:    

Çarşıdan alınmaz  

Mendile goyulmaz 

Pazarda satılmaz 

Tadına doyulmaz  (Uyku, 119)  

  

Hor hor usta  

Oturur kafeste  

Yem yer su içmez  

Oda bir usta.   (Kahve Değirmeni,110)  

Pir pirin pirisi var  

Kırk yamalıktan kürküsü var,  
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Abdestsiz ezan okur  

Bir böyük ordusu var.   (Horoz,111)  

Köprüden üç kişi geçmiş,  

Biri basmış geçmiş,  

Biri bakmış geçmiş,  

Biri de ne basmış ne bakmış öylece geçmiş. (Hamile Kadın Kucağında Çocuğuyla,112 )   

Tükenmezden yük tuttum,  

Töremeze yüğledim,  

Yorulmazın bacasından geçtim,  

Satılmaza harcadım.   (Toprak, Katır, Köprü, Cami,113)   

 

1.2. Düz Yazı Şeklinde Bilmeceler 

 

Haraya gidirsen ay eğri büğrü gardaş, sana ne var ay başı delik. (Baca- Duman,1)   

Dört gelin var, dördü de bir boyda. (Oda Duvarları,10)  

Bir vururum bin dökülür.(Elek,11) 

Ağzı yok karnı tok  (Yastık,195)  

Mantosu yeşil, entarisi kırmızı, düğmeleri kara (Karpuz,196) 

 

1.2.1. YÜKLEMİNE GÖRE BİLMECELER 

1.2.1.1. Kurallı Cümle Şeklinde Olan Bilmeceler  

Yere koyunca susar 

Eline alınca ağlar (Zincir, 4) 
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Beş kardeş, üçü durup ikisi çalışır. (Çorap Şişi,5)  

Çil toyuk 

Çilleme toyuk 

Başını kestim 

Kanı yok. (K6) 

Minara 

Dibi kara 

Bin bir çiçek 

Bir lala   (Gökyüzü, Yeryüzü, Yıldız, Ay,7)  

Bizde bir kişi var, 

Köndelen yatışı var. (Karyola,8)  

 

1.2.1.2. Devrik Cümle Şeklinde Olan Bilmeceler 

İner reyhan gibi  

Oturur sultan gibi  

Dürülür hasır gibi  

Satılır esir gibi (Kar,163) 

Yürüdüm o tepeye bu tepeye  

Ayağım düştü altın küpeye.   (Ayakkabı,63)  

Ay leylek  

Vay leylek  

Tabanın üstüne dön leylek.   (Kapı,64)  
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Bir küçücük mil taşı  

Dolanır dağı taşı.   (Göz,65) 

Açtık sandık,  

Döküldü fındık.  (Keçi-Koyun Dışkısı,69)  
 

1.3. CEVABIN VERİLİŞ ŞEKLİNE GÖRE BİLMECELER    

1.3.1. Cevabı Bilmecenin İçinde Verilenler:   

 

Bir düş gördüm seçemedim 

Hiçbir yana kaçamadım  (Düş: Rüya,59)    

 

 

1.3.2. Cevabı Bilmecenin Dışında Verilenler: 

Ay gurtlar, gurtlar gurtlar 

Yusuf’u yiyen gurtlar 

Tırnağından su içer 

Tepesinden yumurtlar (Mısır, 199) 

Akşam baktım çok idi,  

Sabah baktım yok idi.   (Yıldız,90)  

İki kaşık  

Duvara yapışık.  ( Kulak,91)   

Canlı koşar, cansız kovalar. (At Arabası,92)   

Yer altında yağlı kayış. (Yılan,93)   
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1.4. CEVABIN SAYISINA GÖRE BİLMECELER 

1.4.1. Tek Cevaplı Bilmeceler:   

Ağzı açık alamet  

İçi kızıl kıyamet (Fırın, 155) 

Kapıyı açar  

Örtmeden kaçar  (Rüzgar,188) 

Tavuktan küçük, insandan büyük (Şapka,189)  

Uzunluğu urgan gibi  

Genişliği yorgan gibi   (Irmak,190)  

Yazın giyinir, kışın soyunur (Ağaç,191) 

 

1.4.2. Birden Fazla Cevabı Olan Bilmeceler 

 

Uzun uzun urganlar  

Ucunda demir onlar (İğne ve İplik, 187)  

Tükenmezden yük tuttum,  

Töremeze yüğledim,  

Yorulmazın bacasından geçtim,  

Satılmaza harcadım. (Toprak, Katır, Köprü, Cami,113)  

Oy hırmandı hırmandı,  

Kız duvara dırmandı,  
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Oğlan gelmemiş  

Kız duvardan inmedi.  (Kilit, Anahtar,115) 

Sarı sarı içinde  

Sarı zarfın içinde  

Oniki top birbirinin içinde   (Mandalina, Portakal,125) 

Ben yaparım el övünür  (Arı, Bal,128) 
 

1.5. Kafiye Durumuna Göre Bilmeceler 

1.5.1. aa şeklinde kafiyelenenler 

Açılır kabak gibi (a)   

Uzanır kavak gibi  (a) (Ayçiçeği) (K10) 

Açıldı sandık, (a)  

Döküldü fındık. (a)  (Keçi-Koyun Dışkısı) (K4) 

Adile hanım atlanır (a)  

Etekleri katlanır (a)  (Lahana)  (K10) 

Ağzı açık alamet (a)   

İçi kızıl kıyamet (a)  (Fırın) (K20)  

Ağzı vardır konuşmaz (a)  

Yatağı vardır fakat hiç uyumaz (b) (Akarsu) (K12) 

Ahladım, ofladım; (a)  

Kapı arkasına sakladım (a) (El süpürgesi) (K32) 

Akşam baktım çok idi, (a)  

Sabah baktım yok idi.  (a) (Yıldız) (K5) 
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Alaca mezar (a)  

dünyayı gezer.  (a) (Göz) )  (K34)   

Alçacık dallı (a)   

Yemiş ballı (a)  (Çilek) (K8) 

Alçacık eşek, (a)  

Yumuşacık döşek.(a) (Koyun) (K34)   

Allah yapar yapısını, (a)  

bıçak açar kapısını (a) (Karpuz) K32) 

Allah yaptı yapısını (a)  

Kul açtı kapısını. (a)  (Karpuz) (K16) 

Altı kara üstü kara (a)  

İçindeki beyaz  para.  (a)  (Çekirdek) (K20) 

Altı kül, üstü kül(a)  

İçerinde sarı gül (a) (Ekmek) K31)   

Altı mermer üstü mermer (a)  

İçinde bülbül öter.(a)  (Ağız)    (K34)                                                                                    

Altı mermer üstü mermer (a)  

Ortasında gelin oynar (a)  (Ağız) (K25) 

Altı perçin üstü perçin (a)  

İçinde bir şah güvercin (a)  (Göz)  (K18) 
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Altı tahta üstü tahta  (a)  

İçinde bir kara Fatma (a) (Kaplumbağa) (K24) 

Altı tahta üstü tahta (a)  

İçinde bir sarı sofra. (a)  (Badem) (K8) 

Altında dört teker, (a)  

Üstünde yük çeker. (a) (Araba)  (K6) 

Altınnan süd sağaram,(a)   

Üstünnen ot biçerem.(a) (Koyun) (K28) 

Araba gidiyor izi yok, (a)  

Topuk vuruyor tozu yok. (a) (Su) (K15)            

Arşın ayaklı (a)  

Burma bıyıklı  (a)  (Tavşan) (K3)              

Aşağı iner güle güle, (a)  

Yukarı çıkar ağlaya ağlaya. (a)  (Kuyu Kovası) (K7)   

Attım atana değdi kotana (a)    

Deryada balığa düzde ceylana (a) (Yıldırım) (K33) 

Attım atana, (a)  

Değdi çotana (a) (çift düven) (K26) 

Ay ayılmaz (a)  

Gökte yıldız sayılmaz. (a)  (Bal Peteği) (K15) 
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Ay geldi almadı (a)  

Güneş geldi aldı (a) (Buz) (K21) 

Ay meriye meriye, askerler geriye. (a)  

Bir kutu yerinde durmaz geriye geriye. (a) (Ölü) (K26) 

Ayağı yok kaçar (a)  

Kanadı yok uçar. (a)  (Bulut) (K2) 

Ayar mı ayar (a)  

Çıt olsa duyar  (a)  (Kulak)  (K3) 

Ayı soyundu (a)  

İnsan giyindi.(a)  (Kürk)  (K34)                        

Az geder uz geder (a)   

Bir garış yol geder (a) (Beşik) (K33) 

Babam işler (a)   

Anam dişler (a)  (Aş)  (K25) 

Babam kandil, dedem çıra (a)  

İşin yoksa beni ara (a) (Ampul) (K11) 

Babayın gahıv ineni,(a)   

Ananın açılıf yumulanı. (a) (Keser ile makas) K28) 

Baldan tatlı (a)  

Zehirden acı. (a) (Dil) (K2) 
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Başı demir (a)  

Ucu kendir (a) (İğne- İplik) (K33) 

Ben gedirem o gider (a)  

Arhamdan tın tın eder (a) (Gölge) (K33) 

Ben giderem o gider, (a)  

Ben duraram  o durar. (a)(Gölge) (K26, K33)  

Ben giderim o gider(a)  

Yanımda tın tın eder.(a)  (Gölge) (K2) 

Ben giderim o gider, (a)  

Nokta nokta iz eder. (a) (Baston)  (K34)    

Beş parmaklı (a)  

İçindeki atlı. (a)  (Eldiven) (K24) 

Bıldırcın bulduğunu alır (a)  

Aldığını bana taşır (a)  (Kaşık) (K9) 

Bi tabak şeker, (a)  

Dünyaya eker.(a) (Yıldız) (K26) 

Bilmece bildirmece (a)  

El üstünde kaydırmaca. (a) (sabun) (K26, K34) 

Bilmece bildirmece(a)  

Dil üstünde kaydırmaca. (a) (Dondurma) (K26) 
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Bir ağacı oymuşlar (a)  

İçine dünyayı koymuşlar. (a)  (Televizyon)  (K23, K34) 

Bir bele boyu var, (a)  

Dam dolusu toyu var.(a)  (Davul) (K28) 

Bir belece güdülü (a)  

Vurdı yıhtı midili (a)  ( Silah) (K33) 

Bir çocuğum var (a)  

Gelen öper  giden öper (a)  (Bardak) (K17) 

Bir düş gördüm seçemedim (a)  

Hiçbir yana kaçamadım. (a)  (Rüya) (K3) 

Bir karım var çok zayıftır (a) 

Bir gözü de kayıptır (a)  (İğne) (K16) 

Bir kutu şeker (a)  

Dünyaya yeter (a)  (Kar)  (K18) 

Bir kuyum var (a)   

İçinde iki türlü suyum var.(a) (Yumurta) (K26) 

Bir kuyum var (a)   

İki renkli su var  (a)  (Yumurta) (K9) 

Bir küçücük fıçıcık,(a)   

içi dolu fıçıcık. (a) (Limon) (K26) 
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Bir küçücük mil taşı (a)   

Dolanır dağı taşı (a) (Göz) (K33) 

Bir küçücük mil taşı (a)  

Dolanır dağı taşı. (a)  (Göz) (K21) 

Bir küçücük odacık (a)  

İçi dolu yongacık. (a) (Ağız) (K7) 

Bir mereğim(samanlık) var, (a)  

İçinde iki tane direk var. (a) (Burun) (K26) 

Bir mil daşı, (a)  

Gezer daği daşı.(a) (Göz)  

Bir minare dibi kare, (a)  

Yüz bin çiçek bir lale. (a) (Ay, Yıldız)   (K34)    

Bir sihirli sandığım var(a)  

İçinde dünyam var. (a) (Televizyon) (K2) 

Bir tabak haşıl, (a)  

Ortası yasıl. (a)  (Saat) (K6) 

Biri yer doymaz, (a)  

Biri gider gelmez. (a) (ateş-duman)  (K34)   

Bizde bir dudu var (a)  

Eğri büğrü budu var. (a) (Soba borusu) (K33) 
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Bizde bir kişi var (a)  

Köndelen yatışı var (a) (Yayık- Nehre) (K33) 

Bizde bir kişi var(a)  

Anamnan işi var (a) (Çehre- Çığrık) (K33) 

Bizde bir kişi var, (a)  

Anamlan işi var (a) (Cehre) (K1, K26) 

Bizde bir kişi var,(a)  

Köndelen yatışı var.(a) (Karyola) (K1) 

Bizim evde kişi var, (a)  

Anamnan işi var (a)(Çehre, çıyrık) (K31)   

Bizim evin önünden bir at geçti,(a)  

Nalını parlattı geçti (a) (Cenaze, tabut) (K31)   

Boynuz kulağı geçer,(a)   

Yer altından su içer (a) (Ağaç) (K31)   

Boynuzu var koç değil,  (a)  

Kanadı var kuş değil. (a)  (Uğur böceği) (K34)                    

Bükülürüm  (a) 

Dökülürüm  (a)  (Fasülye) (K16) 

Cıbıl ağzını açtı,(a) 

Kıllı içine kaçtı.(a)  (Çorap) (K1) 
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Çarşıdan aldım bi tene, (a)  

eve geldim oldu bin tene. (a) (nar) (K26, K28, K33) 

Çil tavuk çilemle tavuk, (a)  

Başını kestim kanı yok. (a) (Halı) (K26) 

Çimer çimer (a)  

Kazığa biner (a) (Bulaşık Süngeri) (K15) 

Dağa varır seslenir, (a)  

Eve varır yaslanır. (a)  (Balta) (K19) 

Dağdan geler daşdan geler, (a)  

götü açığ enişten geler. (a) (Keçi) K29)  

Dağdan geler, daşdan geler; (a)  

Bir gudurmuş aslan geler.(a) (Su) K30) 

Daldan dala (a)  

Kırmızı pala (a) (Sincap) (K22) 

Dam başında olana (a)  

Ayna kaç dedim ayna (a) (Dolu) (K22) 

Damdan düştü kırılmadı (a)  

Bir yumruğa dayanamadı  (a)  (Soğan) (K16) 

Dağda dana böyürür (a)  

Kızlar ona yürür.(a)  (Davul) (K1) 
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Dedem deve girmez eve (a)  

Kes başını girsin eve (a) (Halı) (K31)   

Dedem deve girmez eve, (a)  

Çek başını girsin eve. (a) (Şemsiye) (K34)   

Derindir guyu (a)  

Gümbülder suyu (a) (Tüfek) (K33) 

Derisi var ganı yok (a)  

Nefesi var canı yok (a)  (Demir Körüğü)  (K21) 

Dışı katık(a)  

İçi kütük. (a)  (Zeytin) (K10) 

Dışı var içi yok (a)  

Sopa yer suçu yok. (a) (Top) (K5) 

Dört aşlı (a)  

Bir başlı. (a)  (Soba) (K12) 

Dört ayaklı ayı (a)  

Üstünde kabadayı  (a)  (Sandalye) (K1) 

Dört ayaklı, (a)  

göte meraklı (a) (Sandalye) K31)   

Elde yapılır (a)  

Ete takılır. (a)  (Küpe) (K22, K31) 
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Elden ele dilden dile (a)  

Bunu bilmeyen kertenkele  (a) (Para) (K25) 

Etlice metlice (a)  

Ortası tatlıca (a)  (Karpuz)  (K4) 

Etten kantar (a)  

Altını tartar  (a)  (Kulak)  (K2) 

Evde bir kişi var, (a)  

Anamnan işi var (a)(Süpürge) (K31)   

Ezdim büzdüm (a)  

Ocak başına dizdim (a)  (Kış)  (K19) 

Ezildik üzüldük, (a)  

Bir duvara dizildik. (a) (Diş) K33) 

Fadime nene oturur, (a)  

Etekleri katlanır (a) (Lahana) K32) 

Fil fillice (a)  

Boynu eğrice  (a) (İbrik)  (K4) 

Fini fini fincan (a)   

İçi dolu mercan  (a)  (Nar) (K5) 

Gabuğu var içi yok (a)  

Zopa yiyer suçu yok. (a)  (Davul)  (K6) 
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Gara gara garğalar (a)  

Gapı gapı yorğalar (a) (Sac) (K30) 

Gara toyuğ gakgıldadı, (a)  

Ganatdarı şakgıldadı.(a)(Makas) K30) 

Gat gat döşeh(a)  

Bunu bilmeyen eşşeh(a) (Lahana) (K31)   

Geceleri fener (a)  

Gündüzleri söner (a)  (Yıldız)  (K14) 

Gelin içerde (a)  

Saçı dışarıda. (a) (Mısır) )  (K34)                        

Get leyleh, gel leyleh; (a)  

Davan üsde dur leyleh.(a)  (Kapı) K28) 

Gıllı ağzını aşdı, (a)  

Gılsız içine gaşdı. (a) (Ayak ile çorap) (K28) 

Gırmızıdı gadife değil (a)   

Guyruhludu mal değil (a) (Soğan) (K33) 

Gökte durur paslanmaz, (a)  

Suya düşer ıslanmaz. (a) (Güneş) (K34)  

Gökte iplendi, (a)  

Yerde diklendi (a) (Yağmur) (K31)   
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Göz göz odalar, (a)  

Birbirini kovalar.(a) (Tren) (K26) 

Hak teala vermiştir beş yemiş (a)  

Beş yemiş de birbirini görmemiş (a)  (Namaz) (K24) 

Hat dedim hut dedim (a)  

Get gapının dalında yat dedim (a)  (Süpürge) (K1, K28, K33) 

Havada gider  iz eder, (a)  

Yerde gider toz eder. (a) (Rüzzgar) (K26) 

Her insanda bir tane, (a)  

Türkiye’de iki tane. (a) (Boğaz) (K26) 

Hırsız içerde, (a)  

Başı dışarıda (a) (Çivi) (K31)   

İçi ak dışı kara(a)  

Ocaklarda maskara. (a)  (Tencere) (K7) 

İki camlı pencere (a)  

Bakıp durur her yere. (a)  (Gözlük) (K3) 

İki kaşık (a)  

Duvara yapışık. (a)  ( Kulak)  (K4, K33) 

İki makas hokkamaz (a)  

Hokkamaz mı hokkamaz. (a)  (Leylek) (K4) 
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İki merek (a) 

Bir direk. (a)  (Burun)  (K22) 

İki teker, üç teker, (a)  

İki ayakla nasıl gider? (a) (Bisiklet) (K3) 

İncecik beli(a)  

Elimin eli. (a)  (Çatal) (K8) 

İnsanda iki tane (a)  

Türkiye’de bir tane(a)  (Kaş (İlçe) (K32) 

İstanbul’ da süt bişti (a)  

Kokusu burya düştü (a) (Mektup) (K13, K26, K33) 

Kanadı var kuş değil (a)  

buynuzu var koç değil. (a) (Çekirdek). (K26) 

Kanadı var kuş değil(a)  

Boynuzu var koç değil. (a)  (Kelebek) (K2) 

Kapıyı açar (a)  

Örtmeden kaçar (a)  (Rüzgar)(K23) 

Kara koyun meler gider. (a)  

Dağı taşı deler gider. (a)  (Tren) (K6) 

Kara tavuk kagıladı (a)  

Kanatları şakıldı (a)  (Silah)  (K2) 
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Kaş ile gözden yakın (a)  

Söylenen sözden yakın  (a)  (Ölüm) (K8) 

Kat kat döşek (a)   

Bunu bilmeyen eşek (a) (Lahana) (K26, K33) 

Kat kat katmer değil (a)  

Yenilir elma değil (a)  (Soğan)  (K16) 

Kat kattır ama katmer değil (a)    

Kırmızıdır ama biber değil  (a)  (Gül)  (K14) 

Kışın yatar (a)  

Yazın kalkar. (a)  (Soba) (K5) 

Kendisi içerde (a)  

Şapkası dışarıda.(a) (Çivi) (K1) 

Kuyruğu var fare değil,(a) 

Rengi siyahtır kömür değil.(a)  (Siyah Turp) (K2) 

Koca deve, girmez eve.(a)   

Vur başına girsin eve. (a)(Şemsiye) (K26) 

Kolu var bacağı yok(a)  

Dikdörtgeni var karesi yok. (a)  (Kapı) (K14) 

Kolu var eli yok (a)  

Karnı yarık karnı yok. (a)  (Ceket) (K17) 



57 
 

Küçücük boylu(a)  

Kadife donlu. (a)  (Patlıcan) (K5) 

Küçücük fıçıcık (a)  

İçi dolu turşucuk (a) (Limon) (K33) 

Küçüçüh mil daşı, (a)  

dolanır dağı daşı. (a) (Göz) K28) 

Küçük al yastık (a)  

İçine un bastık (a)  (İğde) (K24) 

Küçük mezar (a)  

Dünyayı gezer (a) (Ayakkabı) (K16) 

Mağara (a)  

İçi dolu çağala  (a)  (Diş)(K3) 

Men giderem o gider, (a)  

Yanımda tın tın eder (a) (Baston, Asa) (K28) 

Mesel mesel  Mendil keser(a)  

Dil oturar  Damah keser (a) (Makas) K28) 

Mesel mesel mani keser (a)  

Dil oturur damak keser (a)  (Makas) (K5) 

Ne canı var ne kanı (a)  

Beş parmaktır şanı (a)  (Eldiven) (K1) 
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Ne yerdeyim ne gögteyim, (a)  

Zembildeyim zembildeyim. (a)  (Laf) (K3) 

O yanı cam, bu yanı cam (a)   

İçinde deli amcam. (a) (İçki) (K34)   

Ortadan yanar (a)  

Kanadından kan damlar  (a)  (Çaydanlık) (K10) 

Oturdum ögüne (a)  

Uydurdum deligine (a) (Anahtar) (K33) 

Oturdum önüne, (a)  

Uydurdum deliğine (a) (sandık) (K26) (Anahtar ile kilit) (K28) 

Oyanı yaprak, bu yanı yaprak.(a)   

Ortasında  bir avuç toprak. (a) (Kete) (K26) 

Parmağı var canı yok,(a)   

Damarı var kanı yok. (a) (Eldiven) (K34)                                                                        

Pazarda satılmaz (a) 

Hiçbir işe yaramaz. (a) ( Mezar taşı) (K33) 

Pencerem kapaklıdır  (a)  

Etrafı çapaklıdır (a)  (Göz) (K14) 

Pişirirsen aş olur, (a)  

Pişirmezsen kuş olur. (a) (Yumurta) (K34)    
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Rafta elma asılı (a)  

İçi mercan basılı  (a)  (Değirmen) (K15) 

Sabahdan  kakar gadın,eline var her işi yapar. (a)  

Götürer kapının dalına koyar. (a) (Süpürge) (K26) 

Sabahdan  kalhdım, (a)  

Boz oğlanı yere çaldım. (a) (Sümük) (K30) 

Sabahtan kalktım, (a)  

Çatal kuyuya düştüm(a) (Pantolon) (K32) 

Sarı sarı sarğarım, (a)  

Düşerim diye korğarım. (a)  (Sarı Erik) (K6) 

Sarıdır özü (a)  

Güldürür yüzü. (a)  (Altın)  (K9) 

Sayısı sayılmaz,(a)   

tadına doyulmaz (a) (Haşhaş) (K34)  

Serilir hasır gibi (a)   

Sürülür esir gibi (a) (Dut) (K21) 

Suya atarım ıslanmaz (a)  

Etini keserim seslenmez (a)  (Gölge) (K17) 

Suya düşer ıslanmaz, (a)  

Yer altında paslanmaz (a ) (Altın) (K26, K32) 
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Şekere benzer tadı yok(a)  

Havada uçar kanadı yok. (a)  (Kar) (K4) 

Takır takır takraba (a)  

İçinde var akraba. (a)  (Beşik) (K21) 

Tarlada teke bağlı, (a)  

Boynuzu köke bağlı (a) (Kabak) (K32) 

Tavuktan küçük, (a)  

İnsandan büyük (a) (Şapka) (K19) 

Ucu sallanır (a)  

Dibi kıllanır. (a)  (Teşi)  (K2) 

Ucu yok bucağı yok (a)  

Güneşi, yıldızı çok (a)  (Uzay) (K17) 

Ufacık bi sandık,(a)  

İçinde un bastık.(a) (iğde) (K26) 

Ufacık mezer (a)  

Her yeri gezer. (a) (Ayakkabı) (K33) 

Uzaktan baktım ak taş gibi(a)  

Yanına vardım sütlaç gibi. (a) (Mantar) (K2) 

Uzaktan baktım hiç yok (a)  

Yakından baktım pek çok (a)  (Karınca) (K12)  
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Uzun Alı uz yater (a)  

Balaları düz yater (a) (Direk, yelkovan) (K31)   

Uzun boylu (a) 

Molla başlı  (a)  (Pırasa) (K5) 

Uzun ok (a)  

Gölgesi yok. (a)  (Yol) (K6) 

Uzun uzun urganlar (a)  

Ucunda demir hanlar. (a) (İğne –İp) )  (K23, K34)   

Uzun uzun uz gider (a)  

Oğlu kızı düz gider (a)  (Kavak) (K5) 

Uzunluğu urgan gibi (a)  

Genişliği yorgan gibi (a)  (Irmak) (K17) 

Üstü çayır biçilir (a)  

Altı çeşme içilir. (a) (Koyun) (K34)                        

Üstü tahta altı taş (a)  

Sekiz ayak iki baş  (a)  (Gem) (K22) 

Yapan satar alan kullanmaz(a)  

Kullanan da bilmez (a) (Tabut) (K32) 

Yapma dedim yapış dedim (a)     

Git duvara yapış dedim (a) (Yama) (K33) 
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Yarım kaşık (a)  

Bir duvara yapışık.(a) (Kulak) (K34)  

Yaşladım yuşladım(a)  

Bunu sana tuşladım. (a) (İğne- İplik) (K1) 

Yazın giyinir, (a) 

Kışın soyunur (a) (Ağaç) (K7) 

Yedi delikli tokmak, (a)  

Bunu bilmeyen ahmak (a) (Kafa) (K1, K26, K32) 

Yer doymaz (a)   

Oturur kalkmaz  (a)  (Ateş) (K9) 

Yere koyunca susar, (a)  

Eline alınca ağlar. (a) ( Zincir)  (K1) 

Yol üstünde yorgun katır (a)   

Bir gün kalkmaz hergün yatır  (a)  (Köprü) (K4) 

Yürüdüm o tepeye bu tepeye (a)  

Ayağım düştü altın küpeye. (a)  (Ayakkabı) (K14) 

Yer altında kırmızı şimşek.(a)  (Havuç) (K1) 

Zenginin elinde (a)  

Fakirin dilinde (a)  (Para) (K19) 
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1.5.2. ab şeklinde kafiyelenenler 

 

Samanlıkta buldum  kapkara, (a)  

Sobaya attım  kıpkırmızı. (b) (kömür) (K34)                      

Tarla beyaz tohum siyah (a)  

El eker dil biçer (b) (Kalem, Defter)  (K15) 

Dedem eve girmez, (a) 

Kes başını girsin eve. (b) (Şemsiye) (K2) 

 

1.5.3. aaa şeklinde kafiyelenenler 

 

Kuyruğu var fare değil, (a)  

Yerde biter. (a) (Turp) (K26) 

Ali’ yi atta gördüm, (a)  

Neceveti suratta gördüm(a)  

Yıldızı 4 ayın altında gördüm. (a)  (Nalmık) (K20) 

Allah’tan korkmaz, (a)  

Kuldan utanmaz, (a)  

Cennetten çıkmaz. (a)  (Çocuk) (K7) 

Attım atmaz, (a)  

Yere batmaz, (a)  
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Yayan gitmez. (a)  (Kova)  (K6) 

Beyazdır peynir değil, (a)  

Kuyruğu var fare değil, (a)  

Yerde biter. (a) (Turp) (K26) 

Bir damım var kürekli, (a)  

Demir yürekli, (a)  

İçinde var bir tek direği. (a)  (Mantar) (K16) 

Biz biz bizidik  (a)  

Gece oldu dizildik (a)  

Gündüz oldu süzüldük (a)  (Yıldız) (K6) 

Biz biz idik (a)  

Beş kardeş idik(a)  

Bir sıraya dizildik. (a)  (Parmak) (K23) 

Çarşıdan aldım manca (a)  

Karıma eğlence (a)  

Atıma yonca.  (a)  (Karpuz)  (K4) 

Çarşıdan alınmaz, (a)  

Mendile koyulmaz, (a)  

Dadına doyulmaz. (a) (Uyku) (K26) 

Dağdan gelir (a)  
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Taştan gelir (a)  

Bir kükremiş aslan gelir (a) (Sel) (K25) 

Dağı taşı aşarım (a)  

Ne canım var ne ganım (a)  

Teldir benim vatanım  (a)  (Telefon) (K24) 

Eli ette, (a)  

Başı götte,(a)  

Götü yerde.(a) (koyun) (K26) 

Gelişi aslan gibi, (a)  

Duruşu sultan gibi, (a)  

Yayılır hasır gibi. (a)  (Kedi) (K5) 

Kardan beyaz şekerden tatlı (a)  

Kadınlar bilir tadını (a)  

Erkekler bilir adını  (a) (Sakız) (K20) 

Nar danesi (a)  

Nur danesi (a)  

İslamların bir danesi (a) (Kabe) (K1) 

Nedendi neden (a)  

Burnu etten (a)  

Sesi geliyor nerden. (a)  (Horoz) (K9) 
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O dağın yüzü (a)  

Bu dağın yüzü (a)   

İçinde karınca yüzü (a)  (Kuran) (K12) 

Odaya götürsem ağlamaz (a)  

Sofraya götürsem ağlamaz (a)  

Ocağa götürsem ağlar (b) (Tereyağı) (K9) 

Oyanı kaya (a)  

Buyanı kaya (a)  

İçinde sarı maya (a)  (Yumurta) (K33) 

Sarı sarı içinde (a)  

Sarı zarfın içinde (a)  

Oniki top birbirinin içinde  (a)  (Mandalina, Portakal) (K23) 

Yolu var arabası yok (a)  

Şehri var insanı yok (a)  

Denizi var suyu yok  (a)  (Harita) (K25)  

 

 

1.5.4. aab şeklinde kafiyelenenler 

 

Bir ineğim var (a)  

Bağı su içer (a)  

Kendisi içmez (b) (Gaz lambası) (K11) 
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Kuyu kuyunun içinde (a)  

Suyu onun içinde (a)  

Yılan ağzında bir mercan.(b)   (Gaz lambası)  (K34)                        

 

 

1.5.5. abb şeklinde kafiyelenenler 

 

Benim bir kızım var (a)  

Gelenin elini öper (b)  

Gidenin elini öper. (b) (Kapı Kolu) (K17) 

Edem yapar dedem yapar(a)  

Kerkisi yok bıçkısı yok(b)  

Ecep bunu neden yapar (a) (Örümcek) (K33) 

Yapan satar (a)   

Alan kullanmaz (b)  

Kullanan görmez  (b) (Mezar Taşı) (K20) 

 

1.5.6. aaaa  şeklinde kafiyelenenler  

 

Altı kanatlı hayvan  (a) 

Kulakları yayvan (a)  

Başı sarıklı (a)  
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Çingene Süleyman  (a) (Sinek)  (K17) 

Anaya değmez, babaya değer, (a)  

Halaya değmez, amcaya değer, (a)  

İğneye değmez, ipliğe değer, (a)  

Vallahi değmez, billahi değer. (a)  (Dudaklar) (K11) 

Attım atana (a)  

Değdi çotana, (a)  

Deryada balığa (a) 

Düzde ceylana. (a) ( Yıldırım) (K26) 

Attım atana(a) 

Değdi kötana (a) 

Suda balığa (a) 

Düzde ceylana.(a)  (Yıldırım) (K1)  

Ay ahden ahden (a) 

Ses verir kentten (a) 

Dili kemikten (a) 

Sakalı etten (a) (Horoz) (K33) 

Ay gurtlar, gurtlar gurtlar (a)  

Yusuf’u yiyen gurtlar (a)  

Tırnağında su içer (a)  
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Tepesinden yumurtlar (a) (Mısır) (K16) 

Bağırır bentten(a) 

Sesi gelir kentten(a) 

Sakalı etten(a) 

Burnu kemikten(a)  (Horoz) (K32) 

Benim bir kuyum var(a) 

İçinde zemzem suyu var (a)  

Onun içinde yılanı var (a)  

Başında da papağıvar (a) (Gaz lambası) (K33) 

Biz biz bizdik (a) 

Otuz iki kızdık (a) 

Ezildik, büzüldük (a) 

Bir duvara dizildik (a) (Diş) (K25, K34) 

Biz biz idik (a)  

Binbir tane kız idik (a)  

Akşam oldu düzüldük (a)  

Sabah oldu süzüldük (a) (Yıldız) (K26) 

Çarşıdan alınmaz (a)  

Mendile goyulmaz (a)  

Pazarda satılmaz (a)  



70 
 

Tadına doyulmaz (a) (Uyku) (K9) 

Gelişi aslan gibi(a) 

Duruşu sultan gibi(a) 

Yayılır hasır gibi(a) 

Sürünür esir gibi (a) (Yılan) (K32) 

Hanım uyandı (a)  

Cama dayandı (a)  

Cam gırıldı (a)  

Gana boyandı (a)  (Nar)  (K11) 

Het yavanı (a)  

Hüt yavanı (a)  

Altı ayağı (a)  

İki davanı (a)  (Terazi)  (K11) 

İner reyhan gibi (a)  

Oturur sultan gibi (a)   

Dürülür hasır gibi (a)   

Satılır esir gibi (a) (Kar) (K4) 

Köprüden üç kişi geçmiş, (a)  

Biri basmış geçmiş, (a)  

Biri bakmış geçmiş, (a)  
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Biri de ne basmış ne bakmış öylece geçmiş. (a) (Hamile Kadın Çocuğuyla)  (K4) 

Mavi atlas,(a) 

İğne batmaz, (a) 

Makas kesmez,(a) 

Terzi biçmez.(a)  (Gökyüzü) (K1) 

Na çara ha na çara (a) 

Öldü fahır beçere (a) 

Et ilendi duz çile (a)  

Duz ilendi ne çere (a) (Peynir) K30) 

On ay yatar (a)   

İki ay kalkar (a)   

Feneri yakar (a)  

Etrafa bakar  (a)  (Ateş Böceği) (K1) 

Sırık gibi uzamış, (a) 

Püsküllerle bezenmiş (a). 

Doğrayıp pişirilmiş, (a) 

Tabağa konup yenmiş (a) (Pırasa)  (K34)       

Tat tatı götürür (a) 

Tat oğlunu götürür (a)  

Oğlu yaprak götürür (a)  
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Kızı toprak götürür (a)  (Çatı) (K17) 

Tükenmezden yük tuttum (a)  

Töremeze yüğledim (a)  

Yorulmazın bacasından geçtim (a)  

Satılmaza harcadım. (a) (Toprak, Katır, Köprü, Cami)  (K6) 

Uzun bıyıklı (a)  

Tilki  kulaklı (a)  

Kürklü, benekli (a) 

Tüylü yanaklı (a) (Kedi)  (K34)  

Yağış yağar yer yaş olar (a)    

İp gırılar dört baş olar  (a)    

Deveden olan köçek olar (a)   

Onuda bilmeyen eşek olar (a) (Cevabı içinde) (K33) 

Yel nedir, yemiş nedir?(a) 

Hindistan’da ceviz nedir?(a) 

Keçi gılı, insan nedir?(a)  

Gökyüzünde gezen nedir? (a) (Teyyare) (K31)   
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1.5.7. aaba şeklinde kafiyelenenler 

 

Alemet (a)  

Alemetin içi dolu gızıl gıyamet (a) 

Yaş saldım, guru çıhardım (b)  

Muhammed’e selavat (a) (Ekmek, hamur, ekmek fırını, ateş) (K27) 

Altından abası (a)  

Gümüşten tası (a) 

Bunu bilmeyen (b) 

Eşek sıpası (a) ( Saat) (K33)  

Ay dayı dur gidek (a)  

Eteğini beline vur gedek (a)  

Otuziki kapımın  kilidini (b)  

Bir gapıya vur gedek (a) (Diş) (K20) 

Ay halalar halalar (a) 

Dağda tavşan balalar (a)  

Kuyruğundan su içer (b) 

Dimdiğinden balalar (a) (Tahıl) (K33) 

Ay leylek (a) 

Vay leylek (a)  

Tabanın  üstüne (b)   
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Dön leylek. (a)  (Kapı) (K6) 

Az gider uz gider (a)  

Dere tepe düz gider (a) 

Altı ay yaz (b) 

Bir güz gider (a) (Leylek) (K33) 

Bay ola baykuş ola bayanlara duş ola (a)  

Seksen ayak kırk buynuz Ne acayıp guş ola (a)  

Bay ola baytar ola Seksen ayak kırk boynuz (b)  

Olmaya kotan ola (a) (Kotan) (K33) 

Ben bir nesne gördüm,(a)   

Kuyruğu deste gördüm. (a)  

Kuru kafanın içinde (b) 

Bi canlı iki cansız gördüm.(a) (Kuş ve kuş yumurtaları) (K26) 

Bir ağacı oymuşlar (a)  

İçine nağme koymuşlar (a)  

Yanılmış yalan söylemiş (b)  

Kulağını burmuşlar (a)  (Saz)  (K15) 

Bizim köyün muhtarı(a) 

Karşı köyün düşmanı(a) 

Gözleri mavi (b) 
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Saçları sarı (a) (Atatürk) (K31)   

Cansız can alır (a)  

Ganını gurutur (a)  

Ne incil gurtarır ne Tevrat (b)  

Gurtarırsa Guran kurtarır (a)  (Fare Kapanı) (K11) 

Çarşıdan aldım Fatma (a)  

Önüne bağlamış çatma, (a)  

Ey dürzü nerden öğrendin (b)  

Göbek atma. (a)  (Süpürge)  (K7) 

Çınçınlı hamam (a)  

Kubbesi tamam (a)  

Bir gelin aldım (b) 

Babası imam. (a)  (Saat) (K19) 

Çil toyuk,(a)  

Çilleme toyuk,(a) 

Başını kestim,(b) 

Kanı yok. (a) (Halı) (K1) 

Dağdan geler, dağ gibi(a)  

Golları butağ gibi(a)  

Eğildi su içmeye (b)  
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Bağırdı oğlağ gibi (a) (Maran araba) (K29)   

Dağdan gelir (a) 

Taştan gelir (a)  

Götü açık (b)   

Enişten gelir (a) (Keçi)  (K19) 

Dağdan gelir dağ gibi (a)  

Golları budak gibi (a)  

Eğilir su içmeye (b) 

Bağırır oğlak gibi (a) (Kütük araba) (K3) 

Dağdan gelir dağ gibi (a)  

Kolları buğday gibi (a)  

Eğilir su içmeye (b)  

Bağırır oğlak gibi (a)  (Kağnı) (K1) 

Dağdan gelir dağ gibi, (a)  

Kulakları  var bağ  gibi (a) 

Eğilir su içer, (b)  

Üç günlük oğlak gibi.(a)  (Öküz) (K34)  

Daşdandı kömürdendi,(a) 

Keçen gün ömürdendi.(a) 

Lale bir yemiş yedi (b) 
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Ağacı demirdendi.(a) (Şiş Kebap) (K1) 

Dedem deve (a) 

Gelmez eve (a) 

Kes başını (b) 

Getir eve (a) (Geven) (K33) 

Döner feri yok, (a) 

Kessen kanı yok, (a) 

Ellere can verir, (b)  

Kendinin kanı yok.(a) (Değirmen)  (K34)                   

Dumanı tüter, (a)  

İsterse gider. (a)  

Balık değildir, (b)  

Denizde yüzer.  (a) (Gemi) (K5) 

Gel leyleğim, (a) 

Git leyleğim. (a) 

Taban üstünde (b)  

Dur leyleğim.(a) (Kapı) (K26) 

Heri ya ha heri ya (a) 

Davarı vurdum geriye (a) 

Bu nasıl guş ki (b) 
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Arha üsdü yeriye (a) (Tabut) (K30) 

Hey yurtlar, hayin yurtlar (a) 

Yusufumu yiyen kurtlar (a)  

Tırnağından su içer (b)  

Tepesinden yumurtlar. (a) (Buğday) (K34)                        

Hor hor usta (a) 

Oturur kafeste (a)  

Yem yer su içmez (b)  

Oda bir usta. (a)  (Kahve Değirmeni) (K4) 

İçi kara (a)  

Dışı kara (a)  

Bunu bilmeyen (b)  

Maskara. (a) (Zeytin) (K3) 

Minara(a) 

Dibi kara(a) 

Bin bir çiçek (b) 

Bir lala (a) (Gökyüzü, Yeryüzü, Yıldız, Ay) (K1) 

Nar nar narlıyor (a)  

Nar bacadan parlıyor (a)  

Narın ablası gelmiş (b)  
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Nar bacadan inmiyor (a) (Ayna)  (K14) 

Narda var narda var (a)  

Nardan şirin harda var (a)  

El tutmaz bıçak kesmez (b)  

Ondan şirin harda var (a) (Uyku)  (K3)       

Nedendi ha nedendi (a) 

Üreg başı zedendi (a) 

Ot otduyar goyun gibi (b) 

Su içmez nedendi (a) (İpek Böceği) (K33) 

Nedendir, yar nedendir? (a) 

Çevre kenarı bedendir.  (a) 

Yeşil koydum, al çıktı. (b)   

Bilin kızlar nedendir? (a) (Kına)  (K34)  

O yanı kaya, (a) 

Bu yanı kaya, (a) 

İçinden çığtı (b)  

Bir sarı maya (a)  (Yumurta)  (K5) 

Oy hırmandı hırmandı, (a)  

Kız duvara dırmandı, (a)  

Oğlan gelmemiş (b)  
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Kız duvardan inmedi (a)  (Kilit, Anahtar)  (K9) 

Pir pirin pirisi var (a)  

Kırk yamalıktan kürküsü var (a)  

Abdestsiz ezan okur (b)  

Bir böyük ordusu var.  (a)  (Horoz)  (K3) 

Tap tapbaca (a) 

Gül yapbaca (a) 

Memeli hatın (b) 

Tişleri koskaca (a)  (Horoz) (K29)   

Üç ay kış bekarım, (a) 

Sahibime neferim,(a)  

Yaz kış demem tarlayı (b)  

Ben sürer ben ekerim. (a)  (Öküz) (K34)   

Yerindedir yerinde (a)  

Altın kemer belinde (a)  

Gece gündüz yol gider (b)  

Yerindedir yerinde (a)  (Güneş) (K24) 
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1.5.8. aabb şeklinde kafiyelenenler 

  

Attım rafa, (a)  

Bir kuru kafa, (a)  

Yemesi tatlı, (b)  

Maymun suratlı.(b)  (Ceviz) (K12) 

Başlatır heceden, (a)  

Çıkarır o yüceden, (a)  

Çok oğlu kızı vardır.(b)   

Ne tatlı sözü vardır. (b)  (Öğretmen)  (K7) 

Bir dedem var etten (a) 

Sakalı betten (a) 

Şimdi gelir görürsün (b) 

Güle güle ölürsün (b) (Hindi) (K31)   

Bir günah geldi haktan, (a)  

Bir kuzu kestik haktan, (a) 

Ne kuzunun kemiği var,(b)  

Ne de gonağın dişi var. (b) (Süt Çocuğu) (K5) 

Bir kilo yemek töktüm(a) 

Üç kilo duz töktüm(a) 

Kaynattım kaynattım (b)  
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Tuzsuz oldu (b) (Yumurta) (K33) 

Bir misafirim gelir hağtan (a)  

Bir kuzum ölüf ne hağtan (a)  

Ne misafirimin tişi var (b)  

Ne de kuzumun kemiyi var (b) (Bebek) (K13) 

Bir oğlum var etten (a) 

Bacakları metten (a) 

Şimdi sıçrar görürsün (b) 

Güle güle ölürsün (b) (Kurbağa) (K31)   

Bizim evde deli var (a)  

Tepesinde gülü var, (a)  

Şimdi gelir görürsün (b)  

Güle güle ölürsün. (b) (Gaz lambası) (K34)                        

Çil toyuğ  (a)  

Çilleme toyuğ(a) 

Başını kesdim (b) 

Ganı yoğ. (b) (Halı) (K30) 

Elimde bir şey var pattan, (a) 

Kulakları etten , (a) 

Şimdi gelir görürsün, (b)  
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Güle güle ölürsün. (b)  (Kurbağa) (K34)                                                                              

Gat gatıdır gat gatı, (a) 

Allah’ın hikmeti (a) 

Ya bunu bulacan (b) 

Ya da buradan gidecen (b)  (Lahana) (K1) 

Gökte uçar kuş değil (a) 

Yolu hiç yakın değil (a) 

Benzin yer, benzin içer (b)  

Kuşlarla yarış eder. (b)  (Uçak) (K7) 

Göy dana (a)   

Göyde otlar göy dana (a) 

Ayakları yerde (b) 

Başı göyde (b) ( Dana) (K33) 

Mart  mart  martladı, (a) 

Yedi dağı atladı, (a) 

Yedi dağın kilidi (b)  

Akşam gelen kim idi? (b) (Uyku) (K34)                        

Mesel mesel mani ki (a) 

Oğlu gızı on iki (a) 

Babası girer toprağa (b)  
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Anası girer yaprağa (b)  (Tavuk ve civcivleri) (K31)   

Ocak başında kuyu (a)  

Kuyunun içinde suyu (a)   

Suyun içinde yılan (b)  

Yılanın ağzında mercan  (b) (Lamba) (K4) 

Sarıdır safran gibi (a) 

Okunur kur’an gibi (a) 

Ya bunu bileceksin (b)  

Ya bu gece öleceksin (b) (Altın) K30) 

Sarıdır sayfan gibi (a)  

Okunur kuran gibi (a)  

Ya bunu bilmeyeceksin (b)  

Ya bu gece öleceksin (b) (Altın)  (K10) 

Tık tıka hamam(a) 

Kubbesi tamam(a) 

Bir gelin getirdim(b) 

Babası imam (b) (Saat) (K2) 

Ufacık mermer taşı (a) 

Ne kulpu var ne başı, (a) 

Pişirirsen aş olur (b) 
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Pişirmezsen kuş olur.(b) (Yumurta) (K2) 

Usta yapar (a) 

Yapan satar (a) 

Alan kullanmaz (b) 

Kullanan görmez (b) (Mezar taşı) (K33) 

 

1.5.9. abab şeklinde kafiyelenenler 

 

Karşıdan baktım (a)  

Bir kara taş, (b)  

Yanına vardım, (a)  

Dört ayak bir baş (b) (Kaplumbağa)  (K5) 

Karşıdan baktım (a)  

Bir yeşil türbe, (b)  

İçine girdim(a)  

Bin kere tövbe. (b) (Isırgan Otu) (K22) 

 

1.5.10. abbb şeklinde kafiyelenenler 

 

Benim bir evim var; (a)  

Sivridir ucu, (b)  
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Taştır dışı, (b)  

Boştur içi. (b) (Minare) (K10) 

 

1.5.11. abcb şeklinde kafiyelenenler  

 

Bu gün ben bir nesne gördüm (a) 

Bak etrafı kırmızı (b) 

Nefesi var canı yoktur,(c) 

Akar kanı kırmızı. (b) (Çay) (K1) 

Etrafına sur çekilmiş (a)  

Ortasında nuru var (b)  

Kendi kendini yer bitirir (c)  

Böyle pis bir huyu var (b) (Mum) (K19) 

İpe attım kerene (a)  

O yanı ayık bu yanı ayık (b)   

İçinden çıktı (c)  

Bir beyaz yayık.(b) (Hamur)  (K18) 
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1.5.12. abcd şeklinde kafiyelenenler 

 

Babası var uzun, (a) 

Anası var şişman, (b) 

Kızı var güzel, (c) 

Oğlu havada gezer.(d)  (Soba)  (K34)                                                                                                                            

Boyasız gırmızı(a) 

Pıçahsız kert kert(b) 

Anlasana ay eşşeh (c)  

Horuzdu merkez (d) (Horoz) K30) 

 

1.5.13. abccdc şeklinde kafiyelenenler 

 

Bir küçüçüh kubbe gördüm (a) 

Bir yanı zer, bir yanı sin(b) 

Bir yanı bilurlanır (c) 

Taa ki versen fırlanır (c)  

Dünyaya cansız gelmiş (d) 

Meram etsen cannanır (c)(Yumurta)(K27) 
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