E) Afyonkarahisar
Bilmeceler, Atasözleri
ve Deyimler
Rabia Kocaaslan UÇKUN*

1) B‹LMECELER: Bilmeceler, tabiat unsurlar› ile bu unsurlara ba¤l› hâdiseleri insan, hayvan ve bitki gibi canl›lar›; eﬂyay›; ak›l, zekâ veya güzellik
gibi soyut kavramlarla dinî konu ve motifleri vb. kapal› bir ﬂekilde, yak›nuzak münâsebetler ve ça¤r›ﬂ›mlarla düﬂünce, muhâkeme ve dikkatimize aksettirecek bulmay› hedef tutan kal›plaﬂm›ﬂ sözlerdir1. Bilmecelerde zengin
bir ruh, ince bir zekâ ve titiz bir buluﬂ vard›r. Halk›n inançlar›, gelenekleri, genel kültür kal›plar› bilmecelere aynen aksetmiﬂtir. Bilmeceler, haf›za
ve ça¤r›ﬂ›m yoluyla insan› gözleme götüren, sonuç ç›kartmaya yönelten birtak›m gizli iﬂâretlerle ve söz sanatlar›yla dikkati bir noktada toplayan didaktik bir araçt›r.
Bilmeceler genellikle “Bil bakal›m,” “Ol nedir ki!,” “Benim bir........ var”,
gibi kliﬂeler ile baﬂlarlar. Bu baﬂlang›ç bilmecenin as›l metninde ola¤anüstü ya da garip bir anlam›n gelece¤ini önceden haber verir, dinleyiciyi haz›rlar. Bilmeceler genellikle yap› ve konu olmak üzere 2 ﬂekilde s›n›fland›r›l›r:
Yap› Bak›m›ndan
A. Anonim olanlar
a. Manzum bilmeceler
b. Mensur bilmeceler
B. Ferdî eserler
a. Muamma
b. Lügaz
Konu Bak›m›ndan
A. Tabiat ve tabiî olaylarla ilgili bilmeceler
B. ‹nsan ve uzuvlar›yla ilgili bilmeceler
C. Bitki ve yiyeceklerle ilgili bilmeceler
D. Eﬂya ile ilgili bilmeceler
E. Hayvanlarla ilgili bilmeceler
F. Soyut kavramlarla ilgili bilmeceler.
Afyonkarahisar’da söz kaynaklardan toplad›¤›m›z de¤iﬂik bilmece örnekleri:
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A. Tabiat ve Tabii Olaylarla ‹lgili Bilmeceler
Benim bir yorgan›m var
Her yeri örter, dereyi örtmez (KAR)

D. Eﬂyalarla ‹lgili Olanlar
Canl› kaçar
Cans›z kovalar (AT ARABASI)

Damda tak›r tukur
Sand›m g›zlar kilim dokur (YA⁄MUR)

Alçecik mezar
Dünyay› gezer (AYAKKABI)

Gökte aç›k pencere
Kalayl› bir tencere (AY)

Uzun oluk
Dibi delik (BACA)

B. ‹nsan ve Uzuvlar›yla ‹lgili Bilmeceler
Yedi delikli tokmak
Bunu bilmeyen ahmak (BAﬁ)

Kan› var can› yok
Karn› yar›k aya¤› yok. (CEKET)

Uzun s›r›k
Ortas› g›r›k (BACA)
Gayada kalbur as›l›
‹çinde kum bas›l› (KULAK)
C. Bitki ve Yiyeceklerle ‹lgili Bilmeceler
Alt›n dalda yatar
Dal k›r›lm›ﬂ yerde yatar (AYVA)
Yeralt›nda k›rm›z› minare (HAVUÇ)
Pencereden ay do¤du.
Görenler hayran oldu
Annesi beﬂikteyken
G›z›n›n g›z› oldu (GÜL)
A benim al yast›¤›m
‹çine un bast›¤›m (‹⁄DE)
Han›m içerde
Saç› d›ﬂarda (MISIR)
Dallarda tepe
K›rm›z› küpe (K‹RAZ)
Galeden att›m yay›ld›
Suya att›m bay›ld› (PAMUK)
Han›m uyand›
Cama dayand›
Cam g›r›ld›
Gana boyand› (NAR)
Gadife donlu
Alçecik boylu (PATLICAN)

Kuyruklu kumbara
Yemek çeker ambara (KAﬁIK)
F›nd›k kadar yo¤urdum
On parma¤› doyurdum (KINA)
Alçecik damdan kar ya¤ar (ELEK)
Tavuktan küçük
‹nsandan büyük. (ﬁAPKA)
E. Hayvanlarla ‹lgili Bilmeceler.
Eti haram sütü helal
Can› var, kan› yok (ARI)
Da¤dan gelir sekerek
Kara üzüm dökerek (KUZU)
Yeralt›nda ya¤l› kay›ﬂ (YILAN)
Çal› alt›nda fiﬂek
Bunu bilmeyen eﬂek (TAVﬁAN)
F. Soyut Kavramlarla ‹lgili Bilmeceler
Baldan tatl›
Baltadan a¤›r (UYKU)
2) ATASÖZLER‹: Atasözleri, milli düﬂüncenin yüzy›llar›n süzgecinden
geçtikten sonra tecrübe ve gözlemleri anlatan, anonim nitelikteki k›sa ve
özlü sözlerdir. Kaﬂgarl› Mahmud, Divânü Lügâti’t-Türk’te sav terimini atasözü karﬂ›l›¤›nda aç›klar. Sözlü Türk edebiyat› dönemi ürünlerinden olan
savlar, baz› atasözlerinin as›llar› ve ilk ﬂekilleri olarak görülür. Sav terimi zamanla yerini mesele b›rakm›ﬂt›r. Meselin yan›nda; misal vermek, duruma
uyan yayg›n bir söz ya da bir atasözü söylemek anlam›na gelen darb-› mesel
ve durub-› emsâl ifâdeleri de atasözü ve atasözleri anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r.
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Atasözleri kal›plaﬂm›ﬂt›r ve bu kal›plaﬂma s›ras›nda kelimelerin yerleri
donmuﬂtur. “Çalma elin kap›s›n› çalarlar kap›n›”. Az sözle çok ﬂey anlatan atasözlerinin ço¤u bir veya iki cümleden oluﬂur. “Vakit nakittir”, “Dikensiz gül
olmaz”, “Anas›na bak k›z›n› al, kenar›na bak bezini al”. Atasözleri, sosyal olaylar›n oluﬂunu uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak bildirir. “Minareyi
çalan k›l›f›n› haz›rlar”. Tabiat olaylar›n›n oluﬂunu belirten atasözleri de vard›r. “Mart kap›dan bakt›r›r, kazma kürek yakt›r›r”.
Baz› atasözleri de, sosyal bir olaydan dolayl› olarak ders verir. “Öfke ile
kalkan ziyan ile oturur”. Denemelere ya da mant›¤a dayanarak do¤rudan
do¤ruya ahlak dersi ve ö¤üt veren atasözleri de vard›r. “Aya¤›n› yorgan›na göre uzat”. Atasözleri bir hükmü ya da fikri genelleﬂtirerek ve tam bitmiﬂ halde verir.
Atasözleri; konular›na, kelime kadrolar›na, cümle ve biçim özelliklerine
göre incelenebilir. Genel olarak iki temel bölümde incelenmektedir: 1. Bir
tecrübeyi, bir gözlemi veya bir yarg›y› anlatan atasözleri. 2. Do¤rudan do¤ruya ö¤üt ve ahlâk dersi vermek amac›yla bir ﬂeyin yap›lmas›n› veya yap›lmamas›n› bildiren atasözleri. Baz› atasözleri de f›kra ﬂeklindedir ya da meﬂhur f›kra tiplerinden al›nm›ﬂt›r. Nasreddin Hoca f›kralar› gibi.
Di¤er anonim halk edebiyat› ürünlerinde oldu¤u gibi atasözlerinin de,
ilk söyleyeni zamanla unutulmuﬂtur. Sosyal yap›ya, de¤er yarg›lar›na, zamana, bölgelere, görgüye, dilin geliﬂimine, din ve törelere, a¤›z özelliklerine
göre de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂ, halk›n be¤endi¤i, benimsedi¤i bir ﬂekil olarak
anonimleﬂmiﬂtir.
Atasözleri, bir toplumun ahlak anlay›ﬂ›n›, felsefesini, inan›ﬂlar›n› yans›tan; toplumun kendi varl›¤›n›n ve benli¤inin bir aynas›d›r.
Afyonkarahisar atasözleri de, di¤er halk edebiyat› ve folklor ürünleri gibi çok zengindir. Halk aras›nda söylenegelen bütün atasözlerini burada
vermek mümkün olmad›¤› için, derledi¤imiz atasözlerinden seçilmiﬂ baz›
örnekler aﬂa¤›da verilmiﬂtir2:
A benim armudum, evvelden var m›yd›n?
Adam adam› yemez.
Adam bilir adam k›ymetini, sarraf bilir alt›n k›ymetini.
Ah› gitmiﬂ, vah› kalm›ﬂ; bahar› gitmiﬂ k›ﬂ› kalm›ﬂ.
Ak›ls›z baﬂ›n dapan çeker zorunu.
Akﬂam›n hayr›ndan sabah›n ﬂerri ye¤dir.
Al›ﬂmad›k g›çda don durmaz.
Ali gavas, yeni havas.
Allah boﬂ vermiﬂ, tutmuﬂ goyvermiﬂ.
Allah elinin boﬂ, gönlünün hoﬂ vaktinde yaratm›ﬂ.
Alma mazlumun ah›n›, ç›kar aheste aheste.
Alt›m›z yar›m has›r, üstümüzde mevlam haz›r.
Anan turp, baban ﬂalgam, sen nerden oldun be ﬂeker.
Arab›n derdi k›rm›z› pabuç.
Armudun iyisini ay›lar yer.
Armut piﬂ a¤z›ma düﬂ.
Asil azmaz, bal kokmaz.
At›n iyisine doru, yi¤idin iyisine deli derler.
Az› çocu¤una, ço¤u kocana gösterme.

Bakarsan ba¤, bakmazsan da¤ olur.
Balmahmut’un bal›¤›, Garipçe’nin al›¤›.
Baﬂa baﬂ olaca¤›na, bir köﬂeye taﬂ ol.
Bir dönüm bostan, yan gel Osman.
Bir kaﬂ›k aﬂ›m, kayg›s›z baﬂ›m.
Bugünün iﬂini yar›na b›rakma.
Boﬂbo¤azla pisbo¤az belâlardan kurtulmaz.
Bitli baklan›n kör al›c›s› olur.
Buza¤› danas›n›, çocuk anas›n› bulur.
Camisi y›k›lsa mihrâb› kal›r.
C›v›k sak›z gibi yap›ﬂma.
Ça¤r›lmayan yere çalg›c› ile zurnac› bile gitmez.
Çam odunu odun olmaz, Türkmen k›z› kad›n olmaz.
Çay› görmeden çemrenme.
Çocu¤unu aç b›rak›rsan h›rs›z, çok döversen ars›z olur.
Çocu¤un g›ç›na, kocan›n sözüne güven olmaz.
Çok bilen çok yan›l›r.
Çok sallayan ya kele, ya da köre düﬂer.
Çok ﬂirniyen belas›n›, çok arayan mevlas›n› bulur.
Dama ç›kan keçinin çama ç›kan o¤la¤› olur.
Damdan düﬂtü ﬂarpadek, han›m oldu ﬂirpedek.
Davul bile dengi dengine vurur.
Denize düﬂen y›lana sar›l›r.
Derdini söylemeyen derman bulamaz.
Devlet iﬂiyle evlat s›rr›na kar›ﬂ›lmaz.
Dokunmad›k bez olmaz, gelin olmad›k k›z olmaz.
Dokuz kiﬂiye bir yuka, k›r›ld›k d›ka d›ka.
Dü¤ün elinen, harman yelinen olur.
Dü¤üne vard›m çengi durdu, hamama vard›m sular dindi.
Dünyada mekans›z, ahirette imans›z olmaz.
E¤reti eﬂe¤e binen tez iner.
El ele ak›l verir de, para vermez.
El eliyle y›lan tut.
Ele verir talk›m›, kendi yutar salk›m›.
Elinen gelen dü¤ün bayram.
Eline tak›nce¤in yok, ard›na bak›nce¤in yok.
Elin iyisi olmaz, gavurun day›s› olmaz.
Erin er olsun, kaya gibi yerin olsun.
Erke¤in çana¤› ikiyse, birini k›r.
Erkek kad›n› var sever, komﬂu adam› var sever.
Erkek ç›kan yol al›r, erken evlenen döl al›r.
Er var yeﬂil yaprak eder, er var kara toprak eder.
Eskiye ra¤bet olsa, bit pazar›na nur ya¤ar.
Esnaf›n baﬂ ucunda yataca¤›na, kibar›n ayak ucunda yatay›m.
Et dövülmeyince köttü olmaz.
Etten önce çömle¤e konma.
Evde galan›m›z yok, baﬂ› gülenimiz yok.
Evdeki hesap çarﬂ›ya uymaz.
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Kulp takmak.

Leyle¤i havada görmek.

Mezar›n› kazmak.

Nuh nebiden kalmak.

Ölüp ölüp dirilmek.

Saç›n› süpürge etmek.

Saman alt›ndan su yürütmek.

Sap› samana kar›ﬂt›rmak.

Silip süpürmek.

Suda yürüyüp izini belli etmemek.

Sulu getirip susuz götürmek.

Suyuna gitmek.

Tad› tuzu kalmamak.

Taﬂlamak.

Tavﬂana kaç, taz›ya tut demek.

Tencerede piﬂirip kapa¤›nda yemek.

Ya¤murlu havada tavu¤a su vermek.

Yanmayacak oca¤a ç›ra kütü¤ü sokmak.

Yol vermek.

Yüre¤i a¤z›na gelmek.

Yüre¤i kalkmak.

Yüzünü göstermek.

Yüzünü güldürmek.

Yüzünü kara ç›karmak.

Yüzsüz olmak.
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