
ARDANUÇ BİLMECELERİ

Bilmeceler, halk edebiyatı türlerinden biridir. 
Bilmeceyi, “Üstü kapalı bir soruyu, uzak yakın ilişki ve 
çağrışımlarla düşünceye aksettirerek karşılığını bulmayı 
hedef tutan, biraz da bilgi gösterisi gibi görünen pek çoğu 
kalıplaşmış sözlerden ibarettir.” şeklinde tarif ederler.  

Artvin’in Ardanuç ilçesi ve çevresi, halk kültü-
rünün canlı olarak yaşadığı bir yerdir. Maniler, ma-
sallar, hikâyeler ve bilmeceler, hâlâ yetişkin insan-
ların hafızasında yaşamaktadır. Bu alandaki der-
lemelerimizi zaman zaman neşretmekteyiz. Şimdi 
de Ardanuç’ta halk arasında bilinen bilmecelerden 
örnekler veriyoruz. Derlenen şahısların söyleyişine 
göre ağız özelliklerini korumaya çalıştık. Bilmece-
lerin cevaplarını parantez içinde,  derlendiği şahıs-
ları da yazımızın sonunda belirtiyoruz.
1. Nera gediyersin egri bügri / Sana mi qalmiş te-

pesi delük (Ocak-duman).
2. Finda firek, göge direk (Ocak)
3. Çıkçıka hamam, qubbesi tamam / Bir gelin al-

dım babasi imam (Saat).
4. Qarşida var kitli demür, vur başına otur gemür. 

(Ceviz)
5. O nadur ki yer altında paslanmaz
O nadur ki suya düşar islanmaz 
O nadur ki yük üstünde seslanmaz (Altın, gölge, ölü)
6. İkisi birbirina baxar
İkisi birbirna benzar 
İkisi birbirindan güzel (Yer gök, uyku ölüm, ay güneş).

7. Kan kırmızı, süt beyaz
    Kale kapısından büyük
    Fındık kabuğundan küçük   ( Cevaplar içinde )
8. Dört asma / Dört basma / İki tikma / Bir sallama! 

Nadur? (İneğin meme, boynuz, ayak ve kuyruğu)
9. Tek qışli / Papax başli (Lahana).
10. Hilidi milidi, kuçuk kapinin kilidi / Axşam siza 

gelan kimidi? (Uyku).
11. Ben gedarım o gedar / Ogumda simsim edar 

(Gölge).
12. Get leylim / Gel leylim / Bir kıç üstuna / Dur 

leylim (Kapı).
13. Biz biziduğ biziduğ
  Otuz iki kıziduğ
      Ezilduğ büzüldüğ
      Bir tahtaya düzülduğ. (Yün tarağı)
14. Ben gedarım evimdan
     Haber aldım begimdan
     O nasıl quş ola ki
     Yem yer göbegindan (Değirmen).
15. Yol üstünda kilitli sandık (Mezar).
16. Benim bir öküzüm var / Baga baga tırıxlar. (Ot 

saman sepeti)
17. Sabaxdan qalxdım boz oğlanı yera çaldım (Sümük).
18. O nasıl canlidur ki evini sırtında taşır? (Loko-

ra/Salyangoz)
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19. Yer üstünda gügüm kaynar (Karınca).
20. Yer altında yağli qayış (Yılan).
21. Ağzıma giranda kuyruğu elimda qaldi (Kiraz).
22. Uzun uzun urğanlar / Ucunda demurhanlar 

(Kabak).
23. Alçax dağdan qar yağar (Un-elek).
24. Qat qat qatmer değil / Bıyığı var adam değil 

(Soğan). 
25. Dağdan gelur taştan gelur / Qılli eniştam gelur 

(Ayı)
26. Quyi, quyunun içinda yilan, ağzında mercan 

(Gaz lâmbası).
27. Soğan aci, sarmusax aci 
 Sene da bir tek filiz verur 
 Aca bu ne ağaci? (Geyik)
28. Beş qardaş bir quyiya çaluşur (Beş cağla çorap 

örmek).
29. Alaca bulaca boyattım / Anavun ögüna tayat-

tım (Peştamal).
30. Melul melül / Kilitli demur / Vur başına / Otur 

gemur (Ceviz).
31. Bir öküzüm var, her yeri otlar, taşın dibini otla-

maz (Tırpan)
32. Tek qıçlı / papax başlı (Mantar)
33. Yapan qullanmaz / Qullanan görmaz (Tabut).
34. Beyaz ila başladım 
      Yeşil ila işladım
      Al ila biturdum
      Cümle alema yedurdum (Kiraz)
35. Aldan alama
 Yeşilden dolama
 Al sandux 
 Yeşil fundux (Karpuz).
36. Bilmece bildirmece / Yedi harf üç hece (Bilmece).
37. Dağdan gelur, taşdan gelur / Göti açux eniş-

dam gelur /Teke).
38. Tump altında qapaxli tencere (Göz).
39. At dedim tut dedim / Get qapının dibinda yat 

dedim (Süpürge).
40. Eli elinda / Ağzi belinda (Yayık).
41. Filli filli fittan
      Bağurur benttan
      Ağzi kemiktan
 Saxali ettan    (Horoz).
42. İki ipin dört uci / Orax egri, tuz aci (Cevabı 

içinde).
43. Dağdan gelur hor hor
 Top böcigi mor mor
 Sekul sekul ayaxlari
 Seksen iki dayaxları (Arı).

44. Bir küçücük mil taşi / Dolanur daği taşi (Göz).
45. Saridur sarxar / Düşarım diya qorxar (Limon).
46. Bir yerdan geyulur, üç yerdan çıxulur (Gömlek).
47. Ocaxdan yumax düşdi / Nenemin axli qaçdi 

(Uyku).
48. Ambarın ardında teke bağli / Buynuzi köka 

bağli (Kabak)
49. Yera vurdum yumruği
 Göga çıxdi tomruği
 Alti batman eti var
 Yedi batman quyruği (Ejderha).
50. Altı taş üsti taxta / On ayak üç baş (Döven, 

öküzler ve insan).
51. Ali ağa xastadur
     Ayaxlari mestadur
     Ot yer su içmaz
     Buni bilan ustadur (İpek böceği).

Bilmecelerin derlendiği şahıslar:
1-4: Zekiye Özdemir (86), Hamurlu köyü.
5-7-41: Âdem Gürsel (65), Harmanlı köyü. 
8: Fatma Çelik (65), Sakarya köyü. 
9-12: Mehmet Erdoğan (86), Örtülü köyü. 
13-17: Şahsiye Önal (80), Sakarya köyü.
18: Mehmet Erdoğan (86), Örtülü köyü. 
19-23: Zekiye Matur (80) Ferhatlı köyü. 
24-25: Zeki Yazıcı,(55) Artvin Sakalar köyü. 
26- 29: Halime Koloğlu (66) Bereket köyü. 
30-31: Selim Işık. (60) Kızılcık köyü. 
32-34:Sema Alkan. (45) Ferhatlı köyü. 
35: Ayşe Akdağ (90), Tütünlü köyü.
36-40:  Gülümser Kaplan (48), Ardanuç.
42-45: Safiye Bereket(61), İncili köyü. 
46-47: Fatma Yazıcı (80), Peynirli köyü.
48: İbrahim Gürsel (75), Harmanlı köyü. 
49:Arzu Okumuş (40), Solyana köyü.
50-51: Sefine Küçük (75), Tepedüzü köyü. 

Zekiye Özdemir

Bizim AHISKA

52 Sonbahar 2016


