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Dream and Riddle 
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ÖZET 

Dünyada rüya görmeyen hiç kimse olmadı�ı gibi, bilmeceleri olmayan toplumlar 
da yoktur. Rüya ne kadar insanlı�a mahsus bir hadise ise, bilmece de toplumlara özgü bir 
türdür. Ancak her halkın bilmeceleri ve rüyayla ilgili semboller dünyası ayrı yapı ve 
özelliklere sahiptir. Bu makalede, Özbek bilmeceleri ile masal ve destanlarda yer alan 
rüyalar ilk defa kar�ıla�tırmalı olarak ele alınacaktır. Bu kar�ıla�tırma, folklor çalı�maları 
için bizi bazı bilimsel sonuçlara götürecektir.  

Anahtar kelimeler: Özbek folkloru, rüya motifi, bilmece, istiare, semboller dizisi.  

 

ABSTRACT 

There are no human being which don’t dream as no nation without riddles. Dream 
is public happiness as riddles are international genre which is national happiness for every 
nation. But every nation has their own riddles and symbols world that are related with 
dreams. They have their own structure and specificities. In the present article, the author for 
the first time comparatively analyzes dream in Uzbek national riddles, fairytales and 
poems. Through this comparative, the author comes up with academic conclusions which 
are of utmost importance for folkloristic. 

 

 

Bilmeceler bütün dünya toplumlarının folklorunda en eski ve en küçük tür olarak kabul edilmektedir. Bu 
kabul Özbek bilmeceleri için de geçerlidir. Fakat burada kullanılan “küçük” sıfatını �artlı olarak kabul etmek 
gerekir. Çünkü, halk edebiyatında öyle bilmeceler vardır ki onlar anlam bakımından bir masal veya bir destana 
denk gelir.  

Özbek bilmeceleri üzerine pek çok ara�tırma yapılmı�tır.1 Bu ara�tırmaların arasında Zübeyde 

                                                 
1 Sartı. Etnografiçeskiye materialı, vıpusk 8, g. Ta�kent, 1985; Cumak Mecmuası, Kokan, 1917; Hadi Zarifov. “Bilmeceler”. Özbek 

Folkloru Antolojisi, Ta�kent, 1939;  Özbek Tapı�maklari-Uzbekskiye Zagadki. (Özbek Bilmeceleri), (Özbekçe-Rusça), 
Yayıma Hazırlayan ve Rusça’ya Tercüme Eden: M. Abdurahimov, Okıtuvçi, Ta�kent 1991; G. Cahangirov. Özbek Balalar 
Folklori, Okutuvçi, �a�kent 1974; C. H. Abdullayev. Özbek Bilmecelerinin Leksik Semantik Özellikleri (Yayınlanmamı� 
Doktora Tezi), Ta�kent 1993; U. S. Kabulova. �stiare Metinlerinde �ntegrel ve Differensemalar �li�kisi (Özbek Bilmeceleri 
Örne�inde) (Yayınlanmamı� Doktora Tezi), Ta�kent 2007; A. Saparniyazova, Özbek Halk Bilmecelerinin Sentaktik Semantik 
Özellikleri, (Yayınlanmamı� Doktora Tezi), Ta�kent 2005; G. Kabulcanova, �stiarelerin Sistemevi Lisani Tahlili (Özbek 
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Hüseyinova’nın çalı�ması özel bir yere sahiptir.  Zübeyde Hüseyinova Özbek bilmecelerini bir kitap 
bütünlü�ünde ilk defa yayınlayan ki�idir. Bu monografik çalı�mada bu türün kendine özgü özellikleri, 
sınıflandırılması ve ba�ka türlerle ili�kisi ortaya koyulmu�tur. Hüseyinova çalı�masında bilmecelerle ilgili olarak 
�u de�erlendirmeleri yapmı�tır: “Bilmece halk edebiyatının di�er türleri olan destan, masal, ko�uk ve atasözü 
gibi manevî zenginli�i belirleyen toplumsal icat ürünlerindendir. Bilmece toplumsal hayat ve tabiat hadiseleriyle 
geni� çapta ba�lanmı� olup, her zaman gerçek zemine dayanır. Bilmecelerde bizi ku�atan reel ve maddi dünyaya 
ait her türlü obje ifade edilir. Her bilmece ba�ımsız yapı ve anlama sahip ayrı bir eserdir. Bilmecelerde felsefî, 
tarihî, etnografik kavramların ve hadiselerin mahiyeti çok güzel bir �ekilde ifade edilir”.2  

Özbekistan’daki bilmece ara�tırmaları Hüseyinova’nın bu fikirlerini tam olarak kanıtlamaktadır. Bu 
makale bilmecelerle masal ve destanlarda geçen rüya hadiselerini kıyaslamak amacıyla hazırlanmı�tır. Dünyada 
rüya görmeyen hiç kimse olmadı�ı gibi, bilmeceleri olmayan toplumlar da yoktur. Rüya ne kadar insanlı�a 
mahsus bir hadise ise, bilmece de toplumlara özgü bir türdür. Her ikisinin de tarihî kökeni çok eski dönemlerde 
ya�ayan atalarımızın mitolojik dü�ünceleriyle sıkı sıkıya ba�lıdır. Dolayısıyla rüyaların da bilmecelerin de ortaya 
çıkı�ının benzer kuralları vardır. O zaman bu benzerlik ne olabilir? Bize göre, her ikisinin eski dü�üncelere ve 
istiareye dayanması bu benzerli�i olu�turmaktadır.  

Bilmecelerde bir nesne (eylem veya durum) ba�ka bir nesneye mecazi bir �ekilde kar�ıla�tırılarak “Bu 
nedir?” sorusu sorulur ve sonunda cevap verilir.  

Örnek:   

Saf, sar, kara nar,  

O nedir oldu balkantoz? 

Ev ardında e� kavak, 

O nedir balkantoz.  (Saç Örgüsü)3  

veya kız halasına:  

Aç gazadan toz çıktı, 

  Nedir söyle, çeçecan? 

  Cura adlı bir çıktı,  

  Nedir söyle çeçecan?  

  Yalnız adlı bir çıktı,  

  Nedir söyle çeçecan?  

  Bozkır otu toz oldu, 

  Nedir söyle çeçecan? 

  Dört aya�ı bavruna, 

  Nedir söyle çeçecan?… 

                                                                                                                                                                   
Bilmeceleri Örne�inde), (Yayınlanmamı� Doktora Tezi), Ta�kent 2006; Tapı�maklar. (Özbek Halk �cadı), Tuzuvçi ve Na�rga 
Tayyarlavçi: Z. Hüsayinova, Adabiyat ve Sanat Na�riyati, Ta�kent 1981; Z. Hüseyinova “Tapi�makli Ertaklar”, Özbek Folkloru 
Oçerkleri, C. 2, Ta�kent: Fan, 1989, ss. 102-129; Z. Hüseyinova, “Sonsöz” Tapı�maklar (Özbek Halk �cadı), Tüzüvçi ve Na�rga 
Tayyarlavçi: Z. Hüsayinova, Adabiyat ve Sanat, Ta�kent 1981, ss. 337-338.  

2 Z. Hüseyinova, “Tapi�makli Ertaklar”, Özbek Folkloru Oçerkleri, C. 2, Fan, Ta�kent 1989, ss. 102-129. 
3 Tapı�maklar (Özbek Halk �cadı), age, s. 31. 
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 Halasının kıza cevabı:  

  Aç gazadan toz çıksa, 

  Dünür gelir ana kız. 

  Cura adlı bir çıksa, 

  Dünür gelir ana kız. 

  Yalnız adlı bir çıksa, 

  Güvey gelir ana kız. 

  Bozkır otu toz olsa, 

  Koyun gelir ana kız. 

  Dört aya�ı bavruna, 

  Deve gelir ana kız.4  

Demek ki, bilmeceler yapılarına göre, “soru” ve “cevap” olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Soru 
kısmında birbiriyle alakası olmayan, mantıkça birbirinden uzak olan bir hareket veya durum (cisim, nesne) 
di�erine benzetilerek kar�ıla�tırılır. Bir parça patir (ekmek çe�idi), âleme tatır (yeter) (Ay), Küçücük köpekçik 
evi korur (Kilit), Da� üstünde orman (Saç). Bu �ekilde bakıldı�ında, ekme�in ayla, köpe�in kilitle, saçın ormanla 
hiçbir alakası yoktur. Ama ayın ve ekme�in �ekli aynıdır, kilit de köpek de evi korur, gür orman da saçlara 
benzer.  

 Bilmecelerdeki bu benzetme ve istiareler, masal ve destanlardaki rüya motifinde geçen sembolleri 
hatırlatmaktadır.   

 Masal ve destanların rüyayla ilgili bölümleri de bilmeceler de oldu�u genellikle iki kısımdan ibarettir. 
Bu iki kısımdan biri kahramanın rüya görmesi durumu, di�eri ise bu rüyanın yorumlanmasıdır. Hatta 
bilmecelerde oldu�u gibi, sorular �eklinde ele alınır. “Rüstemhan” destanında geçen rüyanın yorumu bunun 
delilidir:  

Üç yüz altmı� cellât geldi ka�ıma, 

Kar, ya�mur gibi kamçı vurdu ba�ıma. 

Arzu hal söyleyemeden deni tö�ime, 

Rüyamın yorumu Himçe ne oldu? 

Kötü deme iyi dostu sebili, 

Ak yüzüme kırmızı kanlar koyuldu. 

Kara saçım her tarafa yayıldı, 

Cellatlar kovarlar benim gibi bir gülü,  

Bu rüyamın yorumu ne oldu?..       

Himçe ayım (Himçe Hanım) bu sözleri dinleyip gönlü bozulup, ba�rı ezilip, Hür ayıma bakarak �öyle 
der: 

                                                 
4 Tapı�maklar (Özbek Halk �cadı), age, ss. 183-184. 
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  Rüyanı söyledin abla, gönlüm bozuldu, 

  Akta�’ın �ehrinden rızkın kesildi. 

  Göremezsin bildim yalnız kuzunu, 

  Gel, zavallı abla, birlikte a�layalım! 

  Öyle sözler girmi� senin dü�üne, 

Gün geçmeden cellat gelecek ba�ına. 

Bu rüyanın haberi �öyle olur: 

Çok geçmeden abla cellat gelir…5 

Buna benzer bir ba�ka örne�i “Yakka Ahmed” destanında da görebiliriz. Ba�ka destanlarımızda bulunan 
rüyalar ve bu rüyaların yorumu genellikle bilmece �eklindedir.  

Rüyanın yorumlanması çok eski bir tarihe sahiptir ve rüyadaki çe�itli sembollerini yorumcular çok iyi 
bilirler. Bu semboller ku�aktan ku�a�a geçmektedir. Bilmece sanatsal ve estetik bir hadisedir. Onun tarihinin 
temellerinde tıpkı destanlarda oldu�u gibi mitolojik dü�ünce sisteminin izlerini görürüz. Bazı rüyalar bilmecelere 
dönü�mü�tür. Örnek:  

Rüyada görürsen servettir,  

Hayatta görürsen ez geç.6  

Bu örnek hem atasözü özelli�ini hem bilmece özelli�ini ta�ımaktadır. Özbeklerin dü�ünce sisteminde 
rüyada görülen yılan bir servetin sembolüdür. �kinci mısradaysa gerçek hayat kastedilmektedir. Bilmece de rüya 
da istiarelerle doludur. Rüya sembolleri bilmeceye nazaran mitolojik özelliklerini daha çok korumu� olmasıyla 
ayrıcalık ta�ır.  

“�stiare bilmecenin kalbidir” demi�tir Rus halkbilimcisi Lazutin. –�stiareyi anlamak bilmeceyi anlamak 
demektir.7  

�stiarenin temelinde iki nesnenin (durum) mukayesesi vardır. Fakat bu mukayese benzetmelerden 
farklılık ta�ır. Benzetmelerde “tıpkı”, “güya” ve “gibi” gibi benzeyen nesneyle benzetilen nesne arasında bir ba� 
kurulur. Örnek: “Kalktı�ında deve gibi, yattı�ında cebe gibi.”  

�stiarede ise benzetmeden farklı olarak benzeyenle benzeteni ba�layan vasıta açıklanmaz, gizli tutulur. 
Bu ba�lılı�ı bulması için insanın belli bir bilgi ve zekâ seviyesine sahip olması gerekir.  

 Babası e�ri bü�rü, 

 Anası güzel kadın, 

 O�lu �arkıcı, 

 Kızı oyuncu. (Kanal, su, kurba�a, balık).8 

 Bilmecenin cevabını bulabilmek için “kase, kase altında küçük kase”yi yani istiareyi do�ru anlamak 
gerekir.  

                                                 
5 Rüstemhan Destanı, Anlatan: Fazıl Yolda�o�lu, Moskova 1972, ss. 102-104. 
6 Tapı�maklar (Özbek Halk �cadı), age, s. 142. 
7 Lazutin, Russkoye narodnoye tvorçestvo, Moskova 1989, s. 89 
8 Tapı�maklar (Özbek Halk �cadı), age, s. 348. 
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Bilmecelerde istiare nesnelerin birbirine kıyaslanması sonucunda ortaya çıkar. Böyle bir kıyaslamada 
tabii ki nesnelerin iç ve dı� benzerlikleri dikkate alınır. Günlük hayatta kullanılan istiareler genelde nominatif bir 
özelli�e sahiptir. Sanat numunesine dönü�mü� poetik istiareler ise sanatsallı�ı ortaya çıkararak dil imkânlarını 
daha da geni�letir. Her bah�ı dilde varolan istiarelerden ve epik formüllerden yararlanmaya çalı�ır. Bu formüllere 
bah�ının özel yakla�ımıyla yeni istiareler ortaya çıkar. Bu istiareler dilin sözlük sathını daha da zengin kılar.   

 Destanlarımızdaki rüya motifiyle ilgili semboller istiarelerle dolu olmasıyla ayrıcalık ta�ır. �unu 
özellikle vurgulamak gerekir ki, rüya hakkındaki bilmecelere az da olsa folklor örneklerinde rastlanır.  

Semen ata bindim, çayı geçtim 

Gölgesini görmedim. 

Kırmızı kadifeden çapan biçtim,  

Parçasını görmedim.9 

Semen atın, çayın, kadife çapanın rüyayla ne ilgisi olabilir. Öylesine bakıldı�ında ilgisi yoktur. Ama bu 
bilmeceni cevabının rüya oldu�unu hemen bulmak çok zordur. Bilmeceye ipucu bulmak için merasimlere 
ba�vurmamız gerekir.  

 Özbeklerin yas törenlerinde “At türledi” ve “Çapan giydirir” gibi uygulamalar vardır. Eskiden ailede bir 
erkek öldü�ünde “At türledi” merasimi düzenlenmi�tir. Merasime göre ölünün atına eyer vurulur ve ortaya 
getirilir. Böyle yapılmasının nedeni atı, ölmü� sahibiyle birlikte öbür dünyaya göndermektir.  

Bilim adamları eskiden bir kahraman vefat etti�inde, o ki�inin bindi�i atın da sahibiyle birlikte 
gömüldü�ü �eklinde bilgi vermektedirler. E. Taylor günlük hayatta da yas törenlerinde de atın büyük bir önem 
ta�ıdı�ını, birinin vefat etmesiyle atının da onunla beraber gömüldü�ünü vurgulamaktadır.10  

V. P. Dyakonova bu gelene�in Tuva Türklerinde günümüze yakın dönemlere kadar korundu�unu 
bildirmektedir.11 Tuvalıların ölüyü atına bindirerek mezara kadar götürmeleri oldukça ilgi çekicidir.  

Halkbilimci Dermanay Orayeva “At türledi” merasiminin Buhara’da “Cer” olarak adlandırıldı�ını ve 
ölünün yakın arkada�larının atın etrafında sadr dü�tüklerini kaydetmi�tir.12 

Halkımızın tabuta “dört ayaklı at” demesi de bo�una de�ildir. Burada atalarımızın eski inanç ve 
itikatlarını görmekteyiz.  

Atı kutsal kabul eden atalarımız gittikleri her yerde ata ihtiyaç duymu�lardır. Uyku da ölüm olarak, yani 
öteki dünyaya sefer olarak kabul edilmi�tir. Atı bir totem olarak kabullenen bir insan için seferin atsız 
gerçekle�mesi imkansızdır. Dolayısıyla da yukarıdaki bilmecede “semen ata bindim, çayı geçtim” denilirken 
semen atla insanın uykuya dalması kastedilmektedir. Çayı geçmek ise, iki dünya arasında geçit olan bir sınırdan 
geçildi�ini anlatır. Öteki dünyadaki hiçbir �ey bu dünyadakine benzemez. Ço�u kez tam tersi olur. Dolayısıyla 
da kimse orada kendi gölgesini göremez. Bilmecenin son iki mısrasının tahlili için de merasimlere yönelmemiz 
gerekir.  

Bilindi�i gibi, günümüzde dü�ünlerimiz çapansız, giysisiz geçmez. Çapan, günlük hayatımızda o kadar 
çok yerle�mi�tir ki, bunu kelimelerle ifade etmek zordur.  

Çapanın yas törenlerinde de ayrı bir önemi vardır. Herhangi bir ailede matem oldu�u zaman ölünün 

                                                 
9 Tapı�maklar (Özbek Halk �cadı), age, s. 45. 
10 E. B. Taylor, Pervobıtnaya kultura, Politizdat, Moskva 1989, ss. 237-245. 
11 V. P. Dyakonova, “Ortajeniye porebalnogo obryada tuvensiv v folklore”, Folklor i etnografiya, Nauka, Leningread 1974, s. 265. 
12 D. Orayeva, Özbek Matem Merasimi Folkloru, Fan, Ta�kent 2004, ss. 54–55.  
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yakınları yas belirtisi olan çapan giyerler. Çapanı genelde erkekler giyer.  

Dermanay Orayeva “Özbek Matem Merasimi Folkloru” adlı çalı�masında çok ilginç bir delil sunmu�tur. 
“Cer” merasiminden sonra ölüye “Çapan giydirme” (Camanpu�an) merasimi yapılır. Bu merasimde ihtiyar bir 
adam ölüye yeni çapan ve döppi (takke) giydirir”.13   

Bu tür örnekleri Özbekistan’ın di�er bölgelerinde yapılan yas törenlerinde de görmek mümkündür. 
Bilmecedeki “Kırmızı kadifeden çapan biçtim, parçasını görmedim” mısrası artık anla�ılmaktadır. Yani 
yukarıdaki parçayı �öyle ifade edebiliriz:  

Uykuya dalıp rüya gördüm,  

O dünyada her �ey farklıydı.  

Öldüm, tekrar hayata döndüm.  

Gördüklerim uyanınca kayboldu. 

Ba�ka bir durum da bilmecede bulunan birçok istiareyi rüya motifinde bulunan sembollerle kıyaslarsak 
onlar arasındaki benzerlik aydınlanır.  

“Uzun uzun kızca�ız, uzun boylu kızca�ız” (Deve), “Ninem gider, ekme�i kalır.” (Devenin izi), 
“Sıradaki kara nar, yedekteki yir maya, Çam dalı budaksız, ba�lan kuzu kemiksiz” (Baba, anne, saç, gö�üs), 
“Kısa boylu, sıcak postlu” (koyun), “Alaca çapanı var, kuyru�unda beni var” (Kaplan), “Gündüz üstüne yorgan 
çeker, geceleyin yorganı alır” (Yıldız), “Evvel ba�ta i�im var, Ustasında gümü�üm var. Açılmamı� sandıkta, 
gözü ba�lı ku�um var” (Anne, do�mamı� çocuk).  

Bu örneklerde “kız, nine, deveye”, “baba, nara (erkek deve)”, “anne, mayaya (di�i deve)”, “gö�üs 
kuzuya, koyuna kaplana”,“yıldız, adama”, “ku�, çocu�a” benzetilmektedir.  

Buradaki istiarelerin, masal ve destanlarımızda geçen rüya motiflerindeki sembollerle uygunluk 
sa�ladı�ını, aynı zamanda da ifade usulü açısından ters dü�tü�ünü görürüz.  

Kıble taraftan bir  ay do�up gözüktü, 

Ayın yanında iki yıldız göründü…14 

 

Altmı� be� tane besili koyunum varmı�, 

Kalmı� imi� koyunum çok semirip… 

Aç bir kurt çıkageldi altımdan,  

Kesti koyunlarımı ilk ba�tan…15 

 

Bir tarlan hareketle Kongırat’tan çıktı, 

Abla iyiye yor bu rüyayı… 

Mavi çizgili kurt gelip parçaladı koyunumu…16  

                                                 
13 D. Orayeva, age, s. 55. 
14 Alpamı�, Anlatan: Aman �air Razzakov, Derleyen: Ata� Halmirzayev, El yazması, Özbekistan Bilimler Akademisi. Envanter No: 

943, s. 22. 
15 Alpamı�, Anlatan: Berdi Bah�ı, Yayına Hazırlayan: Töre Mirzayev, Yazuvçi, Ta�kent 1999, ss. 102–103. 
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Yatmı� idim vellametin dü� görüp, 

Ben dü�ümde çok güzel bir i� gördüm. 

E�er gönlüne a�ır almazsan, 

�ki kanadı kırılmı� bir ku� gördüm.17  

 

Burada “koyun, kurt, ku� - bir adamı”, “ay, yar, yıldız - evladı” ifade etmektedir. �nsan bir nesne veya 
hayvan hakkındaki bilmecede istiare vazifesini yaptıysa, destanlarda bunun tam tersidir. Ku�, koyun, kurt, ay, 
yıldız gibi semboller kahramanın, onun durumunun sanatsal ifadesi olarak ele alınmı�tır.  

Kısacası, rüya ve bilmeceler yapısı, ifade usulleri ve manalarına göre ortak ve farklı özelliklere sahiptir. 
Her ikisinin de mitolojik dü�üncenin bir ürünü oldu�unu göstermektedir. Bu dü�ünceler atalarımızın eski bakı� 
açılarına ba�lı olup, tarihî geli�me sürecinde onunla ilgili kavramlar da de�i�erek günümüze gelmi�tir. Rüya ve 
bilmeceler arasındaki farklılıklar onların ayrı bir tabiata sahip olmalarının sonucudur.  

Bilmecelerin rüya �eklindeki ifadelerine destanlarda da sık sık rastlanır ve onlar önemli sanatsal estetik 
fonksiyonları yerine getirirler. Rüyalar semboller âlemidir. Bilmeceler de sembollere, poetik istiarelere dayanır.   

Bilmece ve rüya motifinde bulunan istiare ve semboller halk edebiyatının sanatsallı�ını güçlendirerek 
estetik önemini yükseltmeye yardımcı olur.   
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