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 Önsöz 

Tekerleme, Türk halk edebiyatının ve çocuk folklorunun 

üzerinde az durulmuş türlerinden biridir. Bir yandan ilk 

oluşmaya başladıkları çok eski dönemlerin izlerini bünyele-

rinde taşırlarken diğer yandan en yeni zamanların etkilerine 

açık bir yapı sergileyen tekerleme metinleri, çocukların dil 

eğitiminde de önemli bir işlev üstlenirler. Yanıltmacalar 

dışında tek başlarına bağımsız bir tür olamayışları, masal, 

hikâye, bilmece gibi diğer türlerin, oyunların, inançların, 

törenlerin içinde veya bağlamında yer alışlarından ötürü tü-

rün sınırları kesin ve net olarak belirlenememektedir. Belki 

bu metinlerin özgünlüklerini sağlayan temel niteliklerin ba-

şında da bu akışkan ve değişken yapıları gelmektedir. Ata-

sözü, deyim ve başka kalıplaşmış söz dizileri kadar günlük 

konuşma dilinde kullanılmaya uygun metinler olmayışları, 

7



tekerlemelerin çocuklara özgü, gereksiz veya ayrıntı kabilin-

den sayılmaları gibi olumsuz bir sonuç doğurmuştur. Oysa 

tekerlemeler üzerine dikkatlerini yoğunlaştıran şairlerden 

Asaf Hâlet Çelebi, tekerleme araştırmaları bakımından er-

ken denebilecek bir dönemde, 1938 yılında kaleme aldığı bir 

yazısında, Türk ruhunun daha çocukluğundan başlayarak 

“soyut”a eğiliminden söz eder ve tekerlemeleri “mücerret 

şiir” yani “soyut şiir” olarak tanımlayarak ciddiyetlerine 

vurgu yapar. Ona göre, çocukların tekerleme ve masalları 

sevmelerinin arkasında soyuta olan ilgi bulunmaktadır. 

Çelebi, çocuğun “kendi benliği ile baş başa kalması” ola-

rak gördüğü tekerleme söyleyiş tarzını kendi şiirlerinde 

de kullanmış ve bunu şiir söylemenin bir yöntemi olarak 

görmüştür.

Tekerlemelerin yukarıda birkaç cümleyle belirtmeye 

çalıştığımız özellikleri, halk edebiyatımızın bu küçük türü-

nün tartışılır olmasına ve sınırlarının tam olarak çizileme-

mesine neden olmuştur. Oysa metinlerin tamamı derlenip 

toplanır ve dikkatlice değerlendirilse, tekerlemelerin bi-

çim ve içerik açısından olmasa bile, dil, üslup ve özellikle 

anlatım tekniği yönünden benzeş bir yapı gösterdiklerini 

görmek mümkündür. Üstelik en eskiden en yeniye bütün 

kültürel katmanların izlerini, tekerleme veya tekerlemeler 

gibi gerçeküstü anlam ve anlatım tutumu gösteren diğer 

şiirsel metinlerde sürmek olasıdır. Ayrıca taşıdıkları kültür 

değerlerini kuşaktan kuşağa aktarma işlevleri de göz ardı 
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edilemez. Çoğu anlamsız gibi görünen sözlerin birbiri ardı 

sıra yuvarlanmasıyla oluşan tekerleme metinleri, zihinde 

ve dilde kıvraklık sağlayarak çocukların dil gelişimlerine 

katkıda bulunurlar. Ancak bu metinlerin –son yıllarda ya-

yımlanan bazı çocuk kitaplarında olduğu gibi– dikkatsiz 

ve özensiz hazırlanmaması gerekir. Bu konuda en önemli 

kaynak şüphesiz geleneksel halk kültürü mirasıdır. Bu yüz-

den metinlerin seçiminde geleneksel oluşları ve derleme 

ürünü olmaları tercih edilmiştir. Unutulmamalı ki, gele-

neksel tekerleme metinleri çocuğu, derece derece yükselen 

bir dozda yetişkinler dünyasının gerçekleriyle yüzleşmeye 

de hazırlamaktadır.  

Tekerleme kavramının sınırlarını biraz da bu doğrultu-

da genişletmek istedik. Bu bağlamda çeşitli tören, inanç ve 

uygulamalarda karşımıza çıkan büyüsel nitelikli metinleri 

ve eskiden belirli işlevleri olmakla birlikte günümüzde artık 

çocuk ve oyun folklorunda sadece tortularına rastladığımız 

şiirsel metinleri de “tekerleme” kavramı içinde değerlen-

dirmeyi uygun bulduk. “Gerçek”in geçmişte veya bugün 

yahut da çocuk zihninin serbestliği, düş, yalan, aşkınlık gibi 

herhangi bir nedenle farklı biçimde ifadesine dayanan, yani 

“bilinçaltı”nın dışavurumuna yaslanan, “nazım” özelliği 

taşıyan, anlamından çok işlevi ön planda olan metinleri 

“tekerleme” olarak tanımlama çabası içine girdik. Teker-

lemelerin “irrealist” veya “sürrealist” sözleriyle tanımlanan 

“gerçeküstü” nitelikleri, Asaf Hâlet Çelebi’nin deyişiyle 
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“maddenin ötesine geçen bir soyut âlemin özlenişinden 

ibarettir.” Çünkü “realiteyi mistisizmle karıştıran, mad-

deler ve imkânlarla eğlenen çocuk varlığımızı biz daima 

içimizde saklamışızdır.” Bu bağlamda, tekerlemelerin ço-

cukluğa duyulan özleme, günümüz dünyasının rahatsız 

edici gerçeklerinden geleneğin gerçeküstü âlemine kaçışa 

az da olsa katkısı varsayılırsa eser, işlevini yerine getirmiş 

sayılacaktır. 

Bu kitapta, tekerlemelerin bir metin, tören veya uy-

gulamaya bağımlı olarak söylendiği dikkate alınarak 

kullanım yerleri ve bağlı bulundukları türler de kısaca 

belirtilmiştir. Başka tekerleme kitaplarında pek rastlama-

dığımız bu durumun, okuyucular için de yararlı olacağı 

düşüncesindeyiz.

Çok sayıda metinle zenginleştirilmiş bu eserle, teker-

leme gibi “küçük” ve “türleşememiş” soyut metinlerin, 

çağ gereği oyunların, masalların ve tekerlemelerin uzağına 

düşmüş çocuklarımızın ve gençlerimizin belleğinde yer 

tutması, yetişkinlerin ve hatta yaşlıların çocukluk günle-

rini anarak özlemlerini gidermesi amacına hizmet etmesi 

umulur. Artık geleneksel kültür yaşanmıyor, tekerleme, 

masal ve oyun üretilmiyor, sözel olarak aktarılmıyor. Bu 

yüzden eserin okuma yoluyla olsa da geleneksel kültürün 

aktarımında, ortak belleğin oluşumunda ve sürdürülme-

sinde, hayatın zamanın dışında algılanışında ve yaşan-
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masında katkısı olması tek dileğimizdir. Çünkü “ortak 

bilinçaltımız” olan çocukluğumuz, oyun oynarken, masal 

dinlerken, tekerleme söylerken bunları yapıyordu.
 

Temmuz 2018 

Ali Duymaz
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I. OYUN TEKERLEMELERİ

A. Sayışmacalar: Ebe Seçimi Tekerlemeleri

1. 
Bir elmayı alladım
İstanbul’a yolladım
İstanbul’un kadiri
Cehennemin çadırı
Nal, mıh, fındık, fıstık
Sen çık! [15: 3622]

2. 
Akşam oldu top vuruldu
Kim vuruldu?
Sarı saçlı kız vuruldu
Sarı saçın öreyim
Ali Bey’e vereyim
Ali Bey hasta
Çorbası tasta
İncili ipek
İnadına köpek [15: 3622]
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3. 
Bir elma 
İki elma
Üç elma
Dört elma
Beş elma
Altı elma
Yedi elma
Sekiz elma
Dokuz elma
On elma
Mor elma [15: 3622]

4. 
O mo ondurma
Yiyeceğim dondurma
Allah ben çıksam
Dere tepe düz
Ördek gölde yüz
Vak vak vak
Sen bana bak [15: 3622]
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5. 
Hendek mendek
Saksağan leylek
Çikolata sümbül melek
Meleğin kızı
Yaz ortası
Kör olası
Çıldırası
Ey burnundan asılası [15: 3622]

6. 
Tak tak temaşa
Hoş geldin Ahmet Paşa
Ahmet Paşa’nın atları
Kişim kişim kişniyor
Bu ne diye kişniyor
Arpa buğday istiyor
Arpayı nerden almalı
Aladağ’dan almalı
Aladağ’ın içinde iki bülbül ötüyor
Birini vurdum düşürdüm
Bana kanlı diyor
Getir kanı içeyim
Aladağ’a göçeyim
Çiçili meme bir meme
Girme benim bahçeme
Sıcak geçer ölürsün
Başıma bela olursun [15: 3622]




