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Özet
Anadolu, Kbrs ve dier Türk corafyalarnda yaayan Türklerin oluturduklar
kültür birikimi özünden fazla bir ey yitirmeden büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.
Çeitli corafi bölgelerde varlklarn sürdüren Türk halklar uradklar
asimilasyon politikalar nedeniyle önemli ölçüde kültür kaybna uram olsalar da
ninniler, mâniler, tekerlemeler, bilmeceler, atasözleri ve deyimler gibi sözlü kültür
ürünlerini günümüze kadar ulatrmlardr.
Ninni anonim halk iiri ürünlerinden olup, en az iki üç aylktan en çok üç dört
yana kadarki çocuklar kucaa alp ya da beie koyup sallayarak dinlendirmek,
alamasn kesmek veya daha çabuk uyutmak için söylenen bir çeit türkülerdir.
Tekerlemeler ise ses ve sözcük benzerliinden yararlanlarak oluturulan, yar
anlamsz ho söyleyili cümleciklere ya da sözlere tekerleme denir.
Ninniler ve tekerlemeler bütün Türk yurtlarnda gerek biçim gerekse içerik
açsndan büyük bir benzerlik göstermektedirler.

Giri
Bir toplumun yaatt, paylat ve gelitirdii gelenekler o toplumun
kültürünü yanstr.
Dünya corafyas üzerinde 250 milyondan fazla Türk'ün konutuu Türkçe'de
halkn söz deerleri büyük ölçüde ortak özellikler göstermektedir.
Deiik corafi yörelerde yaamalarna ramen, binlerce yllk ortak geçmileri
olan Türk halklar geleneksel halk kültürü ürünlerini sözlü gelenekte yaatarak yüzyllar
boyu varlklarn korumulardr.
Türk toplumunun yaatt, paylat ve gelitirdii geleneklerin önemli bir
bölümü sözlü kültür ürünleridir. Bunlar, atasözleri, bilmeceler, ninniler, mâniler,
tekerlemeler gibi anonim sözlü kültür ürünleridir.
Ayn rkn, ayn kültürün insanlar olduumuzun en belirgin özelliklerinden olan
ortak sözlü kültür ürünleri her türlü bölme, parçalama ve asimile etme politikalarna
ramen yüzyllar boyu varlklarn koruyabilmitir.
Tüm Türk halklar tarafndan ortak yaam biçiminin canl ifadeleri olarak
kullanlan benzer sözlü kültür ürünlerinin öz deerlerinden birey kaybetmeksizin
varlklarn koruma ve gelitirmelerinin önemi büyüktür.
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Bizim üzerinde duracamz sözlü kültür ürünleri Kbrs'ta ve bütün Türk
yurtlarnda büyük ölçüde benzerlik gesteren ninnilerdir.
Tüm Türk halklar tarafndan ortak yaam biçiminin canl ifadeleri olarak
kullanlan sözlü kültür ürünlerinin öz deerlerinden bir ey kaybetmeksizin
gelitirmelerinin ve varlklarn korumalarnn önemi büyüktür.
l.

Ninni
Ninni sözcüünün Türkçe'de ne zamandan beri kullanld kesin olarak
bilinmemekle beraber XI. yüzyldan itibaren olutuu ya da dilimize girdii
sanlmaktadr. Divanü Lügati't Türk'te ninni karl olarak bolu bolu ifadesinin
kullanld görülmektedir.
Türkler göçebe bir hayat yaadklar dönemlerde bile, çocuklarn halk edebiyat
ürünleri ile beslemilerdir.
Türk halknn folklorik zenginliklerinden,
kahramanlklarndan ve hayatnn birçok unsurlarndan bahseden destanlarnda çocua
büyük önem verilmitir.
Dede Korkut Hikâyelerinde çocuk önemli bir yer tutar. Çocuu olmayanlar
sevilmez. Çocuk doduktan sonra hemen isim verilmez. Çünkü çocuk kahramanln
ispat etmelidir.
Bütün Türk boylarnda olduu gibi Azerbaycan folkloru içerisinde ninnilerin
büyük yer tuttuunu Paa Efendiyav : "Laylalar hüzün musikî sedalar içinde okunur.
Laylalar beik nameleridir. Bunlara ninni nameleri de denir. Ninniler henüz
konuamayan balalar için ahenkli ritimle okunur. Çünkü bebekleri uyutan sözden çok
ahenk ve musikî sedalardr." ifadesi ile belirtmektedir.
Bütün Türk boylarnda söylenen ninnilerin söyleni biçiminde ve söyleni
amacnda önemli ölçüde ortaklk güzükmektedir. Kerkükte ise balangç olarak (ülle
balam ülle) biçiminde klie bir söyleyiten sonra ninni okunduu görülmektedir.
Türkiye Türkçesi'nde ve Kbrs'ta ninni sözü kullanlan bu kavram için:
Azerbaycan Türkçesi'nde
: Layla
Çaatay Türkçesi'nde
: Elle
Çuva Türkçesi'nde
: Nenne
Kazak Türkçesi'nde
: Eldiy, beik cr (yr)
Kerkük Türkçesi'nde (Türkmenlerde: Leyle, hövdü
Krm Türkçesi'nde
: Ayya, beik yr
Krgz Türkçesi'nde
: Alday alday
Özbek Türkçesi'nde
: Allo
Tatar Türkçesi'nde
: Bölü cr
Uygur Türkçesi'nde
: Allay
terimleri kullanlr.
Ninniler anneler tarafndan çocuk emzirilip, karn doyurulup kundaklandktan
sonra sallanp uyutulmaya çallrken belli bir ezgi ile icra edilen anonim türkülerdir.
Bunlar bebekleri uyutmak ve rahatlatmak için söylenen sanatsal sözlerdir.
Beiin, salncan ya da ana kucann salnma hareketinin ritmine göre dile
getirilen ninniler çocuun anasndan baka halas, teyzesi ya da yaça büyük dier
yaknlar tarafndan da söylenebilir.
Ninnilerde bebein gelecekteki hayatnn iyi olmas, yüksek mevkilerde
bulunmas, zengin olmas gibi istek ve hayaller dile getirilir.
Genellikle dört dizelik bir bütün oluturan ninniler, hece ölçüsü ve sade bir dille
söylenirler. Ninnilerin sonu bir bakma nakarat olan:
Ee, eee, eh
Ninni yavrum ninni
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vb. müzikalite yüklü, uyku getirici sözlerle bitmektedir.
Ninnilerin çocuun gelimesindeki rolü büyüktür. Ninni, baz çocuklarda
alkanlk haline gelir ve ninni söylemeden bir türlü uyumazlar. Böylece çocuk ilk milli
musiki zevkini ana kucanda ninnilerden alr.
Ninnilerin ilk airleri ve bestekârlar annelerdir.
Çocuun babas ölmüse veya gurbette ise ya da ailenin içinde skntl
durumlar var ise o zaman kadnn söyledii ninniler insan ruhunu derinden etkileyen bir
tablo oluturur.
Ninniler bir bakma analarn çocuklarn uyutmaktan baka, ruhi yönden
boalarak teselli bulmalarn salar.
Türkiye dndaki Türkler her türlü zorlua ramen yine de geleneklerini en
güzel ekilde yaatmaktadrlar. Çocuk folkloru da bu gelenein en vaz geçilmez
ögelerinden biridir. Türk anneleri çocuklarna her zaman ninni söylemiler ve
söylemeye devam edeceklerdir.
l.l.
Türk dünyasndaki ninnilerde biçimsel benzerlikler:
Tüm Türk yurtlarnda ninnilerin çou mâni ya da hoyrat (kesik mâni) formunda
olan dörtlüklerdir. Mâni olarak bilinen kimi dörtlüklerin ninniletikleri görülmektedir.
Türkiye Türkçesi'ndeki:
Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
en olur benim gönlüm

biçimindeki mâni:
Karanfil oylum oylum
Uyuyor benim olum
Benim olum uyursa
en olur benim gönlüm

biçiminde ninnilemitir.
Benzer durumlar dier Türk boylarnda da görülmektedir.
Güzelin ad nedi (r)
ekerden dad nedi (r)
Çarram ses vermez
Bilmirem ad nedi (r )

Leylevin ad nedi (r)
ekerden dad nedi(r)
Çarram ses vermez
Bilmirem derdi nedi (r )

söyleyiinde olduu gibi, Kerkük yöresinde bir manide geçen (güzel) sözü ninni
karl olan (leyle) ile deitirilip ninniletirilmitir.
Kbrs'ta ise, gelin-kaynana mânilerinin ilginç örneklerinden olan:
Bahçelerde lahana
Kesdim goydum sahana
Hiç ömrümde görmedim
Böyle eyi gaynana
biçimindeki mâni:
Bahçelerde lahana
Kesdim goydum sahana
Hiç ömrümde görmedim
Böyle eyi gaynana
Ee eee gzma nenni

biçiminde sonuna (ee eee ) ezgisi eklenerek ninniletirilmitir. Örneklerini çoaltmak
mümkündür.
1. l.

Bir tek ninni sözü ile balayan ninniler:
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Ninni sözü bata bir defa kullanlr.
Kosova'da
Anadolu'da

Kerkük'te

Nenni oluma yarar
Mahalleyi dolar
Mahallenin kzlar
Olum ile oynar

Nenni çocuum uyusun
Uyusun da büyüsün
Ptr ptr yürüsün
Babasnn düçanna citsin

Leylev yavruma ucadan
Sesi geldi bacadan
Babov sefere gedip
Alama can acdan

Azerbaycan
Laylay dedim yatasan
Gzl güle batasan
Gzl gülün içinde
irin yuhu tapasan

Kbrs'ta
Nenni olum edasna
Gzlar gelsin odasna
Olum benzer babasna
Nenni oluma nenni
Ee eee yavruma nenni

Makedonya'da
Ninni olum uyusun
Kuzu gibi büyüsün
Pati pati yürüsün
Babasna gitsin ninni

l.l.l

Çift ninni sözü ile balayan ninniler:

Ninni sözü bata iki defa kullanlr.
Kbrs'ta
Anadolu'da
Ninni ninni ninnesine
Nenni nenni nennice
Yavrum gider dedesine
Bol soann börülce
Dedesi de eski zengin
Yavrum yesin uyusun
Para koyar kesesine
Uyusun da büyüsün
Ninni yavrum ninni
Ee eee yavrum ninni

Makedonya'da
Nina nina ninaa
Has bahçeyi dolaa
Yal ball poaça
Poaçann içi yok
Çocuumun dileri çok

Mamua Türk Yöresinde
Nina nina ninal
Çocuum gayri uyudi
Beiidir boyali
Çocuumdur sevdali

Gagauzlar'da
Nani nani kzcazm
Sarp güzel su kucaazm
Sarmaar uyku sana
Kondu gece tavana

Kerkük'te
Leylev leylev leyledim
Seni Hüda'mdan diledim
Hedam verip almasn
Çoh ükürler diledim

Kazaklar'da
Eldiy eldiy kögerem
Men özüngmen kögerem
Calk paymn kün boy
Kzgngna kenelem
Eldiy böpem eldiy-ay
Men salamn en-küydi-ay

(Türkiye Türkçesi ile)
(Ninni ninni torunum
Ben seninle yeeririm
Bkmam usanmam gün boyu
Sevincinle dolarm
Ninni bebeim ninni
Ben söylerim ark türkü)

l.l.l.l. Ninni demek motifi ile balayan ninniler:
l.
Kbrs'ta
Kosova'da
Anadolu'da
Ninni desem dalar uyur
Nenni derim nennisine
Ninni desem yarar
Dalarda lâleler büyür
Olum gider teyzesine
Saraylar
dolar
Benim yavrum imdi uyur Teyzesi biraz pintidir
Dolasn da dolasn ninni
Ninni yavrum ninni
Gakka vermez gendisine
Ninni çocuuma ninni
Ee eee yavruma nenni
Kerkük'te
Laylay dedim yatnca

Makedonya'da
Türkmenistan'da
Ninni dedim uyuttum
Allay allay derim
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Belelerem ay batnca
Gözüme i batram
Sen hasla yetince
edeyim

Holli dedim kaldrdm
Hak yoluna gönderdim
Hak yolunda bir bunar

Baga sallan edeyim
Bagng gzl gülünü
Sanga
gurban

Ne içilir ne donar
Ninni yavrum ninni
Uyusun yavrum holli
l. 1111. Dandini dandini motifi ile balayan ninniler:
l.
Anadolu, Kbrs, Kosova ve Mamua Türkleri arasnda ayn ive konuulduu
için yaygn olarak görülür. Dier Türk yurtlarnda ive fark nedeniyle bu motife
rastlanmamaktadr.
Kbrs'ta
Makedonya'da
Anadolu'da
Dandini dandini dalaya Dandini dandini danal bebek Dandini dandini dan
ister
Hak bunu bize balaya
Barmaklar knal bebek
Pekmez yemez bal ister
Erzurum'dan usta gele
Bubas yavrum uyur
Yayan gitmez fayton ister
Kzmn odasn naklaya
Baucunda bir melek
Eee binmez at ister
Ee eee yavrum nenni
Ninni ninni ninni ninni
Ee eee oluma nenni
Mamua Türkleri'nde
Dandini dandini dasdana
Çocuum gider bostana
Bostan yoli uzundur
Çocuum bucün yorgundur

Kosova'da
Dandini dandini dasdana
Çocuk cider bostana
Kaun, karpus cetrr
Anasna yedrr

1.11111
Hû Hû motifi ile balayan ninniler:
Bu ninniler de ayn ivenin konuulduu Türk yurtlarnda ortak olarak
görülmektedir.
Anadolu'da
Hû hû derim bir Allah
Sen uykular ver Allah
Olum büyür inallah
Herkes desin maallah
Ninni yavrum ninni
Uyusun da büyüsün ninni

Bulgaristan Türkleri'nde
Hû hû hu kuu
Derelerde su kuu
Karanlktr kuun yuvas
Kzanma eker getir bubas

Kbrs'ta
Hû hû derim hey Allah
Sen uykular ver Allah
Olum büyür inallah
Her gören der maallah
Ee eee yavrum nenni
Ee eee oluma nenni

Kosova'da
Hû hû yavrum hû sana
Çemelerde su kuu
Alaylidir çocogom alayli
Matropasi kalayli
Çocogomon evleri
Var sarayli nina

1.1.1. Konular bakmndan ninniler
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l.l. Dini içerikli ninniler:
slâm kültürü altndaki Türk yurtlarnda yaygn olan ninnilerdir.
Kbrs'ta
Kerkük'te
Anadolu'da
Ninni ile uyuturum
Göklerdeki melekler
Leylevu leyledim
Allah diye büyütürüm
Her gece seni bekler
Seni Hüdâ'mdan diledim
Tevhit ile yürütürüm
Uyursan tez büyürsün
Hüdâm verip almasn
Uyusun da büyüsün ninni
Bizi de güldürürsün
Çoh ükürler diledim
Mamua Türkleri'nde
Ay dandili dandili
Camilerin kandili
Bebeciin celini
Öpmedi kahpe elini
Ninni yavrum ninni
Makedonya'da
Saydm saydm selamet
Ulicemiz Muhammed
Capeçevre derviler
Kapkaranca olmular
Ninni ninni ninni
Ninni yavrum ninni

l.l.l. Öüt verici ninniler:
Anadolu'da
Dandini dandini danana
Selam gönder anana
adetlerine
Eziyet etme halana
Ninni yavrum ninni

Kosova'da
Nina nina nina var
Fatuko'nun nesi var
Pirinç dili gz var
Kuran okur ogli var

Türkmenistan'da
Hûdi bakm hû gular
Gular gazada düler
Yaradana yalbarsam
u halm balar

Dandin dandin dan dedim
Yaya paa kandil dedim
Minarede uzun uzun
Kandilleri dizim dizim
Benim yavrum iki gözüm
Benim yavrum büyüsün
Annesinin kucanda
Ninni yavrum ninni

Kazakistan'da
Talpna ber talpna
Layk ol sening saltnga

Türkiye Türkçesi ile
Paytak yürümeye çalrsn
Layk
ol
kendi
örf-

Erling eke tuv etip
Ayavl bal halknga
Üstem tursn nereying
Kuvansn otan dangknga
Eldiy, böpem, eldiy-ay

Merhametli ol halkna
Yüksek olsun arzun
Sevinsin vatan öhretine
Ninni bebeim ninni

Kahramanln bayrak yaparak

l.l.l.l. Dilek ve temenni ninnileri:
Olan çocuu isteme, uyuma, büyüme, yürüme, memur olma, evlenme, gelin ya
da güveyi olma gibi dilek ve temennilerin dile getirildii ninniler olup bütün Türk
yurtlarnda büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.
Büyüme ile ilgili olanlara örnekler:
Anadolu'da
Elekçi gelse de kalbur alsam
Örüne örüne toprak elesem
Srmal kundaa olan belesem
Ninni yavrum ninni

Mamua'da

Kbrs'ta
Ninni derim beni yakar
Bada girer bac baba
Dudandan ballar akar
Arkasnda yeil aba
Yavrum büyür bana bakar Himmet et yavrum büyüsün
Ninni yavrum ninni
Zindandaki Cafer Baba
Uyusun da büyüsün ninni Ee eee yavruma ninni

Bulgaristan Türleri'nde

Kerkük'te
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Ninni ninni ninnala
Çocuum uyur inala
Uyusun da büyüsün
Büyüdü mü taransn
En sonunda evlensin

Uyusun da büyüsün nenni
Güzel çocuk olsun nenni
Nenni kzanma nenni
Nenni güzelime nenni

Besigi be kurtan
Barda gümüten
Besliya büyük eda
stemiri yengiten

Kazaklar'da
Tula boyd terletip
Ak beikte terbetip
Eceng tnm tappayd
Ösin dep sen ercatip
sevdirsin
Eldiy, böpem, eldiy-ay
Men salamn en-küydi-ay

Türkiye Türkçesi ile
Bütün vücudu terleterek
Ak beii sallayarak
Büyükannen rahat bulamaz
Sen büyü yeti diyerek

Dobruca'da
Ayya nani oul olsun
Bahçelerde gül olsun
Uyuyarak tez tez büyüsün
Herkeze
kendini

Ninni bebeim ninni
Ben söylerim ark - türkü

Özbekçe'de
Osib ungil, kuvnam
Bolgil meval bam
Alla-ya alla
Sevimli bol hamia
Hazrgidek dil peaAlla-ya alla

Türkiye Türkçesi ile
Büyüyerek yeti güler yüzlüm
Ol meyveli bam
Ninni - ninni
Sevimli ol daima
imdiki gibi huzurlu
Ninni- ninni

l.l.l.l.l. Doktor, öretmen, gibi bir memur olmas, evlenmesi, çocuu olmas gibi iyi
dileklerle ilgili olanlar
Anadolu'da
Nar aac narlanr
Bal aac ballanr
Küçük yavrum büyürse
Okuyup memur olur
Ee yavruma eee
Özbekçe'de
Allay aytay canm balam
Aram algn, alla - ya, alla
Baktmga sen katta balgn
Aman balgn, allla-ya-alla

Kbrs'ta
Uyusun da büyüsün nenni
Tp tp yörüsün nenni
Büyüsün adam olsun nenni
Evlensin çocuu olsun nenni
Ee eee yavruma nenni

Makedonya'da
Nanni nanni olum
Uyusun da büyüsün
Mektebe çabuk gidesin
Okasn doktor olasn
Anan ilaçlasn

Türkiye Türkçesi
Ninni söyleyim canm yavrum
Rahat olasn ninni
Bahtma sen büyük olasn
yi olasn, ninni ninni

Türk dünyasndaki annelerin söyledikleri ninnilerde genellikle annenin
çocuuna duyduu sonsuz sevgi, çocuun gelecek hayatta kazanaca baarlar, uzun
ömürlü, yiit, kahraman vb. olmas için dualar, çocuklarn atasn, anasn, büyüünü
saymas için verilen nasihatler, vatan müdafaasnda baarl olmas, öretmen, dokkor,
subay gibi saygn bir meslek sahibi olmas dilekleri dile getirilmitir.
Ninniler için çeitli tasnifler yaplmtr.
Doç. Dr. Ali Berat Alptekin, ninnileri çocuun cinsiyetin, söyleyi sebeplerine
ve konularna göre üç ana bala göre de tasnif etmektedi.
Alptekin'in tasnifi u ekildedir.
"l. Çocuun cinsiyetine göre
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a. Erkek çocuklar için söylenen ninniler
b. Kz çocuklar için söylenen ninniler
2. Söyleyi sebeplerine göre
a. Çocuu uyutmak için söylenen ninniler
b. Alayan Çocuu avutmak için söylenen ninniler
c. Çocuu oynatrken söylenen ninniler
3. Konularna göre ninniler
a. Temenni ve ulu ahslardan yardm isteyen ninniler
b. ikâyet ninnileri
c. Öüt verici ninniler
ç. Vaad ve temenni ninnileri
d. Sevgi ve övgüyü dile getiren ninniler

2.

Tekerleme

Ses ve sözcük benzerliinden yararlanlarak oluturulan, yar anlamsz ho
söyleyili cümleciklere ya da sözcüklere tekerleme denir.
Tekerlemeler de küçük yatan itibaren çocuklarn hayatna giren anonim halk
iiri ürünleridir. Bazlarnda anlam bulunmamaktadr. Ahenkli olduklar için çocuklarn
manzum eserlere kar ilgi duymalarnda önemli rol oynar.
Tekerlemelerde bulunan karmak düünceler beklenmedik hayal oyunlar, basit
ve ilkel söyleyi biçimleri, mantk d oluan uyakl ses oyunlar nedeniyle çocuk
oyunlar ve masallarda skça ba vurulur.
Türk halk olarak tekerleme yönünden oldukça zengin bir görünüme sahip
olduumuz bilinmektedir. Bu zenginlik için Kbrsl yazar Mustafa Gökçeolu'nun u
önemli görüünü burada belirtmekte yarar görüyorum. "Geçmi uygarlklarn tortusu
tekerlemelerimizde toplanmtr. Çocuklarmz ayrm gözetmeden, kalta sahip
çkmlardr.
Tekerlemelerini çeitli dillerden aldklar sözcüklerle oluturup
varsllatrmlardr. Ayrm gözetmeden dostluk ve kardelii çocuk masumluuyla
yaamlar ve yaatmlardr. Büyüklere örnek ola."
Halk yaznndaki baz türler gibi bütün Türk yurtlarnda varl bilinen
tekerlemeler de çeitlilik göstermektedir.
2.l.

Saymaca tekerlemeleri:
Oyunlarda ebe olacak çocuu saptamak amac ile her hece ayr ayr ve her hece
bir çocukla elenecek biçimde söylenir. Son hece kimde biterse o genelde ebe olur.
Her ülkede o ülkenin dili, etnik gruplar, sosyal olaylar ile zenginlik ve çeitlilik
göstermektedir. Saymaca tekerlemelerinin çeitli Türk yurtlarndaki benzerlerini öyle
belirlemek mümkündür:
Anadolu'da
Avalama tavalama
Tan tan tavalama
Ev kuu
Dev kuu
Aslan gelir
Garl gurul
Çk da kurtul
Gagauzlar'da

Kbrs'ta
nnik minnik
Tatar innik
stavrozla urum kz
nce dizi
ncesinden
Daha güzel kimdir
Duma duma dum
Krmz mum
Makedonya'da

Türkmenistan'da
Ekem ekem
Arpa çekem
Yola bakam
Gözüm dikem
Gzl tavuk
Grma tavuk
Gnnrda tavuk
Çek ayak
Kosova'da
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Kara malak
Aaar böcek
Hzl topal
Çökelek
Kaçnarz
Yalnayak
Tabannarsa kalsn pak

Eveleme develeme
Deve kui kovalama
Yazlalm ezilelim
Bir tahtada dizilelim
Tazi tuzi berber kzi
Çelik çember misler amber
Oncuk boncuk lepeli çocuk

Edinene bedinene
Tuta beni kadinene
Entum bentum
Zarli zurli
Zupacak
Çikacak
Maleye kaçacak

2.1.1. Bamsz söz cambazl tekerlemeleri:
Zor söyleme tekerlemeleri de denilen bu tekerlemelere bütün Türk yurtlarnda
rastlanmaktadr.
Anadolu'da
Bir dalda
Bir kartal
Kartal kalkar
Dal sarkar
Dal sarkar
Kartal kalkar

Kbrs'ta
Bom bom bodabi
Badi dabi ruzzi
Bom bom bodabi
Badi dabi grik

Gagauzlar'da
Köe kütee
Kötü kayp
Köe kütük
Küçük çürük
Çürüe köpük
Köpürttük
Kütee kükürt
Tükürttük

Türkmenistan'da
Hanm at kineyer
Neme diyip kineyer
Arpa diyip kineyer
Arpan nirden alcak
Çayn düybü çokca gül
Bizim yaren akçagül

2.1.1.1

Bal bana oyun tekerlemeleri:
Amac elence için bal bana tekerleme söyleme olan bir çeit oyun
tekerlemeleridir.
Anadolu'da
Açl kilidim açlmaz.
Anahtar nerde?
Suya dütü.
Su nerede?
nek içti.
nek nerede?
Daa kaçt.
Da nerede?
Yand kül oldu.
Külü nerede?
Savruldu saman oldu.
A benim köse sakalm
Vay benim köse sakalm

Kbrs'ta
Lele lekele
Bastm demir dikene
Demir diken dizimde
Sultan kz gözümde
Sultan bçakladm
Kzn kucakladm
Ben babamdan keskinim
Yedi dan keklii
Hu hu ötüyor
Komu kz camdan bakyor
Ne bakyorsun kz delikten
Küpeleri erikten
Memeleri turunçtan
Çek ayan bçaklaym
Seni ince belinden

2. l.l.l.l.
Kzdrma tekerlemeleri:
Baz kiilerin kimi huy ve kusurlarn eletirmek ya da birini kasten kzdrmak
için söylenen tekerlemelerdir.
Anadolu, Kbrs ve dier Türk boylarnda benzerlerine skça rastlanr.
Anadolu'da
Mustafa Mstk

Kbrs'ta
Hatice hatk

Kosova'da
Halil aga
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Arabaya kstk
Üç mum yaktk
Seyrine baktk

Burnu batk
Zeytin yemez
ster katk

Makedonya'da
Nermini mini
Çok yeme peyniri
Peynir seni öldürür
Cehenneme götürür

Mamua'da
Elüfte büfte
Bi sahan çüfte
Çüftenin yars
Salman'n dul kars

Bindi baga
Atti topi
Yedi boki

2.1.1.1.1.1.
Masal tekerlemeleri:
Masallarda döeme de denilen masal tekerlemeleri bütünüyle kelime
oyunlarndan, bir biriyle pek ilgisi olmayan ama dinleyicinin ilgisini masala çekmek
için bir araya getirilmi sözlerden meydana gelir.
Olayn anlatld masala tekerlemeden sonra balanr. Bütün Türk dünyasnda
var olan masallarda üç çeit tekerleme bulunur. Bunlardan birincisine masal ba
tekerlemesi denir.
Anadolu'da
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken,
ben anamn beiini tngr mngr sallar iken...
Kerkük'te
Harttan hurttan, yahas karpuz kabuundan, dümeleri turptan. Gettim baktm
bazarda bir donguz satllar, boynunda remesi yoh, dongz aldm mindim üstüne, kr
minaran aldm çiginime. Tuttular miçein birisini, çharttlar ölüsünü dirisini, üç
teppenin üzerine sardlar derisini, yalan koydular çuvala, dayadlar duvara, çuvaldaki
kz çht. Bir varm, bir yohm, bir padah varm...
Kbrs'ta
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken eski hamam içinde
bir padiahla bu padiahn üç olu varm...
Gagauzlar'da
Bir vaktta varm yokmu bir kövlü...
Mamua'da
Ne var imi ne yogimi...
Makedonya'da
Bir var imi, bir yok imi, evvel zamanlarda ...
Kosova'da
Dünyada sen ve ben yogiçen, yeryüzündeki otlar bitrçen, derelerde süt
akarçen, o zamanlarda bir...
kincisi masal içi tekerlemeleri olup masal içinde konuyu canl tutmak için
söylenen ve zaman deiimlerindeki çabukluu anlatan "Manisa'dan Tire'den geldi
geçti buradan..., Tepelerden yel gibi, derelerden sel gibi, az gittik uz gittik alt ay bir
güz gittik, bir de baktk ki bir arpa boyu yol gitmiiz vb." ifadeler olup tüm Türk
yurtlarnda anlatlan masallarda benzerleri bulunmaktadr.
Üçüncüsü ise masal sonu tekerlemeleri olup "Gökten üç elma dütü, biri bana,
biri dinleyenlere, dieri de dünyadaki bütün iyi insanlara olsun. vb." ifadelerle yüklü bir
nevi dua niteliindeki tekerlemeler olup bu da dier Türk yurtlarndaki masallarda yer
almaktadr.
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