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A Comparative Analysis on Azerbaijan “Tekerleme (Sanama)”s 
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Özet 
Tekerleme sözü, Türkiye’de türle�ememi� halk edebiyat� ürünlerine verilen bir add�r. 

Azerbaycan’da bu kavram�n kar��l��� olarak sanama, yan�ltmac, ça��rtma gibi kavramlar 
kullan�lmaktad�r. K�sa, �iir tarz�nda ve anlamdan çok fonksiyonuyla ön plana ç�kan 
tekerlemeler bir çok tür ve �ekil problemiyle kar��m�za ç�kmaktad�r. Bu durum Azerbaycan 
folklorunda da ayn�d�r. Azerbaycan’da çocuk folklorunda, mevsim törenlerinde ve di�er 
çe�itli ba�lamlarda kar��m�za ç�kan ve de�i�ik adlarla an�lan sanamalar�n tür problemleri 
örnek metinlerle ara�t�r�l�p bu bildiride sonuca ba�lanmaya çal���lacakt�r. 

Anahtar Kelimeler: Folklor, halk edebiyat�, Azerbaycan, tekerleme, sanama. 

Abstract 
As a literary term “tekerleme” is used for folkloric materials that can not be classified 

otherwise in Turkey. For the same concept, in Azerbaijan, terms such as sanama, yan�ltmac, 
ça��rtma is preferred. “Tekerleme”s, in their small poetry form loaded with functions rather 
than meaning, display many generic and stylistic problems. The situation is the same in 
Azerbaijan folklore. The generic problems of “sanama”s which we encounter in Azerbaijan 
cild folklore, season ceremonies and in other situation, will be studied on related texts and, we 
will try to find a solution to the problem. 

Key Words: Folklore, Folk Literature, Azerbaijan, Tekerleme, Sanama. 

 

Giri� 

Tekerlemeler, s�n�rlar�, biçimleri, i�levleri ve muhtevalar� bak�m�ndan tam tespit edilememi� halk 
edebiyat� ürünleridir. Naz�m veya nesir olu�lar�, konular�, muhtevalar� ve �ekil özellikleri tam bir kesinlik 
göstermez. Bunun en önemli sebebi; türkü, bilmece, â��k �iiri, masal, ninni, oyun, halk hikâyesi, halk 
tiyatrosu vb. pek çok halk edebiyat� ve tören, inan��, sihrî uygulamalar gibi folklor ürünüyle yak�n 
ili�kisinin olmas�d�r. Ancak ba�ka hangi türle ili�kili olursa olsun yine de tekerlemeyi farkl� k�lan �ekil, 
muhteva ve anlat�m özelliklerinin var oldu�u dikkati çekmektedir. Ayr�ca di�er türlerden tamamen 
ba��ms�z olan tekerlemeler de mevcuttur. Tekerleme türü daha ziyade çocuk folkloru ürünlerinde göze 
çarpar. Tekerlemelerin anlat�mlar�ndaki çocuksu üslûp bunun bir tezahürüdür. Ancak baz� â��k edebiyat� 
ürünlerinde ve masallarda bulunan ve “tekerleme” olarak adland�r�lan mizahî ve manzum konu�malar 
büyüklere mahsus özellikler göstermektedir. 

Söz, Kavram ve Terimler 

Tekerleme sözünün Türkiye’deki gibi genel bir tür anlam�nda kullan�l���na Türk topluluklar� 
aras�nda pek rastlanmamaktad�r. Tekerleme kavram� Makedonya, Bulgaristan, Gagauz, K�br�s, Dobruca 
ve Irak Türkleri gibi Türkiye co�rafyas�yla yak�n ili�kideki Türk topluluklar� aras�nda masal tekerlemesi 
anlam�nda kullan�lmaktad�r. Azeri Türkleri masal tekerlemesi kar��l��� olarak “pi�rov” sözünü tercih 
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etmektedirler. Tür ve �ekil problemi di�er Türk edebiyatlar�nda da var oldu�u için isimlendirmede de 
farkl�l�klar vard�r. Mesela Türkmenler neredeyse bizdeki tekerleme kavram�na yak�n bir görevde 
“sanavaç”, Azeriler ise “düzgü” terimini kullanmaktad�rlar. Tekerlemenin alt dallar�ndan yan�ltmaç ve 
say��maca sözlerinin ise daha yayg�n olarak kullan�ld��� dikkati çekmektedir. Azerbaycan’da “sanama, 
ça�d�rma, yan�ltmac”, K�rg�zlarda “cañ�lmaç”, Kazaklarda “cañ�ltpa�”, Kazan Tatarlar�nda “sanam��”, 
Dobruca Tatarlar�nda “sayma”, Türkmenlerde “sanavaç, yañ�ltmaç”, Gagauzlarda “say�lmak, dil k�rmak 
veya yan�ltmaç”, Irak Türkmenlerinde “ça��rtma” sözleri bu manalar� vermektedir. Bizim tekerleme 
kavram� alt�nda de�erlendirdi�imiz pek çok metin ise di�er Türk yurtlar�nda c�r, takmak, takmaza, öleñ, 
�r�m, arbav, besik c�r�, be�ik na�mesi, ac�tma, arzulama, besleme, sabiy-be�ik c�rla, oh�ama, ezizleme, 
eylendirme, layla, im-tom, ayd�m, yaremazan, carapazan gibi çok çe�itli adland�rmalarla kar��m�za 
ç�kmaktad�r.  

Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki tekerleme kavram� gibi ihata edici bir �ekilde “düzgü” 
terimini kulland�klar� dikkati çekmektedir. Mesela Azerbaycan folkloru konusundaki ilk ve önemli 
eserlerden birisi olan Yusuf Beg Vezirof’un Azerbaycan Edebiyat�na Bir Nazar adl� eserinde düzgü 
terimi “�ifahi edebiyat�n bu k�sm� çocuklara mahsustur ki muayyen ve mant�ki bir mazmundan halidir” 
tan�m�yla geçmekte ve metin olarak da bir oyun tekerlemesi verilmektedir.1 M. �. Hekimov da saya 
töreninde söylenen “sayac� sözleri”ni düzgü olarak adland�rmaktad�r.2 Pa�a Efendiyev, çocuk folkloru 
eserleri içerisinde düzgülerin de özel bir ilgi do�urdu�unu, bunlarda her �eyin ölçülüp biçildi�ini, 
çocuklar�n �iiri haf�zalar�nda tutabilmesi, bir nefeste ritimle hemen okuyabilmesinin gerekli oldu�unu 
söyler.3 Efendiyev’in verdi�i metinlerde zincirleme bir ifade tarz�n�n oldu�u dikkati çekmektedir. 

Çocuk oyunlar�nda ebe seçme say��macalar� veya oyuna e�lik eden tekerlemeler kar��l��� olarak 
ise “sanama” sözünü kullanmaktad�rlar. Ayr�ca “tekerleme” sözü de seyrek olmakla birlikte 
kullan�lmaktad�r. Mesela M. �. Hekimov, semeni töreninde söylenen “avazlama”lar� tekerleme olarak 
adland�rmaktad�r. Ayr�ca bahar bayram� törenlerinde ate� üzerinden atlarken söylenen metinler de 
tekerleme olarak verilmektedir.4 

Masallarda tekerlemeli giri� formelleri için “pi�rov” kavram� tercih edilmektedir. 

Pa�a Efendiyev, küçük ya�taki çocuklar�n muhtelif oyunlar�yla ilgili olarak da birçok folklor eseri 
yarat�ld���n� belirterek “bunlar çocuklar�n en çok sevdi�i ve icra etti�i eserlerdendir” demekte ve 
“yan�ltmaçlar”, “sanamalar”, “düzgüler”, “ac�tmalar”, “ça�d�rmalar”�n bu tür eserlerden oldu�unu ifade 
etmektedir.5 Ayr�ca masallar�n giri�inde kullan�lan veya müstakil olarak da anlat�labilen “yalan”lar da 
Azerbaycan edebiyat�nda yer tutmaktad�r. 

Yan�ltmac söz ise küçük ya�taki çocuklar�n konu�ma geli�imi, düzgün konu�ma ve telaffuz 
kazanmalar�, söz al��kanl���n�n artmas� için kullan�lan halk edebiyat� metinlerini anlatmak içi kullan�l�r. 
Yan�ltmaçlarda esas amaç dildeki zor sözleri güzel telaffuz etmeyi becermek, çabuk konu�ma yetene�ine 
sahip olmaktan ibarettir. Yan�ltmaçlar hem nesir, hem de �iir �eklinde olabilir. Hatta birbiriyle 
uyu�mayan, zor söylenen, dile yatmayan sözleri halk sanatkarlar� ustal�kla s�raya koyup edebi eser olarak 
repertuarlar�na dahil etmi�lerdir. 

Layla ve oh�amalar�n (ezizleme, besleme, eylendirme, arzulama) bir k�sm� da anlamlar�ndan 
ziyade ritim ve ezgileriyle ya da i�levleriyle ön plana ç�kt�klar� için tekerleme kapsam�nda ele al�nabilir. 

Bütün bunlar�n d���nda Azerbaycan’da mevsim ve merasim “ne�me”si olarak adland�r�lan 
metinler de “tören tekerlemesi” ba�lam�nda de�erlendirilebilir. Do�um, dü�ün, bayram gibi törenlerde 
söylenen ezgili ve ritimli sözleri tekerleme türü içinde de�erlendirmek mümkün görünüyor.  

                                                 
1 Yusuf Beg Vezirof, Azerbaycan Edebiyat�na Bir Nazar, �stanbul, Matbaa-i Amire, 1338, s. 15-16. 
2 M. �. Hekimov, Halg�m�z�n Deyimleri ve Duyumlar�, Bak�, Maarif Ne�riyat�, 1986, s. 7. 
3 Pa�a Efendiyev, Azerbaycan �ifahi Halg Edebiyyat�, Bak�, Maarif Ne�riyat�, 1992, s. 225. 
4 M. �. Hekimov, age., s. 14-16. 
5 Pa�a Efendiyev, age., s. 224. 
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Bir de “ovsun” sözüyle adland�r�lan poetik sihir metinleri vard�r ki bunlar da genel yap�lar� 
itibariyle tekerlemelere yakla�maktad�rlar.  

Tekerlemelerin Kökeni Meselesi 

Tekerlemelerin kökenleri ve olu�umlar� hakk�nda pek fazla ara�t�rma yap�lmam��t�r. Bu konuda 
görü� ileri sürenlerden �ükrü Elçin; “tekerlemelerin kayna��n� akl�n kanunlar� d���nda hayalî, uydurma 
söz ve vakalarla gerçek maceralar te�kil eder. Ayr�ca baz� �aman dualar�n�n kutsî de�erleri ile sihir 
güçlerini kaybederek tekerlemelere bir bak�ma zemin te�kil etti�i söylenebilir” diyerek Yunus Emre ve 
Kaygusuz Abdal’dan örnekler vermektedir.6 Pertev Naili Boratav ise “yeti�kinlerin olsun, çocuklar�n 
olsun sözlü geleneklerindeki tekerleme da�arc�klar�na gereç sa�lamak için ba� vurduklar� yollardan bir 
tanesi ba�ka türdeki metinleri yeniden i�lemek, evirip çevirip onlara tekerleme havas�na, edas�na, 
dü�üncesine uygun yeni biçimler vermektir. Bunun için yabanc� dillere bile ba� vuruldu�u, onlardan ya 
çeviri yoluyla, ya da mekanik bir ‘aktarma’ ile tekerleme gereci al�nd��� olur” demektedir.7 Bu iki 
görü�te ortak olan dü�ünceye göre birtak�m tekerlemelerin kökenleri çok eski �aman dualar�na, özellikle 
�slâmiyetin kabulünden önce dinî törenlerde söylenen sözlere kadar uzanmaktad�r. Bunu bilhassa Türk 
dünyas�nda hala ya�amakta olan ve tabiat güçleri ile hastal�k ve felaketleri savmak için söylenen 
tekerleme örneklerinde görmekteyiz. K�rg�zlar, Kazaklar, Tatarlar, Özbekler ve Türkmenler gibi bugün 
�slâmiyeti kabul etmi� boylarda eski kam, baks�, �aman gibi pek çok özelli�i bünyesinde bar�nd�ran 
bak�c�lar�n hastal�k sa�altmak için okuduklar� dualar�n izlerini bulabilmekteyiz. Ayr�ca bu tip 
tekerlemeler günümüzde de görülmektedir. “Arbav”, “�r�m sanavac�”, “im-tom”, “efsin-töfsin” gibi çe�itli 
adlarla an�lan bu tür tekerlemeler, “yer ve su iyesi”ne kurban adamaktan zehirli hayvanlardan korunmaya 
kadar pek çok fonksiyonuyla çocuklar aras�nda da olsa varl�klar�n� sürdürmektedirler. Elbette ki bu 
tabiatla iç içe ya�ayan eski insan�n kelam�n gücüyle tabiattan gelecek tehlikelere kar�� kendini koruma 
duygusunun bir tezahürüdür. Animist anlay���n tesiriyle hayvanlarda “ruh” oldu�una ve bu ruhun da bir 
iyesi oldu�una inanan insanlar, bu ruhu ve iyesini sözün gücüyle etkilemeye çal��m��lard�r. Eski 
tekerlemelerin önemli bir k�sm� ise as�l i�levlerini kaybetmi� ve zaman içinde �ekil ve üslûp de�i�tirerek 
günümüzün tekerlemelerine kaynakl�k etmi�tir. Çünkü bu tür tabiat� etkilemeye yönelik tekerlemeler ile 
mesela oyun tekerlemelerini üslûp, �ekil ve dil bak�m�ndan ay�rt etmek neredeyse mümkün de�ildir. Tabiî 
ki baz� tekerlemeler yeniden i�lenmi�, de�i�tirilmi� ve günün �artlar�na uygun yeni i�levler 
kazanm��lard�r. 

Ayr�ca tekerlemelerin önemli bir k�sm� da yak�n zamanlarda, hatta günümüzde söylenmi� 
sözlerden olu�mu�tur. Çocuklar�n tekerlemelere yeni ve güncel unsurlar� kat�vermeleri ise her zaman 
mümkündür. “Portakal� soydum / Ba� ucuma koydum / Ben bir yalan uydurdum” tekerlemesini ilk 
söyleyen çocuk, kendisinin de aç�kça belirtti�i gibi bu metnin ilk söyleyicisi, “yarat�c�s�”d�r. Baz� ba�ka 
tekerlemeler için de ayn� �ey söylenebilir. �çlerinde gerçek �airlerin elinden ç�km�� kadar usta mal� olanlar 
da vard�r. Bir çok tekerleme ise yarat�ld�klar�, ya da yeniden yo�rulduklar� ça�a ait i�aretler ta��maktad�r.  

Azerbaycan Tekerlemelerinde Konu ve Anlam 

Azerbaycan tekerlemelerinin anlam ve konu bak�m�ndan temel özellikleri �öyle s�ralanabilir: 

a. Azerbaycan tekerlemeleri, di�er Türk yurtlar�nda ve halklar�nda görülen tekerlemeler gibi 
belirli bir ana konuya sahip de�ildirler. Ba�l� bulunduklar� gelenek, tören veya tür gibi ba�lamlarla 
ili�kileri itibariyle anlamlar�ndan çok i�levleriyle öne ç�karlar. Metinlerinde yer alan sözlerin anlams�zl��� 
veya anlam� yeterince oturmam�� al�nt� sözlerin seçimi, tekerlemelere hayalî ve mant�k d��� bir muhteva 
verdi�i gibi onlar�n engin bir kullan�m alan�nda yer almas�n� da sa�lar. Hemen hemen bütün tekerleme 
metinlerinde bu durumla kar��la�maktay�z. 

b. Tekerlemelerin bir k�sm� içinde bulunduklar� ba�lama göre belirgin bir konuya sahip 
olabilmektedir. Mesela H�d�r Nebi töreninde söylenen tekerlemelerin konusu varl���na inan�lan H�z�r 

                                                 
6 �ükrü  Elçin, Halk Edebiyat�na Giri�, Ankara, Kültür Bakanl��� Yay�n�, 1986, s. 590. 
7 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyat�, �stanbul, Gerçek Yay�nevi, 1982, s. 134-149. 
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inanc�d�r. Saya Bayram�’nda söylenen tekerlemeler de hayvanlar ve çobanlarla ilgilidir. Ancak bu 
tekerlemelerde bile konunun belirli bir insicam� ve süreklili�i söz konusu de�ildir. 

c. Azerbaycan tekerlemelerinde anlama genellikle naz�m unsurlar� k�lavuzluk eder; muhteva di�er 
halk edebiyat� türlerinde oldu�undan daha kaypak, karars�z ve tutars�zd�r. Yani tekerlemede �ekil ve 
fonksiyon, muhteva ve konunun önüne geçmi�tir diyebiliriz. Hatta baz� oyun tekerlemelerinde tamamen 
anlams�z sözler bir araya gelebilmektedir. Mesela: 

“Motal motal 
Terse motal 
Eller atar 
Gaymag gatar 
Çitme çilik 
Yeddi milik 
Seher sekkiz 
Durna dogguz 
Emim o�lu 
Vur na�ara 
Ç�h g�ra�a” 8 

Azerbaycan Tekerlemelerinde Anlat�m ve ��lev 

a. Azerbaycan tekerlemeleri, m�sra ba�� ve m�sra sonu kafiye, aliterasyon ve secilerle sa�lanan 
ses oyunlar�yla ve ça�r���mlarla birbirine ba�lanm��, belirli bir naz�m düzenine kavu�turulmu�, birbirini 
tutmayan hayallerle dü�üncelerin s�ralanmas�ndan meydana gelmi�tir. 

b. Azerbaycan tekerlemelerinde duygu, dü�ünce ve hayaller tezat, mübala�a, �a��rtma, tuhafl�k ve 
güldürmeye dayal� birtak�m söz kal�plar� içinde art arda s�ralan�r ve yuvarlan�r. Tekerlemeler, birbirine 
ayk�r� dü�ünceleri, olmayacak durumlar� bir araya getirerek mant�k d��� birtak�m sonuçlara varmakla 
�a��rt�c� bir etki yarat�rlar. Bu özellikleriyle tekerlemeler, beklenmedik hayal oyunlar�n�n 
bo�an�vermesiyle �a��rtmak, e�lendirmek ve keyiflendirmek için ba� vurulan bir çe�it söz cambazl���d�r. 

c. Baz� Azerbaycan tekerlemeleri kar��l�kl� soru-cevap �eklinde veya zincirleme diyalog halinde 
gider.  

ç. Bazen metin zincirleme özelli�i ta��r, yani önceki m�sran�n son sözü ile takip eden m�sran�n ilk 
sözü ayn�d�r: 

“… Gar�� deyil gam��d�, 
Be� barma��m gümü�dü. 
Gümü�ü verdim Tata, 
Tat mene dar� verdi. 
Dar�n� sepdim gu�a, 
Gu� mene ganat verdi. 
Ganadland�m uçma�a…”9 

d. Birbiriyle uyu�mayan, zor söylenen, dile yatmayan sözlerden olu�an yan�ltmaçlar, küçük 
ya�taki çocuklar�n konu�malar�n�n geli�imi, düzgün konu�ma ve telaffuz yetene�i kazanmalar� için 
söylenirler.  

Azerbaycan Tekerlemelerinde Biçim 

Anonim halk �iirinin bir türü olarak ele al�nan tekerlemelerin biçim hususunda da standart 
yap�lar� yoktur. Nitekim naz�m özellikleri göstermelerine ra�men mensur �ekilde söylenip yaz�lan 
tekerlemelere de rastlanmaktad�r. Bu bak�mdan biz Azerbaycan co�rafyas�ndan derlenmi� tekerlemeleri 

                                                 
8 Ali Berat Alptekin, Azerbaycan Çocuk Edebiyat�ndan Örnekler, Erciyes, 9(100), Nisan 1986, 39-41, 1986, s. 41. 
9 Ehliman Ahundov, Azerbaycan Halk Yaz�n� Örnekler, (Aktaran: Semih Tezcan), Ankara, Türk Dil Kurumu Yay�n�, 1978, s. 21-22. 
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biçim bak�m�ndan mensur, yar� manzum ve manzum tekerlemeler olmak üzere üç ba�l�k alt�nda ele 
alaca��z: 

1. Mensur Tekerlemeler 

Masallar�n ba��nda kullan�lan tekerlemeli giri� formelleri ile masallar�n ba��nda formel yerine de 
kullan�labilen, ayr�ca müstakil olarak da söylenebilen yalanlamal� masallar genellikle nesir özelli�i 
göstermektedir. Ayr�ca yan�ltmaçlar�n da genellikle nesir cümlelerden olu�tu�unu görürüz. Ancak bu 
metinlerin de naz�m unsurlar�yla süslenmi� oldu�u hemen dikkati çekmektedir. Özellikle seci ve 
aliterasyonlarla söylenen bu tür tekerlemeler, dinleyenleri tekerlemenin ba�l� oldu�u türün atmosferine 
haz�rlama fonksiyonu ifa ederler. Bu gruba bir “yalan” ile “yan�ltmac”� örnek vermek istiyoruz: 

“Hamam hamam içinde, helbir saman içinde, deve delleklik eyler köhne hamam içinde, 
hamamç�n�n tas� yoh, baltaç�n�n baltas� yoh, orda bir taz� gördüm, onun da haltas� yoh. Gar��ga ��llag 
atd�, devenin budu batd�, milçek mindim Kür keçdim, yabaynan dov�a içdim. Heç bele yalan 
görmemi�dim. Na��l ma��l bilmerem, bilsem de söylemerem, handan gelen nökerem, dinme böyrünü 
sökerem…”.10 

“Getdim, gördüm bir derede sekkiz-dogguz sagg�z �ah� var. Dedim: - Siz neçe ilin sekkiz-dogguz 
sagg�z �ah�s�z? Dediler: - Sekkiz ilin, dogguz ilin sekkizi-dogguz sagg�z �ah�y�g.”.11 

2. Yar� Manzum Tekerlemeler 

Yar� manzum tekerleme kavram�yla kastetti�imiz belirli bir biçime dahil edemedi�imiz, kafiye 
yap�s�, naz�m birimi veya ölçü bak�m�ndan standart olu�turmayan metinlerdir ki tekerleme metinlerinin 
çok önemli k�sm� bu grupta de�erlendirilebilir. Mesela çocuk oyunlar�nda kullan�lan tekerlemeler 
genellikle naz�m a��rl�kl� parçalardan meydana gelmi�tir. �kili konu�ma, yani diyalog �eklinde olanlar� da 
vard�r. Ancak bunlarda da kafiyeler, ses tekrarlar� ve �a��rt�c� hayal zincirlemeleri standart bir karakter arz 
etmez, sadece metinlere naz�m özelli�i katar: 

“El el epeney, 
Elden ç�hd� kepeney. 
Kepeneyin sar�s�, 
Emi, hara gedirsen? 
Aladaga gedirem. 
Bir o�lum var bir g�z�m. 
G�z�m�n ad� Fatma! 
A Fatma, Fatma, Fatma. 
Yatanda rahat yatma! 
Yeddi oruz, bir fere, 
Fatmay� verdi ere!”.12 

3. Manzum Tekerlemeler 

Anonim halk �iiri türü olarak an�lan tekerlemelerin, biçim bak�m�ndan tayin edici bir yap�ya sahip 
olmad�klar�n� ifade etmi�tik. Belirli bir biçim olarak tan�mlama imkan� olmayan tekerlemeler zaman 
zaman m�sra say�s�, ölçü, durak ve kafiye düzenleri bak�m�ndan tutarl�l�k gösterebilmektedir. Hatta bir 
tekerlemenin içinde beyit gibi kafiyelenmeler, türkü gibi ba�lant� m�sralar� bile yer alabilmektedir. Ayr�ca 
“mani / bayat�” gibi belirli bir biçim gösteren tekerlemeler de vard�r. Bunlar� tek tek ele alal�m: 

3.1. M�sra say�lar�: Tekerlemeler m�sra say�lar� itibariyle de çok çe�itlilik göstermektedir. Az da 
olsa iki veya üç m�sral� oyun tekerlemeleri görülürken m�sra say�s� yirmiyi bulan tekerlemelere de 
rastlanmaktad�r. Ayr�ca bayat� gibi dört m�sradan olu�mu� tekerlemeler de vard�r. Saya ve nevruz gibi 

                                                 
10 Pa�a Efendiyev, age., 189. 
11 Meherrem Gas�ml�, El Düzgüleri, Elat Söylemeleri, Bak�, Azerne�r, 1993, s. 36. 
12 Meherrem Gas�ml�, age., s. 90-91. 
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tören tekerlemeleri genellikle böyledir. Azerilerin Nevruz törenlerinde oynad�klar� “Kosa” oyununda 
söylenen �u tekerleme dört m�sral�d�r:  

“Menim Kosam canl�d�,  
Gollar� mercanl�d�.  
Kosama el vurmay�n,  
Kosam yaz�g ganl�d�.” 13 

Ancak a�a��daki gibi baz� oyun sanamalar� da bu �ekilde de�erlendirilebilir: 

“Ekdim nohud 
Bitdi söyüd 
Yarpa��d�r 
�abal�d”14 

3.2. Ölçü: Tekerlemelerin bir k�sm�nda düzenli olmamakla birlikte bir tak�m ölçüler kullan�ld��� 
da görülür. �ki heceden ba�lay�p 7, 11 ve daha fazla heceye kadar çe�itli ölçülerle söylenmi� tekerleme 
m�sralar� vard�r. Ancak tekerlemelerde ölçü genelde k�sa ve düzensizdir. Baz� tekerlemeler ise bütün 
metin boyunca belirli bir ölçü takip ederler. “Ü�üdüm” adl� oyunda söylenen �u Azeri tekerlemesi 
bütünüyle 7’li ölçüyle söylenmi�tir:  

“Ü�üdüm ha ü�üdüm  
Da�dan alma da��d�m  
Almac���m ald�lar  
Meni cürme sald�lar  
Men cürümden bezaram  
Derin guyu gazaram …” . 15 

Bazen ayn� tekerlemenin farkl� ölçülerde m�sralar� bulunabilir. Mesela a�a��daki tekerlemenin son 
m�sras� hariç tüm m�sralar� dört hecelidir: 

“�yne, iyne... 
Ucu düyme. 
�am a�ac�, 
�at�r keçi. 
Goz a�ac�, 
Gotur keçi. 
Nar a�ac�, 
Garn� pozuh. 
Gözü oyuh. 
Hambal, humbal, 
Y�r�l, y�rt�l, 
Ga�, gurtar...”16 

Ok�amalar�n dört m�sral� olanlar�nda hece say�s� genellikle be�tir: 

“O�ul ürekdir 
G�z�l direkdir 
Al�n sahlay�n 
G�za gerekdir” 17 

�u tekerleme de yedili hece ölçüsüyle söylenmi�tir: 

                                                 
13 Azad Nebiyev, Merasimler, Adetler, Alg��lar, 1.ci Kitab, (Tertib eden: Me'sude Evez G�z�), Bak�, Genclik, 1993, s. 45. 
14 Ali Berat Alptekin, age., s. 41. 
15 Ehliman Ahundov, age., s. 21-22. 
16 Meherrem Gas�ml�, age., s. 90-91. 
17 Pa�a Efendiyev, age., s. 223. 
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“A te�ti, te�ti, te�ti, 
A�acdan alma dü�dü… 
Çoban çölde gezirdi 
Davarlar�n düzürdü 
Çoban goyuna geder 
Köpeyi adam dider…”18 

3.3. Durak: Tekerlemelerin hece say�s� tutarl� olan m�sralar�nda 3+2= 5, 4+3= 7, 4+4+3= 11 gibi 
duraklar göze çarpar: 

“Molla molla / moduna, (4+3) 
Molla getdi / oduna. (4+3) 
Molla deyül / gam��m��, (4+3) 
On barma�� / gümü�mü�…” (4+3) 19 

3.4. Kafiye: Tekerleme metinlerindeki kafiye anlay���n�, edebî anlamda sistemli bir kafiye biçimi 
olarak de�erlendirmek mümkün de�ildir. Önemli olan sadece ses benzerlikleriyle metnin devam�n� ve 
sözlerin tekerlenmesini sa�lamakt�r. Bu bak�mdan tekerlemelerde kafiye yerine m�sra / sat�r içinde oldu�u 
gibi m�sra sonlar�nda da bir ses benzerli�inden bahsetmek daha yerinde olacakt�r.  

Halk �iirinin türkü, mani, bayat�, destan gibi türleri ve biçimleriyle söylenenler d���nda 
tekerlemelerde belirli kafiye düzeni söz konusu de�ildir. Tekerlemelerde ço�unlukla beyit tarz� bir 
kafiyeleni� dikkati çekmektedir: aa, bb, cc … gibi. Fakat bu da her zaman ayn� tutarl�l��� göstermez. Bir 
Azeri tekerlemesini örnek olarak verelim:  

“Elimi biçah kesibdi (a)  
Deste biçah kesibdi (a)  
Ya� getirin ya�layag (b) 
Bal getirin ballayag (b) 
Desmal getirin ba�layag (b)  
Desmal deve boynunda (c) 
Deve �irvan yolunda (c) 
�irvan yolu lil ba�lar (ç)  
Deste deste gül ba�lar (ç)…”20 

Bir ba�ka örnek de �öyledir:  

“El, el epenek, (a) 
Elden ç�hd� kepenek. (a) 
Kepeneyin yar�s�, (b) 
Yumurtan�n sar�s�. (b) 
Yumurtalar hindedi, (c) 
Elde durmaz gündedi. (c) 
Künde tendir içinde, (ç) 
Tendir kendir içinde. (ç) 
Kendiri ver çerçiye, (d) 
Çerçi sats�n çepiye. (d) 
Çepik çalan dar�ad�, (e) 
Burda duran gar�ad�…” (e) 21 

                                                 
18 Pa�a Efendiyev, age., s. 224. 
19 Meherrem Gas�ml�, age., s. 90-91. 
20 Ehliman Ahundov, age., s. 130. 
21 Meherrem Gas�ml�, age., s. 90-91. 
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3.5. Tür ve �ekil: Azerbaycan sahas�nda belirli bir kafiye düzeni ve naz�m ölçüsüyle söylenmi� 
metinlere daha ziyade tören tekerlemeleri yahut “laylaylar” gibi ok�ama tekerlemeleri içinde rastlan�r. 
Bunlar da genellikle bayat�, yani mani tarz�nda söylenmi� tekerlemelerdir. A�a��daki saya törenlerinde 
söylenen tekerleme, ölçü, naz�m birimi ve kafiye düzeni itibariyle bir bayat�dan farkl� de�ildir: 

“Ay nenem, g�z�l goyun, 
Arhaca düzül goyun 
Eger sene kem bahsam, 
Elimden üzül, goyun.” 22 

3.6. Vurgu ve Ritim: Ebe ç�karma tekerlemelerinde, yani say��macalarda bazen hece, bazen de 
kelime üzerine vurgu yap�l�r. Çünkü kelime veya hecedeki vurgu, ebe seçimini belirlemekte 
kullan�lacakt�r. Bu tip tekerlemelerin ezgisi ve ritmi oldukça önemlidir. Örnek: 

“Gatar gelir, sola sa�a, 
Ç�ng�l dü�ür bizim da�a, 
Emim o�lu, Sultan A�a, 
Gelin gedek oynama�a, 
Oynama��n vaht�d�, 
G�z�l gülün taht�d�, 
Ih, h�h, ç�h.” 23 

Türk Topluluklar�n�n Tekerlemelerinin Benzerlikleri 

Azerbaycan tekerlemeleri anlam ve konu bak�m�ndan yak�n veya yabanc� halklarla benzerlik 
gösterebilmektedir. Özellikle Türk topluluklar�n�n tekerlemeleri gerek �ekil, gerekse muhteva yönünden 
birbirine çok benzemektedir. Birbirine çok benzeyen bir Azeri sanamas� ile gizlenpeçek / saklanbaç 
oyununun ba��nda “e�ekçi” (=ebe) seçimi için kullan�lan bir Türkmen sanavaç�n� burada örneklemek 
istiyoruz: 

“�yne iyne / Ucu düyme / Bal ball�ca / Ball� keçi / �am a�ac� / �at�r keçi / Goz a�ac� / Gotur keçi / 
Hoppan huppan / Y�r�l y�rt�l / Su iç gurtul”.24 

“�ññe iññe / Uc� diññe / Bal-bal�na / �ek-�ekine / Gotur geçi / Möle geçi / Halalan hopbañ / 
Güpbeñ / Yar�l bövsül / C�makay c�rt�kay / Tur / Gutul” 25 

Baz� tekerlemeler kar��l�kl� soru ve cevap �eklinde ve zincirleme diyalog halinde gider. Bu tip 
tekerlemelere Azeri, Karay, Kazak ve Karaçay Türkleri aras�nda ortak olan bir örnek vermek istiyoruz. 
Bu tekerlemenin mü�terek ve muhtemelen �aman dualar� kayna��ndan geldi�ini ve sonradan 
varyantla�maya u�rad���n� söyleyebiliriz. Azeri: “Bir gar� getdi buz üste / Tappadan deydi diz üste / - A 
buz sen ne güclüsen? / - Güclü olsam meni gün eritmez. / - A gün sen ne güclüsen? / - Güclü olsam üzümü 
bulud tutmaz. / - A bulud sen ne güclüsen? / - Güclü olsam menden ya��� keçmez…”.26 

Sonuç 

Görüldü�ü üzere Azerbaycan tekerlemeleri �ekil bak�m�ndan nesirden nazma geni� bir yelpazede 
çe�itli ölçü, durak, m�sra say�s�, seci, aliterasyon özellikleri göstermektedir. Konu ve anlam bak�m�ndan 
da ayn� serbestli�i gördü�ümüz tekerlemeler, son derece hür ve serbest bir zihnin ürünleridir. Bu da daha 
ziyade çocuklar�n dünyas�nda �ekillendiklerini göstermektedir. Ayr�ca eski unsurlar� bünyesinde 
muhafazakâr bir anlay��la koruyan tekerlemeler, son de�i�ikliklere de oldukça aç�k bir yap� 

                                                 
22 Tehmasib Ferzeliyev – Meherrem Gas�ml�, Azerbaycan Folkloru Antologiyas� I Nahç�van Folkloru, Bak�, Sabah Ne�riyat�, 

1994, s. 24-25. 
23 Valeh Haciyev, Azerbaycan Folkloru Antologiyas� II Borçal� Folkloru, Bak�, Dövlet Ne�riyat�, 1996, s. 173. 
24 Pa�a Efendiyev, age., s. 224. 
25 Türkmen Folklor� Hezirki Zamanda, A�gabat 1976, s. 175-176. 
26 Pa�a Efendiyev, age., s. 227. 
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sergilemektedirler. Fonksiyonlar�n�n zamanla de�i�mesi ve bir yan tür olarak de�erlendirilmesi de 
tekerlemelerin kayda de�er bir ba�ka yönüdür. Yukar�da ana hatlar�yla de�indi�imiz �ekil, konu ve 
fonksiyonlar� bak�m�ndan Azeri tekerlemeleri, Türkiye ve di�er Türk topluluklar�ndan pek farkl�l�k 
göstermemektedir. Bu da mü�terek bir dil, kültür ve gelenek ba��n� ortaya koymaktad�r. 
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