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ÖZET

Tckerlerneler aşıklar. mcddahlar, çocuklar 'oc gelcnck,cı halk uyaırosu içinde kullanılan

söz kalıplandır. Çocukların oyunlarında yer alan tckerlerneler. çocuklar tarafindan olusıurulrnuş

ilk edebi ürünlerden biridir. Tckcrlcrnctcr, dı~ yapılarında kararlıhk görülmcse de. SeS ritmi ilc
şiirin bir parçası olur. Tckcrlernclcnn iç yapısı çocukların dünyasını yansıtır. Anlamlı. anlamsız

ve hem anlamlı hem de anlamsız yapıları vardır Tckerlerneler çocuklar tarafından yeniden
oluşturulabilir

Tckerlcmclcr bir amaca yöneliktir. Bu amaç cbc seçmektir. Tckerlcmclcrlc çocuklar
dilin pek çok unsurunu bir arada kullanır. Tckerlerneler çocuk edebiyatında önerrili bir yere
sahiptir. Türkçe'nin eğitim ve öğreniminde katkı sağlar. Tckcrlcrnclcrlc çocuklar öğrcnmcy:

öğrenir.

Anahtar Kclimeter: Tckerlcrnc, Şiir. işın', Eğiıim, ()~reıll1l

ABSTRACT

Jınglcs are the word-patterns uscd by wandering mıstrels. public story-tcllcrs children
and by the actors of rraditiona! folk thcarrcs and Turkivh shadow showmen. Jınglcs in children
~Jnıcs ar c the ıis: liıcr:try plt..'>L't crc.ıtcd ı;~ cluldrcu ;\lılıl..Hlgh the jın~ıC~ h.ıvcnt gnı cvtc rnal

pcrmancnt patterns. thl..'Y bccomc segment of 3. pocrn theır sound rhyıhm. "Ihe inıcrnu]. patterns of
jinglcs rcflccr {he world of children. Thcre are both rncarungful and mcarunclcss patterns ın

jingles They cm he rccreatcd by chıldrcn

They also have goı an airn. Thıs aim is to choosc a partner. Children can use var ious
elernents of the language together in jingles. Jinglcs has a very distunguished place in childrens
Iiterature. They positively contributc to the education of Turkish Language. With jinglcs children
leam the lcarning

Key "'ords: Jinglcs. Pocrrv, Funcıion. Education And Tcaching.

Giriş

Ana dilın güzel sanatlar ıçınde yerini alması. dilin ışlenmesı ile
mümkündür. Bır dil. eğium almış okur-yazarlatea sanata dönüştürerek

edebileştirileceği gibi. düzenlı bir egitim almayarılar tarafından da
edebileştırilebilır. Dılı sadece büvükler degiL çocuklar da okul öncesınden

başlayarak ışlcyı-bilir. Dil insanın yaşamı bovunca ışlenıp cdebilcşurilir Halkın

yaptığı cdcbilcştirme genellikle sözlü olur Cocuklar da sözlü cdebiv.ua
kendilerince katkıda bulunur.

Cocuklarm ögrendikkrı her bır yClH kcl ırnc onlar icin yenı bır uıuk

demektir. ('ocuk!ar, gündelık konuşmaların ötesinde dılın imkanlarnu
zorlama va çalışırlar Öğrendıklerı dılı iletisım kurmanın van: 'ıra kolavca bırl'I

oyun VI:' l'ğlencc al;1C1 olarak kull.mahilulcr Hu ovunlardan hııı "kuş dılı" '"ı

Kuş dtlı h;l/ı hccclerı cümlenın her ke'lınh',ll1ııı hccc .uahk lunn.ı \LTk.~llrıi"ld:
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Oyun Tekertemeleri

Ovun ıekcrlernclen kııııuiarııı~ı ~iirl', h.ızcn tamarncn anlaml ı. b.ızcn

tamamen .anlamsrz olabilmektcdir. Ha/cıı de hem aııLıml1. hem dL' anl:.l1\\"11
\apılan söz konusudur, Aıııaıııı n];ı11 dı/cin .,:,)cukları! hır ~l'yiL'r iiğretir mı.

öı~rl'tırsL' neler öı;!retlr') Anlamsıı ul;ııı dızelerin birn :.Illlaml olabılır nıı') [km

a;ılamlı. hem de anlamsız tekeriL'melt'rıil diıc IL'va süıe'liklerı nden Il; ıçedır'.'

anlaııılı \'CI da aıılaııısız sic dizisi. ). Sa: (lzaıılanııııı birhirtcrivlc l'tIP/I{;1

karşılıklı' şiir soylcmc varışması. 3- ()r/ao)'lııılarııula özellikle Kavuklıı '111111

kııllaııdl{i l .ıider" (Resimli Ansiklopedik Büyük Sözlük, i ı)g2 :2023),

Tekerlcrne: "Masal. lıikuvc, halk ııvatrosu, bilıııccc gihi tiırlcrin içiııdı:

Aşık edebivatında. çocuk 0\ il1(1;'1ן1, nda ve h;ızı ıôrenlcrdc. nı da bagınısı: olarak
'(iirüleıı jwlk edebiyatı türü. Tckcrlcıııclcr bir validali bağıııısı:': olarak
~'ö\1eıııııesi, hir vaııdan da içinde y('/' aldıl'tl türden avrıtan lıazı ozelliklcrin
hl;lıınıııasl halk edebiyatının ayrı bir türü olarak degerlendirmeyi
gerek/iriliek/edir. Tekerleme daha çok çocuk gelelieklerinde yer alan bir ıiirdiir"

(Türk Dili ve Edebiyatı Ansıklopedıs: Devirler. Isimler. Eserler. i ür ler .

1998:2%)

Tanımlardan anlaşılacağı üzere, tekerlemelerin kullanım alanı oldukça

L'eni~tir: Saz şiiri. halk şiiri. meddan anlatmaları. masallar. Karagöz ve
Ortaoyunu gibi farklı türler içıııde tckerlerneler bulunmaktadır(Boratav.2000:9
1G-Elçin, 1998:451), Tekerlernelerin biçım ve ses yönü şöyle tanımlanır:

"Gı-ııellikte ölçülü, kafiveli. sinıeırıli, onomatoplı L'C sürrcalıst sô:
dizisi "(Akalın,1984:277-278)Veya "1- "Tıkcrlenıck cvl ellii, 2- Geleııeksel

basınalealıp hir ni/elik kazaıııııış sii::., sider "(Büyük l.aroussc Sözlük ve

\I\~ıklupedi .1986: IL ~5S)

Tekerlemeler üzerine daha önce onların hem yapısı. hem de konuları

üzerıne çeşitli tasnifler yapılnuşur". Tekerlernelerin yapılan. ortamı. özelliklen
ve çeşitlerini belirtilmiştir. Tekerlemelerın çeşitlerı şu alt başlıklarla sıralanır:

Çocuk tekerlerneleri, masal rckcrlerneleri, mektup tekerlemelcri, okşarnalar.

dua. dilek ve niyet rekerlemeleri. seyirlik oyunların ierasında söylenen
tckerlerneler. muhtelıf vesilelerle söylenen rekcrlemeler. türkü ve şarkıların

değiştirilmcsiyle oluşturulmuş tckerlerneler (Kaya.1999:544-546)

Cocuk Tekerlemeleri "1- Ovun tekerlemeleri. 2- Eşya ve oyuncak

yapımında söylenen tekerklTIe!er' olmak üzere, ıkı all ba~lıkta ele
alınır"(Kaya,l999:575). Bu çalışmada konuyu sınırlandırmak için sadece "oyun

ıckerlcmcleri" üzerinde durulacaktır

surcı i yle yapı] ır. Di lin dığer imkan lan arasında k Li mr, argo, yernın. dcyi m,

atasözü gibi yapılar, dil öğrenim sürecinde çocukların dil dünyası ıçinde yerim
alınaya haslar.

(,'ocuklar tarafından dilin imkanlannın her Iark edilişi. yem bir aşarnayı

da beraberinde getirir. Çocuklar okul öncesi dönemden (4-(ı ya~larından)

başlayarak cümle seviyesınde hızlı bir dil öğrenme sürecine girerler
(Şim~ek.2002:22-30), Önceden işknmi~ tekerlerneler. bilmeceler, fıkralar.

masallar vb. dilin sunduğu yeni edebi ürünler olur. Bu edebi türler çocukların

edebiyat dünyalarını oluşturur. Masalların dışında bilmeceler, fıkralar ve
tckerlerneler çocuklar tarafından yeniden üretilebilir. Çocuklar dili işleyerek

onu edebileştirrneye devam ederler. Edebiyat süreci, okul öncesinden, okul

hayatına tasnur.

Bu çalışma ile çocuk oyunlarmdaki "oyun tekerlernelcrirıin nasıl

cdebilcsıirildiği, tekerlernelerin çocuk ların dıl eğitimi ve öğrenimi içindeki yerı.

tckerlernelerin dil islevlcıi tekcrlernc ve eğitim-öğrenme ilişkileri ele
alınacaktır. Çocuk oyunlarındaki tekcrlernclerle ilgili derli toplu çalışma sayısı

oldukça azdır veya yetersizdir. Yapılnuş çalışmalannçoğu çocuk oyunlarındakı

rekcrlcmclcrlc doğrudan değiL. dolayı i olarak yapılmış çalısmalardır. Kimi
zamarı vapıığını!! derlemelerden vur.nland.k !~unun van: sıra çeşitlı k!'~ıı)Lırd:ı

ve dergilerde yer almış oyun rekcrlcmclcnni ineelendik ve bunlar arasından

seçmeler yaptık'.

Tekeriemenin Tanımı ve Kapsamı

Tekcrlerne İngilizcede: "jinglc", Almanca 'da: "stereotyper forrnel" ile

kar~ılık bulur. Türkiye'nin dışındaki dığer Türk boylarında tekcrleme
kclimcsınin kar~ıiığı: Azerilerde "sarıarna." Kazaklarda. "öleft' ve "tckerlerne."
Kırgızlarıla: "cafulmaç." Özbeklerde. "bala koşukları," "sanaş" ve "sanak."
Türkmenlerde: "sanavaç." şeklindedır (Kava, i 999:546),

Td:erlenıeniıı kelime kökü "tek" ısım kökünden gelip tck n teker

söyleme anlamındadır. Çeşitli sözlüklerde ıe ansiklopedilerde tckerlcmenin
açıklanıası ya Pi i ır:' '1- Daha çok masııli«n ii hasında kullanılan, öl cııhi, ııvaklı,

nunL.ıfıLıı i'~IIILı;-I- Sc/cr (kLıb;-l~loğ!lı, h'i,- 1!'lı\- lı't.('11cII/t', Esin YJy.. Istanhul (ur'ıh~iı!:

)lIkrii ElÇı", 11,:14 i:d"/ın'u!llıtI (,11'/,1' Kı/itıir BeJk;ı!l! ıc' Y;,,', Ankara. i <JS ı: \tl!"ı Har.ın. ('(1([;4
()ı'lıl1!art. t~ııl;':jr B~ıkaJllığ, y~ı\'. \nkJr~1. ııl)()q~ \1C\:~lt U/han-Prof Dr. :vLdik \1ur~ldoL!ıLl. Tiirl,

(·:lmiu:nn"/ITınJ· ('und O"IOto/liın. htj!lıjl n;Ü~lll!IL:I Ya\ ·\rıI\Jr~L I()l)-: \":ııl T;ıll
(, '(lcuklll;"!!!iC,l Fo/k/or i /o:iııc!crilli!l'lI .\'('(ıııl'/cr, K (illiı!"" Baka!;I];!1 'ı'av" Ankar;!. ı l)S 1. Lnn;;j:
\l1un. 7i"/I'II,,,'; F(llk/()l'IIıı'dlılı Ornek!, /, I'ckird,ıc. i ')S3: H,Hlisnır; (;nli, .. .\ldıınc! l'nlii.

J/J/I1l('ct'/CI" ]ıkerlefllc/e" I'raıik lckiı'! ("(,lI.>'ltri,'j 1;1I'!Lt '('c/cr SU\'/şm:ılilr- Lim/lıl/,dı" ,-I"Js/i:itTI

/t;dllliJ('ıt/./n. L :11 Ili Y~L\ istanbul. (ı:..ırıh':::j/). Dı)~':~:;ı J-..:.~J\;l, ":::'·j\as .\tJ\urı K-ı\'~ı ...... L".ııl:h. \L'

''''''u~ ()\i",i:!ii" 1,:",4 F"lkl" 'II , :., (,7 1"',1·;11 1'1~" ,'j-:':': (',ı!ııl ('/!vill. C('ıı',~ i h ,,,ll," ",,'.'
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Dış Yapı

Anlamı olmayan tekerleme söz konusu mudur? Tekerlemede anlamsızlığın bir
anlamı var mıdır?

Doğan Kaya oyun tekerlemelerini tanımlarken: "Belli bir konuları

yoktur. Bu özelliklerinden dolayı metin olup olmadıkları dahi tartışılabilir. Yapı

itibariyle şiir çerçevesinde ele almak gerekir," demektedir(Kaya,1999:545). Bu
tanımda, "Belli bir konulan yoktur" cümlesini tersten okuyacak olursak; her
türlü konu tekerlemelerde yer alabilir diyebiliriz. Bu yüzden metin olup
olmadıklan tartışılmamalıdır. Konusu olan bir yapının metni, zaten
oluşturulmuşdemektir.

Oyun tekerlerneleri hem bilinen, hem de bilinmeyen veya uydurulan
kelimelerle kurulur. Bilinen kelimeler, hayatın yani gerçeğin içinde yer alırken,

bilinmeyen kelimeler, hayali yani gerçek olmayanı yansıtır. Anlamsız ya da
uydurma olarak kabul edilen kelimeler, çocuk için gerçekçi olarak kabul
edilebilir(Zullinger, 1997: 16-33). Tekerlemelerdeki uydurma sözcük veya
dizeler dilin imkanlan ile birlikte zihnin imkanlarını da zorlar. Çocuklar
tekerlemelerde dilin hem dış yapısını, hem iç yapısını ustaca kullanırlar.

i

Bir iki a (I +2)

Takır bakır on iki a (4+3)

Tahtalarda tahta b (4+2)

Biz gideriz bu hafta b (4+3)

İneğimiz doğurmuş c (4+3)

Haydi çıksın Kel Fatma b (4+3)

Fındılı fıstık ç (3+3)

Kadifeli yastık ç (4+2)

Vallahiyenge d (3+2)

Billahi yenge d (3+3)

Ben yapmadım e (I +3)

Horoz yaptı f (2+2)

Horozun selamı var, Çık. ç (3+4+1) (Acar,1990:154)'

Aydede

Evin nerde

Bana getir

Tavuk kes de

Sen yemezsen

Yağa yatır

Bala batır

Yukandaki örnekte düzenli bir yapı endişesi görülmez. Tekerleme
",;,.;; ün herhangi bir kalıbına uymaz. Tekerleme on üç dizelidir. Kafiye

nazım lU> un d ~'

ve hece sayısı kusurludur. Dizelerde üç heceden sekiz hecey.e kadar egışen
hece sayısı bulunur. Dize sonlarındaki ses benzerlıklerı bazen kafiye
oluştururken, bazen oluşturmaz. Buna rağmen, tekerleme~e naz~ı. ~ansıtan
birtakım özellikler görülür. Acemice yapılan kafiye gayretlennden ~ıkı/~kı), tam
kafiyeye (tahtalhafta), redif ve zengin kafiyeye (Valiahi yenge!Bıllahl yenge) ,
kadar değişiki uyaklar bulunur. Nazım düzeni olmasa da, ses unsuru vardır.
Türkçe 'nin bilinen ilk şiir örneklerinde olduğu gıbı (Arat, 19~6:3-42), çocuk
yaşta acemi bir inşa gayreti görülür. Bu ses ahenklerı ve _çagrışımlan çocuk
dünyasındabir değer ifade eder. Bu değer Türkçe'nın ses degendır.

a (i +2)

a (2+2)

a (2+ 2)

b (2+2)

b (2+2)

c (I +3)

b (2+2) (Tan,\98l:75)

Kara tavuk a (2+2)

Karnı yank a (2+2)

Suya düştü b (2+2)

Su bulamk a (1+3)

Ekmek ekti b (2+2)

Ardı yamk a 1 (2+2)

Gelsin gitsin c (2+2).

Kara tavuk a (2+2) (Sivaslıoğlu,2000: 144)

Tekerlemelerin şiir türü içindeki yeri, onlann dizeleri. dize sayılan,

ölçüleri, hece sayılan, duraklan, kafiye düzenleri, ses, hece ve kelime tekrarlan
dikkate alınacaktır.

Yukarıdaki tekerlerne sekiz dizeden oluşur. Dizeler süreklidir ve
birbirlerine bağlıdır. Herhangi bir bent veya kıta oluşturmazlar. Tekerlemeler
belli bir şiir kalıbına sığmazlar. Uyak biçimi 1.,2.,4.,6. ve 8. dizelerde
düzenlidir. Diğer dizelerde ise kafiye düzeni; önce düzenli, sonra düzensizdir.
Belli bir kafiye düzeneği yoktur. Buna rağmen ses ahengi oluşturulmuştur. Aynı

anlamda ve aynı görevde olan ekler, önlerinde ses veya sesler bulunmazsa
kafiye sayılmaz. Tekerlemede acemice yapılmış kafiyelerin yanı sıra

(ekti/düştü), zengin kafiye (bularıık/yanık) ve redif görülür. Hece sayılan

aynıdır. Duraklar da biri dışında uyumludur. Bu tekerlemede hatalar olmasına

rağmen, genelde dış yapı düzenlidir.
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Yedi dizeden oluşarı tekcrlerncnin dış yapısında kesin bir kararlılık

yoktur. Yukarıdaki ilk örnekte tckcrlcmcnin dış yapısı daha uyumlu iken, ikinci
tekerlernede dış yapı uyumu daha a/dır. Üçüncü tekerterne ise, ilk iki
tckcr lernenin arasında bir yapıya sahiptir. Tckerlernede kafiycler . daha
düzenlidir. buna karşın duraklar kusurludur. Dcdc ! nerde .' kes de arasında tam
kafiye; yatır / batır / getir arasında tanı kafiye ve redif bulunur. Ses tekrarları

yani ritim doğrudan kafiyelerle gerçekleştirilir. Türkçe 'nin ses unsurları dış

yapıyı canlı kılmıştır.

Bisiklete bindim a (4+2)

Karıncayı ezdirn a (4+2)

Afedersın karınca lı (4+3)

Seni bir maymun zannettinr' a (3+2+3)

Bu tekerleme beş dizeden oluşur ve hece sayısı altı ile sekiz arasında

değişir. Hece ölçüsünden söz edilemez. Durakları da belli bir düzen içinde
değildir. Bin-dim / ez-dirn ! zannet-tırn arasında kafi ye söz konusu değildir.

"Çocuk kafiyesi" diyebileceğimizbir sesteslik söz konusudur. Çocuk dünyasına

yansıyan şiirin ernekleyen bıçinıı giirüıür. DJ/(: sayısı. hccc sayısı. duraklar.
gerçek kafiye gibi unsurlar çocuklar ıçın henüz erken ıstekler değil midir')
Elbette öyledir, Serbest tarzdaki şiir yazarhğı tekerlemelerde karşılığını bulmuş

olur.

Örneklerde görüldüğü üzere, tekerlemeler genel olarak dış yapı

endişesinden uzaktır. Dize sayılanndan, dizelerdeki hece sayı/arına, hece
sayılarından kafiye biçimlerine kadar tekerlerneler. yapılarında kararlılık

göstermezler. Tekerlemelerde rahat bir söyleyiş sergilenir. Şekil bakımından

tekerlemeler çocuklarınözgür dünyalarınaayna tutar.

İç Yapı

Tekerlernelerin konularının hayatın her alanı kapsadığını belirtmiştik,

Bu yaşam çocukların kendi gözleriyle gördükleri. kendilerince dünyayı fark
ettiklerı bir yaşamdır. Tckerlerneler söyleyicilerinin çocukluk dönemlerini ve
ctraflarında olup bitenleri sergiler. İçeriği bakımından anlamlı ve anlamsız olan
tekerlernelerin yanı sıra, dönemine göre üretilmiş olanları da vardır.

a) Anlamlı Tekerlerneler

1,2,3.4'

Ayşe kapıyı iirt

5,6,7,8 1

Türkçe 'nin E,~i(iıııi \'e Ö/!,r"(imiııdl' 0Y"" Tekcrlcmclerinin Yeri \'e Önemi

Cörcklcri bız ycrız

I, 2, 3,4,5'

Uyandırdı beni güneş

6.7,8,9,10'

Giydim sarı pantolon (Çağdaş Bilgi Öyküler ve Şiirler, 1998:6)

Tekerlcmelerin eğitim ve öğretimine katkısı, sayıları öğretmekle başlar

diyebiliriz. Sayıların ağırlıklı olduğu öğretim, tekerlemelerle oyuna, oyunla
eğitime dönüşür, Her sayının son sesi veya sesleri ile bir sonraki dizede yer alan
son ses veya seslerle kafiye oluşturulur, bu arada birtakım bilgiler verilir. Bu
bilgiler oyun ortamında öğrenmeye dönüşür. "Kapıyı ört" ile açmak / kapamak
kavramını öğretilir. "Çörekleri biz yeriz" ile yemek! yememek kavramları

hatırlatılır. Doğrudan eğitimde öğretilen yeme, içme öğretimi oyun içinde
önceden sezdirilir. "Uyandırdı beni güneş" ile uyanmak! uyanmamak, sabahları

güneş doğar öğretimi verilir. "Güneş" uzaydaki varlıkların da bir öğretisidir.

"Giydirn sarı pantolon" ile çocuğa renkler öğretilir.

Allah adıyla başlayalım

Şeytanı taşlayalım

Biricik

İkicik

Üççük

Dörtçük

Beşçik

Altıcık

Yedicik

Sekizcik

Dokuzcuk

Oncuk

Ciciliğı boncuk (Tan,1981 :7))

"Allah adıyla başlayalım" dizesi ilc bcsmclcnm i ürkcc şeklı öğretilir.

Dini bir öğretim oyun ile verilir. "Şcytanı taslayahrn" aynı öğrcrırnm devamıdır.

ivi ve kötü arasında, Allah / şeytan zıtlığı üzerıne bır öğretim söz konusudur.
ı)aha sonra birden ona kadar ~a'vıiarın sonuna. -c ık. «ik. -cuk. -cük küçültme.
acıma \ c Sl'\ ıne giirc'\lnl \ :1)1:111 ek gc'tırılır. i In hir ,;:1\1 ,;:ıhıpic'nıııı' duygusuvla
iiğrı'ııiı: "(ııllı':'ı hnıınık" ık ,'(lcuk dil! ıd,r:ıı' lin:,'\ı' "ıın
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Pazar pazar paz gelır

Pazartesi tez gelir

Salı sallanır gelır

Çarşamba çullanır gelır

Perşembe halim

Cuma canım

Cumartesi balım (Sivaslıoğlu,2000:24i)

Tekerlernede dış yapı iç anlamı etkiler. Bu tekerlernede haftanın günleri
öğretilir. ilk dizede "Paz" hecesi ve -r sesiyle aliterasyon sanatı yapılır. ilk dört
dizenin sonunda "gelir" kelimesi tekrarlanır. Üçüncü ve dördüncünde "gelir'Ter
redif olur. -llanır sesleri ise zengin kafiye oluşturur. Son üç dize sonu da
kafiyelidir. TekerIemeler dış aherıkle. ses' ve kelime tekrarlarıyla oyuna
eğlenceye dönüşür. Tekerlernelerin dış yapısı, ses, hece ve kelime tekrarları

anlama yardımcı olur. Biçimin güzelliği, özün veya söylenmek istenilenlerin
dayanağı olur.

Tekerlernede günler birer birer verilir. Böylece günler sezgiye dayalı

öğretim tekniği ile öğretiimiş olunur. Bu kadarla kalmaz, her bir güne bir anlam
yüklenir. Pazartesinin tez geldiği, salının sal fiil kökü ile sallandığı.

çarşambanın çullandığı söylenir. Sallanma ve çullanma kelimeleri çocuğun

dikkatini cevabı olmayan bir mecraya yönlendirilir. Tekerlernede doğrudan

sorulmuş soru yoktur. Oolaylı olarak çocuğun kafasında sorular oluşturulur. Salı

neden sallanır? Çarşamba neden çullanır? Soru sormak başlı başına bir öğrenme
ve araştırma tekniğidir. Öğrenmenin ilk adımıdır. Tekerlemelerle gerek okul
öncesinde, gerek ilköğretim aşamasında çocuğa sorgulama eğitimi verilmiş

olunur. Oyun içinde sallanmak ve çullanmak çocuk için eğlenceli bir durumdur.
Gizli bir sorunun cevabında mizahi yakalaması, çocuğun zekasını kullanmasına

zemin hazırlar. Perşembe halimdir. Neden halimdir? Bilinmez. Belki de bir
cuma öncesi bir gün olduğu içındir. Cuma canımdir. çünkü "Cuma" kutsal bir
gündür. Cuma günü sevdirilmiş olunur. Cumartesi ise baldır. Tatilolduğu için
mi? Olabilir. Sonuç olarak her güne bir anlam, ya da anlamsızlık yüklenir.
Anlamlı olan öğretici. anlamsızolan hem düşündürücühem de eğlendirici olur.

Dolapta pekrnez

Yala yala bitmez

Ayşecik cik cik

Fatmacık cik cik

Sen bu oyundan çık"

'ıl~hğrcıiııı vcdınci suuföğrcncisiGlil Destan Ö:",\L'dan dertendi

Türkçe'nin 1:!Jitiıııi ı'e Ö{~rc,timi"deOY"" Tekertemelerinin Yeri ı'e Ö"cnıi

Dış ahenk "rnez" vc "cik'Terin tekrarıyla kurulurken, hem yatay, hem de
dikey bağlamda "cik" hcccsine yer verilir. ilk dize anlam bakımından ikincisine
bağlanır. Burada bir mizah unsuru vardır: Pekrnez yalanıakla bitmez.
Çocukların birbirlerini küçümsemeleri. birbirleriyle alay etmeleri söz konusu
değildir. Sayma işlemini herhangi biri yapabilir. Sayan çocuk başka bir seferdc
sayılabilir. Oyun tekerlernelerinde dostluk ve sevgi vardır. Ayşecik. Fatmacık

kelimelerindeki -cık hem sonraki "cık'tları şeklen destekler, hem de çocuklar
arasında sevginin yerleşmesine ortam hazırlar. Son dize ise hecelerin sayımı

sonunda kimin oyundan çıkacağını belirtir. Tekerleme bir işlev yürütülür.
oyundan çıkanlar belirlenir.

b) Anlamsız TekerIemeler

Akçiki bakçiki

Karakedi rongo

Arşeveti erevizyon

İnekli dağlar

Birine mi benzettın

İnek mı zannettın

Möö ... (Kaya. i 999:564)

Anlamlı olmayan tekeriemelerde eğlence ve mizah ön plandadır. ilk üç
dizedeki kelimeler, bir kelimenin dışında, bir anlam ifade etmez. Anlamlı

kelime erevizyondur. Erevizyon kelimesi çocukların dünyasında bir değer ifade
etmiştir. Bu yüzden tekerleme içine yerleştirilmiştir. Şarkı yarışmalarından

çocuklarınhaberdar olduğu anlaşılır.

Tekeriemeler her zaman söz değeri taşımaz, Kimi zaman ses değeri söz
değerleri aşar. Tekerleme içindeki kelimelerin anlamı olmasa da, dizeler
ıçindeki ses değerleri. onları anlamlı kılar. Ses sanatları oluşur. ilk dizede ılk

kelime -a ile ikinci kelime -b sesi ile başlar. her iki kelimenin ilk seslerinden
sonrası aynıdır. Kelimeler anlamlı değildir, ama ses değerine sahiptir.
Tekerlemenin girişi ikinci ve üçüncü dizede de devarn eder.

Son dört dizedeki kelimeler tek başlarına anlamlı olmakla birlikte.
bütün içinde bir anlam tasunazlar. (ocuk dili. bır mizahla biter. Tekerlernede
hayvan taklidi yapılır: "!\·1ÖÖÖ." Anlamsız tckcrlerncnin buradaki anlamı.

sayrnaca yanında. güldürmeccdir. Çocuklarm mızalı anlayışı benzetmelerle
gerçekleşir.

Dorarnillc

Dorarni Ila

i lop bır e~
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Marol deş

KörHasan

Sadık eş (Kaya,1999:563)

Tekerlemenin girişi ilk iki dize veya kelimedir. Anlamı olmayan kelime
başlangıçta yine dikkat çeker. Masal tekerlemeleri gibi bu anlamsızlık, daha
sonra dizelere hazırlık görevi üstlenir. Dış yapıdaki ses tekrarları anlamsızlığı

makul hale getirir.

Anlamsız gözüken tekerlemeler içlerinde yan anlamlar taşıyabilir. "Bir
eş," "Kör Hasan," "Sadık eş" ifadeleri her ne kadar ilk bakışta anlamsız gözükse
de, tamamen anlamsız değildir. Kör adamın sadık bir eş olacağı, "Hop bir eş"

dizesinde hem çocukların oyunda eş seçtiklerini gösterir, hem de büyüklerin
dünyasına telmihte bulunulur. Çocukların büyüklere özenmesi önemli bir
davranış biçimidir. "Marul deş" ifadesi, çocukların çevresini verir. Tekerlemeyi
söyleyenlerin kırsal bir bölgeden oldukları söylenebilir.

Cim bo tartari

Laligil lastiği, mandali

Kara cici, kara cici

Vıj, vıj, vıj (Kaya, i 999:563)

Bu tekerlenmede hiçbir anlam yükü bulunmamaktadır. Ahenk
sağlanması bakımından ilk üç dize sonunda kafiye bulunur. İkinci dizede -I sesi
ile aliterasyon sanatı yapılmıştır. Üçüncü ve dördüncü dizede kelime tekrarları

yapılır. Böylece tekrarlamalar kulağa melodik gelir. Sayışmaca ile birlikte
eğlenceli bir ortam yaratılmış olunur. Tekerlernede dış yapının ritmi, söylenen
sözleri gizemli ve eğlenceli bir hale getirir, böylece tekerleme değeri kazanmış

olur. Bu tekerleme, söz değeri olmayan sadece ses değeri olan bir tekerlemedir.
,

c) Dönemine Göre OluşturulmuşTekerlemeler
....:

Enver Paşa hasta

Çorbası tasta

Mendili İpek

İnadına köpek?

Tekerleme i 930'lu yıllarda söylenen bir tekerlernedir. Dönem,
Cumhuriyetin kuruluşu ve İstiklal Savaşı sonrasına denk gelmektedir. Enver
Paşa çocukların tekerlemelerinde çarpıcı bir şekilde yerini bulur. Osmanlı

döneminin önemli isimlerinden biri, cumhuriyet döneminde sevilmez. Çocuklar

; 1925 Erzurum doğumlu Orhan Önal'dan dcrlcndi. İlkokul yılarında söylenen bir tckcrlcme imiş

Türkçe'nin Eğitimi ,'e Öğretinıim/e Oyun Tekertemelerinin Yeri ve Öııemi

arasında adı anılırken ınadı vurgulanır ve aşağılanır. Enver Paşa'nın 1930'lu
yıllarda kamuda nasıl algılanıldığına ve bunun çocuk tekerlemelerine nasıl

yansıdığına şahit oluruz.

Çıktım erik dalına

Baktım tren yoluna

Üç gemi geliyor

Biri ağa

Biri paşa

Ortasında Kemal Paşa (Zembat,1999:29)

Günümüzde de söylenen tekerleme, paşa ifadesi ile soyadı kanununun
çıkmadığı i 934 öncesi yılları çağrıştırmaktadır. Erik dalına çıkmak, treni
gözetlemek izlenen ve istenen yolcuyu beklemek anlamındadır.Zaman, trenin
önemli bir ulaşım aracı olduğu yıllardır.

Çocukların dizesinde ağa ve paşa arasında asıl beklenen Kemal
Paşa'dır. Ağa paşa ifadesi, sivil ve resmi yani halk ile devlet arasında bir yan
anlamla yüklüdür. İkisinin de kucakladığı hir paşa vardır: O da Mustafa Kemal
Paşa 'dır.

Çocukların dünyasında taklit yöntemi ile öğrenilenler, kendi
heyecanlarınca dizelere dökülür. Enver Paşa için söylenenlerle, Mustafa Kemal
Paşa için söylenenler arasındaki fark, onların zihni algılamalarını ve etraflannda
olan bitenleri yalın bir şekilde ortaya koymaktadır.

Redkit Mahallesi

Rintin Sokak

ıı-ı0 dokuz

Evde yokuz (Zembat, 1999:29)

Redkit bir çizgi roman kahramanıdır. Rintintin aynı çizgi romandaki
köpeğin adıdır. Bu tekerleme girişi bir dönemin çizgi kahramanlarının adıyla

başlar. Televizyonun çocukları nasıl etkilediği görülür. Televizyon dünyasından

etkilenen çocukların ürettiği tekerleme, eğlenceli bir şeki lde Türkçe 'nin söz
varlığı içinde yerini alır.

Bami Barni Moloztaş

Fred Fred Çakmaktaş

Vilına Vilma gir koluma

Beri Beri sarı i boyuuma

1,11
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Çakıl Çakıl al sana akıl

Bom bom bom çekil yoldan (Kaya, i 999:55 i)

Taş Devri dizısiyle birlikte oluşturulmuş ıekerlerne, televizyon
dünyasuıdan bir başka cıkilenmenin göstergesidir. Çizgi film şeklinde daha çok
çocukların ilgisini çeken diziden esinlenerek yapılan bu tekerlerne,
tekerlernelerin yeniden nasıl üretildiğini ortaya koymaktadır.Bu tekerlernede de
yine yinelerneler. kafiyeler söz konusudur. Tekerlemenin anlamlı yönü, çizgi
film kahramanlarına karşı takınılan tavırdır. "Vilrna Yilma gir kolurna,' "Beti
Beti sarıl boynuma" dizelerı çocukların büyüklere nasıl öykündüklerini, gerçek
olmayan hayalı dünyanın nasıl ciddiye alındığını göstermektedir.

i 0,20,30,40,50,60,70,80,90, 100

Öne gelen öküz

Arkaya kalan

Pamuk Prenses

İbrahim Tatlıses

Müslüm Gürses

Ses ses ses

Müslüm Gür-Ses (OdabaşıoğIu,------:14-15)

SayıIar artık onar onar sayılır. Bu tekerlerne çok çağrışımlı bir
tekerlernedir. Oyun içindeki. belli kurallar anlatılır. öne gelen hayvana
benzetilir. Bu hayvan benzetmesi "öküz" kelimesinin yüklendiği tüm
olumsuzlukları içerir. Kaba, anlayışı kıt vb. anlamlar söz konusudur. Geride
kalan ise, sevilen insanlara benzetilir. Pamuk Prenses kızlar için söylenmiş

olmalıdır. Kızlı erkekli bir oyun olduğu anlaşılır. Erkekler sevilen sanatcilara
ıbrahim Tatlıses'e ve Müslim 'Gürses'e benzetilir. Çocuklar iyi ve kötüyü
oyunlarına öne ve arkaya biçiminde alırlar ve bunlara birer karşılık bulurlar.
Onde sevilmez olan hayvan, arkada sevilen insanlar bulunur. Öykündükleri
sanatçılar, onIarın dünyalarında bir prens gibi yer bulur. Çocuklar öküze
yüklenen anlamın da pekala farkındadırlar.

Altı kere altı otuz altı

Hakem dedi: Penaltı

Rı fat dedi: Atarırn

Prekazi dedi: Kaçarım (Odabaşıoğlu.-----:36)

Bu tekerlerneyi söyleyen çocukların okullu oldukları, çarpırn tablosunu
bilmelerinden bellidir. Altılar dizeele bolca kullanılır. Bır şekilde futbol bilgisine
sahıp olan çocuklar. tuuuk lar ı takımları. oyun Kurallarını ve futbolculan

Türkçe'nin Eğitimi I''' (j.~rt'tiıııi"dı'OY"" Tekerlcnıeteriııin Yeri ı'e (j"emi

tekerlerneler inde kullanırlar. Penalu atmak veya atamamak onlar için de bir
hünerdir. Prekazi, Galatasaray futbol takımının Avrupa sahalarında gösterdiği

başarılı takımın futbolcusudur, Tckcrlemcnin hangi dönemlerde
oluşturulduğununbir belirtisidir.

Oyun tekerlerneleri, dönemine göre çocuklar tarafından güncel
olaylardan esinlenerek yeniden üretilebilmektedir. Bu durum çocukların yaratıcı

zekalarmı ortaya koymaktır. Yar oJanı taklit yolu ile öğrenmekle kalmazlar,
bunu kendilerince geliştirirler. Tekerlemelerin ruhunu kavrayan çocuklar
bağımsız olarak yeni tekerlemeler üretebilmektedirler. Dış dünyadan
etkilenmeleri yanında, iç dünyalarında var olanları oyun anlayışıyla dile
getirirler. Bu anlayış onların kendi doğallıklarından kaynaklandığı gibi, dilin
bildikleri tüm imkanlarını kullanmaları ile mümkün olur.

Oyun Tekerlemelerinin Eğitim-Öğretimleİlişkisi

Tekerlerneler, okul öncesi ve okul çağında sokak arkadaşlığı ortamında

söylenir. Sokak arkadaşlığı ortamı tekerlernelerin doğalortamıdır. Bu ortamda
söylenen tekerlerneler arasında argo ve küfür de görülür. Sayışmaca

tekerlemeleri, oyunun başlangıcındaveya içinde belirleyici olur. Böylece herkes
hakkına razı olur. Tekerlerneler, bır anlaşma aracı, ortak bir kabul değeri taşır.

Tekerlernelerden okul öncesinden başlayarak birinci, ikinci ve kısmen

üçüncü sınıfta yararlanıIabilir. Derslerde dikkat çekmek ve çocukların

dikkatlerini diri tutmak için tekerlerneler kullanılabilir. Yazılı ve sözlü anlatımı

geliştirmede tekerlemeIerden faydalanılabilir.

Eğitim ve öğretirnde tekerlernelerden a- Okul öncesinde, b- Okul
döneminde olmak üzere iki ayrı zamanda yararlanılmaktadır. Okul öncesi
dönem, anaokulu ve ana sınıfı dönemidir.

Anaokulu ve ana sınıfı için hazırlanmış kitap ve dergilerde, çocuk
edebiyatının diğer türleri yanında oyun tekerlerneleri de yer almaktadır".

Günümüzdeki çocuk dergilerinin bir kısmında, diğer çocuk edebiyatı türlerine
(masal, marıi, fıkra, çocuk şiiri vb.) yer verilmesine rağmen. oyun
tekertemelerine ya az yer verilmekte. ya da hiçyer verilmektedir".

İ1kösrıTl11ll1 çağında L ve ıı sııııfların Türkçe ders kitaplannda
tckerlcmc lcre de yer verilmedır. Arasurmalanmızdaadı geçen ders kuaplarmda
tckerlemclcre yeterince yer verilmediği görülmüştür. İlköğretim Türkçe ı.

sınıflar için yazılmış ders kitaplarında masal, fıkra. bilrnece türlerı yanında

tekerlerneler de bulunmaktadır (Kaya.Sartdag.e-c->: i 35). II. sınıf dcr
kitaplarının bazilarında tekerlerneler hiç ver almazken (Hcrunrmcn

--_._---------
( Bu çall~"lJlardaıı kvıbrı şunlardır: I.clllh~J[ \tl. Illuıııelif SJ~ 1 \"c scıyLılardJ. .\/tl\ i /ı',IIICIıA

.ı n.ınkıılıı i "ILI fe Ih'/)!ISf, (,;cşiılı s:ıyILır~la \1..' ıuuhıciu «...I\ı'JL1:d:L ~1\'a,,!ı{l~lu. IlHıiııcll! S:l\L::;ırd:1

- Bu dı..:ı:-·ılcrdcn h;\/dJ1T (ILuk Dtı:.:-ı:-.i /ii( i, \('\1/:;,' ··BııLk·· 1.·(1(uk Ikı'-'.ı ....ı . \~I:II:~'! \. 'lllj~
ı Ld'ı:ılık (,'()(ıık i )ı·r'--'l"':l'.';~'() 'dıı!
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\d.,2()() i: i 17,120.132- Karnca vd.,2002:1'i(ı) bazılarında az sayıda yer
almaktadır (Taşbn.2U02:23). III. sııııf Türkçe ders kitaplarında tekerlerneler
dahil olmak üzere anonim çocuk edebiyatı örncjiinc rastlanrnamaktadır.

Il l.suutm müzik ders kitaplarında tckerlerneler notalara alınarak

de~erlendirilmiştır( Akkaş,-----:so,70, 7 ı ).
Tckerlerneler ve dolayısıyla diğer anonim çocuk edebiyatı ürünlerı ders

kitaplarında, ne ölçüde ve sıruflartna göre ne oranda verilmesi gerektiği

konusunda bir kararlılık görülmemektedir. Ders kitaplarında anonim çocuk
edebiyatma yeterince yer verilip verilmediği tartışıımalı ve yeniden ele
alınmalıdır. Çocuk edebiyatının anonım türü ders kitaplarında, kendi
kültürürnüzü daha iyi sezdirmek, eğitmek ve öğretmek adına yer alması

şüphesiz yararlı olacaktır

Tekerlernelerin Türkçe 'nin eğitim ve öğrenımıne olan katkısı şöyle

sıralanabilir:

J- Kafiye. aliterasyon (ses ve hcce ıekrarı) ve kelime tekrarı

öğrenmeyi kolaylaştırır. Bir başka deyişle yinelerrıelerle etkili
öğrenme gerçekleştirilir.

h- Tekerlernelerin rahat yapısı çocuk larm eğitimlerini ve dil

öğrenimierini olumlu yönde etkiler. Tekcrlcmelerde sezgi ve
sevgi yoluyla dil eğitimi verilir.

c- Tekcrlemelerle çocukların yaratıcı yönü ortaya çıkarılır.

ç- Tekerlerneler, bir yandan ezberlerneyi gerekli kılar. Bu ezberin

yaratıcı zekaya olumsuz etkisi olduğu düşünülse de, çocuklar
ezberlerin dar alanına sıkışmazlar, yeni tekerlemeler üretebilirler.
Ezbere öğrenme yöntemi, ilk öğrenme yolu olan taklitle
gerçekleşıirilir.

d- Türkçe'den zev k alınarak dilin ımkanlarıJ;eşfedilir.

e- Eğlence Türkçe'nin kelime imkanlarıyla gerçekleştirilirken ses
yapıları da zorlanır. Kelime üretme denemeleri anlamlı olmasa da
denenır.

f- Tekertcmclcrdeki ahengin ve hiçimsc] süsün farkına varılır.

Çocuğun keşfettiği bir şiir dünyası oluşur

g- Çocuklar tckerlcme lerle heceleri bölmeyi öğrenmiş olurlar. Buna
çok dıkkat edılir, yanlış heceleyene müdahalede bulunulur. Aksi
halde sıralama şaşırılır ve cbe yanlış seçilir.

h- Tekerlemelerde çocukların dünyasında var olanlar ortaya konulur
·1 ckcılcrnr lcrdcn hareketle çocukl.mn dünvalur.n.ı ulasilahilir.

Türkçe 'ııin 1:/:;1;11l; ''I' ()i:rel;ıııiııtll'01'1111 Tck crtcm ctcriııın Yeri "e ii"eıııi

Tekerlemelerin ic ve dış yapıları çocukların kendı zevkleri ile bczclidn.
Tckerlerneler çocuklar !,!ihi sevimlidir. Onlar gıbı doğ.aldır ve ınsancadır.

lekcrleruclcr oyun ıçınde onaklığı. bıılıktclığı, çokluk ıçinden ayrışmayı,

ayrışıp tekrar bütünlcşrncyi. oyun ıçinde eğlenmeyı ve paylaşmaya öğreti- Bu
yönüyle de oyun tekcrlcmclerinin bır çok ışlevı vardır Aynı zamanda
tckerlerneler eğitimin bır parçasıdır, eğıticı ve öğreticı taralları vardır. Çocuklar
bir yandan cğlenirlerken diğer yandan Türkçe 'nin imkanlarını zorlarlar

Sonuç

Çocukluk döneminin ilk yıllarında, çocuklar giydikleri clbisclerin
seçimine dikkat edemezler. Giydiklerine ilerleyen yıllarda biraz daha dikkat
ederler. Çocukluktan gençliğe geçişte artık giyim-kuşama iyiden iyiye özen
gösterılır. Tcketlerneler de bir bakıma aynı seyri takip eder Çocuklar
kullandıkları dılin dış ve iç yapılarına aynı süreçte aynı yaklaşımı sergilerier.
Anne-babanın çocuğunu kendi varlığmca giydirdiği bır giyim-kuşam söz
konusudur Aynı şekilde çocuklar yetistiklcri ülkede, o ana dil ile hazır sunuları

birtakım söz kalıpları veya tekerlernelerle karşı karşıya kalırlar.

lekcrlcrnc türü çocuk edebiyatmin ılk aşamasıdır. Bu dönemin çocuklar
ıcın edebiyana bir crnck lcrne dönem: "lduğu söylenebilir Tekerlemeleı

,;ılcuklJra aıt ılk .munun ornck lcrdcndu

Tekerlerneler. çevrelerini algılayan çocukların dünyasına birer ayna
tutar: küçüklerin ilk dikkate değer edebi ürünlerinden bir olur. Tckcrlcmeler
günlük oyunlar içınde eğlendirici ve eğıtıcı bir role sahiptir. Çocuklar için
tekerlerneler hem kemiktir. hem de eğlencelidir. Tek tek söylenir ve bir amaca
yöneliktir. Amaç çoğu kez ebe seçmektir. Tekerlemelerle çocuklar dilin pek çok
unsurunu bır arada kullanır. Tekerlernelerle çocuklar öğrenmeyi öğrenır.

Çocuklar, oyun tekerlernelerinden aldıklan hazla ıleri yaşlarda

Türkçe'nin diğer edebi alanlarına kendilerini hazırlamış olurlar.
Tckerlerneler zamanla yerini manilere. türkülere. şarkılara ve çeşitli siir
türlerine bırakır.
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