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Kaynaklarda tekerleme’nin birkaç tarifi vardır: 
1. Tekerleme işi. 2. Çoğunlukla basmakalıp söz. 3. 
Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı. 4. ed. Çoğunluk-
la, masalların genellikle başında bulunan “Bir var-
mış bir yokmuş; evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde” gibi kafiyeli giriş veya ara sözler. 5. ed. Saz 
şairleri arasında yapılan deyiş yarışı. 6. tiy. Orta oyu-
nunda, özellikle Kavuklu’nun kullandığı sözler.1 

Bu yazıda ele aldığımız Posof tekerlemeleri, özel-
likle üçüncü, kısmen de dördüncü tanıma uymak-
tadır.

 “Tekerleme sözcüğü, sözlü Türk edebiyatında 
birbirinden oldukça farklı biçim ve türleri belirtir. 
Gerçekten de âşık şiirleri, halk şiirleri, masallar, Ka-
ragöz ve Ortaoyunu gibi farklı türlerde rastlamak 
mümkündür tekerlemelere.”2 Tekerleme türünün en 
kısa şekli olan iki mısralı tekerlemeler, bir edebî tür 
içerisinde bulunmaması yönüyle diğer tekerlemeler-
den ayrılır. Bunlar günlük konuşmalarda, muhatap 
üzerinde büyük tesir bırakmak, zihnini toparlamak 
ya da olayı kısa ve öz olarak özetlemek maksadıyla 
söylenen kolay sözlerdir.

“Tekerleme söyleyicisi, vezin, kafiye, aliterasyon 
ve seci’den faydalanarak hisleri, fikirleri ve hayalle-
ri tezad’a, şaşırtma’ya dayalı bir takım söz kalıpları 
içinde, ard-arda, ister açık ister kapalı şekilde usta-
lıkla sıralar ve yuvarlar.”3 İki mısralı tekerlemelerin 
ortak özelliği, mısra sonunda ses benzerliği bulun-
ması ve istisnaları olmakla beraber hece ölçüsüyle 
söylenmiş olmasıdır.

Posof, bir sınır boyu olması yönüyle sınırın öte-
sinden de izler taşımaktadır. Ötenin izleri, sözlü 
halk kültürünü zenginleştirmiştir. Posof ’ta âşıklık 
geleneğinin zirveye ulaştığı da rahatlıkla söylenebi-
lir. Bu sebeplerle halk kültürü çok canlı bir ilçemiz-
dir. Bu zenginlikler, Yunus Zeyrek’in başta Posof ’un 
Çizgileri adlı kitabı olmak üzere çeşitli eserlerinde 
göz önüne serilmiştir. 

Bugüne kadar incelenmemiş Posof anonim halk 
edebiyatının bir zenginliği de tekerlemelerde gö-
rülmektedir. Posof, tekerleme konusunda o kadar 
zengindir ki inceledikçe insanların burada sadece 
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tekerlemeyle konuştuğu bile düşünülebilir. Kısacası 
Posof ’ta neredeyse her durumu ifade edecek teker-
leme bulmak mümkündür.

Kars İli Ağızları eserinin yazarı, sonuç bölü-
münde “Ardahan-Posof yerli ağzı Artvin ve Ahıska 
ağızlarıyla ayrı bir grup teşkil eder.” demektedir.4 
Dolayısıyla aşağıda yer alan Posof ağzından derle-
nen tekerlemeler, Ahıska ağzıyla ortak ses özellikleri 
taşımaktadır.

Çeşitli metinlerde ve günlük konuşmalarda kar-
şılaştığımız Posof tekerlemelerini evvela Posof ağ-
zıyla kaleme alıp ardından tekerlemelerin açıklama-
sını yaptık.5 

1. Éla gédar, béla gédar/Évlanamiyan Qole 
gédar: “Öyle gider, böyle gider; evlenemeyen Kol’e 
gider.” Qol, Posof ’un bir köyüdür. Denemediğiniz 
yol kalmadı, bir türlü evlenemiyorsunuz! Tekerleme 
size yol gösterir. Bu tekerleme hangi köyden nasıl 
kolay evlenilebileceğini anlatmaktadır. 

2. Vérduġun bir yumurta/Öldürdün dürte 
dürte: Yapılan bir iyiliğin başa kakıldığı durum-
larda söylenir. Dürtmek sözcüğü gerçek anlamda 
itelemek, kuvvet uygulamak şeklinde düşünülebi-
leceği gibi mecaz anlamda sözle iğnelemek şeklin-
de de anlaşılabilir. Bu tekerleme, bir bakıma Ömer 
Seyfettin’in Diyet adlı hikâyesinin özetidir.

3. Ben omiyérım bacımdan/Bacım öliyér acın-
dan: Om- fiili um- fiilinin Posof ağzındaki şeklidir. 
Posoflu, çevresinde kendine yardım edecek kimse-
nin olmadığını bu tekerlemeyle anlatmaktadır. 

4. Ölüsi olan bir gün aġlar/Délisi olan her gün 
aġlar: Bu tekerlemede zihnî özürlü bir çocuğa bak-
manın zorluğu ve bu durumun üzüntüsü anlatıl-
maktadır.

5. Alti camuş, üsdi géçi/Buni bilmiyan Ecere 
béçi: Altı camuş (manda), üstü keçi! Beç, akılsız de-
mektir. Acara (Posof ağzında Ecere), Gürcistan’ın, 
Posof ’a komşu Özerk, Müslüman bölgesidir. Bu 
tekerleme, aynı zamanda bir bilmecedir. Cevabı 
koyundur. Koyunun altından alınan süt mandanın 
sütüne benzetilirken üstünden alınan yün de keçi-
nin kılı gibi kullanışlıdır. Dolayısıyla bu bilmeceli te-
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kerlemede koyuna övgü yapılmıştır. Sosyal hayatta 
iki yönlü kazanç getiren olay, kişi ve durumlar için 
kullanılır. 

6. Hı, hı da, zurna/Çalém da oyna: Birisi söyle-
neni durmadan onaylıyorsa ama yaptıklarıyla bunu 
çürütüyorsa o zaman bir Posoflu durumu özetlemek 
için bu tekerlemeyi söyler.

7. Qorx abrilin béşindan/Öküzi ayurur éşindan: 
Atasözü olarak kullanılan bir tekerlemedir. Abril, eski 
halk takviminde nisan ayıdır. Kışı uzun süren Posof, 
nisanın beşindeki soğuklardan etkilenmektedir. Ni-
san gelince, sıcaklıklar görülünce, hemen yaz gelmiş 
gibi davranma, tedbirli ol; yoksa bu soğuklar kışın 
yapamadığını şimdi yapar denmektedir. Anonim bir 
metinde de bu durum şöyle açıklanır: “Korkma zem-
herinin kışından/Kork aprilin beşinden/Yolcuyu yol-
da eğler/Öküzü ayırır eşinden.” Bu tekerleme, tecrü-
belere dayanarak iklim şartları ve yiyecek hususunda 
tedbirli olmayı telkin etmektedir. 

8. Yalançi yaġli géçi/Derelerde baġli géçi: Bir 
Posoflu karşısındakinin yalan söylediğini anladığın-
da onu kırmadan yalan söylediğini anlatmak için bu 
tekerlemeyi söyler. Bu, karşıdaki kişiye şakaya katıp 
yalan söylediğinin bilindiğini söylemenin en kısa 
yoludur.

9. Yeşil ot otla (da)/Axlın başan topla: Karşıda-
ki, anormal bir davranış sergiliyorsa, uygunsuz ko-
nuşuyorsa bu şekilde ikaz ve tehdit edilir. 

10. İlengerin paxıri/Budur bunun axıri: Lenger, 
bakır tepsi; paxır, bakır. Eskiden hamur işi yiyecek-

ler bakır tepsiye kat kat dizilirdi. Eğer tepsinin bakırı 
göründüyse yiyeceğin sonu gelmiştir. Bir şeyin so-
nunun yaklaştığı bu şekilde ifade edilmektedir.

11. İşin ayna/Çal çal oyna: Birisinin işleri tıkı-
rındaysa, onu bundan güzel nasıl ifade etmeli…

12. Élimda nadur? Açacax/Herkéş évina qaça-
cax: Elimde ne var, açacak (anahtar); herkes evine 
kaçacak (koşacak). Çocuklar, oyun bitince eve gitme 
merasimi düzenlerler. Dağılmadan önce biri elini 
yumar ve diğeriyle aralarında bu tekerlemeli konuş-
ma geçer.

13. Bir xetir, iki xetir/Üçüncida vur yatur: Xe-
tir, hatır. Birisinin hatalarını hatır kırmamak için 
birkaç defa affedersiniz, fakat hata devam ederse, 
ne yaparsınız? Artık hatır, sabır kalmamıştır; gerekli 
müeyyide uygulanmalıdır!

14. Hérs gelür göz qaralur/Hérs gédar yüz qa-
ralur: Hers, sinirlenme. İnsan, sinirliyken doğru 
davranışta bulunamayabilir. Karşısındakini kırabi-
lirler. Sinir geçince de bu davranışından dolayı piş-
man olur. Hatta sinirliyken yaptıklarından utanır. 
Bu tekerleme, sinirli davranmanın zararını çok gü-
zel anlatmaktadır.

15. Ekmek teze, péynir teze/Yé Mürteze, yé 
Mürteze: Teze, yeni. Mürteze, Murtaza. Tarla ve ça-
yırların biçildiği yaz günleri, kadınlar da yaylada kış 
hazırlığı yaparlar. Bu mevsimde bazı ailelerin köy-
deki evlerinde değil taze, bayat ekmek bile her za-
man bulunmaz. Bu sıkıntıyı çekenler, diğerleri için 
böyle derler. Daha çok, “İşin yolunda, oh ne güzel!” 
anlamında kullanılır.

Posof Vadisi’nde sonbahar.
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16. Bilmaduġi béş vaxıt namaz/Oni da bilur da 
qılmaz: Bir insan bir işi bilir ama yapmaz! Uygula-
masında eksikliğin olduğu durumlarda kullanılır.

17. Éşşégi satdux/Bélaya çatdux: Eşeği sattık, 
belaya çattık! Halledilemeyen bir aksilik karşısında 
söylenir.

18. İneg almaz/Ŧana émmaz.

Ŧana dana demektir. Bir konuda tarafların ikisi 
de ters yöne çekiyor ve uzlaşamıyorlarsa böyle denir.

19. Qırx kişi/Bir bişi: Bişi, bazlama şeklinde açı-
lıp yağda kızartılan mayalı hamur. Miktarı az olan 
bir şeyin çok arasında paylaşılması lâzım gelirse, 
mesele bu sözle ifade edilir.

20. Ömrün uzun olsun/Dügünün güzün ol-
sun: Posof yöresinde düğün için en uygun zaman 
güz mevsimidir. Yaşlılar, kendilerine hürmet eden 
bekârlara dua ve teşekkür makamında böyle derler.

21. Yaz var, qış var/Évacax na iş var: Ev-, acele 
etmek anlamındadır. Her işin bir şekilde sonuçlana-
cağı, acele etmenin gereksizliği anlatılmaktadır. 

22. Bişi/Éringen qarının işi: Éringen,  erinen, 
tembel anlamındadır. Bişi, yörenin meşhur ve bir o 
kadar da zahmetsiz yemeğidir. Bu tekerleme yemek 
pişirirken zahmetli yemeklerden kaçanlara söylenir. 
Kesik maniye benzediği için bunu kesik tekerleme 
diye nitelemek mümkündür.

23. Martda merek, yari gerek/Kéroba oti ayri 
gerek: Posof ’ta tarlaların sürüldüğü bahar faslına 
kéroba derler. Tecrübeli çiftçiler, bahar olsa da mart 
ayında kışın ağır geçeceğine işaretle tedbirli olmak 
gerektiğini telkin ederler.

24. Aşıx gézegen olur/Dertli söylegen olur: 
Dert söyletir, derler ya! Âşıklar ilçesi Posof ’ta bu 
durum nasıl süslü püslü tekerlenmiştir!

25. Sen aġa ben aġa/İnekleri kim saġa: Yapıl-
ması gereken bir iş var! Fakat yapması gerekenler 
gönülsüz. Herkes ağa olsa, inekler sağılmaz, süt de 
olmaz!

26. Çolux çocux/Ŧana dolux: Bir işte kişilerin 
acemiliğini, beceriksizliğini ve yetersizliğini belirten 
bu söz, bu tür kişilerin buzağıya benzediğini ifade 
etmektedir.

27. Qari var arpa ununi aş édar/Qari var buġda 
ununi ŧaş édar: Buğday unu arpa unundan bir göm-
lek daha iyidir. Bu noktadan hareketle yemek işinde 
becerikli kadınla beceriksiz kadın kıyaslanmıştır. 

28. Oġlan ŧoġurdum oydi beni/Qız ŧoġurdum 
soydi beni: Yetişkin çocukları evlendirirken ailenin 
içine çektiği maddî zahmeti ifade etmektedir. Gelin 
getiren anne, düğün masrafları karşısında ezilirken, 
gelin giden kız da baba evinde ne varsa kendi evine 
taşır!

29. Déşi xocaya, döşi xocaya/Yédida bir başi xo-
caya: Kurban kesilmiş, yedi hisseye bölünmektedir. 
Bölme işini hoca yapmaktadır. Hoca kenara ayrılan 
ikinci kısım etleri, kimse yemez diye “deşi hocaya, 
döşi hocaya” deyip kendine alırken, öte yandan ye-
dide bir payını da almaktadır. Bu tekerleme adalet 
dağıtan ya da taksimat yapanların kendilerine ya da 
yakınlarına yontmalarını eleştirir.  

30. Bazısi arar bulamaz/Bazısi bulur yiyamaz: 
Kimi insan bulamaz, kimi de eldeki varın kıymetini 
bilmez!

31. Arama beni/Yiyarım sani: Kaybolan bir şe-
yin bütün aramalara rağmen bulunamaması…

32. Yaġmur yaġarsa can Ġıniya/Yaġmur 
yaġmasa yan Ġıniya: Ğıniya, bugünkü Özbaşı 
köyü. Yağmur yağınca bolluk olur, yağmazsa ku-
raklık felâkete dönüşür. Özbaşı köyü için söylenmiş 
olsa da yağmur, her yer için önemlidir. 

33. Yédur da quymaġi/Gör cana qıymaġi: Kuy-
mak, mısır unu, yağ veya kaymakla yapılan yemek; 
cana kıymak, gayretle çalışmaktır. Canına kıyarca-
sına, bütün gücüyle çalışmak için güç kuvvet veren 
yiyecekler yemek gerektiğini anlatır. 

34. Gétdi gül, gétdi bülbül/İşdar aġla işdar gül: 
Kızı kaçanın çaresizliğini ifade eder. Olan oldu, kızın 
gitti. Üzülsen de gülsen de bir şeyi değiştiremezin. O 
halde kendini üzme, durumu kabullen tavsiyesidir.

35. Usdamın adı Xıdır/Élimdan gelen budur: 
Elden gelen gayret gösterilmiştir. Bundan fazla yapı-
lacak bir şey yok! 
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