
OKUYALIM                                         TEKERLE E  KİTABIM   M

 

 Ömer USLU 

 

 

Leylek leylek havada, 
Yumurtası tavada, 
Gel bizim hayata, 
Hayat kapısı kitli, 
Leyleğin başı bitli. 

 

 

Portakalı soydum, 
Başucuma koydum. 

Ben bir yalan uydurdum, 
Duma duma dum. 
Duma duma dum. 

Ben bir masal uydurdum. 
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Oooo 
İğne battı, 

Canımı yaktı, 
Tombul kuş arabaya koş. 

Arabanın tekeri, 
İstanbul’un şekeri. 
Hop hop altın top, 

Bundan başka oyun yok. 

 
 

 

  
Yağ yağ yağmur, 
Teknede hamur, 
Bahçede çamur, 
Ver Allah’ım ver, 
Sicim gibi yağmur. 
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Küçük dostum gelsene 
Ellerini versene 

Ellerimizle şap şap 
Ayaklarımızla rap rap 

Bir şöyle, bir böyle 
Dans edelim seninle. 

 
     

 

  
Pazara gidelim, 
Bir tavuk alalım, 
Pazara gidip, 

Bir tavuk alıp ne yapalım? 
Gıt gıdak diyelim. 
Happur huppur, 

Happur, huppur yiyelim. 
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Bir iki üç 
Söylemesi güç 

Sana verdim bir elma 
Adını koydum Fatma 

Hop hop hop 
Bir büyük altın top 

 
 

 

 

 

Ali Dayı’nın keçileri 
Kıyır kıyır kişniyor 

Arpa saman istiyor 
Arpa saman yok 

Kilimcide çok 
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Ebesin ebe 
Bir, iki, üç, dört, 
Beş, altı, yedi, 

Bunu sana kim dedi? 
Diyen dedi on yedi 

Yağlı böreği kim yedi? 

Mini mini birler, 
Çalışkandır ikiler, 
Mavi gözlü üçler, 

Dayak yiyen dörtler, 
Misafirdir beşler, 

Altılar, altınımı çaldılar, 
Yediler, yemeğimi yediler, 

Sekizler, semizdirler, 
Dokuzlar, doktor oldu, 

Onlar bizi okuttu. 
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Bir iki tombul tekir 
Camdan bakar 
Başına takar 

Hop hop, altın top 
 

 
 

 

        

Altı kere altı otuz altı 
Dedemin sakalı yolda kaldı 
Sakalını aldı dereye attı 
Dedem sakalsız kaldı. 
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Çan çan çikolata, 
Hani bize limonata? 

Limonata bitti, 
Hanım kızı gitti. 
Nereye gitti? 
İstanbul’a gitti. 

İstanbul’da ne yapacak? 
Terlik pabuç alacak. 

Terliği pabucu ne yapacak? 
Düğünlerde, 

Şıngır mıngır oynayacak. 

 

 

Kuzu kuzu me 
Bin tepeme 

Haydi gidelim 
Ayşe teyzeme.  
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Değirmene girdi köpek 
Değirmenci vurdu kötek 

Geldi yedi köpek 
Hem kötek, 

Hem yedi köpek 

 
 

 

      
 

Hakkı hakkının hakkını yemiş. 
Hakkı Hakkı’dan hakkını istemiş. 
Hakkı Hakkı’ya hakkını vermeyince 
Hakkı da Hakkı’nın hakkından gelmiş. 
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Elim belim, 
Şemsiye telim, 
Horoz öttü, 
Tavuk gitti, 
Bülbül kızına, 
Selam etti, 

Aradan önce sen çık… 
 

 

Sağ elimde beş parmak, 
Sol elimde beş parmak 

Say bak,  

Say bak, say bak. 
Hepsi eder on parmak. 
Sen de istersen saymak 

Say bak, 

Say bak, say bak. 
Hepsi eder on parmak. 
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İki dokuz, bir on sekiz, 
Say bak pek çok ceviz. 
Düşü kütük, içi katık, 
Gece gündüz taşıdık. 
Vereyim de bir tabak, 

Ne tatlıdır ye bak. 

 
 

 

 

 
Çocuktum ufacıktım 

Bir susayıp, bir acıktım 
Dedim: Dede bana masal anlat 

Dedem dedi: Sen anlat 
Ben anlattım, dedem güldü 

Bilmem dedem neden güldü ? 
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Çatlak patlak yusyuvarlak 
Kremalı börek 
Sütlü çörek 

Çek dostum çek, 
Elini alttan üstten çek. 

                              

           

 

 

 

                                

Sayıları sayarken 
Karşıma çıkar birden. 
Ne aslan ne kaplan, 
Burma bıyıklı tavşan. 
Tutması güç mü güç; 

Adı üçtür , üç. 
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Üşüdüm üşüdüm 
Daldan elma düşürdüm 

Elmamı yediler 
Bana cüce dediler 
Cücelikten çıktım 
Ablama gittim 

Ablam pilav pişirmiş 
İçine de fare düşürmüş 
Bu fareyi ne yapmalı 
Minareden atmalı 

Minarede bir kuş var 
Kanadında gümüş var 

Eniştemin cebinde 
Türlü türlü yemiş var 

 

 
Güm güm gümüş 
Al sana memiş 
Al sana para 

Ver bana yem,İş 
Yemişçinin tablası 
Ebe oldu ablası 
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Dal sarkar kartal kalkar, 
Kartal kalkar dal sarkar. 
 
Kırk kırık küp.  
Kırkının da kulpu kırık 
Kara kırık küp. 

 
 

 

 
 

Şu köşe yaz köşesi, 
Bu köşe kış köşesi, 
Ortada su şişesi. 

 
 

Şiş şişeyi şişlemiş, 
Şişe de keşişe kış demiş. 
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 Sizin bacaya konmuş allı 
ballı kabaklı baykuşa, bizim 
bacaya konmuş allı ballı 
kabaklı baykuş demiş ki; 
Nasılsın allı ballı kabaklı 
baykuş? 
 

 

 

 

 

 Pireli peyniri perhizli 
pireler tepelerse pireli 
peynirler de pır pır pervaz 
ederler. 
 

 O pikap bu pikap şu 
pikap. 
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El el emek, 
Hani bana yemek. 
Yemek gitti kediye, 
Bana geldi hediye. 
Hediyemi aldılar, 
Beni yola saldılar. 

Çık çık ceviz, 
Bu oyundan çıkın siz. 

 
 

 

      

 
Karga karga “gak “ dedi. 

Çık şu dala bak dedi. 
Çıktım baktım o dala 
Şu karga ne budala 
Karga seni tutarım. 
Kanadını yolarım. 
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Çatalca’ da topal çoban çatal yapıp 

çatal satar, nesi için Çatalca’ da 
topal çoban çatal yapıp çatal 

satar? Kârı için Çatalca’ da topal 
çoban çatal yapıp çatal satar. 

 Sizin damda var, beş boz 
başlı beş boz ördek, bizim 
damda var beş boz başlı beş 
boz ördek.   
 Sizin damdaki beş boz başlı 
beş boz ördek, bizim damdaki 
beş boz başlı beş boz ördeğe, 
siz de bizcileyin beş boz başlı 
beş boz ördek misiniz? demiş.  
 

 

 

 


