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Çocuk ve Ninni 

Ali GÖçeR' 

Ninnİ. çocuklan uyutmak için - genellikle anneleri 
tarafından söylenen manzum ürünlerdir. Ninniler çok
lukla dörtlükler halinde iseler de, öı,üsüz ve kafiyesiz 
söylenen ninniler de görülmektedir. 

Ilk hakışta basitmiş gibi görünen bu küçük hacimli 
ürünler, üzerinde biraz düşünüldügünde, engin duygu
Ian çağrıştırdıgı farklı farklı aJemlere kapılar araladıgı 
f<ırkedilir. Ninni; daha dünyaya gelişin veya dünyada 
bulunuşun ilk aylarında, annenin çacuğuna tattırdığı ilk 
ceşııı. çocuguna verdigi ilk mesaj, belki de onunla im
zaladığ1 bir gizli anlaşmadıL 

Onlar "laf olsun, torba dolsun" babından söylenen 
ve çocuğu avutmaya yanıyan laf kal::ıbalığından ibaret 
değildir. Ninniler; çocugun ileriki yıllannda sahip ola· 
cagı sevgi ve güven duygusunun mayası, çacugu mutlu
hık.1arla buluşturan efsunlu sözler yumagıdır. 

Anneler, yanık ses tonuyla çocuklanna söyledikleri 
bu ninniler vasıtasıyla kimi zaman acısını unutur; kimi 
7..<:ıman hasret dolu yüreğine teseli katar; kimi zaman da 
bebe~iyle do bir sırdaş gibi dertleşip içini boşaltarak fe· 
rahlar. Çocuk onun için sevgi kaynagıdır; mutluluga 
açılan kapıdır. Arif Nihat Asya, "Çocuk" adlı şiirinde 
şu mısraıarla bunu ne de güzelortaya koymaktadır: . 

"Mını mını 
Nlnnl bilmezdl dudaklar 
Sen olmasan. 
Ve soğurdu, yavrum, kucaklar 
Sen olmasan. 

M.llyas Subaşı, "Ana" adlı şiirinde, annenin yavru
SUnli kucağına alıp ninniler söylemesini, her şeyiyı~ ha
y;,~tl111 ona adamasını ; çocugun d3 O yanık ses:::, o içten 
ezgiye olan ihtiyaç ve ilgisini vcciz bir şekilde dile ge
tim1iştir : 

. 

Tomurcuk duygubırdadır zaman, 
Sürünür çocuk annesinin sesine. 
VerIr ömrünü şcfka.t harmanı kH,dln J ' " '. ' 

Yavrusunun biricik hO:!iesine. 

A.GÖçer "Sevgi Tomurcukları" adlı şiirinde çocuk
suz yuvayı, yine onlara seslenerek: 

"Yaya kalır sevgiler, 
Yuvada sen olmasan. 
Saksılar mahzun durur, 
Bukel bukel dolmasan" 
mısr.1lan ile iftide ederken; Bestarni Y37.g~n'dd ço

cuk!u evlerdeki ortamın nasıl gerekti~ini (çocukbnn 
agzından) şöyle dile getinnektcdir; . 

" 
'. 
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Ne atarl isterim, 
Ne şu müzlk ,etini. 
Sıcacık bir yuvanın, 
Çekerim hasretini. 

Talih kuşu olsa da 
Başımda altın lacım, 
Can b.bam, gül annemin 
Şefaketine muhtacım. 

Anne için vazgeçilmez bir unsur olan çocuk; ailesi 
için oldugu kadar, yannın büyükleri olarak, toplum için 
de bUyük önem taşımaktadır. Şair: 

"Kim demiıki çocuk küçük bir şeydir, 
Belki çocuk en büyük şeydir." 

diyerek, çocu~tın de~erini ne güzel ifad~ etmektedir. 
Hal böyle olunca, anneleri tarafından O kliçUk yavrulara 
ne denli içli ve güzel ninniler söylense yeridir. Şimdi 
Kayseri'nin Kıranardı ve Hisarcık yöresinde söylenen 
niMilerden birkaç örnek görelim: 

D.ğl.ra kurdum ,"hncak, 
EUne verdim oyuncak, 
Dağların kokusu gelmiş, 
Bunun da uykusu gelmiş, ee, ee, ee, e. 

Elekçiler gelsin elek alayım, 
Sallaya sallaya loprak eleyim, 
Ben de kuzumu içine beleyim, 
Nenni yavrum, nenni nenni nenni oyl. 

Nennl diyecek yüreğIm yok 
Sall.yacak bileğim yok 
S.na Hak'lan diieğim çok 
Nenni yavrıım, nenni .nenni nenni oy. 

Enginlerde olur kuyu, 
Yükseklerden gelır suyu, 
Ninni diyim yayrum uyu J 

Uyu yavrum ninni ninni. "',' " ;,' ,. ', , ' .... , 

lIi s ::ı rc ık ' ıa, bu ninninin erkek ve ktı çocuklarına ay-
n ayrı söylenen diğer bölümleri de şöykdir: 

Nimlt diyim neler olur, 
Gm açılır bahar olurJ 

Yuvrum büyük şahnn olar, 
·Bliyü yavrum ninnl nınn!. 

Ninni desem ne halolur, 
Güller açar bah.r olur, 
Ben kızıma giil diyernemı 
Gülün ömrü ne az olur, 
Uyusun da büyüsün runi, 

Nennl nenni adası 
Kalmadı oğlumun dada'il, 
Oğlum yesin büyüsün, 
Tıpış tıpış yürüsün, 
Nennl, nenni... 
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Anadolu kadınının çocugunun büyüırnek için gös
ıerd igi fedakiirlık, onun yavrusu için hayaıını orıaya 
koyması, hah sını. kilimini onun için yorgan yapması 
ıa kd ire şayan bir davranış ıır, Hi sarcık 'ıa söylenen şu 
ninniler annenin bu konudaki özverisİ ni ne de güzel or-
taya koyuyor: . 

Sallaya sallaya kolum şiştl, 
Kolumdan kolcn.ğım düş til, 
Zalim baban dağı aştı, 
Ninni yavrum "inni. 

Yük dibine yerini ettim, 
Üstüne de hahlor örttüm, 
Ben de seni gücün2 büyüttüm, 
Ninni yın'rum Dinni ninni.3 

Haya ılan konup göç ",e esasına dayana yöniklerin 
kad ı n lan tarafından söylenen şu nenoilerde de aynı öz
verin in varlıgını görmekteyiz: 

Sardım ala kilimime, 
Aldım kuıumu belime,. 
Katar ipin ver elime, 
Gidelim yavrum ncen oeen, 
Aşalım dağları hemen, 

Kara çadır dört direkli, 
Kuzum höllükten beiekli, 
Büyü oğlum yiğit ol da 
Dolan kadife yelekli 
Vyusun da yavrum neen neen. 
Büyüsün de yavrum neen oeen.4 

• 
Ön devesı kahve yüklü, 
Arkasında sabun yüklü, 
Benim yavruOlun babası, 
SaHanaU. samur kürklü. 
Nenni deyim uyuSU" yavrum, 
Sallayım da büyüsün yanum. 

Dağlarda biter güneyik, 
KokuSll canlara ilayık, 
Beli de yavruma halayık, 
Halayığın olayım neenni, 
I\.Ulen olayım neenoiS. 

('" !ı şmamı zı "Sevgi Tomurcuklan" ad !ı ş iiıimizden 
\ I'" i I'ocuklara, digeri büyüklere söylenmiş) iki döruük
hL ı ııın:ımlayalım: 

Cennette ko ku çocuk, 
Kalbimde doku çocuk, 
O sevgi şarkısını 
Bülbül ol şakı çocuk. 
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Çi'tekler SU}ll se\ıert 
Çocuklar d. olnniyl. 
Sevginizi onlardan 
Esirgemeyin e mi? 

1- Kıran:ırd ı Ukögrclim Okulu ögrelmeni 
Ayla Göçer'in derlemelerinden al ınmıştır . 
2- Gücün: zorlukla. güçlüklerle. 
3,- Hisarc ı k'ta söylcnilditi ifade edilen ninnılen "g. 

rencım Emel Köküm annesinden derlemi ştir. 
4- Ümmü Göçer, 945 Yabyal ı dogumlu. Okur-yazar 

degiL 
5- Ayşe Şah i n , tıkakul mez. 1948 Doganhisar do-

gumlu. . 
• Ere. Oniv. Sos.BiLEns. yüksek lisans ögrencisi. 

Oğul 

Idris AYDIN 

Acıyfa sa((amr zaman 

Kmfan ben ofurum 09uf 

Bosna'da Kudüs'te akar kan 

Vurufan ben ofurum 09uf 

Çilem "ar çekemez inan dünyafar 

Yok §/mdi o eski güzef rüyafar 

Gün ljün uzakfa§ık hat/rafar 

SMrulalı beli olurum 09uf 

Gözümüzün önünde öfür bebefer 

Birfe§mi§ Milletler hani nerdefer 

Gerçeğin üstüne çekilir perdeler 

Yerilen ben olurum 09uI 

Dilim anfatsa da d09ru ofam 

Bitmez dünyanm türfü yafant 

Kimse hesaba katmaz öfeni 

Yorufan ben ofurum 09uI. 
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