
TEKiROAG NiNNiLERINOEN ÖRNEKLER

- A.--
1.
Akkoyun kuzusu
Yüreğimin sızı'sı nlnnl
Uyusun da büyüsün ninni
Kuyuya bakır saldım

Gözünü çakır sendım.

Ben çakırdan hoşlcnrnom

Kara gözlü yavrum ninni.
Uyusun da büvüeün ninni
Ninni yavrum ninni.

2.
Asmaya 'kurdumsalıncak

Eline verdim oyuncak
Uyusana be yumurcak
E. e. e. e .
3.
Annenin büyük derdi.
Tcrumsız, ışıktır rengi
Cocuk' gÖZlerini yumduğunda
Gölgede 'kalır ninniler.

4.
A kuş telllce
Kuş kanadının altı benlice
Kuş beyler vurmuş ürkütmuş

Korlıco dağlarca ucurtmuş

Ninni, nlnnl, nlnnl,

5.
Ağzında şeker hclkosı

Burnu Medine hurmosı

Yanakları Misket elması

Gözleri nergiz çiçeği

Kaşları kudret 'kalemi
Alnında orta sinisi
Benim de bebeğim. salıncak be

be~i.

6.
Asmaya kurdum solmcck
Uyumadı gitti vurnurcek
Kopuverdi salıncak

Düşüverdi yumurcak
Nlnnl, nlnnl, ninni. '
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7.
Bahçelerden su gelir
Tekkelerden hu gelir
Yavru m yattıbeşiğe

Şimdi uykusu gelir.
8.
Babası da deve. gelmez eve
Anası da kctır, dinlemez hatır

Hu, hu, hu, hu, bu, hu,
Uyusun da büyüsün nlnnl,
Trpış, tıpış vürüsün nlnnl.
Şimdi de anası gelecek
Kızına da meme verecek
Hu, hu, hu, hu, hu.
9.
Bak yavrum akşam olur
Her şeyin rengi soldu
Ninni bebek nlnnl
Ninni küçük melek ninni
Ninni desem yaraşır

Ninni tarlaları dolaşır ninni
Gündüz lşlerlvle uğraşır ninni.
10.
Benim kızım uyusun nlnnl
Uvusun büyüsün nin'ni
Kuşlar yuvaya dönmeden
Babası gelecek şimdi.

Uyusun da büyüsün nlnnl
Benlrnvovrum büyüsün ninni
Trpış, tıpış vürüsün ninni.
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-D-
11.
Dandini dandini dana'Sı var
Bir kel başlı. anası var
Hu yavruma huu, nu...
Ninni de nlnnlsl var
Hu, yavruma hu, hu...
12.
Dandini dandini danalı bebek
Beşiği yeşile boyalı bebek
Uyusun da büyüsün ninni
Pormoklen kınalı bebek
Dandini dandini dasdana
Danalargirmiş bestone
Kov bestencı danayı

Yemesin lahanayı

Benim oğlum ıakum· yer
Uyusun da yürügün nlnnl.,;
13.
Dendini dandini dan Ister
Babasından don ister
Basmadan don beğenmez

ipekten olsun Ister.
14.
Dandini dandin! danalı kuşum

Elleri ayakları kınalı kuşurtı

Dağlara gittim dağlar uyur
Eve geldim yavrum uyur
Ninnl benim yavruma nlnnl
Uyusun da 'büyüsün nlnnl.,',
15.
DandIni dandini, das kızım

Pabucunun ucuna bas kızım

E, e, e, e, e...
16.
Dandini dandini dan gelır

Değirmenden un gelir
Hep güzeller yarışır

Benim vovrum onlardan önde ge
lir

Dandini dandinl daşıya

Oğlum giderkoşar

Güzelkızları gördün mü
Ensesını kaşır.
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17.
Dandini dandiiıi dat babası

Malını da mütkünü sat 'ba'bası

Oğluna şeker al babası

Uyu yavrum uyu nlnrıl ...
18.
Dandini dandini dastana
Danalargirmişbastana

Gitsin yavrum erkersın

iki karpuz koparsın

Biri annesine. bir basına

Kabukları kolsın halasına.

19.
Dandini dandin! dandik al
Git bakalım fındık al
Eve gel de kır da ye
Hovono koy da öyle ye.
20.
Dandin1, dandin!
Babası beyler eşi

Amcasısubaşr

Dayısı onbaşr

Ninnl yavrum, nlnn'. ..
21.
Dağa gittim dağ·durur nlnni
Dağda tavşanlar uyur ninni
Eve geldimkara gözlü oğlum uyur

ninnl
Ninni desem varaşır ninni
Oğlum mahallede dolaşır ninni
Mahallenin kızları oğluma sotoşrr

ninni ...
22.
Dasdasına dumbanasına

Yağlı poğacakız anasına
Kalın sopatar cocuk anasına

Ninni yavrum ninnı' ..
23.
Dağdan iner kuzuler
Ninni, ntnnt.
Kararır coşkun sular
Ninni, nınnt:

Benim yavrum uyusun da büyüsün
Ninnı, nınnı' ..
Tıpış, tıpış yürüsün ninni ...



24.
Dandini dandini dasdini
Minarelerin kandili
Ayasofyçı'nm hatibi
Bubi AII'ninkôtibi.

25.
Dandini dandi, danı vermiş

Bir eşecik butuvermış

Benim yavrum büyümüş de
Adam oluvermiş e, e, e...

26.
Dere boyusöz olur
Gül açılır yaz olur
Ben yavruma gül demem
Gülün ömrü az olur
E, e, e, e, e...

27.
Dandini dandini
Danalar bir ay olmuş

Anadan 'bağışlasın Yaradan
Eksilmesin aradan
Ninnl yavrum ninn!
Uyur da büyür ninni ...

28.
Dandini dandini dan sini
Annesi leylek, babası sahi
Öldüm gittim ne fena şey

Ulaşık, bulaşılk amcaları

Parta i pobuc'u halaları

Mecidiye fesll amcaları

Uyu ninni ninni
Medreselerinkondlli 100 bin lira

ister
Yavrum uyu güzel yavrum uyu.
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29.
Ey kargalar. kargalar
Ceviz dalına ırgalar

Irgalamayın 'kargalar
O~lum sizi kovalot
E, e, e, e, e...

30.,
Evde ışıklar söner ninni
Gökte ateşler yanar nlnni
Dağlardan iner 'kuzular ninni
Gökte Aydede güler nlnnl
Uyu yavrum uyu der nlnnl
Gece göklerden indi ninni
Kargo seni tutarım

Kanadını yolarım

Yelpazeler yaparım

Hanımlara, evlere satarım

Hu, hu, hu. ntnnl. ..
Gül yüzü gölgelendi ninni
Bu okşcm öbek öbek ninnl
Yildızlcr birer çiçek ninni
Pencerelerdengirecek ninni.
Nlnni, nlnnl, ninni
Bol soğanı görünce
Yiyecek yavrum doyunca
Hu, hu.hu. hu...

31.
Fış, fış ikayıkçi

Arkana baksana balıkçı

Balıçının köreği '
Hop. hop eder yüreği.

32.
Hu dervlşler. dervişler

Hak yolundan gelmişler

Bir fırın ekmek yemişler

Daha da yok mu? Demişler

Hu, hu, hu...

33.
Hoppele yavrum hoppala
Kızımı verdim topala
Topal odun getirsin
Kışın yaksın otursun
Yazın gezsin vürüsün
Rahat. rahat uyıtsun ninni.
34.
Hoppolo, hoppele. hoppolo,
Koşar gider bakkala
Ba~kal yolu taşlıdır

Oğlu;m hllôl kaşlıdır

Nlnnl, nınni, ninni. ..
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35.
Hayya hayya hayyası

Ne zaman değecek faydası"

Yaz değmezse kış değer

Benim oğlumun faydası

Ninni, ninni. ..
Hayya desem yaraşır

Mahalleleri doloşır

Mahallelerinkızları

Benim oğlumla uğraşır.

36.
Haydi sen de yumgözünü
Ak göğe bak, hep sona gülümser
Ninni, yavrum ninni. ..
Sus ağlama minik yavrum ninni
Sen .güzel güzel uyu vcvrum ninni.
37.
Hovkımnköpek havlama
Kuyruğunu da sollama
Kuyruğunu keseriz
Oğluma dakamcı veeenz
E.... ,e... , e...
38.
Hu, hu Ajıah bir Allah
Sen uykular ver Allah
Oğlum büyüsün inşallah
Herkes desin Maşallah.

E....... e ......
39.
Kal"ga da seni tutarım aman
Kanadını yolarım aman
Velpazeler tutarım amon
Kışın mongol yakarım amon
Kargo seni tutarım

Kanadını yolarım

Yelpazeler yaparım

Mini mini hcnımloro atarım. '
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40.
Ninni desem yaraşır ninni
Her mahalleyi dolaşır ninni
Şu mahallenin kızları ninni
Hep yavrumla uğraşır ninni
Elma attım yuva:rlandı ninni
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Geldi beşiğe dayandı ninni
Ayşe hcmmsevtp.çttetn ninni
Oğlum ;uykudan uyandı·ninni ...
41.
Ninni desem yaraşır ninni
Sokakları dolaşırninni .
Kucaklara yaraşır ninni

.Uyusun da büyüsün ninni
Adı güzel yavrum ninni
Hu. hu, hu Allah
sen uykular ver Allah.
42.
Ninni yavrum ninni e, e, e.
Uyutoyım, büyüteyim e. e. e,
Anasına su taşısın e, e, e,
Bat;)Osına odun 'kesin e, e. e.
Tarlalaragitsin e, e, e.
Hayvanları yetsin e, e. e.
Büyüsün calışsın e. e. e.
Dağlara taşıara gitsin e, e. e,
Gelincilik oynasın e. e. e,
Celtk comakoynasın e, E:l, e,
Ninni yavrum nini e.e, e...
43.
Ninni desem dağlar uyur
Dağlarda lôleler büyür
Benim yavrum şimdi uyur
Ninni, ninni.ninnL..
44.
Nlnrıl yavrum nlnn]
Uyusun da koca kız olsun ninni
Babasına hizmet etsin ninni
Teyzesi pilôv plşlrecek

Oğlumkarnını şlşlrecek

45.
Ninniler babası

Şeker getir babası

Ben yavruları uyutacam
Ninnilerle büvütecem
Uyu yavrum uyu ninni ...
46. .
Ninni yavruın nlnnt,
Uyuturum ben seni yavrum ninni
Büyütürüm ben seni yavrum ninni



Ninni dedim yavru mu uyuttum
Sağ olup yavrumu büyüttüm
Uyur benim yavrum ninni
Uyu desem yaraşır,
Büyü desern yaraşır oinni
Ninnisi gelmiş vcvrumun ninni. ..
47.
Ninnininni ninnice .
Bol soğanlı börülce
Börülcecik ter dökmüş

Kızım uykuya yatınca

48.
Nenni, nenni, nenni ıster

Peynir yemez bal ister.
49.
Ninnisine ntnnlslne
Ali gider annesine
Annesi' pide pişirir

Ali burnunu şlşirtr

Huuu, huu... ninni
Uyusun da büyüsün ninni ...
50.
Nenni, nenrıi, nennisine
Oğlum gitsin annesine
Annesi onu istememiş .
Soğan da koymuş torbasına

Uyusun da büyüsün
Üstüne güller bürüsün
EIJer çalışsın

Benim yavrum yesin nenni. ..
51. .
Ninnile're yatırdım

Uykulara batırdım

Eğer uykun gelmeıse

Satın aldımgetirdim

Ben yavrumu uyuttum
Nennl demekten
Ben usandım yemekten
Vavruma uykular gelsin
Ycvrum benim ninni ...
52.
Nlnnt dedim ninni
Derelerin başkuşu

Catıdadır .vırvosı

Hani oğlumun babası.

53.
Yavrum sana asmayokurdum sa-

. Iıncok

Eline de verdim bir şeker ile o
yuncak

Yavrum seni sallayamodım dovun
cak

Uyu heyannesiz yavrum uyu
Uyu da ben sana ninni diyeyim.......
Sabah oldu kumrular öter sacakta
Altı aylık yavrum kaldı sctmcokto
Annesi yok. mama versin kucakta
Uyu sen annesiz vovrum sen uyu
Uyu da ben sana ninni diyeyim.......
Akşam oldu ben yakamadım ~a

zımı

Doya doya sallayamadım kuzumu
Kadır Mevla'm clrktn yazmış ya

zımı

Uyu heyannesiz yavrum sen uyu
Uyu da ben sana ninni diyeyim.......
Vavrum senin annenin' adı Münev

ver
Ben ölürsem yavrum seni döver-

ler
Uyu heyannesiz yavrum uyu
Uyu da ben sana ninni diyeyim.
54.
Vı:kamış oğlumun sacını

Taramamışkızının sacını

Dandini dandini dosd.anaşır

Su mahallenin cocukları

Benim kızıma sataşır

E. e, e. e...
55.
Ninni dedim selledım

Gurbet ele yolladım

Ninn'i yavrum ninni
Dağcı baba dağagider

Sırtına aba giyer
Mehmet'in oğluna

Uyusun da büyÜisün ninni...
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56.
Ninni yavrum ninni
Bir doğurdum ama
Pir doğurdum
Ordu murşitlerinden

Şanlı sultankocalarından

Yakışıkf, oğlum ninni
E. e, e, e...
57.
Tarla yolu taşlıdır

Yavrum hllô] kaşlıdır

Hu, hu, bir Allah
sen uykular ver Allah
Oğlum uyusun inşallah

Herkes desin Maşallah.,
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58.
Uyusun da büyüsün oğlum ninni

. Koşa koşa vorulsun ninni
Büyüsünde okusun ninni
Benim oğlum. annesine
Babasına baksın nlnnl. ..
59.
Yuvada yavru kuş ninni
Erkenden uyusun ninni
Yavrum sende güzel uyu
Güzel gözlü yavrum ninni
Gökte ay soldu ninni
Yıldızlar kayboldu ninni
Uyusun da büyüsün nlnrrl. ..
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