YOZGAT NİNNİLERİ
Mustafa USLU
1 — Uyuşunda büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
Ninni benim yavruma ninni
Annesinin canına ninni1
2 — Baban gelir bağdan
Sever seni candan
Alır kucağına zıplatır
Ninni yavrum ninni2
3 — Dandili dandili danalı bebek
Elleri golları gınalı bebek
Oğlum - kızım büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyeclk
Dandili dandili dastana
Danalar girmiş bostana
Go bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Benim oğlum büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek1
4 - - Yük dibine yerin ettim
Uyudum uyandım üstün örttüm
Sesininen zabah ettim
Nenni bebeğim nenni2
5 — Demir beşik sallanır
Cahil gönüm aldanır
Bebeğim pek küçük
Büyüyüpte dillenir
Nenni bebeğim nenni2
6 — Bebeğimin beşiği şamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Şimdi baban gelir yoldan
Nenni bebeğim nenni2
7 — Bebeğimin beşiği bakır
Uğürledim takır takır
İçindeki Hacı Bekir
Nenni bebeğim nenni
8 — Kapımın önü Çamlığa bakar
Çıktıkça sesin yüreğim yakar
Uyusun da büyüsün ninni
Ninni kuzuma ninni2
9 — Nen çalayım özüne
Uykular girsin gözüne
Süt yarasın özüne
Nenni bebeğim nenni

Millî Folklor

10 — Ninni dersem uyur mu mola
Üstüne güller bürür mola
Ben yavrumu büyütsem
Gelir anam der mola
11 — Guşlar gibi uçarsın
Sular gibi coşarsın
Büyüyünce goşarsm
Ninni güzelim ninni
Uyusun büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni11
12 — Çamlıkta akar bulanık seller
Yavrumu gaybettim bulamaz eller
Gucağımda çırpınan eller
Ninni yavrum ninni3
13 — Böyle ye alışmağa
Getti baban çalışmağa
Eller bize gülmesin
Ninni yavrum ninni;i
14 — Bebek seni büyüttüm
Nen dedimde uyuttum
Nenni guzum büyüsün
Büyüsünde yürüsün nenni4
15 — Gide gide yol üstüne oturdum
Daşları neldimde sular getirdim
Derdim elli idi yüze yetirdim
Nenni yavrum nenni4
16 — Saçım uzun saçlarımı tararım
Mektup yazar postaniye atarım
Benim guzum uyumazsa
Hasta olur yataklarda yatarım*
17 — Gara bulut gibi çöküp oturma
Gamsız yüreğimi gama batırma
Ocak umudusun ocak bastırma
Nenni yavrum nenni5
18 — Bebek uyandı bakıyo
Bakışı içim yakıyo
Bebek seni avutayım
Ninnilerle büyüteyim
Ninni yavrum ninni6
19 — Parıldıyor yıldızlar ışıl ışıl
Yavru uyu mışıl mışıl
Uyu bebeğim ninni
Uyuda büyü ninni0
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20 — Ninni ninni yaylasına
Di guş gonmuş tarlasına
Beşyüz altın vermişler
Gizimin uykusuna
Nenni yavrum nenni
Tıpış tıpış yürüsün ninnie
21 — Dağda gezer dağçı baba

Bi elinde galm sopa
Himmet et de uyusun
Geyikli, Nohutlu Baba0
22 — Ninni ninni
Uyu yavrum
Tıpış tıpış/yürü yavrum
Üzüntümü
Götür yavrum
Bize neş’e
Getir yavrum
Düşmanlıktan
Geç ha yavrum
Muhabbeti
Seç ha yavrum
Ağlama heç
Gül be yavrum
Yaradanı bil be yavrum7
23 — Beşik gurup uyutayım
Ninni deyip büyüteyim
Ninni yavrum ninni
Beşikte gülünen yavrum
Uyuyup büyüsün yavrum
Bir gün asker olacaksın
V ı'an sağolsun yavrum7
N^nni yavrum nenni
Tıpış tıpış yürüsün
Gözümle göreyim nenni7
24 — Bebek değdi yaşma
Şapka ister başına
Annesi gurban olsun
Yavrunun bakışma
25 — Nenni dersem dağlar uyur
P.Tjlarda lâleler büyür
Benim yavrum çok geçmez
i adi hemencck uyur
Ninni yavrum ninni7
26 — Başucuna geldim
Gözünün yaşın sildim
Hergün halını sordum
Ninni yavrum ninni7
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27 — Sana baktım nazlı nazlı
Hem okuttum hızlı hızlı
Sana hakkım helâl olsun
Nenni yavrum nenni8
28 — Evimizin önünü duman bürüdü
Herkes yavrusunu aldı yürüdü
Yavrumunda boynu büküldü
Nenni yavrum nenni
Uyutayım nenni8
29 — Baban yazıdan gelecek
Seni dizine alacak
Gel diye gucak açacak
Nenni yavrum nenni8
30 — Ormanlardan geçemedim
Ben yavrumu seçemedim
Gonağıma yetemedim
Nenni yavrum nenni5
31 — Süt veririm büyü diye
Gel gidelim bizim köye
Gurban sana goyun deve
Ninni yavrum ninni9
32 — Çabuk oku ver bi selâm
Dökülsün dilinden kelâm
Yavrum sana gurban olam
Ninni yavrum ninni9
33 — Gulağmda nenni sesim
Hep benim düşümdesin
Tıpış tıpış peşimdesin
Ninni yavrum ninni9
34 — Ninni dedim uyutamadım
Sefa ile büyütemedim
Tıpış tıpış yürütemedim
Ninni yavrum ninni9
35 — Bahçeye gurdum salıncak
Eline verdim oyuncak
Şimdi yavrum uyuyacak
Ninni yavrum ninni7
36 — Ninni dedim uyutamadım
Ninni yavrum ninni
Edâ ile büyütemedim
Ninni yavrum ninni4
37 — Evimizin önü gııyu
Guyudan alırlar suyu
Küçücüksün yatta uyu
Ninni yavrum ninni9
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38 — Bebek gağnıcak sürüyo
Yeni yeni uyuyo
Babasız bebek durmuyo
Nenni bebeğim nenni0
39 — Akşam olsun uyutayım
Sen ağlarken avutayım
Mamalarla büyüteyim
Seni güzel bebek seni
Ninni güzel bebek ninni9
40 — Bebeğin beşiği ağır
Düşmanın gulağı sağır
Ben sallarım bebek uyur
Nenni yavrum nenni9
41 — Eledim eledim höllük eledim
Aynalı beşiğe bebek beledim
Büyüttüm besledim asker eyledim
Gittide gelmedi ne fayda yavrum3
42 — Zabah olmuş tan yerleri ağrıyo
Deste vermiş ulu guşlar ötiiyo
Nenni bebeğim nenni
Herkes yavrusunu almış yatıyo
Noldu guzum noldu
Nenni bebeğim nenni43 — Evimizin önü arpa
Gırat gelir gırpa gırpa
Bebeğim var gayet gorpe1
44 — Nen çaldım nennisi gelsin
Uyu yavrum ninni
Uğürleyim uykusu gelsin
Ziya yavrum ninni8
45 — Dağların başı yandı
Ninni yavrum ninni
Gurudu yaşı yandı
Ninni yavrum ninni
Ciğerimin başı yandı
Ninni yavrum ninni8
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— Şu görünen enımimgilin söğüdii
Ben gelirken ekinleri göğüdü
Yokmuydu fıkaranm yiğidi
Zengin diye bi çocuğa verdileı
Verdilerde günahına girdiler
Ninni yavrum ninni
Tıpış tıpış yürü ninni7

KAYNAK KİŞİLER :
1 — Sabahat Avcı, 1943 Yozgat, Okuma
sı yok
2 — Giilizar Türkoğlu, 1901 Köçekli Kö
yü, Okuması yok
j — Lefika Kaya, 1936 Yozgat, Okuması
yok
4 — Haticc Erdoğan, 1936 G. Elınahacılı
Köyü, Okuması yok
5 — Zahiıe Nazlı, 1931 Nefes Köyü, Oku
ması yok
6 — Esma Selvi, 1921 Yozgat, Okuması
yok
7 — Ruziye Ulusoy, 1926 Yozgat, Oku
ması yok
8 — Döndü Özpolat, 1926 Yozgat, Oku
ması yok
9 — Meryem Kadifekale, 1916 Lök Köyü,
Okuması yok.
N O T: Ninnilerin sol üst köşesindeki nu
maralar ninnilerin sıra; sağ alttaki
parantez içindeki numaralar ise
kaynak kişiler için kullanılmıştır.
Ninniler derlenirken, mümkün ol
duğu kadar kaynak kişilerin mahal
li ifadesi aynen muhafaza edilmiş
tir.
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