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ÖZET
Bu çal›ﬂmada ninnilerde anlam› meydana getiren metin içi ve metin d›ﬂ› göstergelerin iﬂlevleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada önce ninnileri di¤er ﬂiir türlerinden ay›ran karakteristik özellikler ele al›nm›ﬂ, daha
sonra anlam› oluﬂturan yap›sal katmanlar deyiﬂbilim ve edimbilim çerçevesinde incelenmiﬂtir. ‹nceleme sonucunda ninniyi iﬂlevsel hale getiren en önemli faktörün “aç›k yap›” özelli¤i oldu¤u tespit edilmiﬂtir. “Aç›k yap›”n›n ninniye metin, sesletim, al›c› ve verici sayesinde süreklilik kazand›rd›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak ninnilerin psikoloji, biyoloji, t›p, e¤itim, müzik, edebiyat, ilahiyat, iletiﬂim gibi bir çok
alanda çok yönlü iﬂleve sahip olduklar› görülmüﬂ ve bu alanlarda ayr›nt›l› çal›ﬂmalar›n yap›lmas› tavsiye
edilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler
Halk ninnileri; göstergebilim; metiniçi ve metind›ﬂ› göstergeler; iﬂlevsel anlam; aç›k yap›.
ABSTRACT
In this article, the functions of the fictive and non-fictive elements (signifiers) which constitute meaning in folk lullabies have been studied, and the characteristics which distinguish lullabies from other kinds
of poems have been examined. The deep and superficial structures which form functional meaning have been
investigated in the light of stylistic and pragmatic criteria. It has been found that speech acts play an important role in creating functional meaning. The results of this study show that “open structure” is the most
important factor in rendering the lullaby functional. Open structure enables lullabies to achieve continuity in
terms of text, utterance, and communication.
In conclusion, it is stated that lullabies have multiple functions relating to many fields, such as psychology, biology, medicine, education, art, literature, communication, religion, etc., and that it is advisable for
researchers to conduct detailed studies connected to the lullaby in the above mentioned fields.
Key Words
Folk lullabies; semiotics; fictive, non-fictive indicators; functional meaing; open structure.

G‹R‹ﬁ
20. Yüzy›lda metin üst kavram› yeniden gözden geçirilmiﬂ ve iﬂlevsel ba¤lamda ele al›nm›ﬂt›r. Sadece metin içindeki edebî ve dilbilimsel özelliklerin
araﬂt›r›lmas› metnin iﬂlevinin belirlenmesi için yeterli de¤ildir. Art›k hiçbir yap› tek bir kal›p alt›nda incelenmemekte;
hem dilsel hem de estetik ö¤eler birlikte
de¤erlendirilmektedir. Buna al›mlama

yoluyla okuyucuyu da katmak gerekecektir. K›saca metiniçi ö¤eler ile metind›ﬂ› ö¤elerin tutarl›l›¤› önemlidir. Bu tutarl›l›k, metnin bütün birimlerini içine
alacak düzlemin görülebilmesi demektir
(Bkz.Yücel 1995: 72; Karakaya 1998: 10;
Eco 1972: 213; Morris 1981: 114; Lotmann 1972:11-118).
Bu çal›ﬂmada ninnilerde iﬂlevsel
anlam› meydana getiren metiniçi ve me-
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tind›ﬂ› göstergeler incelenecektir. Anlam›
oluﬂturan ba¤lamlar› ortaya ç›karabilmek için iki temel düzlemde araﬂt›rma
yap›lacakt›r. ‹lk olarak ﬂiirsel düz metinler ve metinlerin söyleniﬂ biçimleri incelenecektir. Ninnilerin söyleniﬂ biçimlerini meydana getiren dilsel özellikler en
küçük ses biriminden baﬂlanarak en büyük yap› taﬂ›na kadar deyiﬂbilim çerçevesinde ele al›nacakt›r1 Daha sonra
edimbilimsel bir bak›ﬂ aç›s›yla iﬂlevsel
anlam› meydana getiren metind›ﬂ› göstergelerin yeri ve önemi belirlenmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Bunlar aras›nda müzik göstergeleri önemli bir yer tutmaktad›r. Son
olarak ana metin ve yan metin içindeki
sözeylemlerin çözümlemesi yap›lacakt›r.
Sözeylem kuram›nda iletiﬂimin temel
ö¤eleri sözcük ya da cümle de¤il, konuﬂma eylemidir. Kuram ayn› zamanda dilin ruhsal olaylar ve durumlarla iç içe
bulunan bir söz ve eylem bütünü oldu¤u
düﬂüncesini ileri sürer (Bkz. Aksan
1999: 153). Ninni, ço¤u zaman onu söyleyen kiﬂinin sözel eylemidir ve ruh halini
yans›t›r. Bu nedenle iﬂlevsel anlam üzerinde etkili olan durumsal sözeylemlerin
de tespit edilmesi gerekmektedir.
K›saca bu çal›ﬂmada önce ninnilerin ay›rdedici özellikleri incelenecek daha sonra, iﬂlevsel anlam› meydana getiren derin ve yüzeysel yap›lar göstergebilim, deyiﬂbilim ve edimbilim aç›s›ndan
ele al›nacakt›r. Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada ço¤ulcu bir yaklaﬂ›mda bulunulacakt›r:
Ninni metinlerinin yan› s›ra al›mlama
esteti¤inden hareket edilerek, al›mlama
sonucu ortaya ç›kan ninniler incelenecektir. Çal›ﬂmada edebiyatbilim, dilbilim, deyiﬂbilim, göstergebilim, müzik ve
e¤itim bilimin iletiﬂim unsuru (sözlü,
sözsüz) kabul etti¤i gösterge ve göndergeler veri olarak kullan›lacakt›r.
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1. Ninnilerin Ay›rdedici Özellikleri
Anadolu Türkçesinde “nennen yapmak” ve “nen yapmak” fiilinden türetilen ninni kelimesi, Divanü Lügati’t
Türk’te “balu balu” olarak geçer (Kaﬂgarl› Mahmud 1982 1941: c.3. 232). Anadolu d›ﬂ›nda ise “laylay, leyley leyley,
nenne, elle, eldiyi, ayya, nan›y, allay,
urug öpeyler” gibi çeﬂitli isimlerle söylenir(Bkz. Artun 2000:47; Çelebio¤lu
1982:11). Bat› dillerinde ninni; Almanca
da “Wiegenlied”, Frans›zca da “berceuse”
ve ‹ngilizce de “lullaby” kelimeleriyle ifade edilir.
Ninnilerin ortaya ç›k›ﬂ›yla ilgili kesin bilgiye sahip de¤iliz, fakat ninnilerin
oluﬂumunda bebe¤in birinci derecedeki
akrabalar›n›n -baﬂta anne olmak üzere
nine, anneanne, babaanne, teyze, abla,
yenge gibi kiﬂilerin- rol ald›¤› kesin olarak bilinmektedir (Artun 2000: 47). Ninniler, sosyal ve kültürel olaylar›n de¤iﬂikli¤e u¤ramalar›ndan dolay› tarihi geliﬂim süreci içerisinde as›l ﬂekillerini koruyamam›ﬂlard›r.
Ninniler edebiyat içinde çeﬂitli ﬂekillerde s›n›flanmaktad›r. Öncelikle, sözlü edebiyat gelene¤ine dayand›¤› için
halk edebiyat› içinde yer al›r. Edebiyat
bilimciler ninnileri halk edebiyat› içinde
çeﬂitli kapsamlarda incelemiﬂlerdir:
Mustafa Ruhi ﬁirin (1990:3) ninni ﬂiirleri antolojisi niteli¤inde olan “Ninni Bebe¤im Ninni” adl› eserinde “Annenin bebe¤ine m›r›ldanmaya baﬂlad›¤› ilk na¤meli söz” diyerek ninniyi “Anne Edebiyat›” içinde incelemiﬂtir. ﬁirin ninnilere
folklorik özelliklerinden dolay› “Beﬂik
Türküleri” de demiﬂtir (Bkz. ﬁirin
1990:1). Amil Çelebio¤lu da (1982: 10)
ninniyi “Anne Türküsü” kapsam›nda ele
alm›ﬂt›r. Çocuklar için söylenen ﬂiirler
çocuk edebiyat›na dahil edildi¤ine göre
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ninniler çocuk edebiyat› içinde yer alan
çocuk ﬂiiri kapsam›na sokulabilir. Nitekim Güllü Yolo¤lu (1999: 106) ninniyi çocuk folkloru içinde lirik bir tür olarak ele
alm›ﬂt›r.
Ninniler yap›sal ve iﬂlevsel özellikleri bak›m›ndan hemen hemen ayn› ﬂekilde tarif edilmiﬂtir. Aﬂa¤›daki tariflerde bu benzerlik aç›kça görülür:
Ninni en az iki – üç ayl›ktan üç –
dört yaﬂ›na kadar annenin çocu¤una onu
kuca¤›nda aya¤›nda veya beﬂikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak için
yahut a¤lamas›n› susturmak için hususi
bir beste ile söyledi¤i ve o andaki halet-i
ruhiyesini yans›t›r mahiyette umumiyetle mani türünde bir dörtlükten meydana
gelen bir çeﬂit türkülerdir. (Çelebio¤lu
1995: 9)
Çelebio¤lu’nun yapt›¤› bu tarifte
ninni, çocu¤u daha çabuk ve kolay uyutan, susturan ve ruhsal durumunu yans›tan bir iﬂleve sahiptir. Erman Artun’
un (2000: 47) yapt›¤› ikinci tarifte de ayn› yap›sal ve iﬂlevsel özellikler vurgulanm›ﬂt›r:
Çocuklar› büyüten, nine, anneanne,
babaanne, teyze, abla, yenge vb. gibi yak›nlar›n çocuklar› uyutmak için belli bir
ezgiyle söyledikleri manzum ve mensur
sözlerdir.
Ninniler tür ve ﬂekil özelli¤i aç›s›ndan belli bir ritim ve ezgiyle söylendikleri için daha çok lirik ﬂiir tarz›nda yaz›lm›ﬂ olup, mensur ﬂiir çeﬂitleri de bulunmaktad›r (Bkz. Artun 2000: 47). Ninnilerin dili, yaﬂayan halk dilidir. Kelimelerin
ço¤u kolay söylenebilen konuﬂma dilinden seçilir. Biçimsel yap›s› çok basittir.
Basit vezne sahiptir ve çok de¤iﬂkendir.
Bir çok ﬂekilleri bulunmakla beraber
ninniler, genellikle mani ﬂeklinde dörtlüklerden meydana gelir ve 7-8 hece say›s›yla türküye benzer. Fakat iki m›sra-
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dan oluﬂan veya s›ralar halinde yaz›lm›ﬂ
ninniler de vard›r. Yaln›z ninnilerin zengin ses ve kafiye düzenleri vard›r. Ço¤u
zaman kafiye düzeni aa, bb ﬂeklinde eﬂlenir.
Ninnileri di¤er ﬂiirlerden ay›ran
özellikler ﬂunlard›r: Ninniler çok eskiye
dayan›r, a¤›zdan a¤›za aktar›l›r, uzun
ömürlüdür, yap›s›nda de¤iﬂkenlik gösterebilir, anonimdir, içinde bulunulan
ﬂartlara ve söyleyen kiﬂilere ba¤l› olarak
oluﬂur, üslup elemanlar› (söz sanatlar›)
basittir, bireysel olaylar› aktar›r, anlam
veya mant›k ba¤lant›s› olmayan ses tekrarlar› vard›r, bilgi verici özelli¤i azd›r,
söyleniﬂ biçimiyle (müzik, na¤me) ﬂiir
belirgin ve düzenli hale gelir, yani ses
tekrarlar›n›n bozdu¤u kafiye düzeni,
müzik eﬂli¤inde düzene sokulur, rahatlat›c› (tedavi edici) bir ritme sahiptir. Ninniler sesletim özellikleriyle de di¤er ﬂiir
türlerinden farkl›d›r. Monoton bir sesletim vard›r. Monoton ses çocu¤u sakinleﬂtirir ve dinlendirir. Bazen benzer monotonlu¤a sahip farkl› kelimelerin (Eeee
eee, hu hu huu,p›ﬂ p›ﬂﬂ gibi) bir araya getirilmesiyle m›sralar oluﬂturulabilir.
Ninniler çok yönlü iﬂleve sahip olduklar› için konular› da çeﬂitlilik gösterir. Daha çok bebe¤in durumunu ve annenin ruhsal halini içeren konular seçilir. Ninnilerin konusu bebek veya çocukla, çocu¤un yak›nlar›yla, evde bulunan
kiﬂilerle, o anda evde oluﬂan durumlarla
veya olayla ilgili olabilir. Konu bazen bebe¤in k›z veya erkek oluﬂuna göre de¤iﬂmektedir. Genel olarak ninniler sosyokültürel içeriklidir. Bu kapsamda en çok
dinî ve milli ninniler dikkat çeker. Ninnilerde en çok sevgi, üzüntü, ayr›l›k, dilek, temenni, vaat, ﬂikayet, tehdit, korkutma konular› iﬂlenir (Bkz. Artun
2000:47, 48).
Çelebio¤lu (1982:20), ninnilerin kohttp://www.millifolklor.com
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nular›n› k›saca ﬂöyle özetlemiﬂtir: Dinî,
kudsî ve fikrî mahiyette ninniler. Dinî
ninnilerin ço¤u “ﬂükür, dua” amaçl› olarak yaz›lm›ﬂt›r. Efsane ve a¤›t türünden
ninniler; dilek, temenni, sevgi ve alâka
ifade eden ninniler; vaat, övgü, yergi,
korkutma, ﬂikayet, tehdit ve teessür içeren ninniler; ayr›l›k ve gurbeti konu
eden ninniler.
Ninniler iﬂlevleri bak›m›ndan da
çok yönlüdür: K›saca ninniler, ruhsal geliﬂimi olumlu etkiler, bu ba¤lamda rahatlat›c›, güven verici, telkin edici, motive edici ve cayd›r›c›d›r. Biyolojik olarak
uyumay› destekleyici bir etkiye sahiptir,
biyolojik büyümeyi kolaylaﬂt›r›r. T›bbî
olarak baz› rahats›zl›klar› engelleyici rolü vard›r: Psikolojik rahatlama, fiziksel
rahatlamay› beraberinde getirir. Çocu¤un çok yönlü olarak e¤itilmesine katk›da bulunur: Sanat ve edebiyat e¤itimi
aç›s›ndan estetik yetiyi geliﬂtirir. Güzel
konuﬂmaya âﬂina eder. Anne ile olan
maddî ve manevî ba¤lar›n› güçlendirir.
Sözlü ve sözsüz iletiﬂim yan›nda dil yetisini ve becerisini geliﬂtirir. Dinî içerikli
ninniler çocuklar›n inanc› üzerine olumlu etki yapar. Çocu¤u daha kolay sosyalleﬂtirir.
2. Yap›sal Katmanlar
2.1. Yüzey yap›: Sözdizimsel
özellikler
Ninnilerin belirli söyleniﬂ biçimi
vard›r; bir na¤me eﬂli¤inde söylenir: Bu
nedenle sözdizim içinde en küçük birim
ses olmaktad›r. Ninnilerin ses çizgisi
toplumlara göre farkl›l›k gösterir. Bu
farkl›l›k daha çok makam ve ritimde görülür. Bu da zenginlik say›lmaktad›r. ﬁirin (1990: 2), Türk ninnilerinin makam›n› hicaz, ritmini de sofyan olarak belirtmiﬂtir. Ancak Hüseyni, Uﬂﬂak ve Rast
makam›nda ninniler de vard›r. Türk ninnilerinin sesletimi tizden pese do¤ru gihttp://www.millifolklor.com

der ve peste na¤meli bir söyleyiﬂle gerçekleﬂir.
Ninnilerin ilk m›sralar› tipik bir yap› özelli¤i gösterir. Baﬂlang›çta beﬂi¤i
harekete geçirmek için bir giriﬂ yapmak
gerekir. Bu giriﬂ genellikle ses tekrarlar›yla yap›l›r. Türk ninnilerinde çok rastlanan ses tekrarlar› ﬂunlard›r: „E; Eee
eee eee eee; ninni veya nenni, dandini
dandini, huu huu huu; hoppala hoppala,
p›ﬂ veya piﬂ”. Ninni baﬂlang›çlar›nda yer
alan ses tekrarlar›n›n anlams›z ifadelerden oluﬂmas› kafiye düzenini bozabilir;
yani ritimsel da¤›n›kl›k meydana getirebilir. Vezindeki bozukluk müzik arac›l›¤›yla giderilir. Na¤me içerisinde ahengi
sa¤layan veya düzeltici role sahip olan
seslilerdir. Çünkü sesliler müzi¤e göre
kolay ﬂekillenir ve kolay okunur. Sesliler
içinde de ço¤unlukla ince ünlüler ahenk
verirler (asonanslar).
Aﬂa¤›daki ninniyi ses aç›s›ndan inceleyecek olursak:
Dandini dandini dastana
Danalar girmiﬂ bostana
Kov bostanc› danay›
Yemesin lahanay›
Eee Eee eee eee
huu huu huu huu
Uyusun da büyüsün ninni
T›p›ﬂ t›p›ﬂ yürüsün ninni
E bebe¤im eee
E bebe¤im eee2
Görüldü¤ü gibi ço¤u zaman sesliler
sessizler üzerinde bask›nd›r. Sessizler
içinde de yumuﬂak sessizler daha çok yer
al›r. Bu metinde d, b, s, g, l, m, n, y sessizleri s›k görülmektedir.
Ses tekrarlar› tek baﬂlar›na kullan›ld›klar› gibi, tekerlemelerle, anlaml›
kelimelerle veya nakarat halinde de bulunabilirler: Bu ninnide “Dandini dandini dastana/ Danalar girmiﬂ bostana” bir
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nida ve bir hitap unsuru olarak kullan›lm›ﬂt›r. “E bebegim eee / E bebegim eee“
ise bir nakaratt›r. Giriﬂi oluﬂturan tekrarlar daha sonra gelen dizelere kafiye
haz›rl›¤› yapar. Bu kal›plar ayn› zamanda “ahenge tempo tutan bir musiki karakteri de taﬂ›rlar”. (Bkz. Çelebio¤lu
1995: 18)
S›ralar halinde yaz›lm›ﬂ ninnilerde
m›sra›n baﬂ›nda veya sonunda ses tekrarlar› yer alabilir: “E,e,e k›z›ma!; Ninni
yavrum ninni e, e, e; E, yavrum e!; Ninni yavrum ninni;” Bu sesler bazen kafiye
oluﬂturmak için eklenmekte, bazen de
kulak kafiyesi iﬂlevi görmektedir. Ses
tekrar›n›n her sat›rda yer ald›¤› ninniler
de vard›r:
Da¤lar yar›s› ninni,
Evler dolusu ninni,
Anas›n›n kuzusu ninni!
Ayr›ca ses tekrarlar› melodiyi oluﬂturmak için istenildi¤i kadar uzat›l›p k›salt›labilir. „Hu hu huuu, p›ﬂ p›ﬂ,p›ﬂﬂ; e,
e,e,eee; Eee, eee, eee“. Ninnilerde tekerleme haline gelmiﬂ ses tekrarlar› da vard›r. Bu ninnide „Dandini dandini dastana“ tekerleme biçiminde bulunur. Bu tekerlemelerin ilginç bir özelli¤i vard›r;
üçüncü kelime kafiye oluﬂturmak için
çeﬂitli ses ve kelimelerle birleﬂtirilmektedir.
Dandini dandini dastana
Danalar girmis bostana
Dandini dandini danayl›
Alt›n beﬂik hamayl›
Dandini dandini danal› bebek
...
Yukar›da yer alan k›sa ses tekrarlar›n› morfolojik olarak inceleyecek olursak, ço¤unun iﬂlevsel bir anlam› oldu¤u
görülecektir: Örne¤in “hu” Allah’›, “p›ﬂ”
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susmay›, “ninni veya nenni” uyumay›
ça¤r›ﬂt›rmaktad›r.
Ninni dizeleri genellikle düz ve ak›c›d›r. Bunun nedeni seçilen kelimelerin
ço¤u zaman tek heceli veya k›sa olmas›ndand›r; bu tür kelimeler kolay ritim
ve melodi oluﬂtururlar; ayn› zamanda
mola vermeye uygundurlar. Gerçi çok
heceli kelimelerde de mola verilebilir, fakat o zaman ahenk bozulabilir.
Ninnilerde yer alan kelime gruplar›
çeﬂitlidir. Daha çok isimler bulunur:
isimler bebeklik veya çocukluk konu
alanlar›yla ilgilidir. ‹sim olarak kullan›lan ilk sözcükler hitap sözcükleridir: En
yayg›n olarak “Yavrum, bebe¤im, k›z›m,
o¤lum, kuzum, çocu¤um” gibi sözcükler
kullan›l›r. Bunlar›n yan›nda çocu¤un ad›
da söylenebilir. Çocuklar› ifade eden
isimlerde küçültme ekleri de kullan›l›r:
“yavrucak, yavrucu¤um, küçücük” gibi.
Ninnilerde bulunan küçültmeler bebeklerde veya al›c›da duygusal bir etki b›rak›r. Özellikle annenin iyelik zamiriyle
küçültme ekini (yavrucu¤um) kullanmas› duygu de¤erini art›r›r.
‹simlerden sonra en çok kullan›lan
sözcükler kelime yap›l› ses tekrarlar›d›r.
Yukar›da belirtildi¤i gibi tekrarlar daha
çok müziksel bir araçt›r ve vurgulanmas› gereken kelimenin ses etkisini kuvvetlendirirler. Ninnilerde anlaml› kelimeler
de tekrarlan›r. Dizelerde sürekli olarak
vurgulanan veya iﬂaret edilen (Rekaputülasyon) bir veya birkaç önemli kelime
olabilir. Bu kelimeler her zaman isim de¤ildir; bazen zamir, bazen de eﬂanlaml›
kelimelerdir. Vurgulu kelimelerin kullan›lmas›ndaki en önemli amaç ritm,
ahenk oluﬂturmak ve dolay›s›yla melodi
gücünü art›rmakt›r. Kelime tekrarlar›
bazen de nakarat görevi yapabilirler.
Ninnilerde hareket bildiren fiiller
s›k kullan›l›r. Ninnilerde anlat›lan bir
http://www.millifolklor.com
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hikaye vard›r. Hikayelerde yer alan fiiller genellikle bir istek veya buyrum
(uyusun, büyüsün, yürüsün, oynas›n)
bildiren sözeylemlerdir.
Ninni metinlerinde en az kullan›lan
kelime çeﬂitleri s›fatlard›r: s›fatlar›n az
olmas› ninnilerin basit bir yap›ya sahip
olduklar›n›n göstergesidir. S›fatlar daha
çok betimlemelerde kullan›l›r. Betimlemeye dayal› anlam öbekleri ise karmaﬂ›k yap› özelli¤i gösterirler. Ninnilerde
zamirlere de s›k rastlan›r. Bilhassa iyelik zamirleri yer al›r: “yavrum, k›z›m, o¤lu, bebe¤im vb.” Ninni dizelerinde az bulunan kelime çeﬂitlerinden biri de ba¤laçlard›r. Ninnilerde yan yana dizilen
birbirinden ba¤›ms›z kelimeler de (ses
tekrarlar›, kelime tekrarlar›, nakaratlar) vard›r. Ay›r›mlar ba¤laçlar yerine
noktalama iﬂaretleriyle yap›l›r.
Ninnilerin cümle yap›s› basittir:
Cümleler kar›ﬂ›k de¤ildir, yan yana dizilen cümleler yoktur. Yar›m cümleler azd›r. En çok görülen cümle çeﬂitleri düz
ifade ve emir cümleleridir. Emir cümlelerinde buyrum özelli¤i vard›r: çocuk belirli eylemleri yapmas› için uyar›l›r.
Emir cümleleri sadece çocuk için kullan›lmaz: çocu¤a istenilen eylemi yapt›rmak için kötü kiﬂilere veya hayvanlara
da emredilir: “Kedi gitsin! Köpek gitsin!
Öcü gitsin!”
Ninnilerde az da olsa soru cümleleri bulunur:
Bahçedeki nar m›d›r?
Yanaklar› al m›d›r?
Bebeklerin içinde,
Yavrum gibi var m›d›r? Ninni!
(M. R. ﬁirin)
Baz› soru veya emir cümleleri cevap
gerektirebilir. Örne¤in “Uykudan m›
uyand›n?”
Cümleler k›sad›r; cümlelerde geçen
kelimelerin sapma özelli¤i azd›r. Kelimehttp://www.millifolklor.com

lerin normal kullan›m›n›n d›ﬂ›na ç›k›lmaz, ç›k›ld›¤› takdirde baﬂka ﬂiir özelli¤i
gösterir.
Ninnilerde noktalama iﬂaretleri de
kullan›l›r; virgül k›ta içindeki dizeleri
birbirinden ay›r›r; her m›sradaki anlam
birbirinden farkl› olmas›na ra¤men virgül ile s›ralan›r. K›ta iﬂlevsel anlam aç›s›ndan ele al›n›r; her k›ta bir bütündür,
dizelerdeki anlam fark› göz önünde bulundurulmaz, dizeler tüm k›tadaki anlam›n bir parças› olarak görülür. Ninnilerin söylenmesi esnas›nda virgül durak
görevi de yapar. Nokta ise az kullan›l›r;
daha çok bir konunun bitti¤i yerde konur. Ninnilerde birden fazla konu yer almad›¤› için noktaya gerek kalmaz. Ninnilerde soru iﬂareti s›k kullan›l›r. Baz›
ninniler soru, baz›lar› da soru cevap biçiminde yaz›lm›ﬂt›r. Ninniyi di¤er ﬂiir türlerinden ay›ran bir özellik de hemen hemen her k›tan›n ünlem iﬂaretiyle bitmesidir. Ninni metinleri sesletim göz önünde bulundurularak yaz›ld›¤› için belirli
bir tonlamayla biter. Vurguyu veya tonlamay› en iyi ifade eden noktalama iﬂareti ünlem iﬂaretidir. Ünlem iﬂareti ayn›
zamanda noktan›n yerini tutmaktad›r.
Ayr›ca duygusal içerikli cümlelerde ünlem iﬂareti kullan›l›r.
Ninnilerin ilk cümleleri genellikle
ses tekrarlar›ndan oluﬂur. Daha önce belirtildi¤i gibi bunlar yap› anlaml› ses veya kelimelerdir; yani müziksel iﬂlevleri
vard›r, melodi oluﬂtururlar.
Laylay bala laylay
‹llallah bele laylay,
Ben güzel laylay çektim,
Herkes de çeksin bele laylay!
(s. 183 Kars)
Ninninin duygu yükünü art›r›rlar.
Bu cümleler bazen sonda da tekrarlan›r.
Baﬂtaki cümlelerde bazen bir hitap var-
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d›r, genellikle çocu¤a hitap eder. ‹kinci
ve üçüncü m›sralar›n cümle tipleri birbirine benzer veya yak›nd›r. ‹kinci ve
üçüncü cümlede bir olay veya bir hikaye
anlat›l›r. Olay›n konusunu oluﬂturan
motifler de burada bulunur. Genellikle
üçüncü cümle ikinciye ba¤l›d›r. Ayr›ca
her cümle kendi baﬂ›na ba¤›ms›z da olabilir.
Halk edebiyat›nda yer alan ninniler
ço¤u zaman tek k›tal›d›r. Yaln›z çok k›tal› ninniler de vard›r: bunlar ilk k›tan›n
alternatifleri gibidir. Dörtlüklerden baﬂka zincirleme yaz›lan ninni çeﬂitlerine
de rastlan›r. Bunlar belirli bir çerçeve ile
s›ralanm›ﬂt›r.
Elma att›m yuvarland›,
Ninni yavrum ninni,
Gitti beﬂi¤e dayand›,
Ninni yavrum ninni,
Beﬂi¤in ipi k›r›ld›,
Ninni yavrum ninni,
Beﬂikte yavrum uyand›,
Ninni yavrum ninni,!
S›ral› ninnilerde fazla m›sralar baﬂta veya sonda ses tekrar›, cümle tekrar›
veya nakarat olarak yaz›labilir.
Hu, huu, hu kuﬂu
Ben ç›kamam yokuﬂu
Çal›l›klar yuvas›
Mama getirir bebe¤imin babas›/anas›
E, e, eeeeeeeeeeeeeeee, e
Ninni benim yavruma ninni
Dandini dandini dastana
Kuzular girdi bostana
Kov bostanc› danalar›
Yemesin mamalar›
E, e, eeeeeeeeeeeeeeee, e
Ninni benim yavruma ninni
Her nakarat›n aras›na, “eee...
eee...ee.,” ya da “huu hu,” ekleyerek
uzatmak mümkündür.
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Dandini dandini dastana
Danalar girmiﬂ bostana
Kov bostanc› danay›
Yemesin lahanay›
Eee Eee eee eee
huu huu huu huu
Uyusun da buyusun ninni
T›p›ﬂ t›p›ﬂ yürüsün ninni
E bebegim eee
E bebegim eee
Ninnilerde m›sralar cümle ﬂeklindedir. Bir cümle bir m›srada biter. Cümle m›sra›n ortas›nda bitmez. Bunun bir
nedeni de ninnilerin basit ve sade bir üsluba sahip olmalar›ndand›r.
Çelebio¤lu (1995:16) ninnilerin naz›m ﬂekillerini ﬂöyle özetlemiﬂtir:
... naz›m ﬂekli bak›m›ndan daha ziyade mani tarz›nda teﬂekkül etti¤ini, bunun d›ﬂ›nda “ninni yavrum ninni” terennümü hariç, en az iki m›sral› ve daha
fazla m›sral› uzun parçalar›n, müselsel
örneklerinde mevcudiyetini; gerek kafiye
kelimeleri gerek kafiye tertibi yönünden
zengin bir kafiye düzeni bulundu¤unu
söyleyebiliriz. Ayr›ca tahkiyevî olan parçalarda, destan tarz› veya mani katar›,
yahut daha de¤iﬂik ﬂekillerle karﬂ›laﬂmak mümkündür.
Ninni ﬂiirlerinde söz sanatlar› veya
belagat unsurlar› çok az kullan›l›r. Ninninin al›c›s› konumunda olan çocuk soyut kavram edinim döneminde de¤ildir;
dil geliﬂimi de somuttan soyuta do¤ru gider. Kullan›lan söz sanatlar› veya belagat içeren ifadeler varsa, bunlar daha
çok büyükler içindir. Çocuklar anlamdan
çok yap› özellikleriyle ilgilenir: öncelikle
sesletimi dinlerler. Yaln›z bazen ninnilerde mizahi ifadeler yer alabilir; ne
olursa olsun seçilen göstergeler somut
olmak zorundad›r. Dinî ve millî içerikli
ninni metinleri soyut kavramlar› (Allah,
melek, derviﬂ vb.) içerebilir. Bu soyut
http://www.millifolklor.com
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kavramlar aç›k ve kolay olarak somutlaﬂt›r›lamayan, fakat çok s›k kullan›lan
ve ezberlenebilen dinî göstergelerdir.
2. 2. Derin yap›: Anlamsal özellikler:
Göstergebilim aç›s›ndan ele al›nan
anlambiliminin konu alan› çok geniﬂtir:
Anlambilim, metin içinde ve d›ﬂ›nda yer
alan bütün anlam iliﬂkilerini inceler. Ayr›ca metin ile kullan›c›s› aras›ndaki iliﬂkileri de göz önünde bulundurur.
Bilindi¤i gibi ﬂiirde yo¤un bir ﬂekilde sapma yap›l›r. Göstergeler normal
güncel bildirimlerinin d›ﬂ›na ç›kar›l›r.
Bir göstergenin göndergesel anlam› yeni
ba¤lamlarla yeni anlamlar kazan›r. Bunun yan›nda dilin ﬂiirsel iﬂlevi (poetic
function) vard›r (Bkz Aksan 1999: 57).
Ninniler metin özellikleriyle di¤er
türlerden ayr›l›rlar. Ninnilerde anlaml›
göstergelerin say›s› azd›r, dilsel ifadeler
daha çok yap›sal özellikleriyle anlam kazan›rlar. Burada anlam› zenginleﬂtiren
unsurlar metin d›ﬂ› göstergelerdir. Metind›ﬂ› göstergeler ninninin ﬂiirsel iﬂlevini güçlendirmeye yararlar. Göstergelerinin uyand›rd›klar› tasar›m ve imgeler
duygu de¤erleriyle birlikte yeni ba¤daﬂt›rmalar› meydana getirirler. Bir anlamda göstergelerin iﬂlevleri aras›nda ninnilerin duygu de¤erini art›rmak da vard›r.
Yaln›z duygu de¤erini duygusal anlam
(emotional meaning) ve insan› etkileyici
bir içerik (affective content) ba¤lam›nda
ele almak gerekir. (Bkz. Aksan 1999: 56,
57; Lyons, J. 1977: 302).
Göstergelerin göndergesel anlam›n›n yan›nda bir tak›m tasavvurlarla elde
edilen sosyal yükleri de bulunur. Göstergeler; bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde sosyal yüke sahip olabilirler. Bireysel sosyal yük; kiﬂinin do¤as›na, yetiﬂme çevresine, kültür düzeyine, e¤itim
durumuna ve ruh yap›s›na göre ﬂekillehttp://www.millifolklor.com

nir. Bir de toplumun genel de¤er yarg›lar› vard›r. Türk, Alman, ‹ngiliz toplumunun kendine has ortak sosyal ve kültürel
de¤erleri göstergelere anlam verir. Herkes kendi de¤erlerine göre yorumlama
ve dolay›s›yla anlamlama yapar, dolay›s›yla toplumsal yaﬂant›s› oran›nda sosyal duygu de¤erine sahip olur.
Ninni metinleri anlam yap›lar›na
göre incelenirse, ﬂunlar tespit edilebilir:
ilk m›sralarda ses tekrarlar›, ses tekrarlar›na ba¤l› olarak farkl› biçimlendirilmiﬂ kelime veya kelime gruplar› bulunur. Bunlar dilbilim aç›s›ndan anlams›z
ve sadece ses etkisine dayanan gösteren
veya göndergelerdir. Yap› özellikli kelimelerin düz anlam›, daha do¤rusu tan›mlanabilir bir anlam› yoktur. Söylendi¤i zaman: ezgi, müzik göstergelerine
dönüﬂür ve yan anlam düzleminde duygular›n ifade edilmesine yarar. Söyleyen
kiﬂinin duygular› ise izafî (emotional
meaning) de¤er taﬂ›r, dolay›s›yla anlam
de¤eri de izafî olur.
Ninnilerde belirli amaçla söylenen
ve iﬂlevsel anlam› olan sesler, ses tekrarlar› veya kal›p ifadeler vard›r: Bunlar
annenin veya söyleyenin niyeti ve bu niyetin belirli söyleme tarz›na dönüﬂmesiyle anlam kazan›r. Örne¤in anne çocu¤unu uyutmak istiyorsa “E e e, eee eee
eee eee”; susturmak istiyorsa “p›ﬂ, p›ﬂ
p›ﬂ” diyecektir. Bu sesler çok çeﬂitlidir;
sevinç, üzüntü vb. gibi duygusal içerikli
anlamlar› ça¤›r›ﬂt›rlar. Bunun yan›nda
belirli yans›malar -özellikle hayvan, böcek, kuﬂ sesleri - taklit edilir.
Bütün bunlar›n yan›nda sözsüz iletiﬂim unsurlar› da ninnilere eﬂlik eder.
Yer, zaman, durum ba¤lam›nda ortaya
ç›kan sözsüz göstergeler de direkt veya
dolayl› olarak ninniyi etkiler. Ninnilerin
fiziksel arac› olan beﬂik, sal›ncak gibi
alet sesleri anlama katk›da bulunurlar.
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Özellikle beﬂik kullan›l›rken söylenen
sesler veya kelimemsiler vard›r. Çocuk
bu ses veya kelimecikleri duydu¤u zaman belirli dilsel davran›ﬂlar› gerçekleﬂtirir: “nen, nen, eee, eee” vs. Bu sesler bir
durumdan di¤erine geçiﬂi sa¤larlar: bu
tür sesleri duyan çocuk uyumas› gerekti¤ine ﬂartlan›r; kendisini uykuya haz›rlar
ve sonra uyur. Biz bunlara motive edici
ve yat›ﬂt›r›c› sesler de diyebiliriz. Bu seslerin ünlüleri de¤iﬂtirilerek de (“nenn”
yerine “nenni veya ninni, “ee” yerine “oo,
oe, oe”) söylenebilir: Yine hayvan, böcek
ve kuﬂ sesleri de de¤iﬂtirilerek söylenebilir. Bu tür ses de¤iﬂiklikleri artzamanl› olarak da araﬂt›r›labilir, böylece sosyo
kültürel yap›ya göre ses ve anlam de¤iﬂiklikleri daha kolay tespit edilebilir.
Bunlardan baﬂka beﬂik sallan›rken
kendili¤inden ç›kan nefes esasl› sesler
de ninnilere eﬂlik edebilir. Bilhassa dinî
içerikli ninnilerde zikir göstergeleri (hu
hu hu) buna örnek verilebilir.
Ninniler müzik ba¤lam›nda incelenirse, anlam özellikleri artabilir. Çünkü
seslerin anlam› kelimelerin anlam›ndan
daha önemlidir: Ninniler bir ezgiyle okunur, her ezgi bir makam ile sunulur. Her
makam›n kendine has özellikleri vard›r,
en az›ndan temel bir tonlamas› vard›r.
Bu tonlamalar daha çok ruhsal durumu
bildirdikleri için duygusal anlam taﬂ›rlar.
Ninni baﬂlang›c›nda ninniyi söyleyene hitap edilir. Genellikle ninnilerde
k›sa bir hikaye anlat›l›r. Anne bu hikayeyi ço¤u zaman son iki m›srada aktar›r.
En sonunda hikayeyi cazip hale getirmek için ses tekrarlar› ( E, e, e, ninni,
ninni, ninni) yer al›r. Ninniler beﬂik sallama ahengine uygun söylenir, bazen
sesler veya ezgi çocu¤un durumuna göre
ayarlanabilir.
Ninnilerimizin büyük bir bölümü de
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dilek ve temenni mahiyetindedir. Çocu¤un gelece¤iyle ilgili dua biçimindeki istek ve dilekler; nazarla ilgili olanlar; çocu¤un a¤lamas›na engel olacak temenniler; çocu¤un çabuk geliﬂmesi veya çabuk
büyümesi; iyi ö¤renim görmesi, büyüdü¤ünde bir iﬂe sahip olmas›, bunun yan›nda büyüklerden beklentiler; mal mülk ve
zenginlikle ilgili dilek ve temenniler de
yer al›r. ( Bkz. Ayr›nt› Çelebio¤lu
1995:23-26)
Eee yavruma uyusun da büyüsün
Büyüsün de yürüsün
Yürüsün de okullu olsun
Okusun da iyi insan olsun.
Bu ninnide bebe¤in sa¤l›kl› geliﬂmesi ve iyi bir ﬂekilde e¤itilmesiyle ilgili
dilek ve istekler vard›r. Bir eylemin yerine getirilmesi ﬂart›yla amaç-eylem gerçekleﬂmektedir. Yani eylemlerin sebepsonuç iliﬂkileri vard›r: “... uyusun da büyüsün; büyüsün de yürüsün; yürüsün de
okullu olsun; okusun da iyi insan olsun”.
Biz bu cümlelere dilek-istek cümleleri de
diyebiliriz. Söyleyenin bir iste¤i var; burada ki amaç, bebe¤in iyi insan olmas›.
Yaln›z bu istek baz› dilek ﬂart cümleleriyle gerçekleﬂmektedir: Anne, çocu¤un
uyuyup büyümesini, büyüyüp yürümesini, yürüyüp okullu olmas›n› istemektedir. Ayr›ca fiiller geliﬂimi ve de¤iﬂimi
gösteren eylem fiilleridir. Daha çok bir
durumdan bir duruma geçiﬂi bildirirler.
Baz› ninniler de kiﬂiye özel dua biçiminde yaz›lm›ﬂt›r.
Hu, hu, hu billah,
O¤luma uyku ver Allah,
Uyusun da büyüsün Lütfullah,
Ninni yavrum ninni!
( Erzurum)
Ninnilerin kiﬂiye özel yaz›lmas› veya söylenmesi, her ninninin orijinal oldu¤una bir iﬂaret say›lmaktad›r.
http://www.millifolklor.com
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3. Edimbilimsel inceleme:
Ninniler, sadece bebekleri susturmak veya onlar› uyutmak için söylenmez; çocu¤u kunda¤a sararken, kuca¤a
al›rken, hoplat›l›rken ve severken de icra edilebilir. Ayr›ca bebe¤in geliﬂim evrelerinin önemli iﬂareti say›lan emekleme,
yürüme, konuﬂmaya baﬂlama ve diﬂlerinin ç›kmas› s›ras›nda da ninniler söylenir.
Ninni müzik ve ritmik hareketler
eﬂli¤inde söylenir. Bu hareketler ise daha çok sallama hareketleridir. Bebek beﬂikte veya anne kuca¤›nda sallan›r. Bu
yönüyle ninni pragmasemiyotik bir özelli¤e sahiptir: Yani ninni sadece metin veya söz olarak de¤il, müzik (ritim, melodi)
ve hareket ba¤lam›nda iﬂlev görmektedir. Bazen de sallama baﬂka hareketler
eﬂli¤inde de yap›labilir. Bu hareketler
dokunma iletiﬂimi iﬂlevleri görürler. Örne¤in anne uzuvlar›yla bebe¤in herhangi bir yerine dokunur. Bu dokunma biçimi ritmik olabilir, iﬂlevsel olarak sevgi
ve ﬂefkat göstergesidir. Monoton bir ritme dayanan dokunmalar zarif ve okﬂay›c› özelli¤e sahiptir.
Ninni söyleme alan› müzik anabilim dal›n› ilgilendirir. Fakat bu çal›ﬂmada metind›ﬂ› göstergeler de ele al›nd›¤›ndan çal›ﬂmam›z›n ortak konusu olmuﬂtur. Ninni söylemede veya ça¤›rmada yap›sal özellikler önemlidir. Ninniler sallama hareketiyle baﬂlar ve belirli bir tempoyla devam eder, ancak belirli bir müddet sonra tempo düﬂmeye baﬂlar ve sonunda bebek uyur ve uyuyunca hareket
durur. Söyleme de bu sallama hareketine paralel olarak gerçekleﬂir: belirli bir
ses temposuyla baﬂlayan ninni çocu¤u
amac› do¤rultusunda etkileyene kadar
sürer, belirli bir anda dönüm noktas›na
ulaﬂ›r ve yavaﬂ yavaﬂ iniﬂe geçer. ‹niﬂler
belirli bir melodiyle zenginleﬂir ve etkisihttp://www.millifolklor.com

ni gösterirler. Ninni sesleri yumuﬂak,
okﬂay›c› ve s›cakt›r. Seçilen sesliler ve
sessizler ince ve yumuﬂakt›r. Az, küçük
ve basit sesler vezin veya ritim oluﬂturmaya çok müsaittir. Bunlar›n tekrar› da
kolay olur, tekrarlar da tempo ve hareket do¤rultusunda önemli bir etki b›rak›r.
Ninniler genellikle geleneksel ezgi
sistemiyle söylenir. Türk müzi¤inde ninni ezgileri müﬂfik, dinlendirici ve sakinleﬂtiricidir. Önemli olan bebe¤in tarz›na
uygun ninniyi bulabilmektir. Bebekler
genellikle Hüseyni ve Uﬂﬂak makam›ndaki ninnilerden hoﬂlan›rlar. Ancak, Hicaz, Rast gibi makamlar ile söylenen
ninniler de vard›r. Bazen bebek makam›
sevmezse; yani ninni iﬂlevini yerine getirmezse, hemen baﬂka bir makama geçilir. Ayr›ca düﬂük tempolu, uzun sesli
Türk Sanat Müzi¤i eserlerini de ninniye
uyarlamak mümkündür. Bu musiki yap›s›yla ninniler amac›na ulaﬂ›r; bebe¤i
sakinleﬂtirir, dinlendirir ve uyutur. Sadece sakin çocuklar de¤il huysuzluk yapan çocuklar da ninni sayesinde sakinleﬂtirilir, bu sakinleﬂtirme ﬂekli ço¤unlukla tehdit edici ve zorlay›c›d›r. Sözler
tehdit edici de olsa, tempo sakinleﬂtirici
etki gösterir.
Ninni ezgileri anlam aç›s›ndan incelenecek olursa, karﬂ›m›za ﬂu ç›kar:
Müzi¤in öncelikli iﬂlevi duygusal anlam
taﬂ›mas› veya karﬂ›daki kiﬂide duygusal
anlamlar› ça¤r›ﬂt›rmas›d›r. Müziksel
göstergelerinin anlam› ses, ritim ve melodi etkisi aç›s›ndan incelenebilir. Ninni
melodisi hareket eﬂli¤inde gerçekleﬂti¤inden ses ve hareket göstergeleri birlikte anlam kazan›r. Her toplumun ninni
ezgilerinin duygusal bir anlam› vard›r.
Annenin sesinin bu melodiye bürünmesi
çocuktaki duygusal al›c› merkezlerini
harekete geçirmekte ve onu etkilemekte-
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dir. Ninnilerde her göstergenin bir anlam› vard›r. Hareketlerde sakinleﬂtirme ve
oyalama gibi anlamlar sakl›d›r. Sesteki
tekdüze tempo çocu¤u uysallaﬂt›r›r. Vurgulamalar sakinleﬂtirici, ikaz edici veya
uyar›c› bir anlam ça¤›r›ﬂt›r›r. Sesleri
renklendirme ise etkinin devam›n› sa¤lar.
Ninnilerin anne aç›s›ndan da anlam› vard›r. Annenin içinde bulundu¤u durumu ifade eder. Üzüntülü, sevinçli, korkulu anlar›n d›ﬂa vurulmas›n› sa¤lar.
Ninni derim dertli dertli,
Uyur o¤lum tatl› tatl›,
Benim yavrum pek k›ymetli!
Uyu yavrum ninni ninni!
Bu ninnide annenin ruhsal durumu
dile getirilmiﬂtir: anne dertlidir. Çocu¤un rahatl›¤› için her türlü s›k›nt›y› sineye çekti¤ini de görüyoruz: „Uyur o¤lum tatl› tatl›“.
Ninnilerde ah, of çekmek, h›çk›rmak, gülme, k›zmak gibi ça¤r›ﬂt›rma
ö¤eleri vard›r. Tabi ki bunlar›n da belirli
anlamlar› vard›r. Ninni seslerinin geniﬂ
bir yelpazeye sahip olmas›, yani renkli
olmas› çok çeﬂitli anlamlamalar›n yap›laca¤›na bir iﬂarettir. Yine sözdizim içerisindaki duraklar, vurgular üsluplaﬂm›ﬂ ve kendilerine göre anlam kazanm›ﬂlard›r.
Ninnilerde, di¤er müzik parçalar›nda oldu¤u gibi çeﬂitlilik vard›r; bu farkl›
göstergeler sembolik de¤er taﬂ›rlar. Karbusieky (1990:37) her müziksel birimin
sembol karakteri taﬂ›yaca¤›na iﬂaret etmiﬂtir. Sembollerin bizim duygusal melekelerimize uygun olmas› ve duygularla
yorumlanabilir olmas› gerekir. Müzikte
aranan bir baﬂka özellik de farkl› sembollerin ayn› anda ortaya ç›kmas›d›r.
Ninnilerde ritme, ahenge ve melodiye
dayanan sembollerin bir bütün olarak
ortaya ç›kmas› söz konusudur.
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Ninnilerin sesletiminde göstergelerin somut olarak anlamlar›n›n olmas›
gerekmez, çünkü ninnilerde daha çok
duygusal göstergeler hakimdir ve bunlar›n sembolik anlam de¤erleri vard›r. Belirli imajlarla ça¤r›ﬂt›r›lan ses semboli¤i;
belirli tempoda giden, yükselen veya alçalan ses seyri, ses s›kl›¤› gibi unsurlar
dolayl› anlam taﬂ›rlar. Ortal›¤›n kararmas› ve akﬂam olmas› ninniye bir ses
rengi katar: yavaﬂ, sakin bir tempoyla
ninni söylenir ve dolay›s›yla ses s›kl›¤›
azal›r. A¤layan bir bebe¤in beﬂi¤inin h›zl› sallanmas›, sert ses tonunun kullan›lmas› sözsel ifadelerin anlam› farkl› da
olsa söyleniﬂ biçimiyle anlamlamay› de¤iﬂtirir, duygusal anlamlamay› meydana
getirir.
K›saca ninniler al›c›da duygusal ve
bedensel tepkime meydana getirirler.
Düﬂük bir ses veya yavaﬂ bir tempoyla
söylenirse nefes al›p vermeyi etkiler ve
kalp at›ﬂlar›n› uygun hale getirir. Çocuk
uyumak için fiziksel olarak haz›r hale
gelir ve sonunda uyur. Ninniler çocu¤u
sadece fiziksel olarak uykuya haz›r hale
getirmekle kalmaz, yukar›da belirtilen
duygusal ses göstergelerinin etkisiyle
psikolojik olarak çocu¤u uykuya ﬂartland›r›r.
3.1. Ninni sözeylemleri:
Davran›ﬂç› kurama göre dil bir davran›ﬂ ve tav›r biçimidir. Yani dilsel davran›ﬂlar vard›r. Austin (1955), davran›ﬂlar›n dil arac›l›¤›yla gerçekleﬂti¤ini söyler. Dilsel davran›ﬂ ayn› zamanda sözeylemdir.
Do¤an Aksan’a göre sözeylem kuram›, dildeki ifadeleri, bunlar› üreten kiﬂilerin niyet ve amaçlar›yla birlikte ele
al›r ve sözle eylem aras›ndaki iliﬂki ve
karﬂ›tl›klar› inceler. Bu kuram dilin ruhsal olay ve durumlarla iç içe bulunan bir
söz ve eylem bütünü oldu¤u düﬂüncesini
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ileri sürer. Kuramda iletiﬂimin temel
ö¤eleri sözcük ya da cümle de¤il, konuﬂma iﬂlemi ve konuﬂma eylemidir, yani dilin kullan›lmas›d›r (Aksan 1999: 153).
Sözle eylem, ayn› anda gerçekleﬂen, söylenenle amaçlanan›n ayn› oldu¤u sözcelerin ifadesidir. Sözeylemin üç çeﬂidi vard›r. Birincisi düz sözeylem (locutionary
act); niyet, dilek, istek ve bildirme görevi yapar. ‹kincisi edimsel eylem (illocutionary act); uyarma, vaat etme, buyurma
eleﬂtirme, onaylama, özür dilemeyi ifade
eder. Üçüncü çeﬂidi de etkileyici eylem
(perlocutionary act); dinleyen kimsede
ﬂaﬂ›rma, sevinme ve rahatlamay› sa¤lar.
(Aksan 1999: 154) Bir söz eylem, dil içi
ve dil d›ﬂ› faktörlere ba¤l› olarak anlamlanabilir (Petöfi 1981: 127).
Ninni dilin edebî iletiﬂim arac›l›¤›yla davran›ﬂa dönüﬂtü¤ü tipik iﬂlevsel
manzum bir türdür. Söylenilen her söz
davran›ﬂ ve tutuma yöneliktir. Her dilsel
tutum ve davran›ﬂ ayn› zamanda sözeylemdir. Bir sözeylem farkl› dilsel eylem
bölümlerinden oluﬂur (ifade eylemi, kelime, cümle ve metinleri her yönüyle meydana getiren ve telaffuz ettiren eylemdir.)
Aﬂa¤›daki ninnide bu sözeylem çeﬂitlerini inceleyece¤iz:
E Yavruma e,e,e,
Uyusun da büyüsün ninni,
Bayramlarda yürüsün e,e,e
A¤lama yavrum a¤lama,
Üç gün kald› bayrama
Ninni yavrum ninni, ninni
Bu ninni dizeleri sadece metin ba¤lam›nda ele al›n›rsa ilk iki dizede düzsöze dayal› eylem vard›r. Sözeylem cümleleri genellikle bir al›c›ya hitap eder; burada muhatap bebektir. Adeta bebekle
bir konuﬂma yap›lmaktad›r. Bu konuﬂma düzsöz eylemi ile gerçekleﬂmektedir.
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Ayr›ca buyrum anlam›n› veren ünlem
iﬂareti kullan›lmam›ﬂt›r. Dizelerde iki
temenni niyeti sakl›d›r: bebe¤in uyuyup
büyümesi ve bayramlarda yürümesidir.
Fakat yukar›daki dizeler geleneksel ninni söyleme tarz›na dayal› olarak incelenirse, yani metin d›ﬂ› faktörlere dayal›
olarak incelenirse o zaman edimsel sözeylem iﬂlevi görür. Bu tür ifadeler, söyleyen kiﬂinin niyetine ba¤l› olarak rica,
uyarma, k›zma, buyurma veya sitem iﬂlevi do¤rultusunda söyleniyorsa edimsel
sözeylem olabilir. Bu ninnide bebe¤in
uyumas› ve a¤lamay› durdurmas› için
cayd›r›c›l›k vard›r. Söylenen bu sözeylemlerden sonra genellikle bebek uyur
veya sakinleﬂir. Yani eylem hedefine ulaﬂabilir. Yaln›z bu tür sözeylemlerde dilsel eylemin hedefine ulaﬂ›p ulaﬂmamas›
çok önemli de de¤ildir.
Edimsel sözeylem ifadelerini tan›mak için edimsel belirleyicileri de göz
önünde bulundurmak gerekir. Bunlar
ses esas›na dayanan ve ritmik amaçl›
olarak söylenen ve dild›ﬂ› (paraverbal)
denilen, -bazen araç bazen de amaç olabilen- tamamlay›c›lard›r. “E Yavruma e,
e, e”; “Ninni yavrum ninni, ninni!”; bu
anlaml› ve anlams›z ses tekrarlar›nda
oldu¤u gibi.
Ninnilerde olumlu ve olumsuz pekiﬂtireç görevi yapan sözeylem biçimleri
de vard›r. Bunlar›n bebekler üzerinde
mutlaka etkileri görülür. Örne¤in baz›
anneler çocuklar›n› korkutarak uyuturlar. ﬁayet amaçlanan etki görülmezse,
ninni baﬂka bir ﬂiirsel anlat›m biçimine
dönüﬂür; dolay›s›yla iﬂlevsel özelli¤ini
kaybeder.
4. Sonuç
Ninniler di¤er ﬂiir türlerine göre
farkl› karakteristik özellikler gösterirler.
Her ﬂeyden önce geniﬂ halk kitleleri taraf›ndan yayg›n olarak kullan›ld›¤› için

55

Millî Folklor, 2004, Y›l 16, Say› 61

oluﬂum ve kullan›m biçimleri farkl›d›r.
Daha çok sesletime göre oluﬂturulmuﬂtur ve yap›sal özellikleriyle iﬂlevsel anlam kazan›rlar.
Ninniyi iﬂlevsel hale getiren özelli¤i, onun ‘aç›k yap›’ ya sahip olmas›d›r.
Bu yap› metin, sesletim, al›c› ve verici
ba¤lam›nda ortaya ç›kmaktad›r. Ninnilerin oluﬂum sürecini ve bu oluﬂumda
yer alan göstergeleri ﬂöyle aç›klayabiliriz: Ninnilerin bir ana metni bir de yan
metinleri vard›r. Ana metin düz ﬂiirsel
metin; yan metin sesletim yoluyla oluﬂan metindir. Ana metinde görsel bir sesletim vard›r. Metinler anlaml›, anlams›z
seslere göre yap›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Adeta
müzik göstergeleri yaz›ya dökülmüﬂtür.
Okuru söylemeye zorlar gibidir.
Ninni metinleri bir melodiyle söylendi¤i zaman iﬂlevsel anlam›na kavuﬂur. Melodinin kendisi, metin ve söyleyen kiﬂiden ba¤›ms›z olarak bir mesaj
niteli¤i taﬂ›r. Ayr›ca söyleyen kiﬂi, kendi
melodi anlay›ﬂ› ve ruhsal durumu do¤rultusunda makam oluﬂturur. Söylenen
ninni yeni bir ba¤lamla ortaya ç›kar ve
yeni bir bildirimde bulunur: yani biçim
ve içerik yeniden oluﬂur.
Ninnilerin iﬂlevsel sonucun görülebilmesi için al›c› faktörünü de göz önünde bulundurmak gerekir. Ninnilerin iki
türlü al›c›s› vard›r. Birincisi yap›sal anlam› alg›layan al›c›, ikincisi içeriksel anlam› al›mlayan al›c›d›r. Asl›nda edebî
iletiﬂimin muhatab› bebektir, fakat bebekler sözlerin anlamlar›n› anlayamazlar. Onlar önce söylenen metinlerin ses
yap›s›n› alg›larlar, daha sonra söyleniﬂ
biçimine ﬂartlan›rlar. ﬁartlanma iﬂlevsel
bir sonuç meydana getirir; böylece çocuk
sakinleﬂir ve uyur. Bu anlamda bebekler
sadece görünen al›c›d›r. As›l söylenenlerin içeriksel anlam›n›n muhatab›, onu
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söyleyen kiﬂidir, yani annedir. Anne hem
verici hem de gölge al›c›d›r.
Yap›lan araﬂt›rmada iﬂlevsel anlam›n al›c›ya ve vericiye olan etkisini
edimbilim ortaya ç›kartm›ﬂt›r. Bu etki
ise biçim ve içerik düzleminde yer alan
sözeylemler arac›l›¤›yla sa¤lanm›ﬂt›r.
Sözeylemler hedef al›c›ya ﬂöyle tesir etmektedir: Bebek duydu¤u sesi alg›lar, alg›lanan düz yap›sal anlam ﬂartlanma yoluyla durum de¤iﬂikli¤ine yol açar. Art›k
pratik sonuç veren edimsel eylem yap›lmaktad›r; o da sakinleﬂme ve uyumad›r.
Annede ise durum biraz daha farkl›d›r.
O belirli bir niyetle söyledi¤i ninni sözlerini yeniden al›mlar. Seslendirdi¤i bu
ikinci ninni yeni bir etki gösterir. Bu etki annede meydana gelen ruhsal durum
de¤iﬂikli¤idir. Yani durumsal bir sözeylem meydana gelir.
Çal›ﬂmadan k›saca ﬂu sonuçlar› ç›karabiliriz. Ninniler iﬂlevsel amaçla yaz›l›p söylenmektedir. Bu nedenle ninnilerin yüzeysel ve derin yap›lar› da farkl›d›r. yüzeysel ve derin yap›n›n iﬂlevsel
özellik kazanabilmesi için metiniçi göstergelerin metin d›ﬂ› ba¤lamlarla birlikte ele al›nmas› gerekir. Yani iﬂlevsel anlam› oluﬂturan sözeylemlerin sadece metin düzleminde de¤il, al›mlama düzeyinde de incelenmesi gerekir; ancak bu yolla gerçek anlamda sözlerin eyleme dönüﬂüp dönüﬂmedi¤i gözlemlenebilir.
Pratik sonuçlar› itibariyle ninniler
çok yönlü iﬂleve sahiptir. Bu iﬂlev kullan›ld›¤› alana göre de¤iﬂir. Örne¤in psikolojik ba¤lamda rahatlat›c›, güven verici,
telkin edici, motive edici ve cayd›r›c›d›r;
biyolojik olarak büyümeyi kolaylaﬂt›r›r;
t›bbi manada baz› rahats›zl›klar› engelleyicidir; e¤itim aç›s›ndan çocu¤un sosyalleﬂmesine ve çok yönlü olarak e¤itilmesine katk›da bulunur; sanat ve edebiyat anlam›nda estetik yetiyi geliﬂtirir;
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anne ile maddî ve manevî ba¤lar›n› güçlendirir; sözlü ve sözsüz iletiﬂimi sa¤layan dil yetisini geliﬂtirir; dinî ba¤lamda
inanc› geliﬂtirir. Bu nedenle ninnilerin
bu alanlarda da ayr›nt›l› olarak incelenmesi gerekir.
NOTLAR
1
20.yüzy›l›n ilk yar›s› içinde Charles Bally’nin
çal›ﬂmalar›yla ortaya ç›kan deyiﬂbilim, dilbilim yöntemlerini kullanarak edebi metinleri çözümlemektedir. Deyiﬂbilim, anlama ulaﬂmak için dilin kullan›m›n› en küçük ses biriminden baﬂlayarak en büyük
yap› taﬂ›na kadar incelemek gerekti¤ini ileri sürmektedir.
2
Bu çal›ﬂmada yer alan ninni metinleri Amil
Çelebio¤lu’nun Türk Ninniler Hazinesi (1982) adl›
eserinden al›nm›ﬂt›r.
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