


5

Türk ailesinde, annenin çocuğunu uyutmak için kendine özgü bir 
ezgiyle söylediği şiirlerdir. Belli bir kafiye ölçüsü olmadığı gibi, çoğu za-
man dizeler arasında tam bir ölçü birliği de görülmez. Hatta ninnilerin 
dörtlükler halinde olmayanları da vardır.

Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, 
sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak  söylenir. 

Bu şiirlerin söyleyeni bilinmez. Anonimdirler. Belli Dörtlüklerden 
ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler 
annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani tü-
ründe bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni, Divanü 
Lügati’t Türk’de “balubalu” diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik 
isimler verilmiştir.



TÜRK NİNNİLERİNDEN SEÇMELER

6



7

TÜRK NİNNİLERİNDEN SEÇMELER

Gel dayısı ayısı

Gel emmisi gel emmisi
Beş eşşekli kel emmisi
Evvele yavruma ninni
Ninni de benim yavruma

Gel dayısı gel dayısı
Altı arap atlı bey dayısı
Evvele yavruma ninni
Ninni de benim yavruma
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Hu Allah

Huu Huu Huu Allah 
sen iyilikler ver Allah
sen iyilikler verirsen
yavrum yürür inşallah

huu huu huu Allah
sen iyilikler ver Allah
sen iyilikler verirsen
Yavrum büyür inşallah

Huu huu bebeğim
huu huu meleğim
huu huu kuzuma 
huu huu yavruma 
e e e e e
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Nenni desem dağlar uyur

Nenni desem dağlar uyur 
Dağlarda laleler büyür
Benim yavrum şim uyur 
Nenni kuzum nenni
Uyusunda büyüsün nenni
Tıpış tıpış yürüsün nenni 
ee e e e e e e e e e e e
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Ninni

Pisi pisi “mav” dedi 
“Bir kaşık yağ” dedi 
Yağ olmazsa bal olsun 
Benim yavrum sağ olsun ninni 
Ninni dersem dağlar uyur 
Dağlardaki laleler büyür 
Benim yavrum şimdi yürür ninni

İstanbul’un kuyuları
Çayır çimen kıyıları 
Derebeyi olmaz dayıları 
Ninni kuzum ninni

Samanlıkta sarı saman 
Benim derdim dümen dümen
Uyu da büyü yavrum dertleşelim
Uyu da büyü yavrum dertleşelim

Ninnisi var ninnisi var 
Gurbet elde bebesi var 
Babası geliyor diyenlere 
Sırmalı mendil takalım 

Ninni yavrum ninni 
İstanbul’un yolu diken 
Kör olsun bunları eken 
Hasretliktir belimizi büken 
Ninni kuzu m nin ni
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Ninni yavrum

Uyusun da büyüsün nin ni 
Kuzularla yürüsün ninni 
Nenni senin olsun 
Yeşil de billur testin olsun 
Yavrum Allah da senin dostun olsun
Nenni nenni uyu yavrum huuu

Nenni nenni elden 
Adetinde kurusun yelden 
Baban da gelecek gurbet elden 
Nenni nenni uyu yavrum huuu

Nenni nenni uyutayım 
Nennilerle büyüteyim 
Yavrum seni nasıl uyutayım 
Nennilerle uyusun 
Kuzularla yürüsün 
Uykularla büyüsün nennii
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Sende uyu sende uyu

karakollar mı kuruldu
kelepçeler mi vuruldu
bak bu günde akşam oldu
sende uyu
sende uyu
nınınınınınınınınınının

sende uyu güzel çocuk
sende uyu minik çocuk
haydi güle güle çocuk 
sende uyu tatlı çocuk
nınınıninninınınınınını
ninni yavruma ninni



13

TÜRK NİNNİLERİNDEN SEÇMELER

Eee..esine 

Eee..esine 
yavrum gitti teyzesine
teyzesi çok güzel hanımmış
altın koymuş çevresine
uyusunda büyüsün ninni
tıpış tıpış yürüsün ninni
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Nenni bebek oy 

Çamlıbel’den çıktım yayan
Dayan ey dizlerim dayan
Kardaş atlı bacı yayan
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy

Bebeğimin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Bey babası gelir şamdan
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy

Bebeğimin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım takır takır
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy
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Nenni nenni

Tahta kurdum ekmek açtım
Çocuk uyanınca şaştım
Yanan odundan vazgeçtim
Nenni oğluna nenni nenni 

Unu elekte eledim
Ben haktan dilek diledim
Tahta beşiğe beledim
Nenni oğlum nenni nenni
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Yağmur Yağar Sere Serpe

Yağmur yağar sere serpe
Kulağında elmas küpe
Uyuturum kızımı koka öpe
E…. E…. ninni
Ninni benim nazlı kızım sana ninni

Yağmur yağar lüle lüle
Oğlum gelir güle güle
Ter bıyığını sile sile
E…. E…. ninni
Ninni benim güzel oğlum sana ninni
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Ninnilerin benim olsun

Ninnilerin benim olsun
Uykularım senin olsun
Akan sular ömrün olsun
Ninni yavrum, kuzum ninni
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Çocuğum geceler yatağın

Çocuğum geceler yatağın
Çağırır bir ninniye vücudunu
Bu sesler gecelere
Sanki bir ninni söyler
Gece ninni gibi dinler
Uyusun da büyüsün ninni
Atem Tutem Men Seni

Hop hopun olsun oğlum
Gül topun olsun oğlum
Sıralı kavak dibinde
Toyluğun olsun oğlum

Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende
Önüne atem men seni

Ev süpüre toz ede
Hamama gider naz ede
El ayağı kir içinde 
Yıkamam diye naz ede

Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende
Önüne atem men seni
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Yaylaların yoğurdu

Yaylaların yoğurdu 
Bu güzeli hangi ana doğurdu 
Bu güzeli doğuran ana 
Balılan mı yoğurdu 
Hu, huu, huuu kuşu

Ninni Yavrum Ninni

Ninni çaldım beşiğine
Devlet konsun eşiğine
Düşman ölsün keşiğine (sırasına)
Ninni yavrum ninni
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Derin gölde biter kamış

Derin gölde biter kamış 
Uzar gider vermez yemiş 
Benim oğlum safi gümüş 
Kuzum nenni yavrum nenni

Hey develer develer

Hey develer develer 
Peynirlidir pideler 
Yedi yedi dedeler 
Hani bize dediler 
Oğluma uyku verdiler
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Benim çağam

Benim çağam nartanesi 
nartanesi nurtanesi 
anasının bir tanesi 
ninni bebeğim ninni 
ninni güzelim ninni 

Benim çağam uyuyacak
uyuyup da büyüyecek
okullara gidecek
büyük adam olacak
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Minicik yavrum ninni

Haydi sende yum gözünü
Minicik yavrum ninni
Artık yeter sus ağlama 
Minicik yavrum ninni

Ay gökte bak gülümser
Minicik yavrum ninni
tüm yıldızlar sana uyu der 
Minicik yavrum ninni
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Ninni yavrum ninni

Ninnisine elediğim 
Al kundağına doladığım
Seni Mevla’ dan dilediğim
Ninni yavrum ninni

Sandıklı’ dan sandık gelir
İçi dolu fındık gelir
Yavrumun babası 
Şimdi askerden gelir 

Ninni diyeyim adına
Şeker bal uymaz tadına
Yetiş Mevla’m imdadına
Ninni yavrum ninni 

Ninni diyeyim ninnisine
İner beyler hanesine 
Salın mektup yavrumun babasına 
Ninni yavrum ninni 
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Ninni yavrum ninni... 

Uzun kavak boyun olsun 
Selvi söğüt dalın olsun 
Akan ırmak ömrün olsun 
Ninni yavrum ninni... 

Dağa vardım dağlar uyur 
Evde benim yavrum uyur 
Dağların tavşam büyür 
Ninni yavrum ninni... 

Dağa vardım dağlar ıssız 
Eve geldim testim susuz 
Benim yavrum pek uykusuz 
Ninni yavrum ninni
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Ninni desem uyursun

Ninni desem uyursun
Yüzüne güller büyüsün
Tonton yavrum uyusun
Ninni ninni

Dayısı kaytan bıyıklı
Amcası savlar sümüklü
Halası da yarım kelikli
Ninni ninni 

Ninni ninni nesneden
Develer kestaneden 
Kızım da doğmuş tastaladan
Annesi pasaklıdan ninni
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Nenni hu

Nennilere belediğim 
Al bağıldak doladığım
Seni Hak’tan dilediğim
Nennilerin nestanesi
Bursaların kestanesi 
Bir okka gelir bir tanesi
Nenni... Nenni... Hu... 

Nenni nenni metbunda
Eğerlenmiş at bunda
Emmi dayı çok bunda Hu... 
Hu Allah hu... 

Ninni dedim uyutamadım
Sefayınan büyütemedim 
Ben çocuğumu yürütemedim 
Nenni... Nenni.. Hu... 

Nennilerin nidasına 
Beyler konar odasına 
Haber verin bubasına 
Nenni hu... Nenni Allah
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Gidin bakın

Gidin bakın boyacıya ninni 
Boyamasın sarı boya ninni 
Sarı goyun hasta olur ninni 
Ninni balam, kadanalam hayran olam ninni 

Gidin bakın şu serçeye ninni 
Konmasın bizim bahçeye ninni 
Şikayet ederim hocaya ninni 
Ninni balam, kadanalam, hayran olam ninni 

Gidin bakın şu kargaya ninni 
Konmasın bizim ovaya ninni 
Şikayet ederim hudaya ninni 
Ninni balam, kadanalam, hayran olam ninni 

Gidin bakın şu kerkese ninni 
Gonmasın bizim merkeze ninni 
Şikayet ederim herkese ninni
Ninni balam, kadanalam, hayran olam ninni
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Uyu ninni

Bilirim ne çok düşün var
Çiçek çiçek öpüşün var
Bir gül gibi gülüşün var
Uyu ninni uyu ninni
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Dandini dandini danalı bebek

Dandini dandini danalı bebek
elleri kolları kınalı bebek
benim de yavrum cicili bebek
uyusun da büyüsün ninni

Dandini dandini danalı bebek
elleri kolları kınalı bebek
benim yavrum Huri melek
nenni yavrum nenni 

Dandini dandini danalı bebek
elleri kolları kınalı bebek
benin de kuzum saraylı bebek
uyusun da büyüsün ninni 

Dandini dandini danalı bebek
elleri kolları kınalı bebek
neden yaya yurursun,
koleli, dadili, lalali bebek...
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Bebeğim

Bebeğim kocaman, onu tutamam
Ninniler söylerim, hiç uyutamam
Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor
Mamasını yemiyor, beni üzüyor

Evcilik oynarken bana eş olur
Hem anne hem baba hem kardeş olur
Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor
Mamasını yemiyor, beni üzüyor
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Olsun

Kovan kovan balın olsun
Bin çiçekli dalın olsun
Denizlerde salın olsun
Uyu ninni uyu ninni 

Kova kova balın olsun 
Akan sular ömrün olsun
Denizlerde salın olsun 
Uyu ninni uyu ninni
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Fış Fış Kayıkçı

Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Tıp tıp atar yüreği
Akşama fincan böreği
Yavrum yesin büyüsün
Tıpış tıpış yürüsün

Anne Ninnisi

Ninni yavrum ninni
ninniler ninnisi ninnisi
Hadi uyu yavrum ninni
Yarın sabah olacak ninni
Annen seni sever ninni
Her gün sever
niiiiinni
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Karga seni tutarım

Karga seni tutarım
Kanadını yolarım
Yelpazeler yaparım
Hanımlara satarım

Uyuyacak yavrum ninni
Büyüyecek yavrum ninni
Ninni benim yavruma ninni

Tilki duymasın

Tilki duymasın ninni
Tilki duyarsa yavrum
Hem seni yer hem beni
Ninni yavrum ninni
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Hu hu hu kuşu

Hu hu hu kuşu
Ben çıkmadım yokuşu 
Yokuş bülbül yuvası
Mamalar pişirir hanım ninesi 
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem yürüsün 
Mini mini yavruma
Küçücük yavruma hu ninni
Hu hu hu kuşu
Derenin tepenin baykuşu 
Enginlerde yuvası
Mamalar getirir babasi 
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem yürüsün 
Mini mini yavruma ninni
Küçücük yavruma ninni
Hu, huu, huuu kusu
Men çıkamam yokuşu
Çalılıklar yuvası
Mama getirir bebeğimin babası
E e, eeeeeeeeeeeeeeee, e
Ninni benim yavruma ninni 
Huu huu
Dervişler bir gelini almışlar
Kürklerine sarmışlar
Opüyüp kokuyum derken
Devrik dingile kalmışlar
E e, eeeeeeeeeeeeeeee, e
Ninni benim yavruma ninni
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Ninnilerin Merdanesi

Ninnilerin Merdanesi Ninni
Annesinin Bir Tanesi
Mini Mini Kızım Ninni
Benim Güzel Yavrum Ninni

Ninni Desem Nihal Olur Ninni
Açar Güller Bahar Olur
Kızım Uyumazsa Ne Hal Olur
Adı Güzel Yavrum Ninni

Ninnilerin Beni Yakar Ninni
Ağzın Bal Dudağın Şeker
Yavrum Misler Gibi Kokar
Benim Güzel Yavrum Ninni
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Ninni benim yavrum ninni

Kavak gibi boylanasın ninni
Söğüt gibi dallanasın ninni
Kazanılmış mal yiyesin ninni
Ninni benim yavrum ninni

Gökte yıldız oynuyor

Gökte yıldız oynuyor
Gözüm yavruma doymuyor
Ellerde yavruma doymuyor
Ellerde yavru çok amma
Benim yavrum uyumuyor
Ninni ninni bebeğim ninni
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Asmaya kurdum salıncak

Asmaya kurdum salıncak
Eline de verdim oyuncak
Yine de uyumadı gitti
Şu küçücük yumurcak

Derin gölde biter kamış

Derin gölde biter kamış 
Uzar gider vermez yemiş 
Benim oğlum safi gümüş 
Kuzum nenni yavrum nenni
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Ninni, ninni yaylasına

Ninni, ninni yaylasına, 
Bir kuş konmuş tarlasına, 
Beş yüz altın vermişler, 
Yavrumun uykusuna. Ninni ninni!

Al babası

Al babası al babası 
Yağlığımı sar babası 
Oğlun mektebe hazırla 
Kitap al da sal babası
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Danalı Bebek

Dandini dandini danalı debek
Mini mini elleri kınalı bebek
Annesi babası çok sever
Uyur büyür nazlı bebek

Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancıdanayı
Yemesin lahanayı

Dandini dandini danadan
Bir ay doğmuş anadan
Kaçınmamış yaradan
Mevlam korusun nazardan
E……. E……
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Ninni de ninni demekten

Ninni de ninni demekten
Ben kesildim yemekten
Hastayım annem yürekten
Doktor gelsin frekten
Ninni benim yavruma ninni
Ninni benim kuzuma ninni

Bol Soğanlı Börülce

Ninni De Ninni Ninnice
Bol Soğanlı Börülce
Yesin Benim Oğlum Doyunca
Mini Mini Yavrum Ninni

Dandini Dandini Dan İster
Bey Babasından Don İster
Basmadan Beğenmez Oğlum
Kadifeden Don İster
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Elime aldım kelebi

Elime aldım kelebi
Dolaştım Şam’ı Halep’i
Çorum’da yatan Elvan Çelebi
O da sana himmet etsin
Allah sana ömür versin ninni
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Allah sana bir can versin

Gökyüzünde olur ceylan
Oldum cemaline hayran
Ankara’da Hacı Bayram
O da sana himmet etsin
Allah sana bir can versin ninni

Gökyüzünde olur ülker
Ciğerciğim yanar tüter
Konya’da ki molla Hünker
O da sana himmet etsin
Allah sana bir can versin ninni

Yola giden yolcu baba
Bizde giyerik aba
Osmancık’ta Koyun baba
O da sana himmet versin
Allah sana ömür versin ninni
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Uyu Yavrum Yine Sabah Oluyor

Uyu yavrum yine sabah oluyor
Uyumazsan güzel rengin soluyor
Babacığın gelmiş bize bakıyor
Uyu yavrum yine sabah oluyor
E…. E…. pış pış….

Can bebeğim

Can bebeğim uyusun 
Uyusun da büyüsün 
Kötülüklerden korunsun
Sağlıklarla büyüsün

Ninni benim Can’ım ninni
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
Mekteplere gitsin huu huuu
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Uyu yavrum nenni

Eee...eee...uyu yavrum nenni
Çalayım sana güzeller güzeli
Yavrum uyusun nenni
Kuzum uyusun nenni
Uyu yavrum nenni

Çocuğum geceler yatağın

Çocuğum geceler yatağın
Çağırır bir ninniye vücudunu
Bu sesler gecelere
Sanki bir ninni söyler
Gece ninni gibi dinler
Uyusun da büyüsün ninni
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Akşama hava kararır nenni

Akşama hava kararır nenni
Sabaha yine ağarır nenni
Benim küçük guzum
Daldan alma koparır nenni

Ala beşik allanıyor

Ala beşik allanıyor
El değmeden sallanıyor
Gelin kuzusunu koymuş
Küsmüş de gidiyor nenni
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Anan saca getti nenni

Anan saca getti nenni
Baban haca getti nenni
Benim kömüş gözlüm nenni
Bir yaşına yetti nenni
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Ninniler

Ben sana ninni diyeyim, ninni,
Kaldırıp büyüteyim, ninni,
Ninni canım rahatı, ninni,
Uyku gözün kuweti, ninni.

Erik ağacından beşiğin, ninni,
Kurban olsun annen, ninni,
Dut ağacından beşiğin, ninni,
Bakıp dursun annen,ninni,

Ninni ninni diyeyim ninni,
Üstüne giysimi örteyim ninni,
Bu gariplik hasretini, ninni,
Kimlere gidip diyeyim, ninni.

Kış gelir paltosu yok, ninni,
Çocuğunun takkesi yok, ninni,
Babasının devleti yok, ninni,
Annesinin rahatı yok, ninni.
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Ninniden al huzur, ninni,
Büyüyüp gelir sabah akşam, ninni,
İyilik ile her zaman, ninni,
Dünyaya yay nam, ninni.

Dayansan, dayanağın olayım, ninni,
Ateş yaksan, baca olayım, ninni,
Başında pervaneler olup, ninni,
Evinde hizmetkâr olayım, ninni.

Yüreğimin dertleri, ninni,
Kızıl gül gibi kat kat, ninni,
Ciğer parem ateşine, ninni,
Cehennem ateşi denk ancak, ninni.

Tan seher uykum bozup, ninni,
Ak süt verip bakayım, sana, ninni,
Büyüdüğün zamanda, ninni,
Hiç olmazsa hatırla beni, ninni.
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Hatırlasan da, hatırlamasan da, ninni,
Büyüyüp geliş, mutlu olurum, ninni,
Yurt itibar etse sana, ninni,
Kaygıdan kurtulurum, ninni.

Ovada sahrada odun, ninni,
Derdimi kim bilir, ninni.
Hasretle arzu ile, ninni,
Can verdiğimi kim bilir, ninni.

Ninni ninni ahdi var, ninni,
Uykunun da vakti var, ninni,
Ninni söyleyen annenin, ninni,
Kapkaranı bahtı var, ninni.

Seslendim, seslendim, ninni,
Seni uykudan uyandırdım, ninni,
Bu yolda dosta, düşmana, ninni,
Kendimi âşinâ ettim, ninni.
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Gamlar başımdan aşar, ninni,
Yüreğim dolup taşar, ninni,
Gamın biri gitmeden, ninni,
Başkası şaşar gelir, ninni.

Ninni desem var ol, ninni,
Bana namus ar ol, ninni,
Büyüdüğün zaman, ninni,
Halka vefâdar ol, ninni.

Sen gülşenim, bağımsın, ninni,
Dayanacak dağımsın, ninni,
Karanlık gecelerde, ninni,
Yaktığım çıramsın, ninni.

Pencereden ay bakar,
Eve gümüş nur saçar, ninni,
Ninnim sana hoş gelir,
Uyu canım, bu huzur, ninni.
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Uyu kuzum, yıldızım,
Kara gözüm, gündüzüm, ninni,
Apağımsın, canımsın
Gönlümde huzurumsun, ninni.

Söyleyeyim ışığım, ninni,
El içinde bahtlım, ninni,
Elimdeki zekim, ninni,
Sözümü anlayan uygunum, ninni.

Arslanlar gibi yüreklim
Kaplanlar gibi bileklim, ninni
Yahşi - yaman günümde
Bana en gereklim, ninni.

Kuzum benim koyun olsun, ninni,
Topladığım toy olsun, ninni.
Toylar toya ulansın, ninni,
Devlet gelip yâr olsun, ninni.

Sağlam sağlam yürü, ninni,
Devir devran sür, ninni,
Uzun yaşayıp, ışığım, ninni,
Görmediğimi gör, ninni.
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Gam ile hasret olmasın, ninni,
Gül yüzün hiç solmasın, ninni,
Ayağında gül bitsin, ninni,
Elem, külfet kül olsun, ninni.

Ninni desem yüreğin, ninni,
Duya duya kanar mı, ninni,
Yürekteki elemler, ninni,
Alev olup yanar mı, ninni.

Ninni, apak cevher, kızım, ninni,
Avuncağım, ayım yıldızım, ninni.
Ben senin anan zavallı, ninni,
Sensin benim iki gözüm, ninni.

Kurban olayım sana, ninni,
Mum, çıra gibi gözüne, ninni.
Oyuncağım, ninni,
Kuzucuğum, ninni.
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Boydere’nin kuyuları

Boydere’nin kuyuları
Çayır çimen kıyıları
Emir başlı dayıları
Uyu yavrum uyu ninni
Ninni benim yavrum ninni
 
Gitti kör olası hani
Kürklerin kabası hani
Yavrumun babası hani
Uyu yavrum uyu ninni
Ninni benim yavrum ninni
 
Gül dalını yatak ettim
Sallar iken sabah ettim
Bülbüllere haber ettim
Uyu yavrum uyu ninni
Ninni benim yavrum ninni
 
Gelmiş hu hu dervişler
Hak yoluna girmişler
Yedi kurban kesmişler
Daha var mı demişler
Hu hu hu ninni
Ninni gülüm ninni
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Oğlan oğlan oşuyor

Oğlan oğlan oşuyor
Pazara buğday taşıyor
Elin kızını görünce
Kekilini kaşıyor. (Fatma Şahin)
Oğlan oğlan ot burda,
Bir gecelik yat burda,
Yorgan döşşek yoksa,
Tazı çulu çok burda.

Ulu sular ahar gider

Ulu sular ahar gider
Dağı taşı yıhar gider
Umudu olmayan gelin
El gızıdır çıhar gider
Nenni, nenni
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Uzun karalı boyun olsun

Uzun karalı boyun olsun
Selvi söğüt dalın olsun
Okullar da yakın olsun
Ninni yavrum ninni

Kuru ağacın dalı olmaz

Kuru ağacın dalı olmaz
Kuzusuz gelinin hali olmaz
Meyvesiz ağacın dibine
Hiç kimse oturmaz nenni
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Çaya vardım çay susuz

Çaya vardım çay susuz
Çadır kurdum yaylasız
Benim yavrum pek huysuz
Ninni yavrum ninni

Yüce dağ başında

Yüce dağ başında
Öllük elerler
Kınalı beşiğe
Bebek belerler
Ninni, ninni
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Ninni ninni ninnice

Akşam baban gelince
Hani yavrum deyince
Seni önüne koyunca
Öpüp garnı doyunca
Ninni yavrum ninni
Ninni ninni hu ninni

Nenni

Biner atın iyisine
Düşer yolun kıyısına
Haber verin dayısına
Şeker alsın kuzusuna nenni
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Mihalıççık’tan Ninniler

Ninnisine elediğim 
Ak kundağa doladığım 
Seni Mevlâdan dilediğim 
Ninni yavrum ninni 

Ninni deyim adına 
Şeker bal uymaz tadına 
Yetiş Mevlâm imdadına 
Ninni yavrum ninni

Uyudukça uykun gelsin 
Büyüdükçe aklın ersin 
Mevlâm sana ömür versin 
Ninni yavrum ninni 

Mihalıççık kuyuları 
Çayır çimen kıyıları 
Ne muhabbet dayıları 
Ninni yavrum ninni 
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Hatırlatsın anneni

Seni doğuran ananın 
Atasının ninnisidir bu 
Bu ninniyi sen söylersin
Yarınlarda, şimdi uyu

Şirin güzel bebeğim 
Uyu, dinle ninnini 
Rüyanda gördüklerin 
Hep hatırlatsın anneni 
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Benim küçük bebeğim

Uyusun ninnilerle 
Büyüsün türkülerle 
İnsana, dost sevgiyle 
Benim küçük bebeğim 

Annesi şiirlerle 
Babası türkülerle 
Büyütürler sevgiyle 
Benim küçük bebeğim 

Annesi çokkk seviyor 
Babası çokk seviyor 
Bebeğim bunu biliyor 
eeee eeee eeeee 
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Ninni bebeğim ninni 

‘Uyusun da büyüsün 
Rap rap diye yürüsün 
Çıksın da mahallleye 
Herkes oğlumu görsün 

Yiğitler üstü yiğit 
Atadan alır öğüt 
Ninni bebeğim ninni 
Ninni yiğidim ninni.. 
..............eee eee eee…
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Ninni kızım ninni 

Kızımın, hoştur huyu 
Selviye benzer boyu 
Uyudukça büyüsün 
Uyu bebeğim uyu 

Gözlerin ceylan senin 
Bakışın sultan senin 
Uyu güzelim şimdi 
Ninni bebeğim ninni 
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Dandili oğlum dandili

Ulu Caminin kandili
İmamların asası
Küçük kürkün yakası
Tüccarların kasası
Güvalerin kesesi

Dandini dandini damama
Kızlar gider hamama
Hamamın yolu taşlıdır
Kızım kara kaşlıdır

Dandini dandini dan kuşu
Yüksek saraylar kuşu
Çalım çırpım yuvası
Şeker getir yavrumun babası

Dandini dandini danadan
Bir anadan bir babadan
Bağışlasın Yaradan
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Nenni benim oğlum nenni

Nenni benim oğlum nenni
Babası beyler başı nenni
Anası cevahir taşı nemi
Nenni benim oğlum nenni

Nenni dedim uyuyasın
Kaymak verdim büyüyesin
Uyumuyor ben neydeyim
Nenni yavrum nenni nenni

Nenni dedim yatasın
Kızıl güle batasın
Kızıl gül bir ağaçtır
Duldasında yatasın
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Nenni der de uyuturum
Uyutur da büyütürüm
Ben yavrumu yürütürüm
Nenni yavrum nenni nenni

Nesi var yavrumun nesi var
Benim yavrumun uykusu var
Uyusun da büyüsün nenni
Tıpış tıpış yürüsün nenni

Nen çalar uyurdum nenni
Üstünü soyudurum nenni
Mevlam izin verirse
Küçüksün büyüdürüm nenni 

Elma attım yuvalandı nenni
Vardı beşiğe dayandı nenni
İçinde bebek uyandı nenni

Ak taş diye belediğim nenni
Haktan dilek dilediğim nenni
Tülbendime doladığım nenni
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Kalaylı kazanda yemek pişiyor

Kalaylı kazanda yemek pişiyor
Oynayan bebeğe gönlüm düşüyor
Bir fazla söylesem kocam boşuyor

Yüce dağ başında höllük eleseydim
Aynalı beşiğe oğlan beleseydim
Al bayrak dike esdireydim
Emmisin dayısın küstüreydim

Dandil dandil danası var
Bir kötüce anası var
Yumaz başını kırkar saçını
Yamru yumru kafası var
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Hu hu hu derviş

Hu hu hu derviş
Derviş bir gelin almış
O da öpmeden ölmüş
Cıngıllısı püsküllüsü… kalmış
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Eşekli Ninni

Eşek senin ağzınla
Fırın mı yapayım
Fırınlı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

Eşek senin burnunla 
Çesme mi yapayım
Çesmeli dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

Eşek senin kuyruğunla 
Kamçı mı yapayım
Kamçılı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

Eşek senin gözünle 
Fincan mı yapayım
Fincanlı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy
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Yağmur yağar sere serpe

Yağmur yağar sere serpe
Kulağında elmas küpe
Uyuturum kızımı koka öpe
e…… e…… ninni
Ninni benim nazlı kızım sana ninni
Yağmur yağar lüle lüle
Oğlum gelir güle güle
Ter bıyığını sile sile
e…. e…. ninni
Ninni benim güzel oğlum sana ninni
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Biner atın iyisine

Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı nenni
E….. e…. e… e….

Biner atın iyisine
Düşer yolun kıyısına
Haber verin dayısına
Şeker alsın kuzusuna nenni
E….. e…. e… e….
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Atem tutem men seni

Hop hopun olsun oğlum
Gül topun olsun oğlum
Sıralı kavak dibinde
Toyluğun olsun oğlum

Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende
Önüne atem men seni

Ev süpüre toz ede
Hamama gider naz ede
El ayağı kır içinde 
Yıkamam diye naz ede

Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende
Önüne atem men seni
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Alma atdım

Alma atdım yuvarlandı
Gitti beşiğe dayandı
Bebek uykudan uyandı

Nenni oğul oğul 
Nenni yavru yavru
Nenni bebek bebek
Nenni yavru yavru
Nenni balım oy

Sana bebek diyemedim
Kalkıp meme veremedim

Nenni oğul oğul 
Nenni yavru yavru
Nenni bebek bebek
Nenni balım oy

Deve gelir katar gider 
Çamurlara batar gider
Yavrusunu atar gider



73

TÜRK NİNNİLERİNDEN SEÇMELER

Nenni oğul oğul 
Nenni yavru yavru
Nenni bebek bebek
Nenni yavru yavru
Nenni balım oy

Sana bebek diyemedim
Kalkıp meme veremedim

Nenni oğul oğul 
Nenni yavru yavru
Nenni bebek bebek
Nenni balım oy
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Dandini dandini danadan

Dandini dandini danadan
Bağışlasın yaradan
Bir kötüce anadan
Doğmuş bu şah balaban
eee… eeee…
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Hayhayısı var bunun

Mısır’a kılıç sultanı
Bir emmisi var bunun
Fidan boylar keleşi
Bir babası var bunun

Küllü ağı bardağı
Bir anası var bunun
İnci mercan kol bağı

Bir halası var bunun
Yurtta kalmış kör kedi
Bir teyzesi var bunun

Değirmende dev kocası
Bir dedesi var bunun
Hasıraltı akrebi
Anneannesi var bunun

Beyti şerif bekçisi
Bir dedesi var bunun
Döşek minder kadını
Babaannesi var bunun
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Beşiğine koydum seni

Beşiğine koydum seni
Baban hep üzüyor beni
Baban çabuk gelse de bir
O zaman ben görsem seni

Neen neen neen nen
Kuzuma da benim neen nen
Beşiğini ben belerdim
Höllüğünü hep elerdim

Baban eve geleydi bir
Ona derdimi söylerdim
Neen neen neen nen
Yavruma da benim neen nen

Beşiğine beşiğine
Beyler kona eşiğine
Baban zengin olsa da bir
Altın taksam beşiğine

Neen neen neen nen
Yavruma da benim neen nen
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Beşiğim beştir benim
Yaram on beştir benim
Ev ettim emek ettim
Emeğim hiçtir benim

Neen neen neen nen
Kuzum da uyusun neen nen

Dağa doğdu güneşler
Yarama fitil işler
Gelmeye yavrum başına
Başıma gelen işler

Neen neen neen nen
Yavrum da uyusun neen nen

Yavrum uyusun benim
Çabuk büyüsün benim
Yiğit olup gezende
Gönlüm yürüsün benim

Neen neen neen nen
Oğlum da uyusun neen nen
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Ninni çaldım yatasın
Uykulara batasın
Bu uyku senin değil
Gidip satın alasın

Neen neen neen nen
Hadi kuzum uyusun neen nen

Uzak yoldan gelirim
Kuzu gibi melerim
Eğer sen yoruldunsa
Bırak ben de belerim

Neen neen neen nen
Benim kuzum uyusun neen nen

Ninni derim uyusun
Uyusun da büyüsün
Anan çok yorgun oğul
Uyu ki o uyusun

Neen neen neen nen
Hadi oğlum uyusun neen nen
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Ninni yavrum ninni

Adı sarı kendi sarı
Her çiçekten alır arı
Benim yavrum oğul balı
Oğulsuzlar neyler malı 
Ninni yavrum ninni

Ninni yavrum ninni 

Hanesine vardım hanesi kalaba 
Kimi Şam’a gider kimi Haleb’e 
Hem Avşar benim yavrum hem talebe 
Ninni yavrum ninni 
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Beşiğin bezeydim

Yağış yağar göl olu
Kervan geçer yol olu
Senin talihsiz annen
Yatmaz yatmaz kör oldu

Beşiğin bezeydim
İçine gül düzeydim
Ne dedim ki sen küstün
Mendilimi keseydim 

Nenem heyle eylesin
Öyle bilmez neylesin
Eğer öyle bilmezse
Beşik desin neylesin

Gökde uçan yeşil kuş
Gel kucağıma düş
Öptüm al yanağından
Seher vakti yola düş
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Dağ üstünde dağ olmaz

Dağ üstünde dağ olmaz
Tek ağaçdan bağ olmaz
Her kimin oğlu olsa
Yüreğinde yağ olmaz

Men sene gülüm demem
Gülün ömrü kem olur
Men sene gözüm demem
Sonra düşer kör olur
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Cembeli ninnisi

Ninni, ninni, ninni ninni
Cembeli’me de ninni
Cembeli’min beşiği nar ağacından
Dokundukça inler gönül dalından
Yarın kavga kopacak hep ardımızdan
Ninni, ninni, ninni ninni
Cembeli’me de ninni

Ben kuzumu yatırıp uyutacağım
Küçük Cembeli’yi büyüğüne adayacağım
Ninni, ninni, ninni ninni
Anan sana kurban ninni
Uyu Cembeli uyu
Uyu ki hemen büyü

Seni Seklavi altına binici yapsınlar
Güzel yüzünü gören kadınlar
Kocalarını bırakıp sana kaçsınlar
Ninni, ninni, ninni ninni
Anan yüzündeki bene kurban ninni
Uyu Cembeli uyu
Uyu ki hemen büyü
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Adın meclislerin çiçeği olsun
Cirit meydanları dayının atıyla dolsun
Ninni, ninni, ninni ninni
Anan sana kurban ninni

Atının üzengisi gemi bakırdan
Emirlere paşalara damat ol yakından
Uyu Cembeli uyu
Uyu ki hemen büyü
Tavus kuşunun tüyleri görünsün cebinde

Hizmetçiler koştursunlar emrinde
Ninni ninni, ninni ninni
Uyu Cembeli uyu
Uyu ki hemen büyü...
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Bebeğim

Bebeğim kocaman onu tutamam
Ninniler söylerim hiç uyutamam
Oynayıp gülüyor bizi süzüyor
Mamasını yemiyor beni üzüyor

Evcilik oynarken bana eş olur
Hem anne hem baba hem kardeş olur
Oynayıp gülüyor bizi süzüyor
Mamasını yemiyor beni üzüyor
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Ardahan göle yöresi ninnileri 

Çam beşiğe koyunca 
Nenni dedim doyunca 
Ağ kundaklar içinde 
Uyur karnı doyunca 

Nenni deyim yatasın 
Kızıl güle batasın 
Kızıl gül gölgesinde 
Derin uyku tutasın 

Kızıl gül oymak oymak 
Hemi yağ hemi kuymak 
Ay balam bir bakmaynan 
Olur mu sana doymak 

Kızım güldür açılır 
Hanemize saçılır 
Hemi bal hemi şerbet 
Benim yavrum içilir 

Kızıl gül dane dane 
Açılır yane yane 
Babası gelsin görsün 
Benim yavrum bir dane 

Kızıl gülüm kırmızı 
Çekilir gülün nazı 
Büyüsünde görsünler 
Köyün bir tane kızı 
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Nenni iki gözüm nennin 

Benim yavrum al olacak 
Al petekte bal olacak 
Felek zulmunu salanda 
Anasına dal olacak 

Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nennin 

Ben yavruma can demişem 
Özüne kurban demişem 
Hele dal derin uykuya 
Sabaha uyan demişem 

Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nennin 

Yatağı serin balamın 
Nennisi narin balamın 
Mevla’dan dilerim olsun 
Uyukusu derin balamın 

Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nennin 

Kervan gelir eşe eşe 
Yüce dağlar aşa aşa 
Ana dileği kabuldur 
Ayağın deymesin taşa 
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Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nennin 

Bir ay doğuyor yüceden 
Şavkısı iner bacadan 
Bugün biraz derin uyu 
Az uyudun dün geceden 

Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nennin 

Kervan geliyor ucudan 
Duman tütüyor bacadan 
Allah nazardan saklasın 
Muskalar aldım hocadan 

Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nenni 

Nenni dinlersin yatınca 
Derin uykuya batınca 
Muradını versin Allah 
Ömrün kemale yetince 

Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nennin 
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Nennin deyirem yatasın 
Al kızıl güle batasın 
Büyyüp adam olunca 
Ata sözünü tutasın 

Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nennin 

Akşamınan güneş battı 
Uykusuzluk cana yetti 
Benim yavrumun babası 
Uzak gurbetlere gitti 

Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nennin 

Nenni deyim günde ben 
Gölgede sen günde ben 
Yılda bir kurban olur 
Sana kurban günde ben 

Nenni benim kuzum nenni 
Nenni iki gözüm nennin 
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Nenni deyim balama 

Nenni deyim balama 
Şeker tuttum balama 
Ağzına tatlar gelsin 
Boş çaputu yalama 

Ağ kundak ağlan balam 
Dalıma bağlan balam 
Yeğin düşman çatlasın 
Kız değil oğlan balam 

Nenni dinle ay balam 
Günlerini say balam 
Vakti zaman gelince 
Duracak day day balam 

Nenni yoldaşım balam 
Babam kardaşım balam 
Şu yalancı dünyada 
Ekmeğim aşım balam 
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Eeee eee nenni nenni

Nenni balam uyuyacak 
Uyudukça büyüyecek 
Tıpış tıpış yürüyecek 
Eeee eee nenni nenni 

Benim balam göy çiçek 
Uyuyup da büyüyecek 
Tıpış tıpış yürüyecek 
Eeee eee nenni nenni 

Nenni balam n’olacak 
N’olacak he n’olacak 
Büyük adam olacak 
Eeee eee nenni nenni 
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Nenni dedim dalıncak 

Nenni dedim dalıncak 
Çam tahtadan salıngaç 
Halası allı turna 
Dayısı da kırlangıç 

Nenni dedim dilledim 
Ağ kundağın elledim 
Uykular gelsin diye 
Beşiklerin salladım 

Nenni dedim uyusun 
Uyusun da büyüsün 
Anasının ardında 
Tıpış tıpış yürsün 
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Hoppala oğluma yaz geldi 

Hoppala oğluma yaz geldi 
Çarşıya kiraz geldi 
Aldım üç okka kiraz 
Dedi ana az geldi 

Hoppala oğluma hoppala 
Day day durmaya çabala 
Çarşılar açık bugün 
Dayısı gitmiş top ala 

Dayday dur dayın gelsin 
Başka da neyin gelsin 
Dayının ceplerinden 
Şekerden Payın gelsin 

Hoppala oğluma hoppala 
Day day durmaya çabala 
Çarşılar açık bugün 
Dayısı gitmiş top ala 
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Ninnilerin hoş geliyor 

Ninnilerin hoş geliyor 
Koyun ile koç geliyor 
Sen ağlama gülüm 
Baban seni çok seviyor ninni... 

Hu hu hu çekerim 
Altın kova ile su çekerim 
Benim gülüm uyumazsa 
Gör Allah’ım ne çekerim. Hu hu hu... 

Ninni deyip belediğim 
Al bağında doladığım 
Seni Hak’tan dilediğim 
Uyusunda büyüsün ninni... 

Horoz öter uzun uzun
Dün geceden uykusuzum 
Uyusana iki gözüm
Ninni yavrum ninni... 
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Deveyi deveye çattım 

Deveyi deveye çattım 
Yuların üstüne attım 
Yoklamadım bebek seni
Kayınbabamdan hicap ettim 

Havada bulut karışır 
Çadırda düşman gülüşür 
Şöyle döndüm baktım idi 
Kuzgunlar bebek bölüşür 

Deve deveden yüce 
Deveyi yükledik gece
Yoklamadım bebek seni 
Yurda varıp konmayınca 

Ak deveye beşik vurmam 
Yuların eline almam 
Dargınım bebek dargınım 
Ağlasan da meme vermem 

Ak devenin mayaları 
Çifte yürür develeri 
Çok mu ağrıttı a bebeğim? 
Kara kurşun soyaları 
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Uyusunda büyüsün ninni 

Huu huu Dervişler 
Hak yoluna gitmişler 

Hak yolunda bir pınar 
Ne soğulur ne diner 

Bunu içen dervişler 
Murada ermişler 

Uyusunda büyüsün ninni 
Mini mini yavruma ninni 

Huu huu Dervişler 
Bir gelini almışlar 
Kürklerine sarmışlar 
Öpüyüp kokuyum derken 
Devrik dingile kalmışlar 

Ninni benim yavruma ninni 
Küçücük yavruma ninni 
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Bir hatıra kalan

Hasretle, yanında
Her akşam melekler
Saf rüyalarında
Yatağında bekler

Garipseyen geceler
Ninniler söyledi mi?
Yoksul kalpli serçeler
Sana uyu dedi mi?

Nazlı bir çiçekken
Benliğimi çalan
Uyu ey ömrümden
Bir hatıra kalan
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ninni

Rüzgarlar fısıldar
ninni
Gözünde uyku var
ninni
Yum sen de o güzel gözlerini
ninni
Biricik yavrum
ninni
Göklerde ay soldu
ninni
Yıldızlar kayboldu
ninni
Yum sen de o güzel gözlerini
ninni
Biricik yavrum
ninni
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Ninniler

Pisi pisi mav dedi 
Bir kaşıcık yağ dedi
Yağ olmazsa bal olsun
Benim yavrum sağ olsun.

Dandini dan kuşu
Çalılıktır yuvası 
Mama getir babası
Halka şeker parası

Dandini dandini danadan
Eksilmesin aradan 
Bağışlasın yaradan 
Bir ay doğmuş anadan

Dandini dandini dastana
Danalar girdi bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı

Lahanayı yemez kökünü yer 
Bazen ziftin bekini yer
Uyusunda büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
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Dandini dandini dan ister
Benden bir bostan ister 
Altına etmiş don ister
Nenni nenni yavrum nenni

Oğlum oğlum at oğlum
Beyaz ipek sat oğlum 
Kızlar dokusun onu 
Sen üstünde yat oğlum

Kızım kızım ak kızım
Çık kapıdan bak kızım
O beyaz tombul ele 
Elvan kına yak kızım

Kızım kızım nen eder 
Samur saç gel gel eder
Kızım çıkmış pencereden
Babasına el eder

Kızım şehla bakışlı
Gögsü elvan nakışlı
Bahçede gül içinde 
Ceylan gibi sekişli
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Ninni ninni ninnisine 
Yavrum gider teyzesine 
Teyzesi bir hatun kadın
Gül doldurur çevresine ninni

Dandini dandini dan olur 
Ayvalar bahçede ham olur
Kızım çıkma kapıya 
Beyler görür kan olur ninni

Hu hu hu hu hu Allah 
Sen uykular ver Allah
Yavrum uyur inşallah 
Uyusun yavrum ninni

Hu derim hu hu der Allah 
Sen uykular ver Allah 
Oğlum büyük inşallah
Uyusunda büyüsün ninni

Ninni yavrum ninni ninni 
Ninni oğlum ninni ninni 
Ninni gızım ninni ninni
Ninni yavrum ninni ninni 
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Ninni oğlum ninni ninni 
Ninni gızım ninni ninni
Ninni ninni uyu nenni
Ninni ninni büyü nenni 

Ninni ninni yürü nenni
Uyu benim yavrum nenni
Uyu benim oğlum nenni 
Uyu benim gızım nenni

Uyu yavrum uyu nenni
Uyu oğlum uyu nenni
Uyu gızım uyu nenni
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Benim sevgili yavrum 

Sen bir meleksin 
İpekden kanatların 
Sen bir çiçeksin 
Benim sevgili yavrum 
Yum o güzel gözlerini yum 
Benim sevgili yavrum 
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Dualı Ninni

Uyu gözlerin süzülsün 
Kipriğine inci dizilsin 
Alnına hayır yazılsın 
Ninni gonca gülüm ninni

Ninni diyem eda ile 
Üstünü örtem diba ile  
Mevlam büyütsün ana ile baba ile 
Ninni bebegim ninni

Temiz yürekli olasi kuzum ninni 

Kara kaşlı, zeytin gözlü, 
Beyaz yüzlü, doğru sözlü, 
İpek saçlı, tunç bilekli 
Temiz yürekli olasi kuzum ninni 
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Hu, Hu, Hu ALLAH, 

Hu, Hu, Hu ALLAH, 
Sen uykular ver ALLAH, 
Oğlum büyüsün insaAllah , 
Herkes desin Maşallah, e e e.

Ninni yavrum ninni..

Bahçelerde olur bakla, 
Güvercinler atar takla, 
Mevlam yavrumu bagışla. 
Ninni yavrum ninni..
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Bala laylay, laylay 

Arkalığın karadan 
Kara bargim Yaradan, 
Bala laylay bala laylay! 
Seni saklasın, yeri göğü yaradan, 
Bala laylay, laylay 

Ninni gonca gülüm ninni

Akdenizin adaları
Mevlam savsın hataları  
Aksakalli dedeleri
Ninni gonca gülüm ninni
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Muğla yöresi ninnileri

Nennile desen ne halolu 
Gülle açılı yaz olu 
Ben gülüme gül demem 
Gülün ömrü az olu 
Nenni yavrum nenni 

Salıncağın altı meşin 
Goven ipine babasına selam versin 
Annesine peşkir tutsun 
Babasına kak kak gülsün 
Nenni yavrum nenni 

Dandini dandini danalı bebek 
Elleri ayakları kınalı bebek 
Heç oyannan gezmeye 
Arabalı pastonnu bebek 
Nenni nenni nenni 
Nenni yavruma nenni 

Gül dibine yatağ ettim 
Senin sesinnen sabah ettim 
Bülbülleri habar ettim 
Nenni nenni nenni 
Nenni nenni yavrum nenni 
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Manisa 

Ninni ninn ninesine 
Kızım gider teyzesine 
Teyzesi bir hanım kadın 
Gül doldurur çevresine 
Eee yavrum nenni 

Nenni nenni neledim 
Kırmızı beşiğe beledim 
Uyusun diye Allah’tan diledim 
Nenni bebeğim nenni 

Manisa’da gelir kayık 
İçi dolu gül halayık 
Oğluma doktor olmak layık 
Ninni yavrum ninni 

Asmaya kurdum salıncak 
Eline verdim oyuncak 
Uyumadı gitti yumurcak 
Uyusunda büyüsün nenni 
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Aydın 

Kürklerin kabası hani 
Bu çocuğun babası hani 
Ninni dedim uyutamadım 
Şafalarda büyütemedim 
Ninnin gölüm ninni 

Boy derenin kuyuları 
Çayır çimen kıyıları 
Emir başlı dayılar 
Uyu yavrum ninni 

Gül dalını yatak ettim 
Sallanırken sabah ettim 
Bülbüllere haber ettim 
Ninni benim yavrum ninni 
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İzmir (İzmir’den picicikli nenni) 

Pisi pisi mav demiş 
Ben istemem yağ demiş 
Yağ olmazsa bal olsun 
Benim yavrum sağ olsun 
Ninni ninni ne hal olur 
Gül açılır bahar olur 

Benim oğlum çabuk büyüsün 
Bir incecik kibar olsun 
Hu hu hu kuşu 
Kim uçurdu bu kuşu 
Çalılıkmış yuvası 
Lokum getir babası 
Nenni nenni neledim 
Al beşiğe beledim 
Bana hemen darılmış 
Ben oğluma neledim 
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Bebeğe ninni

Sensin canım yazım kışım
Benim şirin nazlı kuşum
Sana sevgi uçurmuşum
Uyu ninni uyu ninni

Bilirim ne çok düşün var
Çiçek çicek öpüşün var
Bir gül gibi gülüşün var
Uyu ninni uyu ninni

Kovan kovan balın olsun
Bin çiçekli dalın olsun
Denizlerde salın olsun
Uyu ninni uyu ninni

Gözlerin akıp gidiyor
Uykulara gül seriyor
Rüyalar seni bekliyor
Uyu ninni uyu ninni    
                                                 
        (M. Ruhi Şirin)
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Afyon yöresi ninnileri

A guzum nennen
Yavrum nenni

Nenni nennice
Tavada pişirdim kumluca
Yavrum da yesin doyunca
Kürkler de giysin büyüsün

Yavrum nennen
Guzum nennen

Uyusun da büyüsün
Babası da gelesiye yürüsün
Evinizin öngü arpa
Koyun da gelir kırpa kırpa
Ellerin içinde körpe

Yavrum nennen
A guzum nennen
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Nennenlerine yatırın
Uykularına batırın

Yavrum nennen
Guzum nennen

A nenni çiğdemim nenni
Çiğdemin nennisi var
Çiğdemin gurbet elde emmisi var

A guzum nennen
Ah anam nenni

Nennen de desem ne hal olur
Guzum nennen
Açılan güller bahar olur
Ellerin dilleri çiğdemim zehir olur
Nenni guzum nenni




