Bebeklikten itibaren çocuk aşağıdaki doğal yollarla Yaşam Enerjisi alır:
NİNNİ: Bebeğin mutlu şekilde uyumasına yarar. Bebeğe, bu sese güveneceği duygusunu verir. Bu
döneme bakarak, çocuk önce psikolojik varlıktır denilebilir.
Güven duygusu içinde olmak zihinsel gelişmenin temel koşuludur.
NAZLATMA: Bebeği mutlu etmek için, ritmik ve ezgili söyleyişlerle bebek nazlatılır.
Bebeğe yapılan her türlü sevgi tezahürü bir nazlatmadır. Azerice, “Bebeği azizlemek, layla etmek.”
MASAL: Bebeklikten ilk çocukluğa geçiş dönemine denk düşen fonetik sanatlara dahil edilen
sözel anlatılardır. Masalda her rolün bir sesi vardır. Bütün sesler, mimiklerine kadar, düşsel durum tablosu
içerisinde çocuğun dil dağarına katılır.
Söz-ses uyumunun temeli masalla atılır, bu nedenle müziksel değeri yüksektir.
Aynı zamanda dinleme eğitimidir; çocuğun dikkat süresini uzatır, bir konuyu sonuna kadar
DİKKATLE DİNLEMEYİ kazandırır.
Cadılı, büyücülü, üvey analı batı masalları, akılcı masallar değildir. Asya masallarında aklını,
cesaretini ve sevgisini kullanarak, zor işlerin üstesinden gelme becerisini gösteren birer kahraman vardır,
“masal karamanı” olmak da budur. Keloğlan gibi yoksul ama akıllı “olumlu örnek”, masalı öğretici ve
eğitici yapan en önemli özelliktir.
SAYIŞMA: 4-5-6 yaş. Ritmik ve uyumlu sözlerle yapılır. Kilim üzerinde dairede oturarak
parmaklarını sayarak yapılan oyunlar buna dahildir. Grup oyununa kabul ediliştir. Çocuk, oyun kurucusu
ablanın sözlerine katılmaya başlar. “O piti piti, karamela sepeti…” gibi.
TEKERLEME: İlkokul çağına denk gelir. “Yağ satarım” gibi, oyun içerisinde ritmik kafiyeli
ezgiler söylenir.
AVLU OYUNLARI: Sekme, top zıplatma, ip atlama vb. Bedenini kuvvetle ritmik hareket ettirir,
kasları ritmik kuvvetlendirir.
HALK OYUNLARI ve TÜRKÜLER: Besleyici değeri en yüksek olan işitsel ve devinişsel ritmik
uyum, diğer bir deyimle yaşam enerjisi kaynağıdır.
Nazlatma Örneği: “Fış fış kayıkçı”
Bebek ellerinden tutulur; kürek çeken kayıkçı rolüne girilir. Bebeği yumuşak şekilde öne arkaya
ağır ağır çekip iterken ezgisi söylenir. Bitirirken, bebek karnından gıdıklanır.
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
Çek kayıkçı küreği
Düşürürsün göbeği, gıgı gıgı gıgı…
Düşünelim:
ÇOCUK NEDEN PSİKOLOJİK, BİYOLOJİK VE SOSYAL VARLIKTIR?
Nazlatma sesi neden yumuşaktır? Algılanabilir ses nedir?
Nazlatmanın temposu neden yavaştır? Algılanabilir hız nedir?
Tempo sonuna kadar neden bozmadan götürülür?
Algılanabilir olan neden doğaya uyumlu olandır?
Çapaklı ses nedir?
Algılanamayan ses neden korku verir?
Müzik neden mutluluk verir?
Sonucları neden mutluluk olarak görülür?
Müzik neden ruhun gıdasıdır? Beynin besini; uyum, ahenk, estetik, matematik, denge...
Neden ritmik motifli Türk kilimi üzerinde çalışmayı tercih etmeliyiz?
Görme mesafesiyle ses arasında asimetri varsa, Ses-görüntü uyumsuzluğu neden algılanamaz?
Akışı titrek olan ışık ve sesler neden güven vermez? Güven = denge midir?
Yabancıların Türkçe konuşmasını neden bozuk buluruz?
Televizyonlarda uyumsuzluklarla dolu çocuk programları nedendir?
Konuşma sesiyle dudak hareketi arasında asimetri varsa neden algılanamaz?
Aritmik sallanan oyuncaklar, ledler, ses sınırı altında sesli oyuncaklar neden sakıncalıdır?
Sonuçları: Çocuklarda algıda azlık sorunu, erginlerde erken Alzeimer!
En doğal ilaç; Ailede Müzik ve doğaya dönüş!

Eğitsel Notlar:
Nazlatma sırasında çocuğa dokunarak, ona bakarak sesli sevgi mesajları verilir. Çocuk sevildiğini
anlar.
Çocuğa hayatı sevdirmek, onu mutlu etmek, yetişkinlerin ilk görevidir.
Mutluluğa erişmek hakkı, çocukların en doğal hakkıdır. 2005’den itibaren ülkemizde
uygulanmakta olan ders programlarıyla çocuklarımızın bu hakkı yok edilmiş, bu nedenle algıda azlık
hastalığının artmasına ortam yaratılmıştır.
Nazlatmanın müziksel/sosyal analizi:
a- İçindeki ritmi nasıl görürüz?
İnsan beyni bir çeşit transformatördür; insan duyduğu sesi anında devinime dönüştürür, biz de
ritmin algılandığını böylece görürüz. Aritmik sesler devinime dönüştürülemez, zihinde algı çarkını kırar, bu
nedenle aritmik sesler beynin besini değildir.
Günümüzde çocuklarımız aritmik bombardıman altındadır. Örneğin, TRT Çocuk’ta “Gece
Bahçesi” programını bu açıdan analiz ediniz.
b-Nazlatmada, ritmik okuyuş var mıydı? (Dil gelişimi)
c-Ritmi belirleyen fiziksel güç yetişkinin bilinçli kuvveti miydi? (Evet, çünkü…)
d-Sesinizi neden hafif kullandınız? (Sevgi sesi hafiftir. Bu mesafeden hafif sesle konuşulur. Çocuk
kuvvetli sesten ürker.)
e-Tempoyu neden ağır kullandınız? (Çocuk için ağır tempo algılanabilirdir. Kayıkçı bu tempoda
kürek çeker.)
f-Tempoyu sonuna kadar götürdünüz mü? (Tutarlılık, kararlılık esastır)
g-Sonunda rahatlama, karara ulaşma duygusu yaşadınız mı? Yarım kalmışlık duygusu boğazında
yemek kalmış gibidir, mutlaka bitiş durumu hissettirilmelidir. Örneğin, TRT bu kuralın tersini yapıyor,
masalları yarım bırakıyor, suyun veya toprağın altında sona erdiriyor! Ders kitaplarındaki okuma
parçalarında, öykülerde artık bu yapılıyor, çocuk finalde gerilim halinde bırakılıyor, sonunda kahramanı
yaşamayan öyküler masal değildir. Yaşam enerjisini kesen böyle okuma parçaları bütün eğitim kurallarına
aykırıdır.
Ritmik motifli Türk kilimleri üzerinde oturmak:
Deseninde Matematik kümeleri vardır, ritmik görmeyi sağlar, matematiksel düşünmeyi çocuğun
hafızasına kodlar. Bu desenler çocuğun zihinsel gelişimini kuvvetle destekler.
Çocukluğumuzda kilimdeki şekillerle düşsel oyunlar oynardık. Çocuk önce elle temas ederek
sayar, daha sonra gözle kümeleyerek sayar; simetrik motifli bu kilimler bunu yapmaya çocuğu dürter. Bu
nedenle Türk kilimleri üzerinde oynamak zihni besler.
Türk kilimlerinde kırmızı, sarı, yeşil, lacivert gibi sıcak renkler bulunur, bu renkler zihinsel
enerjiyi yükselten renklerdir. Soluk ve soğuk renkleri olan veya belli bir deseni olmayan veya negatif enerji
yükleyen siyah veya korku verici vahşi resimleri olan halıların üzerinde oynamak, çocuğun zihinsel
gelişimi için gerekli olan enerjiden çocuğu mahrum bırakmaktır. Zihinsel enerji açlığı çeken çocuk, algıda
azlık sorunu yaşar.
Nazlatma sesi neden hafiftir?
Sevgi’nin ses tonudur, o nedenle yumuşaktır, hafiftir, okşayıcıdır.
Çocuk için algılanabilir ses budur. Güven veren sestir, dikkatle dinlemeyi sağlayandır. Çocuğun
kulağı bu sese akortlu olarak dünyaya gelir.
Çocukta, kuvvetli seslere karşı güvensizlik, yani “tehlike” algısı vardır. Tehlike anında beynimizin
ilk işi, savunma pozisyonuna geçmektir, yani kendini dışarıya kapatmaktır. Fiziksel olarak da çocuk
kulağını kapatır, psikolojik olarak da kendini kapatır.
Demek ki; bebekle hafif sesle konuşulur. Bebekle bağırarak konuşulursa, o bunu anlayamaz,
kendini kapatır. Demek ki; gürültülü ortamdan çocuğu uzak tutmak gerekir.
Uyarı: Televizyonların şiddet dizilerine bakan çocuk anlayamadığı bu seslerle algıda kaos yaşar.
Nazlatmanın dili neden anadildir?
Annenin sesini, ses dalgalarını taklit ederken, dil, çene ve geniz kasları belli bir kas boyu oluşturur
ve ses boşlukları oluşur. Çocuğun ses rengi bu boşluklarda şekillenir. Şive farkı böyle oluşur. Dil ve çene

kas boyları bu dalga boyunda şekil aldığı için, ileri yaşlarda yine aynı dilde konuştuğu zaman insan
rahatlama hisseder. Alıştığı kas boyuna geçer, rahatlar.
EK BİLGİ:
Yöresel olan bir dil, evrensel olan bilgiye ulaşmaya yetmez. O nedenle eğitim dili daha üst bir
dildir. Bilimsel literatür kolay oluşmadı; ortak bilimsel akıl, daha derinlikli buluşmalarda meydana geldi.
Zihinsel faaliyet grup içerisinde yükselir, çocuklar bireysel değil grupla daha çabuk gelişirler, birlikte şarkı
söyleme çocuğu yüceltir, koro pedagojisi buna dayanır.
Tempoyu sonuna kadar götürmek:
Tempoyu bozmadan, sözlerini sonuna kadar götürmek, dikkat geliştiricidir. Sabırla karara varmak,
mutluluğu sabırla sürdürmek, bitiş anındaki keyfi tekrar yaşamak için bozmadan götürmek, önemli sosyal
ve zihinsel faaliyettir.
Ritimde tutarlılık, hareketin ritmik devamlılığı, satırların eşit sürelerle sonlandırılışı, yani müzik
cümlelerinin eşit uzunlukta oluşu, eşit sürelerle nefes almayı sağlar.
Nazlatmanın temposu neden yavaştır?
Algılanabilir tempo bu tempodur. Teknoloji ürünü hızlı ve gürültülü müzikler, çocukta algılama
bozukluğu yaratabilir.
MÖ.550’de Pisagor’un başında olduğu Seferihisar Teos Antik Bilimevinde, Pisagor’un karısı,
kızları ve oğulları ailece matematik, müzik bilimi ve gök bilimi (Saman Yolu / Şaman Öğretisi) yaparlardı.
Burası ve Ayasofya Bilimevi, Hıristiyan saldırısıyla 548 yılında yakıldı, buralardan kaçabilen bilim
adamları, kaçırabildikleri kitapları ve göktaşlarını Bağdat’a götürdü. Göktaşlarından sekiz tanesi Kâbe’nin
içerisinde Hz.Muhammet tarafından korumaya alınmış olup, adı Hacer-Ül Esvet, yani Ulu Işıktan Ur
olmanın İspatı’dır.
Pisagor aynı zamanda müzikte “beşliler dairesi”ni bulurken, kızlarından müzikolog MAYE, bebek
müziklerini analiz etmiş, bebeğin algılama hızının yavaş olduğunu saptamıştır. Bebeği büyütenlerin ve
çocuk eğitimcilerinin buna dikkat etmelerini öğütlemiştir. Hızlı koşamaz, hızlı yiyemez, kan dolaşımı
yavaştır (çabuk üşür), hızlı hareketleri taklit edemez, olanları hemen algılayamaz, hızlı konuşulanı
anlayamaz, tüm bu nedenlerle bebek ağır tempoda nazlatılır ve bebek müziğinde tempo ağır olmalıdır, gibi
önemli uyarılarda bulunmuştur.
Özetle:
Bebeğin bakımı sırasında onun doğasına uygun müziklerle sevilmesi, algıda azlık hastalığına karşı
en etkili koruyucu önlem olacaktır.
Son Ek:
Müzikolog Maye ile adaş olmak, onunla aynı alanda çalışmış olmak, onun hakkında herhangi bir
bilgi elimizde henüz yokken onunla aynı şeyleri söylüyor olmak, bana büyük gurur verdi.
Antik isimlerin, kişiye yaptığı işe uygun sıfat olarak verildiğini anımsarsak, Maye’nin Umay Ana
olma, yani “bebeği koruyan melek” olma özelliği muhtemelen onun ismi olarak tarihe geçmiştir.
Bebek nazlatmalarının pentatonik olan ezgilerini temel alarak müzik pedagojisi eğitimi veren
Macaristan Sultan Kutay Enstitüsünde 2004 yazında Müzikoloji eğitimi almış olmayı kendim ve ülkem için
büyük şans sayıyorum.
Oyunlu Şarkılar kitabımın ilk baskısı KÖK Yayıncılık tarafından 1997’de yapılmış olup, yeniden
basımının artık yapılmayacağı bilgisi üzerine, kitabımı ekleriyle birlikte elektronik ortamda yayınlamaya
karar verdim.
Yararlı olması umut ve dileğiyle...
Mahiye Morgül
Müzik ve Drama Eğitimcisi, Müzikolog, Eğitimci Yazar.
Ankara, Ocak 2011

NAZLATMALAR
Derleyen: Mahiye Morgül
Bebeği nazlatmak veya bebeğe ninni söylemek yetişkinlerin severek, içinden gelerek yaptığı
bir iştir. Nazlatmanın bebek tarafından anlaşılır olması gerekmez, yumuşak sevecen bir ses bebeğe
kendisinin ne çok sevildiğini hissettirir. Sevildiğini bilmek bebeği rahatlatır, güzelleştirir ve bebek
böylece insanlaşma serüveninin daha başında kendisinin bu insanlar arasında özel bir yerinin olduğunu
fark eder.

Azerbaycanlılar bebeklerini nazlatmaya çok önem verirler, “bebeği azizlemek” deyimi
onlarındır. Azizlemek; bebeğe ruh vermek, can vermek, hayat vermek demektir. Şunu
söylemektedirler; layla ile büyümeyen çocuğun besini eksiktir, bebeğine layla söylemeden olmaz,
bebek mutlaka layla ile büyütülür ki bebek ata kültürünü sağlam alsın.
Anadolu’da bir söz vardır; “Evlât azizdir, terbiye ondan azizdir” (Urfa, M.Necip Özmen’den).
Çocuğu terbiye etmek onun kulağına hoş sözler ve nağmeler akıtmayla başlar. Derleme çalışmalarımız
sırasında Aydınlı yaşlılarda “Bebeği seversen Allah da seni sever” ifadesiyle karşılaştık. Eflâtun,
bebek eğitimiyle ilgili olarak “DEVLET” adlı eserinde şunu söyler:
“Küçükleri yetiştirirken idmandan önce masalları kullanırız. Bunun için ben, müzik idmandan
önce gelir diyorum. Ama bilirsin ki her işte önemli olan başlangıçtır. Hele iş genç ve körpe kimseleri
yetiştirmek olunca; çünkü insanlar bu çağda yatkın olurlar… Anaları dadıları ikna edip, çocukların
bedenlerinden önce güzel masallarla ruhlarını yoğurmalarını isteyeceğiz.”(Eflâtun,“Devlet”,
Çev.Sabahattin Eyüboğlu, M.Ali Cimcoz, İstanbul 1958)
Azerbaycan’ın resmi dili olan Kaşgari Türkçe’sinde ninniye “layla” denilmekte ve bu sözcük
nazlatmayı da kapsamaktadır. Benzer şekilde İngilizce “lullaby”(ok.lalbay) sözcüğü de her ikisini
kapsamaktadır. Kerkük Türkçe’sinde ise ninniye “leyle” denilmektedir.
Derlemiş olduğum “Leyle Balam” adlı Kerkük (aynı zamanda Azerbaycan) ninnisini öncelikle
sunmak isterim. Aşağıda notasını gördüğümüz iki cümleli bu ninnide dikkat edilirse iki müzik
cümlesinin birbiriyle çoksesli uyum içerisinde olduğu görülür. 10/8 olan ölçüsünün (2+3+3+2 ) ritmik
düzümünde simetri dikkat çekicidir.
Leyle Balam Leyle

Azerbaycan’daki sözleri şöyledir:
Layla balam yatasan
Kızıl güle batasan

Kızıl gül senin olsun
Şirin yuhu tapasan
Layla balam layla…
Anadolu’da en yaygın bilinen ninni aşağıdaki “Dandini Dandini” ninnisidir. Koro için
düşünüldüğünde, demli teknikle çoksesli yapılmaya hazırdır; son iki ölçüdeki “ hu hu hu..” söz öbeği
dem tutulurken ana tema onun üzerine getirilir.
Dandini Dandini

Hu hu hu, husu var
Yavrumun uykusu var
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
Nen nen nen nen…
Ee ee ee ee
Hu hu hu hu…
Ulukışla’nın Darboğaz köyünde Elif Dönmez’den alınan aşağıdaki ninnide, bebeğe yapılan
asil soyluluk yakışması, bebeği yüceltme duygusunun bir ifadesidir:
Ninnisi var, ninnisi var
Yavrumun uykusu var
Haydandır huydandır
Benim yavrum asil soydandır
Ezere bezere,
Pamuk koydum mezere
Yavrumu kim nazar ettiyse
İki gözü bezere
“Dandini dandini” sözcükleriyle başlayan, fakat devamında söz değiştirilen ninniler vardır.
Aşağıdaki Melahat Özcan’dan (Buldan/Denizli) alınmış sözler buna örnektir.
Dandini dandini danalı bebek/ Elleri kolları kınalı bebek
Dandini dandini danası var / Boklu paçalı anası var
Nen nen nen…
Son satırlarda görülen şakalı sözler, annesine nazar değmesin diye eklenmektedir. Aynı yörede
benzer şekilde, bebeğe nazar değmesin düşüncesiyle çirkinleştirme nazlatmalarına rastlamaktayız.
Hem nazlatma hem ninni olanları da vardır:
Dandini dandini das böcesi
Benim oğlum dos böcesi
Oğlum gitmiş oyuna
Kum doldurmuş koynuna
Annesi söyle babamı (Denizli ağzı ‘babama’)
Doğru gitsin yoluna
Nazlatma Derleme Serüvenim:

Bebek oynatma ezgileriyle ilk defa 2005 yılında Macaristan Sultan Kutay Enstitüsünde
katıldığım üç haftalık yaz semineri sırasında ilgilenmeye başladım. Okulda, Dünya Kültürleri ders
öğretmeni Carlos Miro (Şili asıllı) benden bir bebek oynatma ezgisi istediğinde soruyu anlayamamış,
bir ninni bir de tekerleme söylemiştim. “Bartok’un ve Kutay’ın saptamalarına göre sizde de olması
gerekir” diyordu. Kafama takıldı, ertesi gün kendi kendime dedim ki, “Nerden bilecek benim İstanbul
Türkçe’siyle söylemediğimi, kendi çocukluğumun Rize bebek oynatmasını söyleyeyim, belki odur”
dedim ve öyle de yaptım. “İşte bu” dedi Carlos Miro, “Yaz notasını, İngilizce açıklamasını yaz altına,
kendi adını da yaz ver bana” dedi.
Böylece ilk derlediğim nazlatmanın kaynağı kendim oldum. Sultan Kutay Enstitüsü arşivine
girmiş olan bu ilk Türk nazlatması da aşağıda notasını göreceğiniz Rize nazlatması olmuştur. Bebek
oynatma ezgilerine “nazlatma” adını koydum ve bunu Türk Dil Kurumuna önerdim, kabul edildi.
Nazlatmalarla uzun bir yol arkadaşlığım başladı. Onların içindeki sözcükler, devinimler,
bedenin değişik hareketleri, yöresel diller, çıkartılan seslerin diğer kültürlerdeki benzerlikleri gibi bir
çok konuyla birden uğraşırken buldum kendimi.
Yüzlerce yıl geriden bugüne gelmiş olan ses öbekleriyle tanışmak beni tarihte yolculuğa
başlattı ve “etimoloji” ile ilgilenirken buldum kendimi. İlk notaya almış olduğum “Kişûm kişûm
kişmânâ” nazlatmasındaki sözlerin, tıpkı Tacik Türkçesi gibi olduğunu daha sonra öğrendim, bu beni
Şaman/Tacik (Tat’cık) kültürüyle ilgilenmeye götürdü. Diğer yandan “kişlân” Macarca’da kız çocuğu
demekti, o kadar da Rize şivesine yakın duruyordu.
Şunu saptadım ki; nazlatmalar, binlerce yıllık dip kültürleri aynı tazelikte ve doğallıkta
bugüne taşıyan aktarma kayışlarıdır. Binlerce yıldan beri yaşayan kültürün ipuçlarını bize verir.
Örneğin, çok eski, unutulmaya yüz tutmuş bir hece, bir söz öbeği bebek sıcaklığında yeniymiş
gibi canlanıveriyor. Bu sırada, örneğin, Doğu Karadeniz ile Erzurum arasında nazlatmalarla kurulan
bir akrabalık buldum; Rize’de 7/16 olan nazlatma Erzurum’da 6/8 oluyor, sözler yerel ağızla az
değişebiliyor. Zamanla bu akrabalığın Türk boylarıyla da bağını kurdum, bunlara günlük köşe
yazılarım içerisinde yer verdim.
Nazlatmaların pentatonik özellikte olduklarını ve bunlardan nasıl çoksesli müzik eğitimi
yapılabildiğinin işlik notlarım içerisinde okuyacaksınız.
Nazlatma Derleme Yöntemi:
Nazlatma derlerken yöntem drama teknikleridir. Karşımızdaki insanın çok gerilerde kalmış bir
anne-bebek ilişkisini ona anımsatmak kolay değildir. Eğer onu bir bebek kabul ederek, ellerini
bileklerinden tutarak, “cıppan cıppan” veya “tapşini tapşini”diyerek, iki elini birbirine çarpıp, sonra da
bu elleri bir kendi yüzüne bir onun yüzüne sürterek “enik yüzünü yalamış…” dediğinizde, bu iletişim,
ona çocukluğunu anımsatacak, rahat ve güvenli bir ortam oluşacaktır. O zaman karşımızdaki “bizde
şöyle oynanırdı..” diyerek kendi anımsadığını ortaya koyacaktır. Bu kez rol değişmiştir; kendimiz
bebek olarak ellerimizi kaynak kişiye teslim edeceğiz.
Benzer şekilde, nazlatma devinimlerini (tay tay tutarak, hoplatarak, gıdıklayarak, yüzüne
dokunarak vb.) oynanan türlerden örneklendirerek karşımızdakinin anılarını tazelemek gerekir. Güçlü
hafızası olan kimi yaşlılar torunlarını nasıl sevdiklerini anlatmaktan mutlu olmaktadır, bu da derleme
yapanın işini kolaylaştırmaktadır.
Notaya Alınırken Yöntem:
Yöntemimiz Kutay metodudur, SOL-Mİ-RE en belirgin seslerimizdir, FA sesi hiç yoktur.
Oyun içinde, bebeği oynatırken sıcak sevecen ses tonuyla söyleyerek çıkardığımız en ince heceler
belirlenir. Bu ince heceler SOL perdesine yazılır. Sesin iniş çıkışları ondan sonra yerleştirilir.
Bazı nazlatmaların ezgili haline de rastlanmaktadır. Böyle olduğunda işimiz daha kolaydır.
“Kişum kişum kişmana”(Rize) ve “Kızım kızım kızmana” (Erzurum) nazlatmaları tipik örnektir. Bu
iki nazlatmanın her iki hali de yörede söylenmektedir. Daha ilginci, nazlatıcı kişi, önce sevecen ses
tonuyla söylemeye başlıyor, bir iki tekrardan sonra ezgileyerek söylemeye geçiyor; bu durum
yöntemimizin doğruluğunun kanıtıdır.
Aşağıda derlemiş olduğum 120’den fazla nazlatmanın 30 tanesi tarafımdan notaya alınmıştır.
Nazlatma Çeşitleri:

2005-2006-2007 yıllarında derlemiş olduğum yüz otuz kadar nazlatmayı oyun türlerine göre
onbeş başlık altında topladım.
1.Hoplatarak Nazlatma
2.Kucağında Nazlatma
3.Tay Tay Nazlatmaları
4.El Çevirerek Nazlatma
5.Perde Arkasında Nazlatma
6.Yatakta Nazlatma
7.Çirkinleştirerek Nazlatma
8.Oturarak Nazlatma
9.Gıdıklayarak Nazlatma
10.Topuklarla Nazlatma
11.Ayaklarında Nazlatma
12.El Çırparak Nazlatma
13.Yüzünü Okşarken Nazlatma
14.Avuç İçinde Nazlatma
15.Çimdik Çimdik Nazlatma

HOPLATARAK NAZLATMA
1. Kişum Kişum Kişmânâ
Yöresi: Rize (Kaynak: Mahiye Morgül)

Oyun: Bebek henüz tutunarak ayakları üzerinde durabilmektedir. Nazlatıcı bebeği ellerinden
tutar, horon ritminde dizlerinden yaylandırarak hafifçe hoplatır. Bebek annesinin dizleri üzerinde
otururken de oynanır; bu duruşta anne kendi dizlerini hoplatırken bebeği de hoplatmış olur.
Eğitimciye not: Yukarıdaki nazlatmayı bağlama ile çalarak solfej yapınız; ezginin piyanodaki
kadar kalın söylenmediğini fark edeceksiniz. Kendiliğinden kalın LA notasını DO olarak
seslendirdiniz, çünkü bağlamanın La teli piyanonun DO sesine akortlanır. (Sultan Kutay’ın “Hareketli
Do” kuramıyla tanışmaya başladınız.)
Ek: Bu nazlatmaya Türk dili açısından baktığımızda, Asya Türk lehçelerinden Tacik Türkçesi
ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca Macarca ile yakınlığından da söz edilebilir; Macarca’da kız
çocuğuna “Kişlân” denilmektedir.
2. Kızımı Kızımı Kızmana
Yöresi: Erzurum (Kaynak: Leyla Fencioğlu)

Oyun: Nazlatıcı, bebeği havada hoplatır. “Dımbıli kızıma…“ derken, sağ avucuyla bebeği
kalçası altından kavrar ve bu tutuşta bebeği hoplatır.
Sarıkamış: (Kaynak:Neriman Pala)
Kızım kızım kız ana
Kızımı verdim hızana
Hızan para kazana
Kızım yiye bezene
Hızan: Cimri
3. Kızımı Verdim Tuzmana
Yöresi: Eskişehir (Kaynak: Birgül Yeşil)

Oyun: Nazlatıcı, bebeği koltuk altlarından tutup kaldırır ve ritmik şekilde sağa sola çevirerek
hoplatır. Terennüm sözleri olmadan da söylenir. Bu durumda; 4. satırda bebek hızla silkelenir,
göğsüne bastırılır.
Oturarak da oynanır; bebek avuç içini nazlatıcının baş parmağına dolar ve bu tutuşta bebeğin
kolları içeri-dışarı açılır kapanır.
4. Topal Ferik
Yöresi: Erzurum (Kaynak: Hülya Mıhçı)

Oyun: Bebek koltuk altlarından kavranır, yukarı kaldırarak sağa sola döndürülür. “De gidin
kızlar” derken bebek çalkalar gibi sallanır. (Ferik: Piliçten az büyük tavuk)
5. Uç Da gel
Yöresi: Gaziantep (Kaynak: Elif Şan)
Zeynep Zeynep uç da gel

Toprak yola düş de gel
Zeynep küçük yol bilmez
Kervana karış da gel
6. Ninnini Nini Ninişli
Yöresi: Gaziantep (Kaynak: Fatma Payam)
Ninnini ninni ninişi
Terzide kalmış dikişi
Annesi bir hatun gişi
Babası oda başı
Ninnini ninni ninadam
Gelin edem donadam
Al yeşil mumlar yakam
Kızımı da gerdeğe dıkam
7.Ollum Ollum
Yöresi: Araklı/Trabzon (Emine Aynur)
Ollum ollum oyninda
Guzel kizun goyninda

KUCAĞINDA NAZLATMA
1. Kızım Kızım Kız Gişi
Yöresi: Çorum-Teslimköy (Kaynak: Esma Önen)

Oyun: Bebeğin elleri tutulur, iki elini birbirine vurdurarak ritmik dokunuşlar yapılır.
Ağırlaştırarak bitirilir.
2. Evleri Uçtan Uca
Yöresi: Bismil-Diyarbakır (Kaynak: Abbas Önen)

Oyun: Bebeğin ellerinden sıkıca tutulur ve ayakları yerden kesilmiş olarak nazlatıcı onu kendi
etrafında döndürür.

3. Halimem Has
Yöresi Haymana-Ankara

Oyun: Koltuk altlarından tutup ağır tempoda sağa sola kaykılarak söylenir.
4. Bey Babası Var Bunun
Yöresi: Eskişehir

Oyun: Bebek otururken elleri tutulur. Kolları sağa solla sallanır. “Yumaz başını…” derken
elleri başına değdirilir. “Okka gibi bitleri…” derken bebeğin elleri başına götürülür ve başına
ovuşturma hareketleri yaptırılır.
5. Şampini Şampini Şampişka
Yöresi: Ayvalık (Kaynak: Adile Hakkı )

Oyun: Dizlerinde oturmakta olan bebeği annesi iki elinden tutar. Anne kendi dizlerini
hoplatırken nazlatmayı söyler.
6. Gel Babası Gel Gel
Yöresi: Ankara (Kaynak: Lale Sencer)
Gel babası gel gel
Kazma dişli kazan başlı
Kel babası gel gel gel gel
Oyun: Anne bir eliyle gel gel (avucunu yumup açma hareketi) yapar. Bebek annesinin eline
bakarken bu hareketi taklit edecektir.
7. Hoppala Yavrum Yaz Geldi
Yöresi: Çorum, Merkez Teslimköy (Kaynak: Nevruz Çam)

Hoppala yavrum yaz geldi
Çarşıya kiraz geldi
Bir öptüm bir ısırdım
Dişlerime NAZ geldi
Hoppala hoppala hoppala
Seni vermem topala

Not: “Dişlerime naz geldi” satırında geçen “NAZ” sözcüğü, bebek oynatma ezgilerimize
“Nazlatma” adını koymakla ne kadar doğru bir karar verdiğimize işaret eder. “Dişlerime naz geldi”
ifadesi, “bebeği öperken, ısırırken, dişlerim de sevindi, ben de şımardım” anlamındadır.
8. Ellenmemiş Elli Altın
Yöresi: Kocavilayet, Mersin (Kaynak: Mürüvvet Sağır)
Toros yaylalarında Karaman ile Mersin dağları arasında göçer yaşamış Yörüklerden.
Ellenmemiş elli altın
Kırkılmamış kırk şişek
Yedilmemiş yedi maya gelmezse
Kocaanan seni vermez kimseye
Şişek: Genç dişi koyun. Kocaana: Babaanne
9. Oğlum Oğlum Odağı
Yöresi: Adana (Kaynak: Filiz Güllüler)
Oğlum oğlum odağı
Oğlum güller budağı
Oğluma kız vermemişler
Oğlumun sarkmış dudağı
10. Çakır Gözlüm
Yöresi: Denizli (Kaynak: Hatice Acar)
Çakırım benim
Amanın demiş analar
Balım demiş babalar
Halvam demiş halalar
Çiçeğim demiş neneler
Güzelim demiş dedeler
Gülüm demiş Hatice teyzesi
Oyun: Bebeği seven kişi kendi adını son satıra eklemektedir; burada Hatice teyzesidir.
11. Memet Memet Meledi
Yöresi: Kırşehir (Kaynak: Sevgi Utma)
Memet Memet meledi / Dağda toprak eledi
Çaput çalan koymadı / Hep kıçına yamadı
TAY TAY NAZLATMALAR
1: Vur Da Vur (7/16)
Yöresi: Trabzon Vakfıkebir
Kaynak: Nilgün Karagüzel

Oyun: Bebek ellerinden tutup hoplatılır. Erkek torununa ninesi tarafından söylenir.

2: Dikili Kızım (6/8)
Yöresi: Tebriz (Muhammet Ahmetzade)

Oyun: Bebek tay tay dururken ellerinde tutulur. Bu sırada söylenir.

3: Ben Varmam İnekliye
Yöresi: Göcek /Muğla

Ben varmam inekliye / yoğurdu sinekliye
Allah nasip eylesin/ Omuzu tüfekliye
Hop diri…
Ben varmam oralıya / Orada duralıya
Allah nasip eylesin / Davullu zurnalıya
Hop diri dit diridi…
Ünledim Ayşe diye / Odayı döşe diye
Ünledim Fatma diye / Kaşların çatma diye
Ünledim Gülsüm diye / Yanıma gelsin diye
Hop diri dit diridi ….
Oyun: Bebek ayaktayken ellerinden tutulur, ritmik zıplatılır. Bu sırada bebek dizleri üzerinde
yaylanır. Nazlatıcı bebeği hafifçe sağa-sola döndürür.
4: Tin tin Kabacık
Yöresi: Tekirdağ (Pelin Güngör)

Oyun: Bebek tay tay dururken söylenir.
Kabacık: Küçük kabak.
5: Yaşar’ım Handır Handır (6/8)
Yöresi: Tebriz (Muhammet Ahmetzade)

Yaşar’ım handı(r) handı(r)
Bahçada guş govandı(r)
Misiri kilinc belinde
Kızlara pehlevandı(r)
Oyun: Başa dönüp tekrarlanır. Son satırda bebek sıkıca kucaklayıp sallanır. Erkek çocuğa
söylenir. Bebeğin adı değişebilmektedir.
Guş kovan: Tarla korkuluğu
Yöresi: Bitlis (Kaynak: Cumhuriyet Döner)

Yaşar’ım hıldır hıldır
Bahçede guş govandır
Mısırı gılıç belinde
Gızlara pehlevandır
6: Haynini Gızım Haynini
Yöresi: Çorum (Kaynak: Aşık Sorsavuş (Ali Rıza Öztürk)

Haynini gızım haynini
Kediler yemiş boynunu
Hopala gızım hopala
Vermem seni topala
Topal seni götürür
Öper sıkar getirir
Oyun: Bebeğin elleri tutulur, kolları her yöne ritmik hareket ettirilir. Son satırda bebeğin her
yerine öpücükler kondurulur.
Erkek bebek için değişik sözleri vardır: (Kaynak: Ali Rıza Öztürk)
Ali derler adına / Ali gider oduna
Ormancı yolu keser / Kim gelir imdadına
Haynini oğlum haynini /Kediler yemiş boynunu

7: Veyla Veyla
Yöresi: Bitlis (Kaynak:Cumhuriyet Döner)
Veyla veyla veylayi
Migren ana dolmayi
Pala lokmek leydayi
Para bave memayi
(Sözleri şakadır: Erkek bebeğin bir yeriyle dolma yapmış, tarladaki işçilere vermiş,
babasına kalmamış…)
Not: Annesi bebeğini hem Kürtçe hem Azerice (Kaşgari Türkçesi) nazlatmaktadır.
Tebriz’den 6/8 ritimle derlemiş olduğumuz “Yaşarım handır handır” nazlatması aynı ailede
“Yaşarım hıldır hıldır” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
8: Dandini dandini Danacısı Var
Yöresi: Beypazarı /Ankara (Kaynak: Tülin Çakıroğlu)
Dandini dandini danacısı var
Yalamacı bulamacı yengesi var
Çıkrık gotlü halası da var
Ciğerimi yakıyor babannesi var
Aman da annesinin kuzusuna
Oyun: Tay tay dururken hafifçe sallanarak söylenir. Biterken bebek kucağa alınır, sıkılır.
9. Tay Tay Tay
Yöresi: Kars (Kaynak: Tekin Rıfat Seyhan)
Tay tay tay, dayısı gelene kadar
Tay tay tay, dayım gelsin
Çömçede payım gelsin
Tumanı ağaç başında
Dayısıgilin tuşutunde
Tay tay tay…
Oyun: Bebek adım attırılırken söylenir.
Çömçe: Kepçe
Tumanı: Donu
Tuşut: Çit
10. Haynini Gızım Haynini
Yöresi: Sungurlu –Çorum (Kaynak: Şeker Sadedemir)
Haynini gızım haynini
Sıçan yemiş boynunu
Sıçan değil kurdumuş
Ayakları dördümüş
Bebek değdi yaşına
İster şekba başına
Alıverin bi şekba
Koyuverin başına
Kekliğim daş başına
Gınalı fes başına
Gınamayın gomşular
Bebek değmiş yaşına
Hadi hadi gücücük gücücük.. (Bebek göğsüne bastırılır)
11. Ninnin Ninnim
Yöresi: Bitlis (Kaynak: Cumhuriyet Döner)
Ninnim ninnim ninnayi
Min keli bave dayi (babasının başı kel)
Bav kecele de gıri (Annesi çiçek bozuğu)
Ninnim ninnim ninnayi…

Oyun: Tay tay dururken bebeğin kolları sağa sola sallanır.
12. Lillili Gızım Lillili
Yöresi: Şereflikoçhisar /Ankara
Lil lili kızım lilli li
Hay lili kızım hay lili
Oynar bizim kel güdük
Ne davul ister ne düdük
Oynar oynar hep oynar
Cıplak (şaplak) çalar oynar
Lil lili gızım …
Notası: “Haynini gızım” nazlatmasının ezgisiyle söylenmektedir.
Oyun: Bebek annesinin dizlerinde otururken annesi ellerinden tutar. Dizleri üzerinde
hoplatırken sağa sola hareket ettirir. “Cıplak çalar…” sözüyle birlikte bebeğin avuçları birbirine
vurulur.
Tokat yöresinde: (Kaynak: Sadık Yöndem)
Lillili gızım lilli li
Çerçiler gelmiş boncuğu çok
Aradım gızıma ilayığı yok
Her rengi var turuncusu yok
Lillili gızım lilli li
13. Hopala Gızım
Yöresi: Tokat (Kaynak: Nigâr Yöndem)
Hopala gızım hopala
Gızımı da vereyim topala
Topal odun getirsin
Gızım yaksın otursun
Hopala gızım hopala…

TOPUKLARLA NAZLATMA
1. Hoca Camiye
Yöresi: Çorum (Kaynak: Meliha İnce)

Hoca camiye gider
Tıpış tıpış tıpış
Hoca camiden döner
Pıtır pıtır pıtır
Eğitsel not: “pıtır pıtır…” bitiş motifinde, 2.ölçüdeki ”tıpış tıpış..” motifi iki katı
hızlandırılmakla gamelan diye bilinen bir teknik karşımıza çıkmaktadır.
Oyun: Anne bebeği ayaklarından tutar, iki ayağı orta tempoda ileri geri götürür getirirken 1.
satırı söyler. 2.satırda topuklar birbirine çabukça vurulur. 3.satırda yine ileri geri orta tempoda hareket
ettirilen ayaklar, son satırda daha hızlı tempoda topuklar vurulur
Not: Bu nazlatma Müzik Öğretmenler Derneğinin (MÜZED) Ankara merkezinde yapılan
Mahiye Morgül İşliğinde notaya alınmıştır (Şubat 2007)
2.Bir Çekicim Var
Yöresi : Ankara (Kaynak: Lale Sencer)
Bir çekicim var
Vururum taşa
Vermem beşe
Tiki tiki tak tak, tiki tiki tak
Oyun: Bebek otururken oynanır. Annesi bebeğin ayak topuklarını tutar, birbirine ritmik olarak
vurmaya başlar. “Tiki tiki tak…” derken topuklar daha çabuk vurulur.
3. Benim Bir Keserim Var
Yöresi: Tekirdağ (Kaynak: Meral Çetin)
Benim bir keserim var
Vurmam taşa, vermem beşe
Atarım havadan aşşa…
Oyun: Bebek yatarken oynanır. Annesi ayak topuklarından tutarak bacaklarını az kaldırır.
Topuklarını birbirine vurarak söyler. Son satırda biraz daha yükseğe kaldırıp yere bırakır, bu
komikliktir, buna bebek güler.
4.Bir Keserim Var
Yöresi: Bursa (Kaynak: Vasfiye Kocatepe)
Bir keserim var (ritim: 4 yarım nota, bir tane ikilik nota)
Kaça beşe
(ritim: dört tane bir vuruşluk nota)
Vermem beşe vurmam taşa (ritim:sekiz yarımlık nota)
Çan çiki çan çiki çan çııık (7/8 ritim: yarım+iki çeyrek, yarım +iki çeyrek, yarım+
dörtlük)
Oyun: Ayak topukları birbirine vurularak oynanır. Son hecede hecelerin ritmine göre vurulur.

EL ÇEVİREREK NAZLATMA
1. Domçika Domçika (9/8 Roman havası)
Yöresi: Antakya/ Kırıkhan (Kaynak: Nazan Güler)
Domçika domçika
Kadarina kadarina
Anneciğim, babacığım
Omatta matta (öpücük) attaaa..
Oyun: Bebekle karşılıklı durulur. Anne, ellerini bebeğe doğru tutarak yumruk yapar,
“Domçika domçika” der. Avuçlar açılır, “Kadarina kadarina” der. Bu iki satır yinelenir.
Avuç içi yapışık olarak sağ yanağa bastırılır; “anneciğim” denir, sol yanağa bastırılır;
“babacığım” denir.
Göğsün iki yanında parmak uçlarıyla sürtme hareketi; “O matta matta”.
Parmak ucu dudaklara bastırılırken öpücük sesi çıkartılır, el sallayarak güle güle anlamında
“Atta” denir.
2. Ma Ma Makara
Yöresi: Kıbrıs (Kaynak: Gülseren Kanizi)
Ma ma makara
Eskileri yamala
Eskisi, püsküsü
Hapşu…
Oyun: 1.satırda eller göğüs hizasında tekerlek gibi çevrilir. 2.satırda dizlere 4 kez vurulur.
3.satırda ellerle 4 kez itme hareketi yapılır. “Hapşu” derken olabildiğince komik bir hapşırma taklidi
yapılır ve hareket dondurulur. Yan gözle bebeğe bakılır, onun gülmesi için beklenir. Karşılıklı
gülüşerek bırakılır.
Bu oyunu daha büyük çocuklar kendi aralarında grup halinde oynamaktadır. Dondurulan
hapşırma anını (heykel olma halini) ilk bozan oyundan çıkar.
3. Tel Sara
Yöresi: Yozgat/Çayıralan (Kaynak: Hediye Ünsal)
Tel sarar kızım tel sarar
Tel bulamasa ne sarar
Annesinin saçını sarar (Komşunun kızına el sallar)
Oyna kızım sen oyna
Bir o yana bir bu yana
Gül koklar kızım gül koklar
Gül bulamasa ne koklar
Annesinin saçını koklar
Oyna kızım.. (bağlantı)
Kızım babayı bekler
Gelmez ebeyi bekler
Ebe obayı gezer
Oyna kızım.. (bağlantı)
Oyun: Bebek sırtüstü yatıyor veya kucaktadır. Anne kendi elini bilekten çevirerek tel sarma
hareketi yaparken söyler. Bebek bir süre sonra annesinin elini taklit etmeye başlar. Bu taklit oyunu,
göz beyin kas koordinasyonunda ilk alıştırma olarak kabul edilebilir.

PERDE ARKASINDA NAZLATMA
1. Bindim elma dalına
Yöresi: Kilis (Kaynak:Güzin Azmun)
Bindim elma dalına / Gittim Halep yoluna
On deve gördüm /Birisine bindim /Ablama gittim
Ablam pilav pişirmiş /İçine sıçan düşürmüş
Bu sıçanı napmalı /Pencereden atmalı
Şu dolaptan ne çıkar / Sırma saçlı kız çıkar
Oyun: Bebek, saklambaç oynar gibi bir perdenin arkasına oturtulur. Perdenin önünde duran
anne tekerlemeyi sonuna kadar söyler ve son satırda aniden perdeyi açıp bebeğini şaşırtır. Sıkıca
kucaklayarak yerinden kaldırır.
Son sözlerini anne bebeğinin özelliklerine göre değiştirir; “Badem gözlü kız çıkar”, “Kara
gözlü yar çıkar”, “Al yanaklı kız”, gibi.
2. Kû kû tââ
Yöresi: Rize/Ardeşen (Kaynak: Hayriye Beşler)
Kû kû tââ
Oyun: saklambaçlı oyundur. Bebeğin karşısında durulur. Elleriyle gözleri kapatılır ve
son”tââ..” derken aniden eller açılır. Şaşırtma yapılmıştır. Çocuk buna güler.

YATAKTA NAZLATMA
1. Şamama da Yavrum
Yöresi: Kırım (Kaynak: Süheyla Vardar)
Şamama da yavrum şamama
Kızlar gider hamama
Hamamın yolu otludur
Bu kızın poposu bokludur
Oyun: Altını kirletmiş ve huysuzlanmış bebeğe söylenir. Annesi bebeğin altını açarken söyler
veya yetişkinler bebeğe yattığı yerde onu oyalamak için el çırparak söyler.
(Süheyla Vardar bu nazlatmayı babası Kırımlı Enver Senüs Berkasal’dan dinlemiştir. Ağustos
2006 Ankara)
2. Deveye Biner min?
Yöresi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kaynak: İley Fedai Taşkın)

Deveye biner min?
Halep’e gider min?
Halep’te bir kuş var
Korkar mın, korkmaz mın?
(evet/hayır) Bum!..

Oyun: 2-3 yaş bebekleriyle yatak üzerinde oynanır. Anne sırtüstü haldeyken dizlerini kırar; bu
duruş devedir. Bebek dizler üzerinde ellerinden tutarak oturtulur. Bebeği ileri geri sallayarak
nazlatmaya başlanır. Bebek deveden korksa da korkmasa da aniden dizlerini açıp bebek yatağa
düşürülür. Bu sırada bebeğin elleri bırakılmaz. Annesi bebeği kendine doğru çekerek ona sarılarak
gülüşmelere devam edilir.
Oyunun bir değişiği vardır; bebek annesinin karşısına oturur. Anne iki elini parmakları
birbirine geçirerek birleştirir, bağ, işaret ve serçe parmaklar birleşik haldeyken uzatılır; bu tutuşta üç
hörgüçlü bir deve şekli oluşmuştur. Nazlatmayı söylerken elini ritmik sallar, sonunda “bum” derken
bir silah patlamış gibi şaşırtma yapılır; eller bebeğin yüzüne doğru fırlatılır.
3.Leylek Leylek (Anonim)

Oyun: Annesi yerde/yatakta sırtüstü dururken ayak tabanlarını yukarı kaldırır. Bebeğin ellerini
bırakmadan tutar, bebeğin karnını ayak tabanlarının üzerine gelecek şekilde bebeği havaya kaldırır;
bebek leylek olmuştur. Bu duruşta nazlatma söylenir.
Eğitimciye not: Gitar öğrenmeye yeni başlayanlar için nazlatmalarla başlamayı öneriyorum.
“Leylek leylek” ve “Fış Fış kayıkçı” gibi nazlatmalar, sadece orta parmağını Mİ perdesine basarak
çalınabilme özelliğindedir. Bitişlerde, Mi minör akoru, baş parmağını teller üzerinde kaydırarak
çalınabilir; çocuğun gitarın büyüleyici havasına girdiğini göreceksiniz.
Nazlatma motiflerini bir oktav inceye taşıma yoluyla son derece keyifli egzersizlere
dönüştürebilirsiniz. Ezgi motifini 4 ses inceye, yani La minöre taşıdığınızda, bu seslerle çalmanın
kolaylığını ve keyfini öğrencinize yaşatınız..
Bağlama ve tüm diğer çalgılar için de başlangıç eğitiminde nazlatmaları kullanmayı deneyiniz;
çalgı öğrenmeyi ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz.
Çalmadan önce nazlatmayı çocukla birlikte oynayarak çocuğun hafızasına almayı mutlaka
yapınız. Sultan Kutay ve drama metodları bunu gerektirir; başlangıç eğitimi asla deşifre üzerine
kurgulanmaz.
4.Bibimin Gıdikleri
Yöresi: Erzurum (Kaynak: Erdal Mıhçı)
Bibimin gıdikleri nasil ediy, meee meee
Bibimin pisikleri nasil ediy, miyau, miyau
Bibimin tayuklari nasil ediy, gıt gıt gıdak…
Bibimin culüklari nasil ediy, bili bili bili…
Oyun: Bebek sırt üstü yatarken ellerinde tutulur, kolları açılır kapatılır. Son satırda bebek
gıdıklanır. Bu sözlerde nazlatan kişi bebeğin halasıdır. Eğer teyzesi tarafından söylenirse sözler
“Ezemin gıdikleri..” olarak değiştirilir.
Gıdik: Keçi yavrusu
Pisik:Kedi yavrusu
Culük: Hindi
5. Oğlan Gider Oyuna
Yöresi: İspir/Erzurum (Kaynak: Fikriye Söylemez)
Oğlan gider oyuna
Oynar oynar boyuna
Nenesi sokar koynuna
Nenesi yesin pupuni
Nenesi yesin cutuni
Oyun: Erkek bebeği mıncıklayarak severken söylenir. Son satırda çıplak yerleri okşanır.

6.Oğlak Oğlak Ok Burada
Yöresi: Yedikapı /Emirdağ / Afyon (Kaynak: Fatma Kızıl)
Oğlak oğlak ot burda
Gidemezsen yat burda
Örtü döşek yok ise
Tazı çulu çok burda
Oyun: Bebek uyanınca veya kundağı açıldığı zaman bebeğin kol ve bacaklarına hareket
ettirmek için oynanır. Bebek yüzükoyun yatırılır, 1. ve 2. satırda; kol ve bacakları çapraz birbirine
değdirilmeye çalışılır. 3. satırda; çift el çift ayak birbirine hafifçe değdirilmeye çalışılır. 4.satırda
bebeğin sırtı sıvazlanır.
Her hareket üç kere yapılmaktadır.
Bu çapraz hareketlere “bebeğin geğreğini açma “ veya “geğrek değiştirme” denir.
Not: Fatma Kızıl’ın köyünde, çok eskilerde gelinler kayınpederinin yanında bebeği
sevemezken şöyle severlermiş; “Hele hele dedesi / Ta’da babası/ Gel bölem oturak”.
1. “Ta”; işte orda.
2. “Böle”; emmi veya hala çocuğu ile olan akrabalık.
7.Leylek Leylek
Yöresi: Söke/Aydın (Kaynak: Gönül bülbül)
Leylek leylek havada
Yumurtası tavada
Geldi bizim hayata
Hayatımız yıkıldı
Burnu moka çakıldı
Oyun: Anne sırtüstü dururken bebeği ayak tabanlarına yatırarak havaya kaldırır, kollarından
tutar. Leylek olmuş bebecik havadadır. Son satırda bebek yatağın üzerine düşürülür. Bu an komik bir
andır, burnu moka çakılmış leyleğe benzemektedir!

ÇİRKİNLEŞTİREREK NAZLATMA
1. Padişahın Kedisi Gibi
Yöresi: Burdur (Kaynak: Gülten Ulusoy)
Padişahın kedisi gibi gara mı gara
Simsiyah böcü gibi , zift garası, kömür garası
Amanın gara gızım da (oğlum da)
Gap gara simsiyah böcü gibi gara guzum/ tekrarlı
Oyun: Bebek nazara gelmesin düşüncesiyle bebeğe çirkinlik sözleri yakıştırılır. Severken,
mıncıklanarak, bebeği sarsarak söylenir. Ancak, sevenin ses tonundan bebeği çok sevdiği bellidir.
2. Çikiiin
Yöresi: İzmir
Çi(r)kiiiin!
Oyun: Bebeğin burnu sıkılarak sallanır. Nazar değmesin dileğini içeren bir sevme şeklidir.
3. Çapan Gözlü Kızıma
Yöresi: Karahayıt / Denizli (kaynak: Hanım Bilgiç)
Çapan gözlü kızıma
Bakla kızıma
Cadı kızıma
Çirkin ördeğime
Yaramaz kızıma
Erkek çocuk için değiştirmeler:
Çirkin ördeğime / Yaramaz oğluma
Babası sıpaslı / Koç nasaklı oğluma
Dandini dandinisina
Kındını kındınısına
Nenesinin oğlusuna
Oyun: Sevecen ses tonuyla söylene bu sözlerin şaka olduğunu çocuk anlar. “Kındını
kındısına” derken yumrukla kollarını vururmuş gibi yapılır, bebek korkutulur, ancak gülerek
söylendiği için gerçekte bebek korkmaz.
Bu nazlatmanın içinde şaka eğitimi vardır.

OTURARAK NAZLATMA
1. İllim İllim
Yöresi: Burdur (Kaynak: Aysun Ulusoy)
Not: Kaynak kişimiz 1940’larda evlendiğinde beyaz tüylü gelin başı takmış.)
İllim illim soğan dillim
Gandiri gupbak, fişşek tırlam, tön
-Dayı eşek gördün mü? (Yanıt:Evet)
-Eşeğin semeri va mı? (Vaa )
-Kulakları va mı? (Vaa)
-Ağzı va mı (Vaa)
-Gözleri va mı? (Vaa)
-Iscak su mu icirdin, soğuk su mu?
-Eşşeğimi yaktın yaktın (üşüttün üşüttün)
-Böyük gapıdan mı gecirdin, güççük gapıdan mı?
-Eşşeğimi sıkıştırmılaa.. (yaydırmışla..)
-Anan dama buğday sermiş /Guşlar gelmiş yeyip duru / Hadi kişleyiver gali
Anne tek eliyle hayali dama doğru kişler, çocuk da onunla birlikte kollarını açıp kişler, o anda
annesi yerdeki tek ayağını kaldırıp bebeği arkaya doğru tombalak aşırtırken son sözü söyler:.
-Com gıli gıli gıli gıli (gülüşler)
Oyun: 1-5 yaş arası ailedeki tüm çocuklar oyuna katılır. Yuvarlak otururken, ayaklar öne
uzatılır. Oyun kurucu yetişkin, tekerlemeyi söyleyerek ayaklara dokunur, sondaki heceye denk gelen
ayak kıvrılır, üzerine oturulur. Son tekrarda şaka yapılmak istenilen çocuğun bir bacağına denk
getirilir.
Oyun, tek ayağı kalan çocukla ikili diyalog şeklinde devam eder. Oyun kurucu olan, bilerek
sonuncu kişiyi yaşı en küçük olana denk getirir, onun uzanmış tek ayağının paçasından tutarak sorar,
o da başıyla evet-hayır işaret ederek yanıt verebilir. Onun tek bacağına tutarak, ikili diyalogla oyuna
devam edilir.
2. Açıl Anahtarım Açıl
Yöresi: Arpaçay /Kars (Kaynak: Duygu Bulut)
Açıl anahtarım açıl, kıııırt
Açıl anahtarım açıl, kıııırt
-Anahtar hanı? –Suya düştü.
-Su ne oldi? –İnek içti.
-İnek ne oldi? –Dağa kaçti.
-Dağ ne oldi? -Yandı bitti kül oldi.
- Ay dedemin sakallari
Vay dedemin sakallari
Oyun: Oyun kurucusu yetişkin torunlarını etrafına alır, oyuna her yaştan çocuk katılır. Eller
yumruk şeklinde üst üste dizilir. En üstteki yumruğun ortasına işaret parmağını sokan yetişkin kilit
açar gibi parmağını çevirirken “açıl anahtarım açıl” der. Üstteki el açılır, bu el geri çekilir. Onun
altındakiyle oyuna devam edilir, her seferinde söz yinelenir.
En alttaki kilidi açmaya sıra geldiğinde ikili konuşma başlar. Sonunda vahlanılan bir söz
vardır, orada oyun kurucu yetişkin ellerini yumruk yaparak çenesinin altına koyar, kafasını sallaya
sallaya son sözleri söyler. Burada ses tonlamaları asıl eğlendirici olandır, yöresel şiveyle yapılan bu
söylem küçükler oldukça eğlendirici gelir.
3. Şip Şip Kayikci
Yöresi: Rize (Kaynak: Zehra Yardımcı Orhon)

Şip şip kayikci
Kayikcinin kûreği
Tip tip atar yûreği
Akşama fincan bureği
Cek kayikci kûreği
Duşurusun gûbeği
Oyun: Bebeği ellerinden tutup ileri geri ağır hareketlerle sallayarak söylenir. Son satırda
bebeğin karnı gıdıklanır.
Sırtüstü yerde yatarak oynanan şekli vardır; yetişkin ile bebek ters yönde yere uzanır, ayak
tabanı birbirine getirilir, bu duruşta pedal çevirir gibi ayaklar bir sağ bir sol ayakla makas hareketi
yapılır. Oyun bu haliyle İsviçre’nin kuzey bölgesindeki Germen halkı tarafından da oynanmaktadır.
Çocuklar için halk şiiri örneği: Kaynak: Zehra Orhon
Bir tek ağız, iki kulak, bu neden
Bu sorulmuş bir ihtiyar nineden
Yavrum demiş; iki dinle bir söyle
Onun için Allah yaratmış böyle
4.Fış Fış Kayıkçı
Yöresi: Antakya (Laynak:Fatma Yakar)
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Akşama fincan böreği
Benim evde etim var
Bir yaramaz kedim var
Kedi etimi yerse
Annem bana küserse
Hüü hüü… ağlarım
Babam beni severse
Ha ha ha ha gülerim
Oyun: Karşılıklı eller tutulur, ileri geri hareket edilir. Son satırlarda eller bırakılır, ağlama ve
gülme taklitleri yapılır. Gülerken bebek mıncıklanır.
5.GotGot
Yöresi:Ardahan (Kaynak: Nadime Öztürk)
Got got got… Buraya bir horum ot koydum , otu ne yaptın?
(Horum: Bir bağ ot)
Got got got… Otu ineğe verdim
Got got got… İneği ne yaptın?
Got got got… Kestim yedim.
Got got got… Hani benim payım?
Got got got… Tereğe koydum kediler yedi / Mereğe koydum fareler yedi (Merek: Samanlık)
Annen de seni yedi, ham ham ham ham…
Oyun:”Got got…” Eller yumruk yapılır,üst üste dizilir. Parmaklara dokunarak yukarı doğru
ritmik tırmanış başlatılır, her bir parmakta bir hece vardır; “got got got …” Yumrukların en üstüne
gelindiğinde soru sorulur.
Sonunda bebek mıncıklanır.
Not: “Horum” sözcüğü Adana Baklalı köyünde “örüm” olarak kullanılmaktadır. Yörüklerde
kuzuları geceleyin serin saatlerinde otlamaya çıkardıklarında buna “örüm” denilmektedir. (Kaynak:
Bayram Uğur)

6. Den Den Denaltı
Yöresi: Kars/Kağızman (Kaynak: Cemil Turan)
Den den denaltı / Denizaltı karaltı
İnanmazsan say da bak / Onaltıdır onaltı
Oyun:
a-Tespih çeker gibi boncuklar tek tek çekilerek tekerleme söylenir. Sonuçta gerçekten 16
tane boncuk çekilmiştir, sayılır.
b-Yere uzatılan parmaklarla oynanır. Ebe, parmaklara dokunarak ilerlerken son parmak
yumulur. Her tekrarda bir parmak yumulacaktır ve ilk elini yuman koltuk altına koyar, yumurtasını
ısıtır. Eller yumulana kadar saymaca devam eder, sonunda birbirini gıdıklama vardır.
c-Üç–dört yaş gruplarıyla halıya oturarak oynanır. Ebe (yetişkin), parmak yerine bu kez
ayaklara dokunarak söyler. Her seferinde sonuncu ayak dizden kıvrılır, diz üstü oturulur.
Tüm dizler kıvrıldıktan sonra birbirini gıdıklayarak devirmeye çalışılır.
7. Bacadan Baktım Fitnagöz
Yöresi: Artvin Yusufeli (Kaynak: Aynur Yaşar)
Bacadan baktım fitna göz
Biri şahin biri boz
Bindim bozun sırtına
Çıktım Halep yoluna
Halep yolu bit Pazar
İçinde ayı gezer
Ayı beni korkuttu
Kulaklarını sarkıttı
Sallım sulum çek şunu
Oyun: İki-üç yaş ve daha yukarısı ile oynanır.Yerde dairede oturulur, bacaklar ortaya uzatılır.
Her tekrarın sonunda çıkan bacak içeri çekilir. Sona kalan bacağın sahibine bir ceza verilir. Yüzü
koyun yumulan cezalının sırtında “En üstünde kim eli” oynanır; en üsttekinin kime ait olduğunu bilene
tekrarlanır. Bilemeyince “elfa” diyerek, oyuncular üst üste duran ellerini kaldırılıp ebenin sırtına
indirilir, bu sırada çabuklukla ellerin sırası değiştirilir..
8. Tahta Biç
Yöresi: Buldan Denizli (Kaynak: Melahat Özcan)
Tahta gırç gırç gırç
Tahta biç biç biç
Tahta gırç tahta biç
Ben yoruldum sen de biç
Oyun: Karşılıklı elleri tutulur, ileri geri bıçkı taklidi yapılarak söylenir.
9.Kaldır Kolların Hop Hop
Yöresi: İstanköy /Rumeli /Yunanistan (Kaynak: Erinç Özmen /Sevim Kara’dan aktarma)
Kaldır kolların hop hop
Şıkıdım şıkıdım şıkıdım
Kır gerdanını vay vay
Şıkıdım şıkıdım şıkıdım
Oyun: Bebek otururken ellerinden tutup kolları kaldırılır. 7/8 vuruşlarla, 2+2+3 ritim kalıbında
söylenir; “şıkıdım”, “hop hop” söz öbeğine rastlayan sondaki 3’lülerin vurgusu 1+2 şeklindedir.
(Roman havasındaki ritim kalıbını çağrıştırmaktadır.)
“Şıkıdım” satırları sırasında ellerin biri bebeğin karnı üzerine getirilir; 7/8 aksak ritimdeki
vurgu yerleri bebeğin karnı üzerine hafifçe bastırılarak hissettirilir, karın üzerinde adeta davul gibi
ritim tutulur.

10. El EL Epelek
Yöresi: Elazığ (Kaynak: Güllü Gültekin)
El el epelek
Elden çıktı kepenek
Kepeneğin sarısı
Yumurtanın yarısı
Nenem yoğurt getirdi
Pisik burnun batırdı
Pisik burnun kesile
Muğaradan asıla
Muğara bıçak bıçak
İçinde demir ocak
Emmoğlu te bohlu, çık dışarı
Oyun: Yerde otururken avuç içleri yere bastırılır ve parmaklar öne uzatılır. Ebe parmak
saymaya başlar. Son heceye denk gelen parmak içeri kapatılır. Bütün parmakları kapanan el yumruk
olur koltuk altına sıkıştırılır. Bu eylem yumurtayı ısıtmaktır. Bütün eller sayılıp bitikten sonra, kimin
yumurtası daha sıcak diye eller birbirine dokundurulur.
11. Yiğne Miğne
Yöresi: Rize (Kaynak: Mahiye Morgül/ Yazarın kendi çocukluğundan)
Yiğne miğne uci duğme
Berberica ber kutica
Coma attum tatulica
İki gemi koşa koşa
Bir beydur biri Paşa
Gideyile Kizilbaşa
Kizilbaştan ne gelu
Kuyruğune kuş gelu
Kuşi vurdum ucurdum
Yedi dağı aşurdum
Yedi dağun kilici
Bağdat’tan cikti uci
Oyun: Parmak saymaca oyunudur. Çıkan parmak yumulur, tamamı yumulan el koltuk altında
ısıtılır. Son elden sonra ısıtılan eller birbirinin yüzüne eline sürülür.

GIDIKLAYARAK NAZLATMA
Bu nazlatmalarda ezgi ile devinim paralellik gösterir. Bebeğin bedeninde iki parmakla yukarı
doğru çıkılırken ezgide de yukarı (inceye) doğru çıkış vardır. Boyun altından yapılan gıdıklama
eyleminde ses en inceye çıkmıştır.
Aşağıdaki ilk örnek, Müzik Eğitimcileri Derneğinde gerçekleştirdiğimiz Mahiye Morgül
İşliğinde notaya alınmıştır.( Ankara, Şubat 2007)
1.Geldi Geldi
Yöresi: Kastamonu (Kaynak: Adalet Aslan)

2. Deve Geldi
Yöresi: Azerbaycan (Kaynak: İrade Asadullayeva)
Deve geldi, korhudan geldi
Gıdı gıdı gıdı gıdı…
Oyun: İki parmakla bebeğin kolu üzerinde ilerlenirken söylenir. Sonunda bebek çene altından
gıdıklanır.
Layla dedim yatasan
Kızıl güle batasan
Kızıl gülün içinde
Şirin yuğhu tapasan
Not: Bu ninni Kerkük ninnisiyle benzerlik göstermektedir; 10/8, Kürdi 4’lüsünde (mi minör
makamına) karşılık bir ezgiyle söylenilmektedir.
3. Kara Böcük
Yöresi: Adana (Kaynak: Zerrin Karamahmut)
Kara böcük gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş (ağırca)
Yemiş yemiş yemiş yemiş (hızlıca)
Oyun: İki parmak bacaklardan itibaren yürütülür, göğüs üzerine gelince gıdıklanır.
4. Gıdımeli Gelmiş
Yöresi: Kocaeli, Selanik’ten gelme. (Kaynak:Büşra Düz)
Gıdımeli gelmiş, gelmiş, gelmiş…
Pencereden girmiş, gıdı gıdı gıdı…
Oyun: Bebeğin bacaklarından yukarıya doğru iki parmakla yürütme yapılır. Bebeğin bel
hizasında fanilasının içine girip gıdıklanır.
5. Bocü Geldi
Yöresi: Artvin/Ardanuç (Kaynak: Olcay Demirel Donk )
Bocü geldi geldi geldi (ağırca)
Yedi yedi yedi yedi… (çabukça)
Oyun: Bebeğin göğsü üzerinde anne iki parmağını yürütür; bu, “bocü (böcek) geliyor”
demektir. Devamında böcek onu yiyecektir; annesi onu karnının her yerinden gıdıklar; ardı sıra
yinelenen “yedi yedi..” bu nedenledir.
6. Badi kara
Yöresi: Tekirdağ (Kaynak: Sabahat Kömek)
Badi kara geliyor
Tasasından ölüyor
Dokunmayın böceğe

Tasasından ölüyor
Oyun: İki parmak bebeğin göğsünde yürütülür. Sonunda bebek gıdıklanır.
Bir evde sekiz olaydı
Dördü havan döveydi
Dördü tavan döveydi
Babası da kah kah güleydi..
Oyun: Şiir gibi okunur. Sonunda bebek gıdıklanarak sevilir.
7.Benim kızım (Kaynak: Dinçer Kömek)
Benim kızım bir karınca
Yemek yer acıkınca
Onun gözleri mavi
Babasının tatlı yari
Uçtu uçtu uçtu…
Oyun: Kız bebeğini seven babanın şiiridir. Sonunda bebek havaya kaldırıp uçurtulur.

AYAKLARINDA NAZLATMA
1.Hoppidi Hoppidi
Yöresi: Adana (Kaynak: Zerrin Karamahmut)
Hoppidi hoppidi hoppala
Umut gider bakkala
Bakkalın yolu otludur
Umut’un tödü bokludur
Oyun: Anne sandalyede oturur, bebeği ayaklarının üzerine alır, ellerinden tutar.
Ayaklarıyla bebeği sallarken söyler.
2. Oğlum Oğlum Oyunda
Yöresi: Burdur (Kaynak Gülten Ulusoy)
Oğlum oğlum oyunda
Yağlı çörek boynunda
Ben oğlumu aradım
Gözel gızla goynunda
Oğlum oğlum oşumuş
Dağdan buğday taşımış
Oğlum gızları görünce
Bibişini gaşımış, gıdı gıdı gıdı…
Oyun 1.Son satırda bebek yerden kaldırılır, apış arası mıncıklanır.
Oyun 2. Bebek nazlatıcı sandalyede oturur, ayaklarını uzatır ve bebeği ayakların üzerine
oturtur, dizlerden aşağı bebeği sallar, bu sırada bebeği ellerinden tutar. Sallama ritmine uygun
tempoda nazlatma söylenir.
Bu tutuşta kız bebekler için söylenen sözleri de vardır: (Kaynak: Gülten Ulusoy)
Gızım gızım gız gişi
Gızımı sevmiş bir gişi
Anasını yetirsinle(r)
Bubasını bitirsinle(r)
Gızımı da öyle götürsünle(r)
3. Oğlum Oğlum Hop Oğlum
Yöresi: Çorum (Kaynak: Ali Rıza Öztürk)

Oğlum oğlum hop oğlum
Bey kızını kap oğlum
Bey arkandan gelirse
Dön elini öp oğlum
Oyun: Erkek bebekle oynanır. Son sözü söyledikten sonra bebeğin elleri defalarca öpülür.
EL ÇIRPARAK NAZLATMA
1. Tapşini Tapşini
Yöresi: Bursa (Kaynak (Vasfiye Kocatepe)

Bu nazlatma Tekirdağ yöresinde de söylenmektedir. (Kaynak: Gülcan Sözeri)

Tapşini tapşini tapşini
Gel babası öp şunu
Hanimiş benim kızım
Oyun: Elleri bilekten kavranır, birbirine vurulur. “Hanimiş kızım” derken eller bebeğin yüzüne
sürülür
2.Çapan Çapan
Yöresi: Rize (Kaynak: Fatma Morgül)
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Çap pan çap pan bal lan yağ
Oyun: Bebeğin elleri bilekten tutulur, avuç içleri birbirine vurulur. “Ballan yağ” sözlerinde
avuç içleri bebeğin yüzüne sürtülür, bebek kendi yüzünü okşamış olur. Söz tekrarında bebeğin
avuçları annesinin yüzünü okşar.
Şereflikoçhisar’da:
“Cıppan cıppan cıppan lili”
Trabzon’da:
“Caban caban ballan yağ”
2: Caban caban elleri
Yöresi: Çarşıbaşı/Trabzon (Kaynak: Ayşe Donk)
Caban caban elleri
Kırılmasın kolları
Kırılusa kırılsun

Dişbudağun dalları
Yine Trabzon Çarşıbaşı’nda, köken olarak Mısır’dan geldiklerini söyleyen bir başka kaynak
kişiden alınmış sözleri:
Şamar şamar elleri
Ağırmasın kolları
Ağırırsa ağırsın
Dört bir taraf dalları
Oyun: Eller bilekten tutulur, avuçlar birbirine çaparak başlanır, sonra kollar çaprazlanır, kollar
dişbudağın dallarıymış gibi açılarak bitirilir.
3: Tapşini Tapşini Kunite
Yöresi: Lüleburgaz (Kaynak: Tennur Ceylan)
Tapşini tapşini kunite (tapşini… minik elleri)
Anne dade sitetu
(annesi verir memeyi)
Baba dade paresite
(babası verir parayı)
Milü maç, milü maç… (ballı öpücük)
Oyun: Bilekten tutarak eller çarpılır. Son sözlerde avuç içleri bebeğin yanaklarına sürülür.
4: Pisim Pisim
Yöresi:Karaman (Kaynak: Muhterem Polat)
Pisim pisim pisiim
Pisiler yalaasın yalaasın
5: Şıp Şıp Şıp
Yöresi: Denizli (Kaynak: Ercüment Çamlı)
Şıp şıp şıp şıp
Kedi yüzünü yalasın
6. Şıp Şıp
Yöresi: Mut (Kaynak: Refik Saydam)
Şıp şıp şıp şıp
Enik yüzünü yalamış
Artığı da bana kalmış
7: Tapşini Tapşini Tamama
Yöresi: Bursa (Kaynak: Sabahat özgül)
Tapşini tapşini tamama
Kızım (oğlum) gider hamama
Hamamın kapısı kilitli
Kızımın başı bitli… (başı mıncıklanarak sevilir)
Yöresi: Rumeli, Deliorman (Kaynak: Mümine Özdemir)
Tapşini tapşini tamama
Kızlar gider hamama
Hamamın yolu otluca
Kızımın tötü bokluca (Bebeğin poposuna şaplak atılır)
8. Ellee Cip Ciip Cip
Yöresi: Burdur (Kaynak: Aysun Özkayacan)
Elle-r cip ciip cip
Pisi yüzünü yalasın /2
Yöresi: Sandıklı-Afyon (Kaynak: Ayser erkmen)
Elle cip ciip cip
Kedi yüzünü yalasın

Kendi yüzünü yalasın
9. Şipiden Şipiden
Yöresi: Baklalı Köyü/Adana (Kaynak: Bayram Uğur)
Şipiden şipiden şipiden
Enik yüzünü yalamış
Yarısını annesine bırakmış
Yarısını babasına saklamış
Biraz da ablasına vermiş
Biraz da babasına vermiş
Biraz da halasına vermiş…
Oyun: “Biraz da… vermiş” derken bebeğin elleri çevresindekilerin yüzüne değdirilir.
Paylaşma kültürünün bebek nazlatmalarına nasıl girdiğini gösteren güzel örneklerden biridir.
Nazlatmanın derlendiği Baklalı köyü Türkmen Yörük köyüdür.
10. Çapan Çal
Yöresi: Erzincan /Kemaliye (Kaynak: Nurdan Kızıldeli)
Çapan çal, dedesi gel,
Nenesi gel, halası gel…
Oyun:Bebeğin elleri çırpılırken akrabalarına göndermeler yapılır.
YÜZ OKŞARKEN NAZLATMA
1. Kollar Kabak Dolması
Yöresi: Gaziantep (Kaynak: Lütfiye Aydın)
Çenesi de kadın lokması
Ağzıma sokasım geldi
Dişleri inci olmuş
Boynuma takasım geldi
Gözler berber aynası
Silip bakasım geldi
Alnı Ramazan ayı
Yüzüne bakasım geldi
Saçları sırma teli
Sırma sarasım geldi
Kollar kabak dolması
Hırt hırt yiyesim geldi
Parmak yaprak sarması
Birden tadasım geldi
Burun Bumbuç nohutu
Isırasım geldi
Oyun: Bebeğin kolu, parmakları, mıncıklanır, ısırır gibi sevilir. Burnuna “ham” yapılır.
2. Gözleri Gönül Alıcı
Yöresi: Kozluca/Burdur (Kaynak: Deniz Şahin)
Gözleri gönül alıcı
Gaşları Ali gılıcı
Burnu Buldur nohudu
Ağzı Isparta kutusu
Oyun: Bebeğin yüzüne dokunarak bebek nazlatılır. Bebeğin yüzü çok yakın tutulur, gözlerinin
içine bakarak söylenir.
3.Helo Dınız
Yöresi: Bitlis (Kaynak: Yaprak Döner)
Helo dınız racel goşt (helva pekmez reçel et)
Bırınc afsir cacıh dolme keledoş (pirinç patates cacık dolma kurut)
Ohaş, ohaş, ohaş (yarasın…)

Oyun: Bebeğin elleri bileğinden tutulur. Her bir yiyecekte; bir bebeğin yanakları bir
annesininki okşanır. Sonunda, “ohaş” derken bebeğin yanakları üç kere okşanır.
4.Ağzı Hokka Helvası
Yöresi: Gümüşhane /Şiran
Kaynak: Halime Kelifoğlu Üçüncü
Ağzı hokka helvası
Burnu kâbe hurması
Gözler üzüm danesi
Alnı çimen yaylası
Hani kızımın /oğlumun kusuru nerde?..
Oyun: Annesi nazlatmada adı geçen yerleri eliyle okşar. Sonunda sarılarak bebeği çalkalar.
5. Sivri Tepe
Yöresi: Tekirdağ (Kaynak: Meral Çetin)
Sivri tepe (çenedir)
Yemişken dükkânı (ağızdır)
Horhor çeşmesi (burundur)
Camcılar (gözlerdir)
Kemancılar (kaşlardır)
Düz bayır (alnıdır)
Bitli çayır (baştır)
Oyun: Her satırda bir yerine işaret parmağı ile dokunulur. Son satırda bebeğin başı
mıncıklanır, burası bitli çayırdır.
6. Sakal Torbası.
Yöresi: Kastamonu (Kaynak: Sevim Turan)
Sakal torbası (çenesi okşanır)
Bakkal dükkanı (ağzı okşanır)
Hor hor çeşmesi (burun okşanır)
Elmacıklar (Yanak okşanır)
Aynacıklar (gözlerin üzerinden dokunmadan geçilir)
Kemancıklar (kaşlar)
Düz bayır (alın)
Bitli çayır (baş)
Oyun: Annesi belirtilen yerlere dokunur. Sonunda bebeğin başı mıncıklanır.
7.Gugukçuk
Yöresi: Bursa (Kaynak: Vasfiye Kocatepe)
Gugukçuk,
Annecik
Yağ döktüm
Ben korktum
Oyun: Bebeğin çenesine işaret parmağı ile dokunarak bebeğe gülücük verdirilir.
8. Otobüs Taksi
Yöresi: Lüleburgaz (Kaynak: Tennur İskit)

Otobüs taksi, kamyon cip
Biiip…
Oyun: Bebeğin çenesine, yanaklarına ve alnına parmak ucuyla dokunurken her bir aracın adı
söylenir. “Biiip” derken hafifçe burnuna bastırılır.
Eskişehir yöresi: (Kaynak: Sevinç Tahan)
Arabaya bindim
Düdüğünü çaldım , biiiiip…
9. Ağzı Krem Kutusu
Yöresi: Mersin Toros Yaylaları (Kaynak: Mürüvvet Uğur)
Ağzı krem kutusu, yüzüne çalsın ablası
Burnu buğar nohudu, yemeğe koysun annesi
Gözleri endem aynası, yüzüne baksın ağbeysi
Yanaklar Ereğli elması, onu da yesin babası
Parmaklar tefek (asma) sarması, onu da yesin halası
Dötüsü de peynir derisi, onu da yesin nenesi
Oyun: Bebeği seven nenesidir. Sonunda bebeğin kabasına şaplak atarak onu sever.
Bu nazlatmadan bir tane de sözleri unutulmuş olarak, Ulukışla Darboğazı köyünde Elif
Döner’den derlenmiştir.
10. Araba Geldi
Yöresi: Denizli (AGSL Öğrencileriyle Müzik İşliğinde / 2 Mart 2007)

Oyun: Bebeğin çenesinden başlayarak işaret parmağı ile çene, yanaklar alın olmak üzere, ilk
dört vuruşta dört noktaya dokunulur. Sonunda burnun üzerine parmak bekletilerek ses uzatılır.
AVUÇ İÇİNDE NAZLATMA
1: Tavşan Yürüdü
Yöresi: Tekirdağ (Kaynak Meral Çetin)
Tavşan yürüdü yürüdü yürüdü
Bu gördü, bu vurdu, bu pişirdi, bu yedi
Bu da dedi ki
Hani bana tavşan börekim, hani bana tavşan börekim…
Oyun: Avuç ortasına dokunarak oynanır. “Havuza bir kuş kondu” nazlatmasına benzer. İşaret
parmağını bebeğin avuç içinde dolaştırıp tam ortasında durulur. Bu nokta tavşandır. Diğer parmakların
sırayla parmak uçları tutulur, “bu gördü…”, küçük parmağa sıra geldiğinde “hani bana tavşan
börekim…” diyerek daha uzun süre tutulur, titretilir.
2: Harmancık Harmancık
Yöresi: İzmir (Kaynak: Hediye Yenidünya)
Harmancık harmancık
Bir küçücük tavşancık
Bu tutmuş, bu kesmiş, bu pişirmiş bu yemiş
Bu da, hani bana hani bana hani bana demiş
O da, kuşa bak kuşa bak kuşa bak demiş
Gıdı gıdı gıdı…
Oyun: Avuç içine dokunarak başlanır. Bebeğin parmakları tek tek yumulurken söz devam
eder.

“Hani bana” derken kolundan yukarı doğru ilerlenir. “kuşa bak kuşa bak” derken bebeğin
boynu yukarı kalkacak olur ve bu sırada gıdısından gıdıklanır
3: Çivil Çivil Çimencik
Yöresi: İstanbul (Kaynak: Suna Morgül)
Çivil çivil çimencik / Ortasında havuzcuk
Havuza bir kuş kondu / Bu tuttu, bu kesti, bu pişirdi, bu yedi
Bu okuldan geldi / Hani bana hani bana hani bana…
Oyun: Bebeğin avuç içi açılır, bu havuzdur. Avuç içine işaret parmağıyla ritmik dokunuşlar
yapılırken ilk satır bitirilir.
“Havuza bir kuş kondu”: İşaret parmak avucun ortasına bastırılır. Bebeğin parmaklarına rol
verilir gibi, baş parmaktan itibaren tek tek sırayla parmak uçlarına dokunarak öyküye devam edilir:
Baş parmak tutan, işaret parmağı kesen, orta parmak pişiren, yüzük parmağı yiyen parmaktır. Sıra
serçe parmağına gelmiştir; “bu da okuldan geldi”, yiyecek bulamamıştır. “Hani bana…” derken
annesi iki parmakla bebeğin kolundan yukarı tırmanma başlatır. Boynuna gelindiğinde bebek
gıdıklanır.
4. Civil Civil Cimencik
Yöresi: Tebriz (Kaynak: Muhammet Ahmetzade)
Civil civil cimencik /Ortasında havuzcuk
Havuza bir guş gondu / Bu tuttu, be kesti, bu pişirdi bu yedi
Cürücürüye galmadi, cürücürüye galmadı.
Oyun:“Cürücürüye galmadi” derken, bebeğin küçük parmağı bebek gülene kadar sallanır.
5. Tavşan Gezmiş Gezmiş
Yöresi: Lüleburgaz (Kaynak: Gülcan Sözeri)
Tavşan gezmiş gezmiş
Şu görmüş, şu vurmuş
Şu pişirmiş, şu yemiş
Bu da hani bana mincik mincik mincik…. Demiş
Oyun: Avuç içinde daire çizerek başlanır. Ortada durulur, tavşan burada durmuş demektir. Baş
parmaktan başlayarak roller söylenir; görmüş, vurmuş…
Serçe parmaktayken “mincik mincik..” vücutta mıncıklayarak dolaşma başlatılır; bebek
güldürülür.
6. Tavşan buradan gelmiş
Yöresi: Kastamonu (Kaynak: Sevim Turan)
Tavşan buradan gelmiş gelmiş gelmiş
Burada “kıhhh” demiş
Bu görmüş, bu tutmuş, bu pişir miş, bu yemiş
Bu da hani bana hani bana hani bana…. Demiş
Oyun: Tavşan bebeğin kol içinden yürüyüp gelmiş gibi kol boyunca iki parmakla yürüme
taklidi yapılır, avuç içine geldiğinde “kıhh” denilir. Nazlatmanın sonu küçük parmağı sallayarak
bitirilir.
7.Pisam Pisam Pist
Yöresi: Kayseri (Kaynak: Deniz Güçlü)

Pisam pisam bal mı yedin

Kaymak mı yedin
Kimin yağnı yedin
Pisam pisam pist
Oyun: Bebeğin eli avuç içine alınır, okşanır. Bitişteki “pist” sözcüğünde bebeğin eline öpücük
kondurulur.
9. Burada Bir Kuş Varmış
Yöresi: Antakya (Kaynak: Fatma Yakar)
Burada bir kuş varmış
Bu yemiş bu içmiş
Bu hocaya gitmiş
Bu hocadan gelmiş
Hani bana hani bana demiş..
Vardi girdi, vardi girdi, vardi girdi… (hızlanarak)
Gıdı gıdı gıdı….
Oyun: Avuç içinde başlanır, parmaklar tek tek tutulurken her bir söz söylenir. Son sözlerde, iki
parmak bebeğin gıdısına doğru yürütülür. Bebek gıdıklanır.

ÇİMDİK ÇİMDİK NAZLATMALAR
Çimdikleme eylemi sırasında söylenen nazlatmanın ilk sözcükleri çoğunlukla “cim cim…”
heceleriyle başlamaktadır. “Cim cim..” heceleri çimdiklemekle ilintili görünmekte ve elin acıtılması
ile örtüşmektedir. Belli seslerin bellek kaydının yapıldığı nazlatmalar aynı zamanda çocuğun fonetikses kayıt dağarcığını beslemektedir.
Çimdikleme oyunlarının başlangıcı aynı olup bitirişleri farklıdır. Örneğin;
- “Pırrr” diyerek aniden kuş uçmaya başlamış gibi elleri açarak bitirme.
- Üst üste dizilen elleri yukarıdan aşağı doğru birbirine çarparak, yıkılarak indirme.
- Gıdıklayarak, ısıracakmış gibi yaparak, mıncıklayarak bitirme, vb.
Bu bitirişlerde amaç çocuğu şaşırtmak ve güldürmektir.
Bütün bu nazlatmalar sırasında bebek, müziği, hayatın neşesi, sevinci ve sevgi kaynağı olarak
algılar.
1-Yöresi: Trabzon (Kaynak: Fecriye Polat) MÜZED Mahiye Morgül İşliğinde notaya alındı.

Not: “Bâlû bâlû…” söz öbeği, Kaşgarlı Mahmut’un Dinânü Lügâti’t Türk adlı büyük dil
ansiklopedisinde, “Oğuz Türklerinde annelerin bebeklerini severken söylediği bir söz öbeği” olarak
tanımlanmaktadır.
Nazlatmanın sonu, bebeği göğsünden aşağı doğru gıdıklama ile biter.
Yine Trabzon’da bir başka sözü daha vardır:
Cim cim cim cim
Yıkıldı yıkıldı yıkıldı
Oyun: Bebeğin elinin üstü hafifçe çimdikleyerek tutulur. Bir şeyi üst üste diziyormuş gibi
bebeğin ve annenin elleri üst üste yukarı doğru kaldırılır. “Yıkıldı…” derken dizilen nesne
yıkılıyormuş gibi, parmaklar birbirine çarpıştırılarak eller dağıtılır. Bu sırada bebek gülücükler atar.
“Yıkıldı…” derken ezgi çizgisi inceden kalına doğru bir gidiş gösterir.

2- Yöresi : Rize (Kaynak: M.Morgül)

Cimi cimi cimcana
Atladum kacurana
Kacuranun kizlari
Yanmiştu bacaklari
Gidi gidi gidi gidi …
Oyun: Cimdikleyerek oynanan bu nazlatmada bitiriş diğerlerinden farklıdır; sonunda
“yanmiştur bacaklari” der demez bebeğin bacakları “gıdı gıdı gıdı…” diyerek gıdıklanır.
3- Yöresi: Trabzon / Çarşıbaşı (Kaynak: Mustafa Donk)
Cim cim cim cim (ağırca)
Dal dal dal dal (çabukça)
Oyun: Bebeğin elleri üzerinden hafifçe çimdikleyerek yukarı doğru çıkartılırken “cim cim...”
denir. Bebeğin göğsü gıdıklanarak “dal dal..” denir, bebeğin karnına kadar gıdıklamaya devam edilir.
Bebek güldürülür.
4-Yöresi: Artvin/Ardanuç (Kaynak: Olcay Demirel )
Cim cim cim çala
Yağmur yağa gün çala
Oyun: Yine bebeğin elleri üzerinden hafifçe çimdiklenerek eller üst üste dizilir. Ritmik olarak
eller yukarı aşağı tempo verirken ikinci satırın sonunda “gün çala” (güneş çıka, gün aça) söylenirken
kollar iki yana açılır, güneş açıyormuş gibi taklit yapılır.
5. Yöresi: Ardahan (Kaynak: Güler Öztürk)
Ci ci ci ci Pırrrrr…
Oyun: Bebeğin ve annenin elleri üst üste getirilir. Kuş ötüşünü taklit ediyormuş gibidir,
yukarı-aşağı ritmik hareketlerle “ci ci ci ci” söylendikten sonra, kuş uçurma taklidiyle eller yukarıya
savrulur, bu hareketin vokal sesi “pırrrr” olur.
6- Ülkesi: Macaristan. (Kaynak: Katona Tibor/Timur, Keçkemet)
Csip csip cso ka
Vak var jucs ka
Çimdik çimdik eller sallanarak söylenir.
7-Yöresi: Ardeşen (Kaynak: Faik Oğuz)
Ci ci go go
Bâlû bâlû bâlû bâlû…
Oyun: Eller üst üste gelir, üstten cimdiklenir. Yukarı-aşağı ritmik hareketle başlar, “bâlû
bâlû…” derken eller bebeğin göğsü üzerinde gıdıklama hareketi yaparak karıştırılır.
Dilcilerin dikkatine: “Bâlû bâlû…” söz öbeği, anlamsız gibi görünse de dip kültürde “yavru
kuş” demek olan “BALA” nın gırtlak farkıyla söylenişi olarak Laz Türkçe’sinde (İhtimaldir ki
Kâşgarlı’da sözü edilen Kâşgar Lehçesidir. M.M.) karşımıza çıkmaktadır. Kâşgarlı Mahmûd’un
Divânü Lügâti’t-Türk (1072, Bağdat) adlı büyük dil ansiklopedisinde bu sözcük şöyle yer almıştır:
“balu balu. Bebeklerini beşikte uyutmak için kadınların tekrarladığı, ninnimsi bir söz öbeği.”
(age.Kabalcı yay. Mayıs 2005, İst.)
Burada bir küçük çeviri yanlışlığı olabilir, bebeği beşikte uyutmak için değil, bebeği beşikte
sevmek için söylendiğidir. Benzer söz öbeği, dil yuvarlama şeklinde Trabzon Maçka’dan
derlenmiştir. Böylece Lazca’nın ayrı bir dil olmayıp Kaşgari Türk lehçeleri arasında yer aldığının
ipuçlarından birini daha burada görüyoruz.
Kaşgarlı’da “Bala” için açıklamaya bir göz atalım:

“bala. Kuş yavrusu. Benzer şekilde vahşi hayvanların yavruları için de kullanılabilir. GUŞ
BALÂSI GUSINCIĞ, İT BALÂSI OĞŞANCIĞ: Kuş yavrusu (tüyleri çıkana kadar) tiksindirici gözükür,
köpek yavrusu ise oyuncak bebek gibidir (ancak bu görünürde böyledir, büyüdükleri zaman her şey
tersine döner).”
Benzer söz öbeğine Rize’de rastlıyoruz; bebek severken, bebeğin ellerine ve kollarına ısırır
gibi yapılır ve bu sırada “bâli du bâli bâli” (7/8, 3+2+2) denir
Bebek nazlatmalarının binlerce yıllık dip kültürleri bugüne taşıyan birer
transformasyon/aktarma kayışı işlevi gördüğü üzerine görüşümüz bir kez daha geçerlik kazanmıştır.
8-Yöresi: Aşağı Şimşirli /Çamlıhemşin /Rize (Kaynak: Turan Okumuşoğlu)
Cim cim dal dal
Cimdal cimdal
Bâli bâli bâli bâli, tâlibâli tâlibâli…
Oyun: Son sözlerde hızlı bir şeklide eller çevrilir. Bu hareket tavuğun takla atarak yürümesine
benzetilmektedir, “tombak aşmak” da denilen ayağı takılıp yuvarlanarak takla atmanın yöresel sıfatıdır
“talibali”.
Not: Yörede kullanılan Lazca ve diğer Türk şiveleri KAŞGARİ Türkçesi dil grubundan olup,
aynı gruptan olan Azeri Türkçesi ve İran devletinin ilk kurucularından olan Kackari /Kachar boylarıyla
benzer gırtlak yapısındadır. Azerbaycan’daki gibi burada da Ali Haydar isminin çok yaygın isim ve
yayla adı olması
dikkat çekicidir. Yörede kadınların günlük kullandıkları örtü, Uygur
Kaşgarlarındaki Hotan şehrinde aynen kullanılmakta oluşu dikkat çekicidir. Örneğin Uygur Kaşgar
bölgesinde “leylum ley” söz öbeği aynen Artvin ve Rize/Karadeniz Kaşgarlarının çevresinde de vardır.
9-Yöresi: Van (Kaynak: Engin Kansav)
Cimdik cimdik ee ee
Ne oldu?
Karakedi elimi tırmaladı
Kaldır koy üste
Oyun: Her söylenişte alttaki el en üste geçer. Karşılıklı diyaloglar yetişkin tarafından söylenir.
Elin alttan üste geçirilmesi dilediği kadar sürdürülür. Bitirilmek istendiğinde “pırrr” diyerek eller
yukardan savrularak açılır.
10- Yöresi:Fatsa
Gürcü göçmenler tarafından şu sözlerle oynatılmaktadır:
Cibi cibi ciboniya
İrzenciya, piceniya
Hah hah hay…
11-Yöresi: Kars/Kağızman (Kaynak: Cemil Turan)
Civ civ civ civ
Elim yandı çık yukarı
Oyun: Eller üst üste dizilir, çimdiklenerek tutulur. “civ civ” derken yukarı-aşağı ritmik hareket
ettirilir. “Çık yukarı” derken alttaki el üste çıkartılır. İki kez tekrarlandıktan sonra “pırrr” diye eller
açılır.
12- Yöresi: Gümüşhane/Şiran (Kaynak: Nazmiye Kulaksız)
Cim cim cim cim….Pırrrrr…
Oyun: Eller üst üstedir, birbirini çimdiklerken sallanır. “Pırrr “ derken kuş uçar gibi eller
açılır.
13- Yöresi: Çorum / Alaca (Kaynak: Gülistan Biber)
Cim cime cim cime…. Pırrr…
Oyun: Yukarıdaki 11.oyun gibidir.
14- Yöresi: Samsun /Alaçam ve Bolu
Cim cim cim cim
Bayram bayram bayram bayram

Oyun: Birinci satırda eller cimdik cimdik dizilir, sllanır. İkinci satırda hızlı tempoda eller
bırakılır, iki el hızla tekerlek gibi içten döndürülür.
15- Yöresi: Adıyaman (Kaynak: Sıdıka Dokumacı)
Pisi pisi miyav miyav…..
Gıdı gıdı ……
Oyun: Eller çimdik çimdik dizilir, sallanır, arkasından bebek gıdıklanır.
16-Yöresi: Antalya /Akseki (Kaynak: Nilgün Kara)
Cim cim cim cime
Dim dim dim dime
Ye beni ye beni ye beni…
Oyun: Eller üst üste gelir, sallanır. Son satırda gıdıklama yapılır. “Ye beni” demek, ”beni
gıdıkla” anlamındadır.
17.Yöresi: Erzurum (Kaynak Ayla Bodur)
Cim cim cimana
Arpa buğday kimana
Sarı kızın saçağı
Ispanağın bıçağı
Pırrr……
Oyun: Sonunda “pırrr” derken, bebeğin başından aşağı eller uçurulur.
18. Yöresi: Erzurum (Kaynak: Ayça Ayata)
Civ civ civana
Arpa buğday biyana
Sarı kızın saçağı
Ispanağın bıçağı
Pırr…..
19.Yöresi Erzurum/Oltu (Kaynak: Zeynep Demircan)
Cim cim cimelek
Arpa buğday bir elek
Nenem gılik pişirdi
Dedem çalı getirdi
Karga aldı kaçırdı
Pırrrr…Ebemgilin bacaya
Oyun: Son satırda eller yukarı açılırken bacaya bakıp gösterirmiş gibi kollar kaldırılır.
20.Yöresi Artvin Yusufeli (Kaynak: Fatih Yüksel)
Kuva kuva kuva ..
Pırrrrrrrrr…….. (Bu tür uzayan sesler nota yazımında şekille gösterilir)
Oyun: 1. satırda çimdik çimdik eller dizilmiştir. “Kuva” derken, “ku” hecesinde yukarı
kaldırma hareketi, “va” derken indirme hareketi vardır. Ezgisi Mi Sol Mi Sol olarak yinelenirken
yukardan iniş hareketine denk gelen vurgu nedeniyle eksik ölçü özelliği göstermektedir.Tipik eksik
ölçü görünmektedir.
Bitiriş için elleri içeriden bisiklet çevirme hareketiyle “pırrr…“ diye şaşırtma yapılır.
21. Yöresi: Gümüşane-Şiran (Kaynak: Birgül Üçüncü)
Cim cim cim cim
Pırrr…Uçtu, Ayşegül’ün başına kondu…
Oyun: Çimdik çimdik dizilen eller, “pırr” diye açıldıktan sonra bebeğin başına (veya
bir yerine) dokunulur. Burnuna, çenesine, yanağına, ağzına, alnına, gibi dokunulan yerin adı
değiştirilerek tekrar edilir.
Nazlatılan bebeğin kız veya erkek oluşu fark etmez, bebeğin adıyla söylenir

22. Yöresi: Çorum Osmancık (Kaynak: Murtaza Çınar)
Cim cim cimi cik
Eve gelen kimicik
Emmim oğlu Musa’cık
Eli kolu kısacık
Gıdı gıdı gıdı…. (Uzayan ses çizgisiyle çizim yapılacak)
Oyun: Çimdik çimdik dizili eller ritmik inip kalkar. Sonunda bebek gıdıklanır. Gıdıklamaya
uzayan ses süresince devam edilir.
23. Yöresi: Tekirdağ (Kaynak: Meral Çetin)
Cim cim dede sakalı
Keçi boynuzu, gıdı gıdı gıdı…
Oyun: Son satırda bebeğin göğsü ve boyun altı gıdıklanır.
24. Yöresi: Bursa (Kaynak:Vasfiye Kocatepe)
Çimdik çimdik makara
Vermem seni topala
Topal seni götürür
Atar satar getirir
Hanimiş hanimiş hanimiş..
Oyun: Son satırda bebek gıdıklanır.
25. Yöresi: Kazan/Ankara (Kaynak: Sakine Yıldız)
Cimcik cimcik cimcik
Gav gav gav gav gauuu (Ses yukarı kaydırılır)
Oyun: “gav gav gav” derken nazlatıcı ellerini hızla çevirir. Bitiriş için bebeğin göğüs kısmı
mıncıklanır.
Çevirme hareketi sırasında “makarna makarna makarna “ da denilmektedir.
26. Yöresi: Bitlis (kaynak: Cumhuriyet Döner)
Civo civo civo
Pırr……..
27. Yöresi: Pınarbaşı/Kayseri (Kaynak: F.Betül Köse)
Ham cu cu cu
Gıgınesi caşimdes
Gıfiki zekebuk
Apis kapis kapistik
Pırrr……
Oyun: Kafkas Kabartay nazlatmasıdır. Yöresel Çerkes diliyle söylenmektedir.
28. Yöresi: Kastamonu (Kaynak: Sevim Turan)
Cim cim cimiki
Ala karga oniki
Etini de kapmış kör tilki
Gıdı gıdı gıdı…
Oyun: Nazlatmanın sonunda bebek gıdıklanır.
29. Yöresi: Sürmene-Trabzon (Kaynak: Lütfiye Karadeniz)
Cüü cüü anne sana
Ballı kaynak etmiş
Uuuuç da git

Oyun: Son satırda uzatılarak söylenen “uuuç” sözcüğünde eller yukarıya doğru havada “V”
çizerek açılır.
Bebeği salıncakta uyutma geleneği olan bu yörede bebeği sallarken söylenen bir söz öbeği
vardır. “Lölölölö… Yah!...” Salıncağı tutup bir kere itip çekilir, ikinci harekette salıncak ileriye
fırlatılır; fırlatma hareketi sırasında “yahhh…” denir. (Lütfiye Karadeniz’den)
30. Yöresi: Gündoğdu-Rize (Kaynak: Müşerref Telci)
Cimi cimi galelem
Oyun: “Galelem” derken eller içerden çevrilir.
31. Yöresi:Ordu
(Kaynak: Gülseren Aydın)
Cim cim haavus
Kubbesi tavus
Gıli gıli gıli, (gıdıklayarak)
Cim cime cim cime….
32. Yöresi: Doğubeyazıt (Kaynak: Gülden Erdoğan)
Cic civ civana
Arpa buğday biyana
Pırrrr….
33. Yöresi: Tavas /Denizli (Kaynak: Fatma Koca)
Cim cim cim cim
Kedi kulağı…
Oyun: Eller aniden çözülüp bebeğin kulaklarına kapatılır. Tekrarında yetişkin kendi
kulaklarına ellerini kapatır.
Not:Bu nazlatmada kulakların öğretildiğine tanık olmaktayız. Yüze dokunarak oynanan
nazlatmalarda yüzümüzün bir çok bölümüne dokunulurken, bu organlar bir anlamda bebeğe
tanıtılırken, kulaklara dokunmaya rastlanmıyordu. Bu nedenle, Tavas’da kulaklara dokunulması
önemli bir farklılık görünmektedir. (Macarca’da “Tavas”, bahar demektir)
34-Cimi cimi (Of, Hayrat Köyü, 2009)
Kaynak: Sevim Velioğlu
Çimdik çimdik oyunlu
Cimi cimi cim tohumi
Akşam yattum, sabah kalktum
Ne cimi ne tohumi
Gıdı gıdı gıdı…
35-Kızum kizum (Of, Hayrat, 2009)
Kaynak: Sevim Velioğlu (Rize nazlatmasıyla aynı ezgidedir)
Bebek hoplatma
Kizum kizum kizumi
Kizum şeker uzumi
Kizum kitme kocaya
Kara etme yuzumi
Nani nani nani nani
GÜNEŞ DUASI
Yer: Rize, Çamlıhemşin Kavrun yaylası
Kaynak: Utku Reyhan
Publiğ publiğ ne ister

Allah’tan güneş ister
Memet emiceden UN ister
Oyun: Gençler, bulutlu havalar uzayınca, gece evleri dolaşır, Un, Yağ, Şeker ister. Evine
yanaşıldığında ev sahibine tekerleme söylenir. Toplanan malzemeyle ertesi gün helva yapılır, gençler
eğlenirler. 3.6.2009
ANTEP Nazlatması
Kaynak;Lütfiye Aydın
Tüm bedenine dokunarak sevme.
Kollar kabak dolması, hırt hırt yiyesim geldi
Parmak yaprak sarması, ham hum yutasım geldi
Burnu da bumbuç nohudu, nam nam yiyesim geldi
Çenesi de kadın lokması, ağzıma sokasım geldi
Dişleri inci gibi, boynuma takasım geldi
Gözler berber aynası, silip bakasım geldi
Alını Ramazan ayı, yüzüne bakasım geldi
Saçları sırma teli, sırma basasım geldi… (Kucaklayıp böğrüne basılır)

Nazlatma derlemelerimiz sırasında bulduğumuz hoş oyunlar:
1-“Alaydan Bulaydan” Oyun tekerlemesi:
Yöresi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kaynak: Oğuzhan Kaplan, 10 yaş) 2006
Derleyen: M.Morgül
A- Alaydan, bulaydan, mektup saraydan
B- Ne ister ne ister bizim saraydan
A- İçinizde bir civan(güzel) var onu isteriz
B- O güzelin o civanın adı ne imiş
A- O güzelin o civanın adı … (Ayşe)ymiş
B- Allı da olsa, pullu da olsa, biz kızımızı vermeyiz
A- Allı da olsa pullu da olsa biz kızımızı alırız
Oyun: Karşılıklı iki sıra halinde ileri doğru yürüyen sözü alarak 8 adım süren ritmik
yürüyüşlerle oynanır. Karşı gruptan adı söylenen taraf kızı vermemek üzere bir güç denemesi
yapacaktır. İki kişi ellerini sıkıca tutar, karşıdan koşarak gelen kişi bu elleri yarabilirse kızı alır kendi
tarafına götürür.
Her söylenişten sonra bir kişi diğer tarafa geçecektir. Sonunda oyuncusu kalmayan taraf
kaybeden taraf olur.
Müziksel açıdan bakıldığında 8 vuruşlu müzik cümlelerini belirten adımlar ortaya çıkmaktadır.
2-Kalandariz Kulandariz (Güneş Duası)
Yöresi: Arsin/Trabzon (Harun Bülbül’den, Talât Paşa Komitesiyle birlikte “Lozan 2007”
mahkemesinden dönerken uçakta derlenmiştir )
Kalandariz… kulandariz…
Gece geldum kapinuze
Selam verdum yapinuze
Selamumi almasanuz
Sican duşsun aşunuze
Bize elma vermezsanuz
Sican duşsun aşunuze

Oyun: Aralık ayına bu yörede “kalandar” denir (İngilizce ile benzerliğine dikkat). Kapalı
geçen Aralık ayında köyün gençleri çocukları toplanır, biri “Haydin güneş duası yapalım “ diyerek
oyun başlar. Çocuklar gece evlere yanaşıp bu şiiri hep bir ağızdan söyler, o evin bahçesinde var
olduğu bilinen bir meyve istenir. Toplanan meyve, fındık, ceviz vb. yiyecekleri birlikte eğlenerek,
şakalar yaparak, evlerde rastladıkları komik durumları birbirine anlatarak neşe içinde yerler.
3-Helesa Oyunu:
Yöresi: Rize/ Çamlıhemşin /Ayder/Migrunkavak Köyü (Kaynak: Safiye Bozacı)
Oyun: İp çekiştirerek oynanır. İpin iki yanına dizilen takımlar ipe asılarak karşı takımdan zayıf
olanları düşürmeye çalışır. Bu sırada oyuncular topluca güçlerini belli bir anda asılmaya gayret
vermek için haykırışlar yapar. Bu haykırışlar HELESA haykırışlarıdır. “ Hele SA” hecelerinde kuvvet
SA hecesindedir, bu hecede ipe birlikte asılma gerçekleşir.
5/8 ağır ritimde söylenir. Ezgi yoktur, haykırış vardır. Son satırda aniden hızla ip çekilir; hedef
karşı takımdan birilerini ipten kopartıp yere düşmesini (yere devrilmesini) sağlamaktır.
Helesa, yulesa
Safiye (…) devrilsa
Bizum takum kazansa
Tekrar edildikçe devrilmesi istenen oyuncuların adı haykırışa eklenir.
İki takımın arasında yerde çizgi vardır, ayağı çizgiyi geçen taraf oyunu kaybeder.
Not: Ön-Türk Uygarlığı araştırmalarıyla bilinen Halûk Tarcan, Fransa’nın güneyindeki Bask
bölgesinde aynı oyuna rastladığını ifade etmektedir.
Heyamol Oyunu
Yöresi: Hemşin (Hopa Rize arsındaki bir yolculukta otobüste derlenmiştir)
Oyun: Düğünde aşçının etrafını çeviren erkekler tarafından söylenir. Mutfakta ocak başında
asılı olan zinciri sallayarak, zincirde asılı olan yemek kazanının etrafındaki aşçı ve yardımcısı kızlara
şaka yapılır.
Sözler ezgisiz manidir, son satırda kazan zincirinden o yana bu yana sallanırken “helesa
yulesa…” söylenir. 5/8 ağır ritimde haykırışlarla söylenir.
Aşçinun kazani uçtur
Uçi doli biri boştur
Aşçinun gonli hoştur
Helesa yulesa,
Heyemola yisaho
Helesa Horonu
Yöresi: Çayeli/Rize (Kaynak: Elif Çepni)
Oyun: Düğünde orta yaş ve üstü erkekler tarafından oynanır. Ağır hareketlerle çok sakin
oynanır. 5/8 ritimdedir. Horonun yönlendireni oyuna başlarken, “haydi horona gelin” anlamında
haykırışlar yapar; onun haykırışını ve biraz sonra söyleyeceği türküyü karşıdan alan iki kişi vardır.
(Karşıdan tekrar tekniği oyun kurucuyu dinlendirmeyi ve yeni söz bulmaya yarar.),
Çalgısız oynanır. Kol kola girerek, sağa sola sallanarak, atma türkü söylenir, sözler o anda
yaratılırken düğün sahibine şaka yollu sözler edilir.
Haykırışlar:
Helesa, yelesa,
Yesa yesa helesa
Ya mo heyamo
Heyamola heyalessa
Yelesa salim yesa

Bu haykırışlar 5/8 doğaçlamadır, oyun kurucu tarafından sözler dilediği kadar çeşitlendirilir,
uzatılır ve bir türküye bağlanır.
Aynı oyun Hemşin yöresinde, haykırışların sonuna tulum zurna çalarak türkülü ezgiye geçilir.
Orada da karşılıklı türküyü yineleme şekli vardır. Türküsü, Kaşgari Türk lehçelerinden Laz /Acar
dilinde söylenmektedir.
Heyamol Oyunu
Yöresi: Kahraman Maraş-Göksun, Fındık Köyü (Kaynak: Meliha Küçük)
“Heyamola….”
Oyun:Grup halinde oynanır. Çocukların ellerinde birer demet yaprak vardır. Bu, uzun geniş
yapraklı bir bitkidir; ıspanağa benzer, demet halindedir.
Çocuklar birbirine bu bitkiyle birbirine vurmaya, kendisini de vurulmaktan korumaya
çalışarak oynanır.
Arkadaşına yaklaştığında ona elindeki yapraklı dalla vuracağı anda “HEYAMOLA” denilir.
Eğitsel not: Otların oyun içerisinde kullanımına Doğu Karadeniz bölgesinde de rastlarız;
ısırgan otuyla arkadaşının ayağına değdirme vardır. Isırganın acısını yok etmek için bir başka otla aynı
ayağa vurulur. Bu otun adı Rize’de LİVOR, Laz Türkçe’sinde LİVORA’dır. Livora, aynı zamanda
Latince bir ilaç adıdır. Bu noktada, İtalya’nın Laziyo bölgesinin Ön-Türklerle/Etrüsklerle bağına
dikkat çekmek gerekir.
Benzer şekilde FURNESİ, FURUN ve FURTUNA gibi Latin dillerine girmiş sözcükler,
Kaşgari Türk Lehçelerinin kullanıldığı Doğu Karadeniz kökenli sözcüklerdir. Gerek çocukluk çağı
oyunlarında, gerekse nazlatmalarda dip kültürler yaşatıldığı için sözcüklerin fonetik benzerlikleri
sayesinde akraba kültürler ortaya çıkartılabilmektedir. İran Kaşgari Türkmenlerinin yaşadığı
yaylalarda günümüzde çalınmakta olan tulum zurnanın ve yapılan kadın at yarışlarının bu kültürün
önemli ipuçları olduğu bilinmektedir. Keza Dağıstan’da çalınan kemençe ve Azerbaycan yaylalarında
oynanan halk danslarının, hatta giysilerinin Doğu Karadeniz ile olan yakınlığı akraba dip kültürlere
örnektir.

Tıkır Tıkır Atlılar
-Tekerlemeli MasalYöresi: Kilis
Kaynak: Güzin Azmun
Küçük karafatma annesi çamaşır yıkarken kapının önünde oturmuş, sokağa bakıyormuş.
Sokaktan bir deve geçiyormuş. Deve ona demiş ki:
-“Kız karafatma, BA BA BA BA (masal anlatıcı, elinin tersini ağzına değdirerek deve taklidi
yapar) bana varır mısın?” (Bu sırada anlatıcının ses tonu oldukça kalındır.)
-“Dur bi anneme sorayım” demiş, içeri girmiş. “Annecim, deve bana BA BA BA BA kız
karafatma bana varır mısın dedi.”
-“Hayır olmaz. Sakın ona varma kızım, o seni hörgücünden düşürür, seni üzer, seni ezer”
demiş annesi.
Karafatma sokağa çıkmış, etrafa bakıyormuş, bu sefer yoldan bir at geçiyormuş. At ona demiş
ki:
-“Kız karafatma, İHİ İHİ Hİ Hİ, bana varır mısın?” (Anlatıcının ses tonu deve sesinden daha
incedir.)
-“Dur bi anneme sorayım” demiş. “Annecim, at bana İHİ Hİ Hİ Hİ (anlatıcı at kişnemesi
taklidi yapar), kız karafatma bana varır mısın dedi”
- “Hayır olmaz. Sakın ona varma, o seni sırtından atar düşürür, seni üzer, seni ezer” demiş
annesi.

Tekrar kapıya çıkmış. Bu kez bir eşek geçiyormuş; “Kız karafatma, Aİ Aİ Aİ Aİ bana varır
mısın?” demiş. O da gidip annesine sormuş, annesi yine olmaz demiş. (Anlatıcının ses tonu at sesinden
daha incedir.)
(Anlatıcı her bir hayvan için aynı sözleri tekrar ederek anlatır. En büyük hayvandan en küçük
olan sıçana kadar bir sıralama vardır. Anlatıcı bu sıraya yerleştirmek istediği her hayvanı sesini taklit
edebilmek koşuluyla masalın içine alır; inek, koyun, köpek, kedi ve sıçan, gibi. Her bir hayvanın ses
taklitleriyle cümleler tekrarlanır. Annesi de ona “hayır olmaz” diyecek, nedenlerini açıklayacaktır. En
sonunda sokaktan sıçan geçer ve en hafif “ci ci cii” sesiyle taklit edilir.)
Annesi, ”Hah işte o olur. O seni ezmez, üzmez. Eli küçücük, ağzı küçücük, ayakları küçücük,
dişleri küçücük, burnu küçücük, kulakları küçücük, sesi incecik. Hah işte onunla evlenebilirsin”
demiş.
Bizim küçük karafatma sıçanla evlenmiş. Aradan bir zaman geçmiş. Bir gün;
-“Beyin evine gideyim, biraz fındık fıstık üzüm bastık yiyeyim” demiş sıçan.
Karafatma evde yalnız kalmış, çamaşır yıkayacakmış. Ceviz kabuğundan küllük (küllü su kabı),
fındık kabuğundan leğen, fıstık kabuğundan tas yapmış, çamaşıra başlamış.
Tası almış (tasa uzanıp onu eline alma taklidiyle anlatılır), küllü suya daldırmış, küllü suyu
leğendeki suya katmış, çamaşıra başlamış. (El hareketleri taklit edilir) Bir daha tası almış, küllü suya
daldırmış, küllü suyu leğene katmış. Bir daha tası almış, küllü suya uzanırken, kaza bu ya, karafatma
küllü suya düşüvermiş. Çırpınmış çıkamamış. İncecik sesiyle yardım istemiş, kimseye duyuramamış.
Çırpınıp duruyormuş. O sırada sokaktan atlılar geçiyormuş, nal seslerini duymuş. Onlara incecik
sesiyle seslenmiş:
Tıkır tıkır atlılar
Tıkırtısı tatlılar
Bey evine giderseniz
Peynir ekmek yerseniz
Sıçan efendiye söyleyin
Karın küçük karafatma küllüğe düştü
Gelsin beni kurtarsın
Atlılar onu duymamış, tekerlemeyi bir daha söylemiş; “ Tıkır tıkır…”
Atlılar da bey evine gidiyormuş. Gitmişler, beyin sofrasında otururken beye anlatmışlar.
-“İncecik bir ses duyduk yolda, nedir anlayamadık.”
“Tıkır tıkır atlılar
Tıkırtısı tatlılar….”
(Tekerleme tekrar edilir)
Bu sırada sandığın içinde fındık fıstık üzüm bastık yiyen sıçan konuşulanları duymuş. Ama
fındık fıstık üzüm bastık yemeye devam etmiş. Epey bir vakit sonra eve gitmiş ki karafatma hala küllü
suyun içinde çırpınıyormuş. Karısına elini uzatmış:
-“Ver elini çekerek” demiş.
-“Git ben sana küserek” demiş karısı. Onu küllü suyun içinde o halde beklettiği için kalbi
kırılmış karafatmanın.
Sıçan bir daha elini uzatmış; “ver elini çekerek” demiş, karısı yine “git ben sana küserek”
demiş. Sıçan karısına sinirlenmiş. Karafatmayı çekmiş almış altına, üzerinde sıçraya sıçraya onu
ezmeye başlamış. (Sıçrama taklitleriyle)
“Küsereğe basarık, küsereğe basarık
Küsereğe basarık, küsereğe basarık” demiş.
(Masalın burasında çocuklar çok üzülürler. Artık anlatıcı masalın vermek istediği mesajı
söyleyecektir. Masal anlatma sesi bırakılır, normal ses tonuyla son cümle söylenir.)
“Eğer karafatma kendi dengiyle evlenseydi böyle olmazdı.”
- BittiBu masalın Antakya’da anlatılanı vardır. İncilay Kılıç’tan derlenen bu masalda Karafatma
yerine bu yörede karahatçe, sıçan yerine ise cardın denilmektedir.
Masalda, karahatçe baycardınla evlendikten sonra, bir gün kirlenirler, hamama gitmek isterler.
Karahatçe çamaşırlarını bohçalar. Hamama giderler. Birinci hamamı beğenmezler, pahalı, kirli

bulurlar. Birkaç hamam daha gezerler yine beğenmezler. hamamcıyla tartışırlar, hamamcı da
karahatceye şöyle der:
Oy kara hatçe kara hatçe
Koltuğunda çift bohça
Hamama gitmiş yer beğenmez
Vereceği bir akçe
Sonunda hamam beğenmeyen karahatçe eve gelip ceviz kabuğundan fındık kabuğundan,
fıstık kabuğundan eşyalarını alıp bir dere kenarına gider. Burada çamaşır yıkar ve küllüğe düşer. Sonra
atlılar geçerken söylediği tekerleme şöyle devam eder:
Tıkır tıkır atlılar
Tıkırtısı tatlılar
Beyoğluna gidersen
Baycardın'ı görürsen ona deki
Aya kadın paya kadın
Saçı uzun gözü sürmeli
Hatçe kadın
Küllüğe düşmüş çıkamıyo
Gide çıkarasın onu
Baycardın geldiği zamanki diyaloglar şöyledir:
Baycardın: “Eleleş eleleş”
Karahatçe: “Yok git ben senden küseleş”
Baycardın: “Eleleş eleleş”
Karahatçe: “Yok git ben senden küseleş”
Baycardın: “Eh! Ben de yiyeş içeş üstüne siyeş
……………………………………………………………………………………………………………
…………
Siz de torunlarınızı nazlatmalarla, masallarla büyütesiniz!
Mahiye Morgül
Pentatonik Halk Ezgilerimizden Çoksesliliğe Giden Yol
Değişik yörelerde pentatonik özellikte türkülerimiz vardır ve özellikle Erzurum, Kars,
Gümüşhane, ve Teke yöresinde bu ezgilere rastlanmaktadır. Bu durum nazlatmalar için de geçerlidir.
Pentatonik ezgilerimiz Teke yöresinde dokuz sekizlik, Erzurum-Kars yöresinde altı sekizlik,
Rize yöresinde yedi onaltılık gibi farklı ritimlerde karşımıza çıkabilmektedirler. “Gak Gili ve Dat Diri
Havaları” olarak tanımlanan pentatonik türkülerimiz 9/8 lik ritimdedir.
Türküleri eğitim müziğine taşırken yetişkinlerin gırtlak oynatarak çıkardığı sesleri temizlemek
gerekir. Bu temizleme işlemi sırasında zayıf zamana rastlayan sesleri atılır, çeyrek notalar
sadeleştirilir. Bu sadeleştirme sırasında pentatonik yapı belirginleşir.
Eski curalarda koma seslerin olmadığı bilinir. Daha sade bir cura LA pentatonik diziye yakın
demektir. Bağlama ve curanın akordu yapılırken La teli piyanonun DO sesine çekilir. Bu durumda
bağlama, DO akortlu bir çalgı olmaktadır. Burada artık DO sesi isim değiştirmiş, LA olmuştur. Bu
durum benzer şekilde Macar halk müziğinde de yaşandığı için, müzikolog besteci Sultan Kutay
1930’lu yıllarda doğu ile batının sentezini yapmış, buradan yola çıkarak “Hareketli DO” kavramını
geliştirmiştir. Bugün dünyada Sultan Kutay adı kendi halk müziğini evrensel düzeye taşıyan, batı
müziğini de kapsayan bir müzik öğretim metodu olan Kutay metodu ile birlikte anılmaktadır. Temeli
birlikte şarkı söylemeye dayandığı için metodun diğer adı Koral Metod’dur.

Müzik ders kitaplarında Türk halk müziğinden alınan ezgiler RE kararlı, yani Hüseyni olarak
görülmektedir. Bu aktarma işlemi, türkülerin batı müziği çalgılarıyla daha kolay icra edileceği
düşüncesinden kaynaklanmıştır.
Pentatonik türkülerin eğitim müziğine kazandırılmaları şu kolaylıkları sağlayacaktır.
1.Yarım sesleri içermedikleri için daha temiz sesle söylenebilme özelliğindedirler.
2.Bu türküler inici ezgi yapısına sahiptir. Ezgideki bu özellik çocuğa söyleme rahatlığı sağlar.
3. Bağlamanın tellerindeki Sol ve LA karar sesi La pentatonik dizinin de karar sesidir. Bu
özellik çocuğu kendi kültüründe var olan, yabancısı olmadığı bir durumla karşılaştırır.
4. Pentatonik ezgiler yöresel ritimlerle birlikte ortaya çıkar. Bu durum çocuğun halk oyunuyla
birlikte söyleyebilmesine fırsat verir. Çünkü çocuklar bedenlerini kullanarak şarkı söylemekten mutlu
olurlar.
5.Pentatonik ezgilerin kanon ve demli yapılarda çok sesli olabilme özelliği vardır. Yarım ses
içermediği için hangi sesler üst üste gelirse gelsin polifonik uyum göstermektedir. Bu nedenle bu
ezgiler çoksesli müziğe elverişli zengin bir zemin yaratabilmektedir.
6. Solfej öğretiminde Kutay yöntemindeki el işaretleriyle nota okumaya uygundurlar. Ezginin
yukarı atlama yaptığı yerler el işaretlerinde açık şekilde görünür.
7. Yukarı atlayarak yapılan ses aralıklarının beyinde bu seslere yer açtığı pedagojik olarak
bilinmektedir. Bu türkülerde çocuğun doğasına uygun üçlü, dörtlü, beşli ve yedili ses atlamalar vardır,
bunların çocuklar tarafından kolaylıkla yapılabildiği görülür.
8.Karar sesinde SO–LA tam sesle karar yapılabilir olması çocuğun işitsel algılamasına
denktir. Bu şekilde yapılan karar, batı müziğinden bizi ayıran temel özeliklerden biridir; batı müziği
dizileri yarım sesle varılan/ sansibıl olan karara sahiptir.
Pentatonik ve La kararlı (La minöre karşılık) halk ezgileriyle çokseslilik teknikleri:
Ritmik eşlik düzenleme teknikleri:
- Geleneksel ritmik dem eşliği (kaşık, el çırpma, bendir, koltuk davulu)
- Ezginin seçilen bir motifindeki ritimle dem tutma
- Ezginin ritmiyle kanon eşliği (4 ve 2 vuruş sonra başlatılan teknikler)
- Bağlantı bölümünün ritmiyle kaydırmalı ritmik kanon tekniği (tekerleme)
Çoksesli ezgi düzenleme teknikleri:
- Karar sesinde dem / pedal ses eşliği
- Geleneksel ezgili dem eşliği (Gak gili havalarında olduğu gibi)
- Bitiş mototifiyle ezgili dem
- Kanon
- Kanon + tutan ses + bitiş motifiyle dem (3 sesli)
- Ezgiye oktavdan ayna tutma (ezgiyi ters çevirme)
- Ezgiye ayna tutarak kanon (ezgiyi ters çevirerek kanon)
- Ezgiye beş ses kalından ayna tutma (ezgiyi beş sesten ters çevirme)
- Gamelan Tekniği ile 2.ve 3. ses yaratma
- Gamelan + ezgiyi ters çevirme (3 sesli) + tutan ses (4 sesli)
Varyasyon teknikleri (Daha uzun müzik eseri yaratmak için):
- Bir ezgiye birden fazla teknik uygulanır ve ortaya çıkan çoksesli çeşitlemeler ardı sıra
seslendirilir. (Katibim varyasyonları gibi)
- Bir ezgiye 2 teknik uygulanır, ABA yapısında seslendirilir.
- Bir ezgiye bir çok teknik uygulanır ve bu müzikler ABACADA gibi rondo yapısında
seslendirilir.
- Bir ezgiye birden fazla teknik uygulanır. Bunlardan bir tanesi vokal seslerle söylenir,
diğerinde tempo değiştirilir, diğerinde ölçü değiştirilir, diğerinde vokal sesler kullanılırken
ritim kalıbı değiştirilir,vb.

La kararlı, ses sınırı geniş ve inici özellikte olan türkülerin bağlantılarında (B bölümü)
çoksesli çalışılır ve giriş ezgisi (A bölümü) solo olarak bunun üzerine yerleştirilir. Örneğin;
“Yayla yollarında yürüyen gelin”, “Manda yuva yapmış” türkülerindeki gibi.
Türkülerde pentatonik ezgi cümlelerini belirleme:
1-İki cümleli türkülerimizde A cümlesi pentatonik olanlar, B cümlesinde si eklenerek La
kararlı bitenler belirlenecek.. Benzerlik sayısının çokluğuna dikkat çekilecek. Bu doğal yapının bize 2.
tonalitenin La minör olduğunu gösterdiğine, Kutay’la örtüşen duruma dikkat çekilecek. Örnek:
“Süpürgesi yoncadan”, “Saray yolu düz gider”.
2-Bu cümle yapısı hangi yörelerde daha fazla ortaya çıkmaktadır, yöreler arası karşılaştırma
yapılacak.
3- Bela Bartok’un araştırma sonuçlarına uyan, örneğin uzun havalarda inici ezgi karakteri ve
diğer özellikler başka hangi türkülerimizde var? Bunlarla demli yapıda çokseslilik denenir.
Dağarcık:
1. O piti piti (Ritmik)
2. Fış fış kayıkçı , Kişum kişum kişmana, Kızım kızım kızmana, değişik nazlatmalar…
3. Çıktım çamın dorusuna
4. Ardahan’ın dağlarında
5. Kızım kızım kız gişi
6. Kıbrıs gelini
7. Yayla çiçeği misin bala
8. Manda yuva yapmış söğüt dalına
9. Su gelir ark uyanır
10. Bayburt’un eğmeleri
11. Süpürgesi yoncadan Eminem/ Saray Yolu
12. Ak fasulle oldu mu
13. Menevşesi tutam tutam
15. Bilmem şu feleğin
16. Rize horon havası. Rize Türküleri:
Armuti budakladum: “uy… “diye uzayan ince sol sesinde yapılan kaydırma do tutan sesiyle
buluşuyor. (UY.. İtalya’da da var)
Derenun kenarina da sereceğum kilimi: A cümlesi ve B cümlesinin yarısı pentatonik.
Ayağundaki mesler da yere vuru da sesler: A cümlesi pentatonik
Yavuzun direkleri: La-Mi arasında, giriş pentatonik.
Üç kurşum bi fidana da attum alduramadum (La-Mi arasında, la tutan sesi var.)
Yeni çikayi yeni da derelerun ormani: “Ha olasa olasa da “ dem tutulur.
Oy Tirabzon Tirabzon: La-Mi arasındadır.
17. Ben varmam oralıya (Yayla yollarında)
18. Göcek yayla havası
19. Erzurum türküleri
Çift beyaz güvercin olsam: 10/8 (2+3+3+2) Ters ayna tekniği ile 5’liden kanon dene, oktavdan
ters ayna tut 2.ses yap.
Giydiğim aldır: Son motifle dem tut. İnce sol yap ince fa’yı (bir kez geçiyor)
Gine bugün yaralandım: değişik motifleri, müzik cümlelerini alt alta getir, bazen kanon yap.
Loy loy kavak uzanır gider: Kanon olur.
Köylü kızı çayda gezer: deneme yap
Çimene basma yarim: 6 vuruşlu cümleleri var, bundan müzik ve dans için yararlan. İki grup
tekrarlarını 5 sesten yapabilir. Re-La beşlidir, ancak kalın la esas alınır ki solo olan 1.ses soprano
kalabilsin. Taklitler solodan ince olmaz.
Kalkın Durnam /Bir bölük iki bölük üç bölük durnam: ABA Yapısında demli olabilir.
20. Düzce Yeşilyayla köyünde Kafka Abazha halk dansında kullanılan ağaç üzerinde sopalarla
ritim tutarak yapılan dans sırasında yapılan solo doğaçlama vokal ezgilerle çalışma. Soloyu koro taklit
eder, doğaçlama iki seslilik duyulur. Doğaçlamanın ezgisi pentatoniktir. Ritmik dem üzerin inşa

edilen pentatonik bir doğaçlama taklit cümleler ortaya çıkar. Ritmik dem “tahta” sözcüğündeki
ritimdir, sürekli yinelenir. El çırparken de buna uyulur. (Nota örneği var.)
21. “Ötme bülbül ötme” üzerinde çalışma, demli tekniklerle çalışma.
Aşağıdaki 1.örnekte, bağlamada LA Pentatonik çalınan “Çıktım Çamın Dorusuna” adlı
türkünün okul müziğinde icra edilebilmek için RE Pentatonik olarak yazılmış hali görülmektedir.
Türkü kanon olabilme özelliğindedir. Bu türkü yöresel tanımla gak gili-dat diri ezgilerinin tipik
örneğidir.
PENTATONİK TÜRKÜLER
Örnek:1
Çıktım Çamın Dorusuna

Çıktım çamın dorusuna
Bahça bahça gezerinde
Balta vurdum kurusuna
İnci boncuk dizerinde
Aşşa köyün hörüsüne
Varcesen de var bene de
Ben vurgunam börgüsüne
Ben bilenden güzelinde

Örnek:2
Derl. Nida Tüfekçi
Ak Fasulle Oldu mu?

Ak fasulle oldu mu
Ambarlara doldu mu
Yolladığım çoraplar
Ayağına oldu mu

Ak koyunum yüz olsa
Güttüğüm yer düz olsa
Ben koyunu güderim
Arkadaşım kız olsa

Örnek:3
Menevşesi Tutam Tutam

Ak fasulle soyulmaz
Gökte yıldız sayılmaz
Dirmil’den yar sevenin
Hiç kolları yorulmaz

Örnek:4
Bilmem Şu Feleğin

Yoruldum da yol üstüne oturdum
Güzeller başıma derilsin diye
Gittim padişahtan ferman getirdim
Herkes sevdiğine balam sarılsın diye
Evlerinin önü zeytin ağacı
Dökülmüş yaprağı kalmış siğeci
Eğer senin gönlün bende yoğise
Sen bana kardeş de balam ben sana bacı
Örnek: 5
Bayburt’un Eğmeleri

Kavurma koydum tasa ağam yar paşam yar
Doldurdum basa basa di gel gel
Menim yarim çok güzel ağam yar paşam yar
Azacık boydan kısa di gel gel
Not: Ezgiye ayna tutma tekniği ile çalışmaya uygun; fmrr- / rr- r--/ gibi.

Örnek:6
Su Gelir Ark Uyanır

Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Yardan bir name gelmiş
Azizdir başa değer
Örnek:7
Ardahan’ın Dağlarında

Su gelir millendirir
Çayırı çimlendirir
Senin o kaşın gözün
Dilsizi dillendirir

Dün beyi ben çayda gördüm
Elinde bir bade gördüm
İki sevdim bir de öptüm
Ondan ne faide gördüm
Eyvah dimme yar dimme…
Uyarı: 5. ölçüdeki sol notası mi olacak.
Not: a-2.vuruşta kanon için uygundur.
b-ezgiye ayna tutma tekniğine uygundur.
c-Bendirle ritim eşliği 8 yarım vuruşlar (1ve 2 ve 3 ve 4 ve) dizilirken 3.vuruş dairenin
ortasına kuvvetli vurulur. 3. ölçüde SOL notası inceye ve kuvvetliye uygun düşer, burada 1.vuruş
dairenin ortasın avurulur.

Örnek:8 Rize Horon
Havası

Örnek: 10
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Derleme ta: 2.6.1951
Kaynak: Ahmet Yamacı
Ben Varmam Oralıya

Ünledim Ayşe diye, odayı döşe diye
Ünledim Fatma diye, kaşların çatma diye
Ünledim Gülsüm diye, yanıma gelsin diye
“Yayla Yollarında Yürüyen Gelin” türküsünün bağlantı bölümüdür. Bu bölüm türküden
bağımsız olarak bebek nazlatma ezgisi olarak kullanılır.
Örnek: 11
Göcek Yayla havası

Cura ve sipsi ile çalınan tipik Teke zotlatmasıdır. Ezginin nota kaydı yazar tarafından
yapılmıştır. Ezgi, Haziran 2005’de Muğla-Göcek yaylasına yapılmakta olan göçün sesli-görüntülü TV
kaydından notaya alınmıştır.
……………..

