
A 
ABC 
A’dan çadır yaparız 
B gözlüktür takarız 
Aydede geceleri bizimle 
D fenerdir asarız 
 
E taraktır saçıma 
F anahtar kapıya 
G takla atan bir çizgi 
H köprüdür yollara 
 
I küçük bir kürdandır 
J ters durmuş bir baston 
K kırık bir ağaç dalı 
L karenin yarısı 
 
M resmimdeki dağlar 
N çok dik bir kaydırak 
O topların en seslisi 
Ö ıslak bir top gibi 
 
P balerin ayakkabısı 
R dağlardan akan sular 
S suda yüzen bir kuğu 
Ş topla oynayan solucan 
 
T bahçemdeki tırmık 
U su dolu bir bardak 
Ü nokta çeken mıknatıs 
V dondurmalı külah 
 
Y yapraksız bir ağaç 
Z zikzak çizen bir yol 
Getirdi bizi sonuna 
Harflerle yolculuğumuzun 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları  



B 

Bakın Ağaç Konuşuyor 
 
Ben bir küçük ağacım 
Sizinle aynı boydayım 
Siz kahvaltı ederken 
Güneş ve suyla doyarım 
 
Çok, çok uzun yaşarım 
En çok sevgiyi tanırım 
Gelin sizinle birlikte 
Burayı cennet yapalım 
 
Siz bahçede oynarken 
Ben de heyecanlarım 
Yapraklarım oynarsa  
Bilin ki size el sallarım 
 
Çok, çok uzun yaşarım 
En çok sevgiyi tanırım 
Gelin sizinle birlikte 
Burayı cennet yapalım 
 
Biri bana dokunursa 
Ona çok şey anlatırım 
Ama eğer vurursa 
Belki de kırılırım 
 
Çok, çok uzun yaşarım 
En çok sevgiyi tanırım 
Gelin sizinle birlikte 
Burayı cennet yapalım 

 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 

 

 



Başka Dünya Yok 
 

Dünyayı duyalım 
Ona iyi bakalım 
Başka bir dünya yok ki   
Yerine koyalım 
 
Binlerce yıl önce başlar bu hikaye 
Şimdi olmayan türlerle resimlerde 
Buzullu çağlar içinden kendini bulan 
Sıcak bir evdi bu dünya; doğan insan 

 
Dünyayı duyalım 
Ona iyi bakalım 
Başka bir dünya yok ki   
Yerine koyalım 
 
Adımları ürkekti önce; büyüyen insan 
Sonra aştı kendini keşifleriyle 
Şimdi dünya ellerinde; yalnız insan 
Gelecek senin izninle; (Lütfen insan) 
 
Dünyayı duyalım 
Ona iyi bakalım 
Başka bir dünya yok ki   
Yerine koyalım 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 

 
 
Bir Dinozorum Olsaydı... 
 
Bir dinazorum olsaydı... 
Dili buzdolabına sığsaydı 
Burnu bacanın içinde 
Bir dinozorum olsaydı 
 
Arkadaşlarımı çağırırdım 



Kek, kurabiye yapardım 
Hepsini dinozorum yiyince 
Buna hiç mi hiç şaşırmazdım 
 
Bir dinozorum olsaydı... 
 
Onunla birlikte yatardım 
Göbeğine başımı koyardım 
Altında kalmamak için 
Gözlerimi hiç kapamazdım... 
 
Bir dinazorum olsaydı... 
 
Onun ağzını açardım 
Dilinden içeri kayardım 
Kemikleriyle oyun oynar 
Sonra dışarı çıkardım 
 
Bir dinozorum olsaydı... 
 
Her yere onunla gider 
Onu korumam yapardım 
Dağda, karda oynardım 
Canım hiç sıkılmazdı 
 
Bir dinazorum olsaydı... 
Bir dinazorum olsaydı... 
Bir dinazorum olsaydı...(tekrar) 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 
 
 

Bir Hayal Bulun 
 
Bir hayal bulun 
Kendiniz için 
Küçük büyük fark etmez 
Sadece isteyin 



 
Sabah uyanınca 
Yastığınızda 
Bir kez daha düşleyin 
Kendiniz için... 
 
Hayallere 
Dikkat edin 
Birer birer 
Gerçekleşirler... 
 
Hayallere 
Dikkat edin 
Birer birer 
Gerçekleşirler... 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 
Vokal: Deniz Amado & Selen Amado 
 
 

Bir Umut Yarına 
 
Kim dinlerse o daha çok duyar 
Usul usul atan, derin bir kalp sesi 
Kim izlerse o daha çok anlar 
Mavi gökleri, bir kuş ne söyledi 
 
Durmaz, cömertçe verir 
Sevgi açar dünya 
Kim anlarsa o olur 
Bir umut yarına 
 
Kim isterse o daha çok korur 
Değer verileni, değerle büyüyeni 
Kim korursa o daha çok olur 
Bir dost dünyaya, gelecek onunla 
 
Durmaz, cömertçe verir 



Sevgi açar dünya 
Kim anlarsa o olur 
Bir umut yarına 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 
 

 
Büyük Orkestra Ailesi  
 
Keman en küçükleri 
Sonra gelir viyola 
Arka sırada viyolonsel 
Babaları kontrabas 
 
Trompet herkesi toplar 
Trombon ileri geri 
Korno ağzı kocaman 
Tuba kucağa sığmaz 
 
Büyük orkestra ailesi, ailesi 
Başlarında var bir şefi, şefi 
Notalara bakar, bagetini sallar, sallar 
Yönetir...es...aileyi...........Yönetir...es...aileyi 
 
Obua verir ördek sesi 
Klarnetle arkadaş 
Flüt tatlı sesli bir kuş 
Fagot büyükbabam gibi 
 
Piyano siyah beyaz tuşlar 
Silafonun sesi parlar 
Arp tıpkı suyun sesi 
Davulla kalbimiz çarpar 
 
Büyük orkestra ailesi, ailesi 
Başlarında var bir şefi, şefi 
Notalara bakar, bagetini sallar, sallar 
Yönetir...es...aileyi.............Yönetir...es...aileyi 

 



Büyük orkestra ailesi, ailesi 
Başlarında var bir şefi, şefi 
Notalara bakar, bagetini sallar, sallar 
Yönetir...es...aileyi           Yönetir...es...aileyi             Yönetir...es...aileyi 

   
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 
 
 

Büyük Solucan Yarışması 
 
Büyük solucan yarışmasına hoş geldiniz 
Bugün solucanları birlikte izleyeceğiz. 
En güzel ve en zor şekle gireni biz 
Bu yarışmanın birincisi seçeceğiz. 
 
Birinci solucan çiçek olmuş 
İkinci solucan kare 
Üçüncü solucan sekiz olmuş 
Dördüncü solucan aydede 
 
Büyük solucan yarışmasına hoş geldiniz... 

 
Beşinci solucan kalp olmuş 
Altıncı solucan fare 
Yedinci solucan yıldız olmuş 
Sekizinci solucan daire 

 
Büyük solucan yarışmasına hoş geldiniz 

 
Dokuzuncu solucan papyon olmuş 
Onuncu solucan çok uğraşmış 
El yazısıyla ismini yazmış 
Bu yarışmayı o kazanmış 
 
Büyük solucan yarışmasına hoş geldiniz 
Bugün solucanları birlikte izleyeceğiz. 
En güzel ve en zor şekle gireni biz 
Bu yarışmanın birincisi seçeceğiz. 
 



Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 

 
C 

Camdan Balon 
 
Bu nedir biliyor musun? 
Söyle bana görüyor musun? 
Dev bir balon ki camdan 
Hiç ama hiç kırılmayan 
 
İçinde kim bilir ne var? 
Öğrenmek istiyor musun? 
Ben korktuğum her şeyi 
Onun içine koydum 
 
Şimdi bu bileti gördün mü? 
Balonu uçuruyorum 
Benden çok uzağa 
O ışıkta kaybolsun... 
O ışıkta kaybolsun... 
O ışıkta kaybolsun... 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 
 
 
 

D 
Dostum Ol 

Bu benim elim 
Bu senin elin  
Bir araya getirelim 
Dostum ol sen benim 



 
Bu benim kalbim 
Bu senin kalbin 
Bir araya getirelim 
Dostum ol senin benim 
 
Karda yuvarlanıp 
Rüzgarda koşalım 
Kimse bize yetişmesin 
Saklambaç oynayalım 

 
Yan yana duralım 
Sırları paylaşalım 
Kimse bizi duymasın 
Şarkılarla oynayalım. 
 
Bu benim elim 
Bu senin elin  
Bir araya getirelim 
Dostum ol sen benim 
 

Bu benim kalbim 
Bu senin kalbin 
Bir araya getirelim 
 
Karda yuvarlanıp.... 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 
Vokal: Semi Delareyna, Miraç Şimal Yalçın, Selen Amado, Deniz Amado 

 
 
 

Duygularımız 
 
Bazen sevinçli 
Bazen öfkeli 
Bazen de şaşkın oluruz 
 



Bazen korkarız 
Bazen ağlarız 
Bazen kahkaha atarız 
 
İnsan olmak böyle bir şey 
Duygularımız bazen her şey 
Onları anlatabiliriz, onları paylaşabiliriz 
Belki o zaman kolay olur her şey. 

 
Bazen sevinçli..... Bazen sevinçli 
Bazen öfkeli..... Bazen öfkeli 
Bazen de şaşkın oluruz...... Bazen de şaşkın oluruz 
 
Bazen korkarız...... Bazen korkarız 
Bazen ağlarız...... Bazen ağlarız 
Bazen kahkaha atarız....... Bazen kahkaha atarız 
 
İnsan olmak böyle bir şey 
Duygularımız bazen her şey 
Onları anlatabiliriz, onları paylaşabiliriz 
Belki o zaman kolay olur her şey. 

 
Onları anlatabiliriz, onları paylaşabiliriz 

Belki o zaman kolay olur her şey 

Belki o zaman kolay olur her şey 
 

Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 

 
 
 

G 
Gel Koşalım 
 
Sen öğrettin bana okumayı 
Yazmayı, anlayıp anlatmayı 
 



Öğretmenim gel, yazalım, yazalım 
Yeni bir kitap yazalım 
 
Sen bana öğrettin aramayı 
Çalışıp, araştırıp, bulmayı 
 
Öğretmenim gel, bulalım, bulalım 
Büyük sırları bulalım 
 
Sen bana anlattın ki her adım 
Bir sonraki adımın arkadaşı 
 
Öğretmenim gel koşalım, koşalım 
Rüzgarla yarış yapalım 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 

 
 
 

Gezi 
Hepsi söyler birbirini 
Kayısı nar iğde kiraz 
Bağı bahçeyi gezerim 
Gökte sesi kuşlarımın 
 
Kiraz der ki karpuza git 
Dilim dilim bir kuyudur 
Serinlerim gide gide 
Karpuz benim en sevdiğim 
 
Karpuz der ki kavuna git 
Bir düş, bir masal, bir oyun 
Serinlerim gide gide 
Kavun benim en sevdiğim 
 
Kavun der ki çileğe git 
Yazın küçük şarkıcısı 
Bir görünü, bir kaybolur 
Çilek benim en sevdiğim 



 
Çilek der ki üzüme git 
Salkımları altın gibi 
İçim aydınlanır yerken 
Üzüm benim sen sevdiğim 
 
Üzüm der ki incire git 
Balı akar ortasından 
Sıcak yerleri anlatır 
İncir benim en sevdiğim 
 
İncir der ki amuda git 
Akçası var, gökçesi var 
Ürkek bir koku uzakta 
Armut benim sen sevdiğim 
 
Hepsi söyler birbirini 
Şeftali muz portakal dut 
Gezerim dört mevsimi ben 
Gide gide yorulmam ki 
 
Hepsi söyler birbirini 
Şeftali muz portakal dut 
Gezerim dört mevsimi ben 
Gide gide yorulmam ki 
 
Gezerim dört mevsimi ben 
Gide gide yorulmam ki 
 
Söz: Fazıl Hüsnü Dağlarca 
Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 

 

Günaydın 
 
Saatim çaldı bip  bip bip 
Yüzümü yıkadım şap şup şup 
Dişimi fırçaladım faş fuş fuş 



Kahvaltı yaptım ham hum hum              La la la la la laaaa 
 
Servisim geldi düt düt düt 
Okula gidiyoruz hop hop hop  
Arkadaşımla kih kih kih 
Hostes dedi ki şşşt şşşt şşşt                 La la la la la laaaa 
 
Okula geldik hey hey hey 
Servisten indik rap rap rap 
Sınıfın kapısı tak tak tak 
Herkese birden günaydın                    La la la la la laaaa 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 
 

 
H 
Hayvanlar Benim Dostum 
 
Horozla uyanırım 
Hemen kümese dalarım 
Tavuktan yumurtayı alıp 
Kahvaltımı yaparım 
 
Kuşumla şarkı söyler 
Atımla dolaşırım 
Kedimi gıdıklarım 
Köpeğimle oynarım 
 
Hayvanlar benim dostum 
Onlarla anlaşırım 
Hayvanlar benim dostum 
Ben onlarla yaşarım 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 
 



Hor Hor Tıss 
 
Hor hor tısss....Hor hor tısss...... 
 
Bu sesi duyarsanız bilin ki  
Biz uyku halkı uyuyoruz 
Bizim halkımız için  
En önemli şeydir iyi uyku 
 
İyi uykular güzel rüyalar getirir 
Gözlerimizde güzel bakışlar gezdirir 
İyi uyuyanlar her halinden bellidir 
Uyanınca onlar ışık saçar 
 
Duyduk duymadık demeyin 
İşte yine geldi uyku vaktimiz 
Hazırız haydi güzel rüyalar 
Bizi bu gece de eğlendirin... 
 
İyi uykular güzel rüyalar getirir 
Gözlerimizde güzel bakışlar gezdirir 
İyi uyuyanlar her halinden bellidir 
Uyanınca onlar ışık saçar 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 

 
 
İki Dost 
 
Benim bir dostum var 
Adı güzel kitap 
Benim bir dostum var 
 
Benim bir evim var 
Adı güzel okul 
Benim bir evim var 
 
Dostum bana bilgi verir 



Birlikte yolculuk yapar 
Yeni yerler buluruz 
 
Evim bana ışık tutar 
Birlikte aydınlık saçar 
Güzel yarınlar yazarız 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 
 
 
 

K 
Kar’a 
 
Bak yine kar var burada 
Kardan adam yanımda 
Haydi bin bir buluta 
Gel yanıma 
 
Gel oynayalım Kar’a 
Gel sarılayım sana 
Burada sarı topun da 
 
Sen de oyna, 
Haydi Kar’a 
Bir bulutla 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 
Vokal: Talya Balıkçıoğlu 
 
 
 
 
 
 

 



Kar’a Diyor Ki 
 
Benim küçük dostum 
Sesimi duyuyor musun 
Bilemem ben bazen 
Sözlerle anlatmayı  
 
Benim küçük dostum 
Nasıl hissediyorsun?  
İnsan olmasam da 
Anlarım duygulardan 
 
Yanında olmasam da 
Renklerle ulaş bana 
Al bir boş kağıt, 
İstediğin gibi boya 
 
Sonra as başucuna 
Haber ver kuşlarına 
Gelip görenler 
Uçup anlatsınlar bana  
 
Yanında olmasam da 
Renklerle ulaş bana 
Al bir boş kağıt, 
İstediğin gibi boya 
 
Sonra as başucuna 
Haber ver kuşlarına 
Gelip görenler 
Uçup anlatsınlar bana  
 
Benim küçük dostum 
Nasıl hissediyorsun?  
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a Diyor Ki” 
 



M 
Mevsimler 
 
Sonbahar bir şarkıdır 
Notası rüzgardandır 
Uçurduğu yaprağın 
Dansı göz kamaştırır 
 
Kış bir heykel ustası 
Yalnız beyazı kullanır 
Küçük kar toplarıyla 
Kardan adam canlanır 
 
Mevsimler, mevsimler 
“Ebe sende” derler 
Birbirine dokununca 
Doğayı değiştirirler 
 
İlkbahar sihirbazdır 
Tüm renkleri kullanır 
Dokunduğu her dalı 
Çiçek ve kuşla donatır 
 
Yaz en şakacısıdır 
Komik şeyler anlatır 
Güneşin kahkahası 
İçimizi ısıtır 
 
Mevsimler, mevsimler 
“Ebe sende” derler 
Birbirine dokununca 
Doğayı değiştirirler 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 
 



 
Miyop Mikrop 
 
Keşke görseydi gözüm 
Tozlu yerler arardım 
Yıkanmayan ellerin 
Hemen üstüne atlardım 
 
Miyop mikrop, miyop mikrop 
Ben elimi yıkadım 
Üstelik ben bu işi 
Günde çok kez yaparım 
 
Keşke görseydi gözüm 
Havada dolaşırdım 
Hapşıran bir çocuğun 
Hapşırığıyla uçardım 
 
Miyop mikrop, miyop mikrop 
Ben ağzımı kaparım 
Hapşırsam bile sen hiç 
Farkına varamazsın 
 
Keşke görseydi gözüm 
Gözlerimi açardım 
Yere çöp atanların 
Yanından ayrılmazdım 
 
Miyop mikrop, miyop mikrop 
Yerde çöp bulamazsın 
Haydi sana hoşça kal 
Sen burada yaşamazsın 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 
 
 



N 
Nerede Yaşar? 
   
Kuşlar ve yapraklar 
Dallarda yuva yapar 
Dalların evi ağaçlar 
Ağaçlar ormanda yaşar 
 
Köpek sever kulübeyi 
Tavuğun yeri kümesi 
Kedinin tercihi minderi 
Arı kovanda yaşar 
 
İnsanlara gelince 
Onlar kendi evinde 
Tüm canlılarla birlikte 
Bu dünyada yaşarlar 
 
Aslanlar mağarada 
Yarasa karanlıkta 
Karıncalar toprağa 
Yüzlerce oda açar 
 
Ördekler suyu sever 
Tıpkı balıklar gibi 
Timsah yeşil nehirde 
Kaplumbağanın sırtı evi 
 
İnsanlara gelince 
Onlar kendi evinde 
Tüm canlılarla birlikte 
Bu dünyada yaşarlar 

 
ONU KORUMALIYIZ... 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 



No Other World 
 
Hear the earth, care for it 
Now it’s time to understand 
No other world there exists 
To be back home again 
 
The story goes back to the past of a thousand million years 
With species that exist; now in pictures 
Through ages of ice and victory; men got to find himself 
A warm place was this earth; so welcomed the men 
 
Hear the earth, care for it 
Now it’s time to understand 
No other world there exists               
To be back home again 
 
It starded as scary very first steps; revolution of men 
Every single discovery; beyond his big self 
The earh is now just in his hands; yes, it’s only for man 
The future to be, undertsand! 
 
Hear the earth, care for it 
Now it’s time to understand 
No other world there exists               
To be back home again 
      
Hear the earth, care for it 
Now it’s time to understand 
No other world there exists               
To be back home again 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 

 
 



P 
Palyaçonun Topları 
 
Bir tane iki toplu palyaço 
Say; bir ve iki 
 
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 
Birle ikiyi çarp 
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 
Topların hepsini bul: İKİ 
 
İki tane iki toplu palyaço 
Bir ve iki ve üç ve dört 
 
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 
İki ile ikiyi çarp 
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 
Topların hepsini bul: DÖRT 
 
Üç tane iki toplu palyaço 
Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı 
 
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 
Üçle ikiyi çarp 
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 
Topların hepsini bul: ALTI 
 
Dört tane iki toplu palyaço 
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz 
  
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 
Dörtle ikiyi çarp 
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 
Topların hepsini bul: SEKİZ 
 
Beş tane iki toplu palyaço 
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on 
 
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 



Beşle ikiyi çarp 
Çarp, çarp, çarp, çarp, çarp 
Topların hepsini bul: ON 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 
 
 
 

Renkler 
 
Sarı, yeşil, mavi, mor 
Yellow, green, blue, purple 
 
Öğrendiğim renkler bunlar, renkler bunlar, renkler bunlar 
Hep gördüğüm renkler bunlar, renkler bunlar, renkler bunlar 
 
Gri, pembe, kırmızı, turuncu 
Grey, pink, red, orange 
 
Öğrendiğim renkler bunlar, renkler bunlar, renkler bunlar 
Hep gördüğüm renkler bunlar, renkler bunlar, renkler bunlar 
 
Sarı mavi karışınca 
Yeşil çıkar karşıma 
 
Öğrendiğim renkler bunlar, renkler bunlar, renkler bunlar 
Şaşırdığım şeyler bunlar, şeyler bunlar, şeyler bunlar 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Kar’a” Çocuk Şarkıları 

 
 
 
 
 



S 
Sihirli Kutu 
 
Kırmızı başlıklı bir kız 
Ormanda dolaşıyor 
Burnu uzamış Pinokyo’nun 
Belli ki yalan söylüyor 
 
Benim sihirli bir kutum, kutum var 
İçinde gizli kahramanlar, kahramanlar 
Benden önce onlar yaşamışlar, yaşamışlar 
Masalları yaratmışlar 
 
Yedi cücelerin prensesi  
Kırmızı elmayı ısırıyor 
İyi kalpli Külkedisi 
Prensle o dans ediyor 
 
Benim sihirli bir kutum, kutum var 
İçinde gizli kahramanlar, kahramanlar 
Benden önce onlar yaşamışlar, yaşamışlar 
Masalları yaratmışlar 

Masalları yaratmışlar 
 
Söz ve Müzik: Banu Kanıbelli 
Albüm: “Başka Dünya Yok” Çocuk Şarkıları 
 

 
 

T 
Tabii ki Hayır! 
 
Senin bedenin bir tek senin 
İzin almadan hiç kimsenin 
Dokunmasına, okşamasına, oynamasına Hayır 



Ne diyoruz? Hayır 
Tabii ki Hayır! 
 
Arkadaşlarını seçersin 
İyi sır nedir, sen bilirsin 
Ama korkutan, kötü hissettiren, utandıran sırlara  
Ne diyoruz? Hayır 
Tabii ki Hayır! 
 
Herkes gibi senin de bazen 
Kafan karışır, anlamazsın 
O zaman sen de, güvendiğine  
Anlatır mısın hemen? 
Ne diyoruz? Evet 
Tabii ki Evet! 
 
Senin bedenin bir tek senin 
İzin almadan hiç kimsenin 
Dokunmasına , okşamasına, oynamasına Hayır 
Ne diyoruz? 
 
Tabii ki Hayır…Mmm mmm 
 
Tabii ki Hayır…Mmm mmm 
 
Tabii ki Hayır… 
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U 
Uyku 
 
Bana çiçek gönderme 
Bir kuş ağacı gönder 
Dallarında gezinsin 
Kül rengi güvercinler 



 
Konsunlar yastığıma  
Uyutmak için beni 
Sırtlarında kuş tüyü 
Gagalarında ninni 
 
Kaldırıp yatağımı 
Uçursunlar göklere 
Kendimi yıldızlarda 
Bulayım birdenbire 
 
Bana çiçek gönderme 
Bir kuş ağacı gönder 
Alnıma dokunanlar 
İyileşmiş desinler 
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Y 
Yeni Bir Gün 
Dışarıda hava soğuk olsa da 
Canım bir şeye sıkılmışsa da  
Hepsini çuvalıma koyarım 
Yeni bir güne başlarım 
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Yeni Yıl 
 
Yeni yıl geldi, yeni yıl geldi 
Umutlar yeşerdi 
Ben yeni yılda  
Bak neler istiyorum    
 
Dostluk sevgi insanlara ....... Dostluk sevgi insanlara 
Daha çok ağaç topraklara....... Daha çok ağaç topraklara 
Çok çok kitap okumaya....... Çok çok kitap okumaya 
Barış olsun dünyada....... Barış olsun dünyada 
 
Temiz havamız kirlenmesin...... Temiz havamız kirlenmesin 
Güzellikler far edilsin...... Güzellikler far edilsin 
Savaşlar artık sona ersin...... Savaşlar artık sona ersin 
Barış olsun dünyada...... Barış olsun dünyada 
 
Yeni yıl geldi, yeni yıl geldi 
Umutlar yeşerdi 
Ben yeni yılda  
Bak neyi istiyorum 

 
Yeni yıl geldi, yeni yıl geldi 
Umutlar yeşerdi 
Ben yeni yılda  
Sevgiyi istiyorum 

 
Ben yeni yılda  
Sevgiyi istiyorum 
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