KURAKLI⁄IN KÜLTÜREL HAYATTAK‹ YER‹ VE
KONYALI ÂﬁIK MEHMET'‹N KITLIK (KURAKLIK)
ÜZER‹NE SÖYLED‹⁄‹ DESTANLAR
Sécheresse dans la culture turque et les "destan"
(poèmes épiques) d'Âﬂ›k Mehmet sur la sécheresse

Yrd. Doç. Dr. Ali YAKICI*
Sözlüklerde “k›tl›k” karﬂ›l›¤› olarak
“ihtiyaca yetmeyecek derecede azl›k; kurakl›k, savaﬂ gibi sebeplerle ürünün yetiﬂmemesi ve bundan do¤an açl›k, yiyecek maddelerinde görülen darl›k”1 tarifi
yap›lmaktad›r. “Kurakl›k” ise “ kurak olma durumu, kurak hava, ya¤›ﬂs›zl›k”2
biçiminde tan›mlanmaktad›r.
K›tl›k, insanl›k tarihi kadar eski bir
olgudur. Dünyada tarihi geçmiﬂi olan
milletlerin baﬂta destanlar› olmak üzere
kültür ve edebiyatlar›nda önemli bir yeri olan k›tl›k, ilahi dinlerin kutsal kitaplar›nda da özellikle “tahkiye”ye dayal›
baz› anlatmalarda yerini alm›ﬂt›r. Peygamber Hz.Yusuf’un hayat› etraf›nda teﬂekkül eden olaylar aras›nda k›tl›k konusu önemli bir yer tutmakta ve Kur’an› Kerim’de, Yûsuf Sûresi’nin 43-57. ayetlerinde bu hadise aç›k bir ﬂekilde anlat›lmaktad›r:
“M›s›r kral›, bir gün rüyas›nda yedi
ar›k ine¤in yedi¤i yedi semiz inekle yedi
yeﬂil baﬂak d›ﬂ›nda kuru baﬂaklar görür.
Hemen ülkenin ünlü rüya yorumcular›n›
ça¤›rarak gördü¤ü bu rüyay› yormalar›n› ister. Yorumcular, görülen bu düﬂlerin
çok karmaﬂ›k oldu¤unu belirtir ve kral›n
gördü¤ü o rüyay› tabir edemeyeceklerini

söylerler. Yusuf’un yatt›¤› zindandan
kurtulanlardan biri, kendisinin bu rüyay› yoracak birini tan›d›¤›n› belirterek
zindana, Yusuf’un yan›na gelir ve Yusuf’a
yalvar›r: “Ey Yusuf, ey do¤ru sözlü kiﬂi,
rüyada görülen yedi ar›k ine¤in yedi¤i
yedi semiz inek ile yedi yeﬂil baﬂak ve di¤er baﬂaklar hakk›nda bize yorum yap.
Ümit ederim ki, isabetli yorumunla dönerim de belki onlar da do¤ruyu ö¤renirler.” Yusuf, zindan arkadaﬂ›n›n bu iste¤ini yerine getirir ve der ki: “Siz âdetiniz
oldu¤u üzere yine ekin ekeceksiniz. Yedi
sene bolluk olacak, ard›ndan gelen yedi
sene ise k›tl›k. Siz bolluk senelerinde elde ettiklerinizle yetineceksiniz. Bunun
ard›ndan yine bolluk y›llar›na kavuﬂacaks›n›z.” Yusuf’un bu rüyay› tabiri krala anlat›l›r. Kral, Yusuf’u yan›na ça¤›r›r
ve rüyan›n yorumunu bir de onun a¤z›ndan dinlemek ister. O da rüya ve yorumunu tekrar anlat›r. Kral, nas›l tedbir
almak gerekti¤ini sorunca Yusuf ﬂunlar›
söyler: “Bolluk y›llar›nda çok ekin ekip
ürünü stok etmek gerekir. Böylece k›tl›k
y›llar›nda hem kendinizin geçimini sa¤lars›n›z, hem de ihracat yaparak hazineye bol döviz kazand›r›rs›n›z. Bunun üzerine kral, “bunlar› kim yapacak” diye so-

* Gazi Ü. E¤itim Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ö¤retim Üyesi.

Millî Folklor

93

Y›l: 13 Say›: 51
runca Yusuf, bu hususta kendisinin yard›mc› olabilece¤ini belirtir. Böylece M›s›r’›n ekonomisi Yusuf’a emanet edilir.
Yusuf, dedi¤ini yapar ve tar›ma önem verir.Üretimi art›r›r. ‹htiyaç fazlas› ürünleri stok eder. Nihayet k›tl›k y›llar› gelir.
Bu sefer, stok edilen ürünleri tüketmeye
ve ihraç etmeye baﬂlarlar. G›da maddesi
almak için her yerden insanlar ak›n ak›n
M›s›r’a gelir. Bu arada Yakub’un di¤er
o¤ullar› da M›s›r’a gelirler.”3
K›tl›k konusu, Türk kültür ve edebiyat› içinde önemli bir yere sahiptir. Bu
konunun iﬂlendi¤i eski sözlü edebiyat
ürünlerinden biri Uygur Türklerinin
“Göç Destan›”d›r. Göç Destan›’n›n ana
motiflerinden biri ise k›tl›kt›r. Bu bak›mdan Göç Destan›’na, Türk kültür ve
edebiyat› içinde “iktisadi meselelerin do¤urdu¤u hadiseler”den kaynaklanan
ürünler aras›nda yer verilmektedir.
Çünkü, bu destan, k›tl›k gibi tabiat âfetlerinin millet ruhunda derin izler b›rakarak zaman içindeki yerini almas› ve
milletin estetik anlay›ﬂ›n›n ölçüleri içinde yo¤rulmas› sonucu ortaya ç›km›ﬂt›r.4
Göç Destan›’n›n biri Çin, di¤eri
Acem kaynaklar›na dayanan iki ﬂekli
vard›r. Bunlardan Çin kaynaklar›na dayanan ﬂekli özet olarak ﬂöyledir: “Bir
gün Uygur devletinin baﬂ›na Yulun Tigin
ka¤an olur. Ülkesi çok büyümüﬂtür. Çinlilerle yap›lan savaﬂlara bir son vermek
için o¤lu “Gali Tigin”i Çin hükümdar ailesine mensup “Kiu-lien” adl› bir k›zla
evlendirmeye karar verir. Bu prenses,
saray›n› “Hulin”e, yani Hatun Da¤›’na
kurar. Bu civarda “Tanr› Da¤›” ad› verilen bir da¤ ile güneyinde, Tu¤la ve Selenge ›rmaklar›n›n kayna¤› kabul edilen
ve “Kutlu Da¤” ad›yla an›lan tepe biçiminde bir kaya bulunmaktad›r. Hulin’e

94

Çin elçileri ve bak›c›lar gelir. Çinliler,
yapt›klar› incelemeler sonucunda Hulin’in mutlulu¤unun Kutlu Da¤’a ba¤l›
oldu¤una karar verirler ve Tigin’den
prensese karﬂ›l›k olarak bu kayan›n kendilerine verilmesini isterler. Tigin raz›
olur. Bunun üzerine kayan›n etraf›na
odunlar y›¤›l›r ve ateﬂe verilir. ‹yice k›zan kayan›n üstüne sirke dökülerek parçalan›r ve parçalar halinde Çin’e götürülür. Bu kayan›n götürülmesiyle birlikte
ülkede u¤ursuzluk baﬂlar. Yedi gün sonra Tigin ölür. Irmaklar, göller kurur, topraklar ürün vermez. Ülkede tam anlam›yla bir k›tl›k yaﬂan›r. Bu felaket sebebiyle kurtlar, kuﬂlar, bütün hayvanlar
“göç, göç” diye ba¤r›ﬂ›r. Sonunda ka¤anlar çareyi “Göç”te bulur ve oradan göç
ederler.”5
Türklerin millî destanlar›nda
önemli bir yere sahip olan k›tl›k konusu
ve motifi, âﬂ›k tarz› destanlar içinde de
önemli bir yer edinmiﬂtir. Âﬂ›k tarz› destanlar üzerine elimizdeki malzemeden
hareketle taraf›m›zdan yap›lan bir tasnif çal›ﬂmas›nda tarihi geçmiﬂi ve kültürel önemi dikkate al›narak “k›tl›k destanlar›” müstakil baﬂl›kla verilmiﬂti.6
Âﬂ›k tarz› ﬂiir gelene¤i içinde destan türü monografisi üzerine yap›lan son çal›ﬂmalardan biri olan muhteval› bir çal›ﬂmada ise “kurakl›k(k›tl›k) destanlar›”,
“do¤al çevreyle ilgili destanlar”›n “do¤al
âfetlerle ilgili destanlar” bölümünün
ikinci s›ras›nda yer almaktad›r. 7
Âﬂ›k tarz› kültür gelene¤i içinde görülen bu destanlar; “kurakl›¤›n ve neticesinde de k›tl›klar›n anlat›ld›¤› destanlard›r. Kurakl›k destanlar›nda kurakl›¤›n meydana geldi¤i tarih, y›l ve ço¤u zaman da ay belirtilir.Kurakl›¤›n meydana
geliﬂinin tasvir ediliﬂi ve ard›ndan baﬂla-

Millî Folklor

Y›l: 13 Say›: 51
yan k›tl›kla insanlar›n ve hayvanlar›n
düﬂtükleri haller, kay›plar anlat›l›r. Kurakl›k destanlar›nda ço¤u zaman baz›
insanlar›n yapt›klar› “fena iﬂler” yüzünden Tanr›’n›n “kurakl›k”la insanlar› cezaland›rd›¤›na inan›l›r. Bu yüzden “kurakl›k” ve “k›tl›k” destanlar›nda baﬂa gelen bu felaketin sona ermesi veya tekrarlanmamas› için dua ediliﬂi de çok s›k iﬂlenen temalardand›r.”8
Âﬂ›k tarz› destan gelene¤inde görülen önemli bir özellik; iﬂlenen bir olay›n,
toplumun bütününü ilgilendirdi¤i için,
bir çok ﬂairin ﬂiirinde yer alm›ﬂ olmas›d›r. Bu durum k›tl›k destanlar› için de
söz konusudur. Âﬂ›k tarz› destanlarda
görülen baﬂl›ca k›tl›k y›llar›; “12611262”, “1290”, “1928-1929”, “1942”,
“1949” ve benzerleridir.
“1261-1262” y›llar› için Silleli Âﬂ›k
Zehrî ve Âﬂ›k Salih’in, “1290” y›l› için
Konyal› Âﬂ›k Ömer Matlûbî, Âﬂ›k Razi
ve Âﬂ›k Firârî’nin söyledi¤i k›tl›k destanlar›9 meﬂhurdur. Halk söyleyiﬂiyle,
ülkeyi kas›p-kavuran “1928-1929” kurakl›¤› ise Konyal› Âﬂ›k Mehmet’in destanlar›nda dile getirilmiﬂtir.10 Âﬂ›k Mehmet’e ait yazmalardan birincisinde yer
alan “be yahu” redifli bu destan, bir çok
araﬂt›r›c› taraf›ndan da çeﬂitli vesilelerle
ele al›nm›ﬂ ve iﬂlenmiﬂtir.11 Âﬂ›k Mehmet’in 1928 y›l›n› anlatt›¤› ikinci destan
ise “azizim” redifli k›tl›k destan›d›r. Bu
destan da ﬂaire ait birinci yazma defterde yer almaktad›r.12 Yine birinci defterde
yer alan “felek” redifli bir baﬂka destan›nda ise Âﬂ›k Mehmet, 1929 kura¤›ndan dert yanmaktad›r.13 Âﬂ›k Mehmet’in
tespit etti¤imiz bir baﬂka “k›tl›k destan›”
ise 1949 kura¤›n› dile getirdi¤i “yavaﬂ
yavaﬂ” redifli destan›d›r.14 Yazma defterlerde göremedi¤imiz bu destan söylendi-
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¤i y›l›n ve daha sonraki y›llar›n çeﬂitli
yay›m organlar›nda yer alm›ﬂt›r.15
Âﬂ›k Mehmet’in “k›tl›k destanlar›”nda iﬂledi¤i konular›n baﬂ›nda kiﬂisel
s›k›nt›, maddi ve manevi olarak iki ayr›
biçimde görülmektedir.
Maddi s›k›nt›n›n temelinde tar›ma
dayal› bir ekonomik yap›lanma yer almaktad›r.Özellikle suyun bulunmad›¤›
k›raç arazilerde ya¤murun çok büyük
önemi vard›r. Ya¤mur yeterince ya¤d›¤›
zaman bolluk, bollukla gelen mutluluk
ve huzur olur. Ya¤mur ya¤mad›¤› zaman
ise yokluk, yoklukla, yoksullukla gelen
mutsuzluk, huzursuzluk, k›skançl›k,
sald›rganl›k ve kavga vard›r. Beddua ve
kötülük vard›r.
Bu durum, ayn› konuyu iﬂleyen di¤er sanat eserlerinde de görülmektedir.
1928-1930 y›llar›n›n kura¤›n› eserine
konu yapanlardan biri de Tar›k Bu¤ra’d›r. Tar›k Bu¤ra, “Ya¤mur Beklerken”
adl› roman›yla, bu y›llar›n k›tl›kla birlikte gelen s›k›nt›s›n›, insanlar›n bir damla
ya¤mur için avuçlar›n› Allah’a aç›ﬂlar›n›
ve kurakl›kla gelen sosyal ve siyasal çözülmeyi anlatm›ﬂt›r.16 Bu roman› de¤erlendirirken yazar› da ayn› ﬂeyleri söylemektedir: “ﬁimdi elimde Ya¤mur Beklerken isimli bir roman var. Ray›na oturdu
san›yorum. 1930’u, Serbest Cumhuriyet
F›rkas›’n› ve büyük kurakl›¤›, topra¤› ve
insanlar›, rahmet bekleyiﬂi anlatmak iddias›nda.”17
Roman’›n son sözleri de bir k›tl›k
destan›n›n sona erdiriliﬂinden farkl› de¤il: “Ya¤murun ne demek oldu¤unu herkes biliyor. Nas›l beklendi¤ini de hepimiz biliyoruz.Dua boyunca hep bunu düﬂündüm. Ve düﬂündüm ki, insanlar›n
duas›n› bilmedikleri, var olmad›klar›
için yok sayd›klar›, olmad›¤› için olamaz
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sand›klar› ihtiyaçlar› da vard›r. Halk onlar› topra¤›n ya¤mur bekleyiﬂi gibi bekler.”18
Âﬂ›k Mehmet’in destanlar›nda iﬂledi¤i ikinci s›k›nt› biçimi manevi s›k›nt›d›r. Köyünde kendi üretti¤iyle geçinen,
gönlünce çal›ﬂ›p gönlünce harcayan, yerine göre varl›kl› ve zengin bir hayat
sürdüren kiﬂi ya da kiﬂilerin, k›tl›k sebebiyle birilerine boyun bükmeleri, iﬂ istemeleri, birilerinin emrinde çal›ﬂmalar›
manevi bir s›k›nt› olmaktan ç›k›p manevi bir iﬂkenceye dönüﬂebilmektedir. Bu
durum, Âﬂ›k Mehmet’in “k›tl›k destanlar›”nda görülmektedir.
Âﬂ›k Mehmet’in bu destanlarda iﬂledi¤i bir baﬂka konu köyden ﬂehire
“göç”tür. Zaten k›tl›k, göç olay›n›n önemli sebeplerinden biri olarak görülmüﬂtür.
“Göç”le büyük ﬂehirlere akan nüfus ve
bu nüfusun yaﬂad›¤› iﬂsizlik v.b. konular
da k›tl›k destanlar›nda yerini alm›ﬂt›r.
Âﬂ›k Mehmet’in k›tl›k destanlar›nda görülen bir baﬂka özellik, ﬂiirin ilk
baﬂlang›ç m›sra›nda kurakl›¤›n yaﬂand›¤› y›l› ve destan›n hangi y›la ait oldu¤unu belirtmiﬂ olmas›d›r. Ayr›ca, ﬂairin
destanlar›n› deftere yazan kiﬂi ya da kiﬂiler, ﬂiirin hangi y›l, hangi ay, hatta
hangi gün ve neden yaz›ld›¤›n› ﬂiirlerin
baﬂ›nda bir “not” biçiminde belirtmiﬂ olmalar› da destanlar›n yaz›l›ﬂ tarihlerine
aç›kl›k getirmektedir.
Burada, Âﬂ›k Mehmet’in söyledi¤i
destanlarla birlikte deftere yazanlar› taraf›ndan yap›lan ﬂiir üstü aç›klamalar›
hiç bir de¤iﬂiklik yap›lmadan oldu¤u gibi verilmiﬂtir. ﬁiirlerde tarihi s›ra takip
edilmiﬂtir.
Âﬂ›k Mehmet’in 1928 için söyledi¤i
k›tl›k destanlar›:
“Otuz üçüncü beyit:
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Âﬂ›k Mehmed, Dokuz yüz yirmi senesinin kurakl›¤› hakk›nda söylemiﬂ oldu¤u nedir: Bir zaman ortal›k gayet birkaç sene kurak gitti¤indenköylerde ve
ﬂehirlerde hiç saman ot eseri olmad›¤›ndan bütün ahali Asl›m19 ›n elli senelik
eskimiﬂ olan dikeninen kar›ﬂ›k k›nd›ra
s›n› biçip saman itmekli¤e mecbur kald›lar. Velakin mallara da hiç hayr› olmay›p
yiyenler de geberdi.Onun için efkar›ndan kurakl›k hakk›nda söyler."
Dokuz yüz yirmi sekiz’in kura¤›
Bu açl›k sineme ö¤dü be yahu
Satt›m hayvanât› ettik mera¤›
ﬁimdi elimiz boﬂ koydu be yahu
Aya¤›m›zda eskidi kundura
Bu kura¤› iﬂitti mi Lond›ra
Asl›m’dan biçildi bu sene k›nd›ra
O da saman m› olacak be yahu
Millet As›lm’›n içinde duru(r)du
Yiyen hayvanlar›n gönü kurudu
Y›llarca evimde saman var idi
Bunlar da açl›ktan ölür be yahu
Saman gül idi arpa oldu gonca
Biçip k›nd›ray› yapt›k biz yonca
Bir gayret düﬂtü mü kocaya gence
Durmay›p çal›ﬂal›m hemen be yahu
Yazd›rd›m destan› okur yazara
Öküzü hayvan› döktük pazara
Açl›ktan biz de gideriz mezara
Hiç(bir) ac›ndan ölen var m› be yahu
Terkedip köyleri koyduk dolaﬂt›k
Biz (de)Adana bu¤day›na yanaﬂt›k
Konya’ya (gelip) ameleli¤e bulaﬂt›k
Bu can›m›za ulaﬂt› be yahu
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Yaﬂas›n dünyada Konya valisi
Duac› kendine hep ahâlisi
Âﬂ›k sen içtin mi aﬂk›n dolusu
Beni de söyleten zaman be yahu

Kurakl›k yüzünden çekti¤im zahmet
Bundan da var m›d›r gayr› bir hikmet
‹sterim Mevlâ’dan vermeti rahmet
Nedir bu çekti¤im bilmem azizim

Halimizi bildirelim paﬂaya
Baﬂvekilimiz ölmeyip yaﬂaya
Bunun yollar›na alt›n döﬂeye
Milleti açl›ktan kurtar(d›) be yahu

Bu sene gidiyor ortal›k kurak
Bu yokluk yüzündenkalmad› durak
Beklerim harman› ›rakt›r ›rak
Yeni sene bitmezse gülmem azizim

Dahiliye vekili bekit yaram›z
Bu sene bizim gayet üzgün s›ram›z
Ziraat Bankas›’nda bizim param›z
Neden bize vermez be yahu

‹nsanlar da bundan ibret almad›
Asl›m’da ayr›k22 k›nd›ra kalmad›
Çok da çal›ﬂt›m samanl›k dolmad›
Pazardan ben saman almam azizim

Söyledikce art›yor gayet(den) derdim
Bu sene açl›ktan ölürüz derdim
Fakat Cumhurreis ediyor yard›m
Millet de on(lar)a duac› be yahu

Saman› çok etti mal›n› seven
Kazd›lar da¤larda kalmad› geven
Hiç bir aç kal›r m› ( iﬂine even)
Ben de bu iﬂimi salmam azizim

Hükümet rençberin menfaatin arad›
Hilâl-i Ahmer rençber iﬂine yarad›
Adana’dan da un bu¤day tarad›
(Bu da)Milletin can›na ulaﬂt› be yahu

Koyunlar bu sene üç ay sa¤›ld›
Kurakl›k köyleri bütün da¤›ld›
Millet de açl›ktan yola y›¤›ld›
Ben de bu yola çal›ﬂmam azizim

Âﬂ›k Mehmet senin ﬂimdi karar›n
Tohumdan ekinden çoktur zarar›n
Bu yüzden mi senin köyden firar›n
Onu da hükümet verecek be yahu

Bu sene benim de belim k›r›ld›
Elimdeki atlar da hep yoruldu
Âﬂ›k Mehmet de köyüne dar›ld›
Ekin bitmezse Göçü23ye gelmem azizim

“Otuz alt›nc› beyit:
1928 senesinin kura¤›nda Konya’n›n saman›n› Adana’dan vapur20 ile
tüccarlar getirip millete satt›klar›nda
paras› (olanlar) ald›lar, (paras›) olmayanlar da da¤lardan geven21 kaz›p Asl›m’dan k›nd›ra biçerek (mallar›na yedirirler), mallar›n kimi ölüp, kimi dirilip(sa¤ kal›p), idare-i maslahat bahara
ç›kt›lar. (Bu duruma) Âﬂ›k ﬂu beyti söylemiﬂ”:

Âﬂ›k Mehmet’in 1929 için söyledi¤i
k›tl›k destan›:
“Otuz beﬂinci beyit:
Âﬂ›k Mehmet, 1929 senesi A¤ustos
ay›n›n 10’unda Vali ‹zzet Paﬂa’ya var›p
hâlini müracaat edip “bana bir iﬂ bul”
dedi¤inde o da Maarif Müdürü Hasip
Bey’i ça¤›r›p Âﬂ›k Mehmet’i bir mektebe
kay›t(tayin) etmesi için emir verdi. O da
Âkif Paﬂa Mektabi’ne kay›t(tayin) etti.
Orada biraz e¤leﬂirken kendi kendine
meraklan›p mektebin ahvâline bak›p
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“zaman›n kurakl›¤›na karﬂ› buralarda
e¤leﬂirim, ekinim bitmedi¤inen bu hallere geldim” diyerekten bu beyti söyler”:
Dokuz yüz yirmi dokuz’dur(bu) sene
Acep ekinimiz bitmez mi gene
Elimizde mal kalm›yor bir dene
Halimiz(i) eyledin periﬂen felek
Yüz dönün ekini tarlaya ektik
Öküzü s›¤›r› pazara döktük
Düﬂüne düﬂüne belimiz(i) büktük
Beni de bir yapt›n derviﬂân felek
A¤z›mdan ateﬂ de semâya ç›kar
ﬁu yalan dünyada usan›r b›kar
Gördü¤ü adama boynunu y›kar
Ne yapt›m sana da huriﬂan felek
Hesap edip âlemi ettik cem’ini
Süremedim ﬂu dünyan›n demini
E¤erledim at›m vurdum gemini
ﬁimdi arkama düﬂtün mü felek
Günde giden kalman sen de yolundan
Kimse bilmez ﬂu dünyada halinden
Felek senin kurtulamam elinden
Acaba benden vazgeçtin mi felek
Bilemedim gidece¤im yolumu
Felek k›rd›n kanad›m› kolumu
Tan›mad›m hem sa¤›m› solumu
Bana ne yapaca¤›n ﬂaﬂt›n m› felek
Var›p Maarif Müdürün(ü) yol ettin
Âkif Paﬂa Mektebi’ne kul ettin
Düﬂüne düﬂüne ﬂimdi del’ettin
Beni koyup da sen kaçt›n m› felek
Yaﬂas›n Hükümet tohum verecek
Bu senelik bu mektebe girecek
Yeni sene kendi iﬂini görecek
Çocuklara beni kul ettin felek
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Alt›n gibi yere düﬂsem paslanmam
Ördek gibi suya düﬂsem ›slanmam
Elektirik gibi yanar islenmem
Yoksa benim yüzüm kara m› felek
Âkif Paﬂa’da ben eyledim karar
Müdürden muallimden görsem zarar
Âﬂ›k Mehmet köyünden eyledi firar
(Sen de)benim gibi koyup kaçt›n m› felek
Âﬂ›k Mehmet’in 1949 için söyledi¤i
k›tl›k destan›:
Dokuz yüz k›rk dokuz geldi bir kurak
Bitmedi ekinler ald› bir merak
Yeni sene harman ›rakt›r ›rak
Bulursun harman› dur yavaﬂ yavaﬂ
Verdiler ekini dö¤er- biçere
Kald›rd› harman› girdi içere
Satt› bu¤day›n› hemen geçere
Arars›n o günü sen yavaﬂ yavaﬂ
Yakt›lar sap›n› ettiler zarar
ﬁimdi mallar›na hem saman arar
Bu sene ekinler ne iﬂe yarar
Bulursun saman› dur yavaﬂ yavaﬂ
A¤l›yor rençberin hiç yüzü gülmez
Çok bitse bu¤day›n k›ymetin bilmez
Öyle bir seneletr bir daha gelmez
Arars›n o günü dur yavaﬂ yavaﬂ
Rençberler u¤rad› gayri nazara
Hayvan› döktüler bütün pazara
Ekini bitmeyen girsin mezara
Girersin mezara dur yavaﬂ yavaﬂ
Mütahhit kanalla gönül e¤lesin
Ova köyü susuz hemen a¤las›n
Hükümet buna bir karar ba¤las›n
Sulars›n ekini dur yavaﬂ yavaﬂ
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Ben bilirim mütahhidin huyunu
Bu adam›n karn›nda çok oyunu
Vermediler gönenlerin suyunu
Bu sene sulars›n dur yavaﬂ yavaﬂ
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