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Yeni Çarşamba Türküsü: Çarşamba’yı İs Aldı!
Geçmişte birçok kez Çarşamba’yı sel aldı. Köprüler yıkıldı, onlarca can gitti. Adına
türkü bile yaktık; “Çarşambayı sel aldı, bir yâr sevdim el aldı” diyerek Çarşamba’yı
sevdamıza ortak ettik. Gün geldi Çarşamba Ovası üzerinde kara bulutlar dolaşmaya
başladı. Havada is kokusu var. Tehlike yakınımızda ve gittikçe de yaklaşıyor. Tarım
dışı herhangi bir yere yapılsın, birinci sınıf ziraat alanlarımızdan uzak olsun dediğimiz
bir termik santral inşaatı uykularımızı kaçırıyor. Endişemizin sebebi bugün için değil,
gelecek nesiller için. Torunlarımız bizi lanetleyecek kaygısı taşımamızdandır.
Termik santral inşaatı devam ediyor. Sözün bittiği yerdeyiz diyeceğim ama söz
bitmesin, söylenecek bir harf bile kaldıysa söyleyelim. Belki bu hesapsız gidişe bir dur
diyen olur diye ümidimizi kesmek istemiyoruz. Hâsılı kelam Çarşambalıların gönlünde
taht kuran meşhur türkümüz aklıma geldi. Kafiye ve hece sayısına dokunmadan
sözlerini biraz değiştirdim. Birisi çıkıp sazıyla sözüyle haykırsın diye beklemeyelim. O
kişi belki bizizdir. Tek tek mırıldanmayalım, haydi hep söyleyelim. Olur ya belki bir
duyan olur…

ÇARŞAMBAYI İS ALDI
Çarşamba’yı is aldı
Termik santral yapıldı (aman aman) Bir ucube yapıldı
Keşke olmaz olaydı
Ovam asit bulandı (aman aman) Köyüm külle kaplandı

Oy ne imiş ne işmiş (aman aman)
Ovam talan edilmiş
Termik santral çetesi
Herkesten güçlü imiş (aman aman) Samsundan güçlü imiş

Çarşamba toprakları
Besler on milyonları (aman aman) Besler yüz milyonları
Vekil alnıma yazmış
Bu kara yazıları (aman aman) Bu kara yazıları

Oy ne imiş ne işmiş (aman aman)
Yurdum talan edilmiş
Termik santral çetesi
Milletten güçlü imiş (aman aman) Samsundan güçlü imiş

Çarşamba yollarında
Kirli hava ufukta (aman aman) Siyah bulut ufukta
Allah canımı alsın
Çarşamba ovasında (aman aman) Çarşamba toprağında

Oy ne imiş ne işmiş (aman aman)
Suyum talan edilmiş

Termik santral çetesi
Devletten güçlü imiş (aman aman) Samsundan güçlü imiş.

A dağlar ulu dağlar (aman aman)
Başkanlar ne iş yapar
Parası çok olanlar
Ovama kara çalar (aman aman) Milleti yok sayarlar
Oy ne imiş ne işmiş (aman aman)
O ruhsatı kim vermiş
Termik santral çetesi
Doğadan güçlü imiş (aman aman) Samsundan güçlü imiş.

Yok, ben Çarşamba türküsünü aslından söylerim, bu işlerle uğraşamam diyorsanız.
Türkünün aslı aşağıdadır, siz onu söylemeye devam edin. Ta ki yakın bir gelecekte
zehirli sebzeleri yiyip aklınız başınıza gelinceye kadar. O ki şimdi susuyorsunuz, o
zaman da susun. Yârinizin (toprağınızın) elinizden gitmesine (kirlenmesine) o zaman
da ses çıkarmayın. “Çarşambayı sel aldı, bir yâr sevdim el aldı” diye oturun
oturduğunuz yerde. İl sınırımızın ötesi Ordu. Onlar ellerinden alınmak istenen
sevgilileri için öyle çaresizce mırıldanmamışlar, “…Bir yâr sevdim el aldı” diye
köşelerine çekilip yas tutmamışlar. Ya ne yapmışlar (türküyü nasıl
yakmışlar); “Ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere Ordu
üstüme kalksa”. Ne diyelim? Anlayana bu kadar yeter.

ÇARŞAMBAYI SEL ALDI
Çarşamba’yı Sel Aldı,
Bir Yar Sevdim El Aldı (Aman Aman)
Keşke Sevmez Olaydım,
Elim Koynumda Kaldı (Aman Aman) Elim Koynumda Kaldı

Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman)
Kaderim Böyle İmiş.
Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman)
Ateşten Gömlek İmiş.

Çarşamba Yazıları,
Körpedir Kuzuları (Aman Aman) Körpedir Kuzuları
Allah Alnıma Yazmış,
Bu Kara Yazıları (Aman Aman) Bu Kara Yazıları
Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman)
Kaderim Böyle İmiş.
Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman)
Ateşten Gömlek İmiş.
Çarşamba Yollarında
Kelepçe Kollarımda (aman aman) Kelepçe Kollarımda
Allah canımı alsın
O Yârin Kollarında (aman aman) O Yârin Kollarında
Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman)
Kaderim Böyle İmiş.
Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman)
Ateşten Gömlek İmiş.
Al Dağlar Ulu Dağlar (Aman Aman)
Yârim Gurbette Ağlar.
Yâri Güzel Olanlar (Aman Aman)
Hem Ah Çeker Hem Ağlar

Oy Ne İmiş Ne İmiş (Aman Aman)
Kaderim Böyle İmiş.
Gizli Sevda Çekmesi (Aman Aman)
Ateşten Gömlek İmiş.
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