ZARALI DESTANCI ﬁA‹RLER
Epic Singers from Zara of Sivas
Les poètes épiques de Zara

Yard. Doç. Dr. Do¤an KAYA*
ÖZET
Zara, Sivas’›n 17 ilçesinden birisidir ve pek çok yöresinde baﬂta türküleri, halk oyunlar› k›yafetleri, yemekleri ve âﬂ›klar› olmak üzere kültürel zenginli¤ini muhafaza etmektedir. Bu zenginliklerden birisi de âﬂ›klar› ve destan düzen sanatç›lar›d›r. Ne var ki pek çok destan keydedilmedi¤i için kaybolup gitmiﬂtir. Destanlar muhtevas› itibariyle bir bak›ma tarihe de ›ﬂ›k tutmaktad›rlar. Tan›tmaya çal›ﬂt›¤›m›z Paﬂa Ömer, Molla
Mehmet, Bekir Akkuﬂ, Kara Çavuﬂ ve Kara ‹smail de nice destan söyleyen simalardan baz›lar›d›r.
Anahtar Kelimeler
Zara, halk sanatç›lar›, destan.
RÉSUMÉ
Zara est l’une de 17 sous-préfectures de Sivas (une Préfecture à l’est d’Ankara). Zara conserve ses
riches culturelles et folkloriques. L’une des ces riches est les poètes populaires et leurs destan-s poèmes
épiques. Malheuresement, ces poèmes ont été perdus dans la tradition orale. On va chercher à parler des
poèmes de Ömer, Molla Mehmet, Bekir Akkuﬂ, Kara Çavuﬂ et Kara ‹smail dans cet article.
Mots-clés
Zara, les poètes populaires, les poèmes épiques.

Zara, Sivas’›n on alt› ilçesinden biridir. Kültürel bak›mdan oldukça zengin
olup pek çok yöresinde otantik özellikleri hâlâ muhafaza edilmektedir. Divri¤i,
Kangal ve ﬁark›ﬂla kadar olmasa da
ba¤r›ndan pek çok âﬂ›k yetiﬂtirmiﬂtir.
Gerek âﬂ›klar gerekse folkloru hakk›nda
üzerinde hacimli çal›ﬂmalar yap›ld›¤›ndan (Acar 1990, Mahiro¤ullar› 1996) biz
burada Zaral› olup da haklar›nda daha
önce bilgi verilmemiﬂ olan kiﬂileri tan›tmaya çal›ﬂaca¤›z.
Sözkonusu edece¤imiz halk sanatç›lar›, genellikle çeﬂitli olaylar üzerine
destan yazan halk ﬂairleridir. Bunlar;
Paﬂa Ömer, Molla Mehmet, Bekir Akkuﬂ,
Kara Çavuﬂ ve Kara ‹smail’dir. Haklar›nda geniﬂ bilgi temin edemedi¤imiz bu
ﬂairlerin destanlar›, yaﬂad›klara zamana
ve yöreye ›ﬂ›k tutmalar› bak›m›ndan ilgi
çekicidir.

ÂﬁIK PAﬁA ÖMER
Zaral› Ruﬂeno¤ullar›ndan Karabekir’in o¤ludur. Do¤du¤u y›l belli de¤ildir.
1909’da vefat etti. Bir dönem köylerde
ﬂahna (inzibat, emniyet görevlisi) olarak
çal›ﬂt›. Hatta bir ﬂiirinde bunu mahlas
olarak kulland›.
Göhertaﬂ Köylüleri Destan›
Kâz›m Meral’in anlatt›¤›na göre,
Âﬂ›k Paﬂa Ömer, ﬂahna olarak Göhertaﬂ
köyüne gider. Orada gördüklerini ﬂöyle
anlat›r:
Dinleyin a¤alar tarif edeyim
Kimse iﬂitmemiﬂ böyle destan›
Sene 1292’de
‹ltizam eyledik Cibilistan’›
Vard›k Göhertaﬂ’a olduk misafir
Yan›m›za geldi bir sar› kâfir
Yüzüme bakt› da hayli bir kâfir
Dedi siz kimlersiz eylen beyan›
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Dedim biz buray› ald›k bilerek
Anastas, Cinçakmak birkaç müﬂterek
Ç›km›ﬂ defteriniz getirin görek
Nizama iki katl› emr-i sultan›

Zara diyar›nda Habeﬂ da¤›nda
Çobanderesi’nde kan bata¤›nda
Yusuf Kenan a¤lar bak kuca¤›nda
Kan›m› kâfire komay›n beyler

Dedi ki biz bu nizam› biliriz
Çarçabuk Zara’ya var›r geliriz
Yahut köyümüzü sat›n al›r›z
Tan›may›z böyle emr ü ferman›

Miﬂo’nun elleri kana bulaﬂt›
Zara’da beylere haber ulaﬂt›
Kan›m›z sel gibi akt› da taﬂt›
Kan›m› kâfire komay›n beyler

Lön Hasan Hüseyin gelin baraya
Çarçabukça inin gelin Zara’ya
Molla Kas›m kefil olsun paraya
Kim savurur kim kald›r›r harman›
‹ﬂtoﬂ’un ambar› ç›kt› daraya
And›r’›n okkas› otuz paraya
ﬁahna ne yüzünen gitsin Zara’ya
Yemiﬂler bu¤day› kalm›ﬂ saman›
(Cibilistan: Zara’da Habeﬂ da¤› ve yöresi)
Savc› Destan›
ﬁebinkarahisar Savc›s› ve eﬂi, Sivas’a giderken Çobanderesi mevkiinde
Arapça yak›nlar›nda Ermeni komitac›lar› taraf›ndan pusu kurulup öldürülür.
Çetenin baﬂ› 1895’te ﬁebinkarahisar cezaevinden kaçan Daniel adl› bir haindir.
Daniel yan›na 14 kiﬂi vard›r. Savc›y› ve
kar›s›n› öldürdükten sonra onlar›n o¤lu
Yusuf Kenan’› cesetlerin yan›nda b›rak›p
kaçar. Olay üzerine zara’da ‹shak Bey
ad›ndaki yi¤it buna dayanamaz, yan›na
milislerini al›p onlar› takibe ç›kar. ‹shak
bey, Daniel ve arkadaﬂlar›n› Karaçam
mevkiinde k›st›r›p öldürür. Âﬂ›k Paﬂa
Ömer bunu destanlaﬂt›r›r. (Bilgi âﬂ›¤›n
tornlar›ndan Kâz›m Meral ve S›tk› Altay’dan al›nm›ﬂt›r.)
Çobanderesine pusu kuruldu
Kan›m› kâfire komay›n beyler
Kar› koca bir arada vuruldu
Kan›m› kâfire komay›n beyler
Kareysar’dan ç›kt›m hava kar›ﬂ›k
Urum-Müslim bir arada bar›ﬂ›k
Kurba¤l›’ya geldim yollar dolaﬂ›k
Kan›m› kâfire komay›n beyler
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Zara ile Kareysar’›n aras›
Bize mezar oldu çobanderesi
Gö¤sümüzde vard›r mavzer yaras›
Kan›m› kâfire komay›n beyler
Bu millet kan›n› Danyel’den als›n
Habeﬂ’in çetesi Mevlâ’dan bulsun
Küçücük Yusuf’um kimlere kals›n
Kan›m› kâfire komay›n beyler
MOLLA MEHMET
1840’TA Zara’n›n Akören köyünde
do¤du, 1925’te ayn› yerde vefat etti. As›l
ad› Seyyid Mehmet’tir. Geçimini imaml›ktan sa¤lad›. Arapçaya vak›ft›. Sülalesi
Tekkeﬂino¤ullar› olarak bilinir.
Abuc’un Destan›
22 mart 1890 günü Abdurrahman
(Lakab›: Abuç) ad›nda biri terhis olup
Akören’e gelir. O s›rada amcalar›, Çanakç› Ormanlar›nda keçi k›ﬂlatmaktaym›ﬂ. Abuç, hem onlar› görmek hem de iaﬂelerini götürmek için yola ç›kar. Yolda,
ﬂiddetli bir f›rt›naya yakalan›r ve ölür.
Babas› ve köylüler Abuc’un cesetini bulup Il›ca köyüne defnederler. Âﬂ›k Molla
Mehmet bu hadiseyi ﬂöyle destanlaﬂt›r›r.
Da¤lara ç›kt›m ki da¤lar alâmet
Kaﬂkaya’da koptu birden k›yamet
Varamad›m k›ﬂlaya sa¤ selâmet
Kader böyle imiﬂ kime ne deyim
Ald›m tezkiremi geldim s›laya
Da¤lar›n baﬂ›nda düﬂtüm belâya
Akﬂam oldu varamad›m yaylaya
Kader böyle imiﬂ kime ne deyim
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Abuc’u sorarsan yi¤itler has›
K›ﬂladan geliyor keleﬂin sesi
Il›ca Akören çeker mi yas›
Kader böyle imiﬂ kime ne deyim

Duvarlar uçtu da bacalar çöktü
Analar bac›lar gözyaﬂ› döktü
Ölüler ortada kald› da koktu
Affeyle Allah’›m ba¤›ﬂla bizi

Akören önünde erikli ba¤lar
N’ettin Abuc’umu dumanl› da¤lar
Elleri koynunda bir gelin a¤lar
Kader böyle imiﬂ kime ne deyim

Ne yapak komﬂular ﬂaﬂ›rd›k kald›k
Köyün ortas›nda çad›r› kurduk
Dünyaya geldik çok felâket gördük
Affeyle Allah’›m ba¤›ﬂla bizi

Tutuldu mu Abuc’umun yollar›
Gelin Emine’m de giysin allar›
Y›k›las› Kaﬂkaya’n›n belleri
Kader böyle imiﬂ kime ne deyim

Çi¤demler sarard› çiçekler soldu
Ekinler tarlada çürüdü kald›
Nineler köﬂede periﬂan oldu
Affeyle Allah’›m ba¤›ﬂla bizi

Il›ca önünde s›ra sö¤ütler
Köylü komﬂu geldi bizi ö¤ütler
Da¤lar›n baﬂ›nda ölen yi¤itler
Kader böyle imiﬂ kime ne deyim

Dile kolay gelir bunu söylemek
Çocuklar istiyor aﬂ ile yemek
Y›k›ld› ocaklar piﬂmiyor yemek
Affeyle Allah’›m ba¤›ﬂla bizi

N’oldu yüce da¤lar Abuc’um n’oldu
Analar babalar saçlar›n yoldu
Gelin Emine’m de ele mi kald›
Kader böyle imiﬂ kime ne deyim

Kimse yoktur evlerini onara
Çoban bulunmuyor mala davara
Mehmed’in yüre¤i ezelden yara
Affeyle Allah’›m ba¤›ﬂla bizi
(Avren: A¤ören köyü)

‹ki yavrum vard›r biri do¤acak
Ne bilsin ki Abuç böyle olacak
Sanki Çanakç› da bize kalacak
Kader böyle imiﬂ kime ne deyim
Âﬂ›k Mehmed’im gel uzatma sözü
‹çime düﬂürdün ince bir s›z›
Yüre¤ime bast›n ateﬂi közü
Kader böyle imiﬂ kime ne deyim

Borç Destan›
Il›ca köyünde birisinin keçileri Âﬂ›k
Mehmed’in ekinini yer. Mehmet köyün
muhtar›na ﬂikâyette bulunur. Heyet toplan›r, zarar tespiti yapar. Zarar› ödeyecek olana ‹mamo¤ullar›nda Abuç adl› birisi kefil olursa da Mehmet zarar›n›n
karﬂ›l›¤›n› alamaz. Bunun üzerine ﬂöyle
bir destan koﬂar.

Deprem Destan›
1914 (R. 1330) y›l›nda k›ﬂ›n deprem
olur ve köyde baz› binalar y›k›l›r. Âﬂ›k
Mehmet, çad›r kurup, ma¤dur olanlar›
k›ﬂ›n burada bar›nd›r›r.

Il›ca’y›¤ sorarsan kayalar kisler
Ard›ç kabu¤unda bala¤›n besler
Pazarl›¤› bozar pis o¤lu pisler
E¤er insan isen öde borcunu

Yine bir felâket ald› Avren’i
Affeyle Allah’›m ba¤›ﬂla bizi
Y›k›ld› evleri kald› öreni
Affeyle Allah’›m ba¤›ﬂla bizi

‹rençperler çalar k›zg›n ora¤›
Köﬂkerler de diker çar›k, yora¤›
Lezgi o¤lunun da k›ll› bala¤›
E¤er insan isen öde borcunu

1330’da oldu felâket
Mevlâ’dan gelene ne yaps›n millet
Vatan› sard› da büyük bir illet
Affeyle Allah’›m ba¤›ﬂla bizi

Çay›ra ba¤larlar eﬂekle at›
Merhamet yo¤umuﬂ gayeten kat›
Biliyordum iﬂin sonunu zati
E¤er insan isen öde borcunu
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Kurt koyunla gelip otu yay›lmaz
Borcunu vermeyen adam say›lmaz
Önce söz verip de sonra cay›lmaz
E¤er insan isen öde borcunu

yapt›¤› zekice davran›ﬂlar›ndan haberdar olur ve s›rt›n› okﬂayarak; “Senin gibi
yi¤idi her ana do¤urmaz.” diyerek över.

Adam gibi meydanlarda güleﬂir
Kuduz gibi her gelene dalaﬂ›r
Uyuz it gibi kap›larda dolaﬂ›r
E¤er insan isen öde borcunu

Millet etti¤ine piﬂman Allah’›m
Bir yandan zelzele bir yandan savaﬂ
Millet etti¤ine piﬂman Allah’›m
N’eyleyim bu iﬂler Mevla’dan kardaﬂ
Millet etti¤ine piﬂman Allah’›m

At›ma binip de Ilca’ya varsam
Samandan vaz geçtim bu¤day› alsam
Kefilim Abuc’u bir daha sorsam
E¤er insan isen öde borcunu

Sene üç yüz otuzda çok oldu k›ﬂlar
Çürüdü ekinler periﬂan iﬂler
Figana baﬂlad› kargalar kuﬂlar
Millet etti¤ine piﬂman Allah’›m

Söz verdin namustur oyun zannetme
Gel borcunu öde b›rak›p gitme
Âﬂ›k Mehmed’i yabana atma
E¤er insan isen öde borcunu
(zati: zaten)

N’eyleyim Mevla’dan bu kara yaz›
‹ﬂtiraya gitti gelini k›z›
Ötmüyor göllerde turnas› kaz›
Millet etti¤ine piﬂman Allah’›m

BEK‹R AKKUﬁ
Zara’n›n Kuﬂçu köyünde do¤du,
1939 y›l›nda Sivas’ta vefat etti. Mezar›
Sivas’tad›r. Köy Muhtar› Hüseyin
‹pek’in; “Öldü¤ünde takriben 79 yaﬂ›ndayd›.” ifadesine bak›l›rsa, 1860 veya
1861 y›l›nda do¤muﬂtur. 1914 y›l›nda I.
Dünya Harbine kat›lm›ﬂ, yaklaﬂ›k yedi
sene askerlik yapt›ktan sonra terhis
olup 1920-1921 y›llar›nda köyüne döndü.
Geçimini rençperlikten sa¤lad›. Ölünceye kadar köylülerine askerlik hat›ralar›n› anlatt›; bunlar üzerine söyledi¤i destanlar› söyleyip a¤lad›. Biz bunlardan
birini tespit edebildik. Aﬂa¤›da kaydetti¤imiz ﬂiir, asl›nda daha hacimli olmakla
beraber biz, yedi dörtlü¤ünü derleyebildik. ﬁiir tek ayakla yaz›lm›ﬂt›r ve teknik
yönden güçlüdür.
Hat›ralar›ndan birisi ﬂudur: Rus ordusu bozulup geri çekildikten sonra Âﬂ›k
Bekir onlardan kalan toz ﬂekerlerinden
bir k›sm›n› al›p koyacak bir ﬂey bulamad›¤› için fanilas›n› ç›kar›p içine yerleﬂtirmiﬂ, bir müddet bununla idare etmiﬂtir.
Cephedeyken Mustafa Kemal Bekir’in
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Cephede geçirdik bir yaman k›ﬂ›
Mateme büründü da¤lar›n baﬂ›
Kalmad› milletin ekme¤i aﬂ›
Millet etti¤ine piﬂman Allah’›m
Çay›rlar kurudu çiçekler soldu
Analar bac›lar saç›n› yoldu
Yüz bin ﬂehit birden da¤larda kald›
Millet etti¤ine piﬂman Allah’›m
Y›k›ld› meskenler yanm›yor ocak
Ne bilsin ki millet böyle olacak
Çürüdü ekinler yoktur yiyecek
Millet etti¤ine piﬂman Allah’›m
Âﬂ›k Bekir ne hikmettir bilinmez
Çarﬂ›dan pazardan bir ﬂey al›nmaz
Cephede halimi soran bulunmaz
Millet etti¤ine piﬂman Allah’›m
(Rumi 1330, Miladi 1914 senesi; iﬂtira:
cepheye iaﬂe götüren)
KARA ÇAVUﬁ
As›l ad› Ömer Sar›kaya’d›r. 1900 y›l›nda Zara’n›n Akören köyünde do¤du,
1991’de ayn› yerde vefat etti. Geçimini
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rençperlikten sa¤lad›. Hikâye repertuar›
oldukça zengin biri idi.
Köpek Destan›
Do¤anﬂar (Eski ad›: ‹psile)’da hatipo¤ular›ndan birisi Kara Çavuﬂ’un Fino
adl› köpe¤ini çal›p yaylas›na götürür.
Bunu ö¤renen âﬂ›k, ye¤eni Osman’la akﬂam yola düﬂer ve gece vakti yaylaya
ulaﬂ›r. Hadiseyi ﬂöyle hikâye eder:
Bak›n ﬂu Zola’n›n etti¤i iﬂe
Yolumu düﬂürdü sarpa yokuﬂa
Kast›n m› var idi kara Çavuﬂ’a
Çald›rd›m finoyu kime soray›m
Köyümden ç›kt›m da almad›m az›k
Beni düﬂünmüyom Osman’a yaz›k
Finoyu çalan›n layas› bozuk
Çald›rd›m finoyu kime soray›m
Biz de düﬂtük ‹psile’nin yoluna
Mevlâ’m çile verme fakir kuluna
Dilerim Allah’tan Fino buluna
Çald›rd›m finoyu kime soray›m

Fino’m burda ise sesime gelir
Çavuﬂ yiti¤ini arar da bulur
Bu vebal Zola’da böylece kal›r
Çald›rd›m finoyu kime soray›m
(buymak: vücudu donma noktas›na gelmek)
Yayla Yolculu¤u
Kara Çavuﬂ, Ramazan ay›nda, Alan
Yaylas›’nda keçi k›ﬂlatmakta olan komﬂular›na erzak götürürken, kendisine refakat eden Göç Ali ad›ndaki arkadaﬂ› yorulur. Kara Çavuﬂ da bu destan› söyler.
Da¤lara ç›kt›m da poyraz havas›
Çamlar›n baﬂ›nda karg› yuvas›
Ali’yi yordu sokar›ç tavas›
Yetiﬂin komﬂular yard›ma gelin
Killik’e varmadan hava so¤udu
Köyden de ç›k›nca gönlü yo¤udu
Her ana do¤urmaz böyle yi¤idi
Yetiﬂin komﬂular yard›ma gelin

Köyde de yo¤udum gelince duydum
‹psile yolunda iyice buydum
ﬁüphe ile birkaç dürzüyü sayd›m
Çald›rd›m finoyu kime soray›m

Yaylaya varmadan Ali’yi gördük
Yal›n›z Mezar’da bir kere konduk
P›narl›’ya vard›k so¤uktan donduk
Yetiﬂin komﬂular yard›ma gelin

Komﬂunun bu iﬂte yoktur günah›
Akl›ma düﬂtükçe çekerim ah›
Finoyu sorarsan köpekler ﬂah›
Çald›rd›m finoyu kime soray›m

K›ﬂlan›n yükünü alsan götürsek
Bu uzun yolu da nas›l bitirsek
Ölmeden Ali’yi köye getirsek
Yetiﬂin komﬂular yard›ma gelin

Yürüyü yürüyü obaya vard›k
O kat› Zola’n›n evini sorduk
Ye¤enim Osman’› iyice yorduk
Çald›rd›m finoyu kime soray›m

Yüce da¤ baﬂ›nda olur mu bostan
Köye var›nca yazar›m bir destan
Yard›m bekliyoruz eﬂ ile dos(t)tan
Yetiﬂin komﬂular yard›ma gelin

Fino’yu çald›lar yoktur haberim
Besbelli böyleymiﬂ benim kaderim
Bulursam suçluyu ﬂikât ederim
Çald›rd›m finoyu kime soray›m

K›ﬂladan döndük de hava pek azd›
Ali yoruldu hem can›ndan bezdi
‹kinidi olmadan orucu bozdu
Yetiﬂin komﬂular yard›ma gelin

Söyleyin komﬂular ne idi suçum
Akl›ma düﬂtükçe yan›yor içim
Fino’yu besledim kap›da bakçim
Çald›rd›m finoyu kime soray›m

Ça¤layan’a geldik bir tavﬂan kaçt›
El gibi kömbeler yel gibi aﬂt›
Ali Il›ca’ya zorunan düﬂtü
Yetiﬂin komﬂular yard›ma gelin
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Göç Ali korkuyor itten köpekten
Ömer Çavuﬂ söyler bunu yürekten
Bu kollar›m koptu vallah kürekten
Yetiﬂin komﬂular yard›ma gelin
(sokar›ç: do¤ran›p ya¤da k›zart›lm›ﬂ so¤an)
KARA ‹SMA‹L
As›l ad› ‹smail Solar’d›r. Çevresinde
Kara ‹smail olarak tan›nd›. 1913’te Zara’n›n
Il›ca
köyünde
do¤du,
25.12.1973’te ‹stanbul’da vefat etti.
Mehmet ve ﬁerife’nin o¤ludur. Herhangi
bir tahsil görmedi. ‹yi bir meddah olarak
ﬂöhret sa¤lad›. Kaval çalmakta usta idi.
Öküz Destan›
‹smail birgün Karacahisar köyünden Eyüp adl› birinden özürlü bir öküz
al›r. Öküzle çanakç› ormanlar›na oduna
gider. Öküz ‹smail’i çok zor günler yaﬂat›r. Öldü¤ünde ‹smail öküzün derisini
yüzüp eski sahibi olan Eyüb’ün bacas›ndan içeriye atar.
Öküzüm yoruldu belden aﬂamaz
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular
Huylu öküz arabaya koﬂulmaz
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular
Yokuﬂun baﬂ›nda diyorum aman
Y›rt›ld› pantolum kalmad› tuman
Satanda yok imiﬂ din ile iman
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular

Tevrice Göze’ye varsam otursam
Il›ca köyünden çörüﬂ getirsem
Baﬂ›mdan belây› satsam kurtulsam
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular
Fose Ahmed’in de yoktur hatas›
Cin Eyüb’ü kanl› dertler tutas›
Söyletmeyin beni yoktur ötesi
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular
Dam›zl›k’a geldim öküz yoruldu
Arabam devrildi oklar k›r›ld›
Cayam›yom gayr› para verildi
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular
Karﬂ›da görünen teke yaylas›
Yoruldu yollarda öküz belâs›
Her ad›mda vard›r bir bir molas›
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular
Bu öküzü satsam kar› satm›yor
‹niﬂin baﬂ›nda dizi tutmuyor
Tevrice’ye geldik gayr› gitmiyor
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular
Ahmed’in tütünü yüceden tüte
Eyüb’ün evinde baykuﬂlar öter
Tükene mededi derman› bite
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular
Âﬂ›k ‹smail’im böyle söyledi
Boz öküzü yine destan eyledi
En sonunda cehennemi boylad›
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular

Düz yolda gider de yokuﬂta durur
Sürçen’e varmadan hemen yorulur
Arabam da¤larda bir gece kal›r
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular

Sivas.

Hababam dedim gine boz öküze
Bir kere ineydim bay›rdan düze
Satard›m seni de gelecek güze
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular

MAH‹RO⁄ULLARI, Adnan (1996), Dünden
Bugüne Zara, Sivas.
Not: Destanlar› derlememde yard›mlar›n›
gördü¤üm Akören köyünden olan Yusuf Ç›nar’a
teﬂekkür ederim.
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Vermemiﬂ sahibi fi¤ ile arpa
Çanakç›’da düﬂtü yolumuz sarpa
Tosun zannettim de gayeten körpe
ﬁaﬂ›rd›m yollarda kald›m komﬂular
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