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 Hece Taşları  Sayfa 3  

 
 

 

 

VEYSEL USTADAN 

 

 
 

MEKTUP 

  

Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan 

Gözletme yolları, gel deyi yazmış. 

Sivr’alan köyünden, bizim diyardan 

Dağlar mor menevşe gül deyi yazmış. 

 

Beserek’te lale sümbül yürüdü 

Güldede’yi çayır çimen bürüdü 

Karataş’ta kar kalmadı eridi 

Akar gözüm yaşı sel deyi yazmış. 

 

Eğlenme gurbette yayla zamanı 

Mevla’yı seversen ağlatma beni 

Benek benek mektuptadır nişanı 

Gözyaşım mektupta pul deyi yazmış. 

 

Kokuyor burnuma Sivr’alan köyü 

Serindir dağları, soğuktur suyu 

Yar mendil göndermiş yadigâr deyi 

Gözünün yaşını sil deyi yazmış. 

 

Veysel bu gurbetlik kâr etti cana 

Karıştır göçünü ulu kervana 

Gün geçirip firsat verme zamana 

Sakın uzamasın yol deyi yazmış. 

 

ALDANMA CAHİLİN KURU LAFINA   

  

Aldanma cahilin kuru lafına 

Kültürsüz insanın küllü yalandır. 

Hükmetse dünyanın her tarafına 

Arzusu hedefi yolu yalandır. 

 

Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz 

Gül dikende biter diken gül olmaz 

Dız dız eden her sineğin bal’olmaz 

Peteksiz arının balı yalandır. 

 

İnsan bir deryadır ilimde mahir 

İlimsiz insanın şöhreti zahir 

Cahilden iyilik beklenmez ahir 

İşleği ameli hali yalandır. 

 

Cahil okur amma alim olamaz 

Kamillik ilmini herkes bilemez 

Veysel bu sözlerin halka yaramaz 

Sonra sana derler deli yalandır. 

 

 

 

Âşık VEYSEL 

 

 

 

ANLATMAM DERDİMİ   

 

Anlatmam derdimi dertsiz insana 

Derd çekmeyen dert kıymetin bilemez. 

Derdim bana derman imiş bilmedim 

Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. 

 

Gülü yetiştirir dikenli çalı 

Arı her çiçekten yapıyor balı 

Kişi sabır ile bulur kemali 

Sabretmeyen maksudunu bulamaz. 

 

Ah çeker aşıklar ağlar zarınan 

Yüce dağlar şöhret bulmuş karınan 

Çağlar deli gönül ırmaklarınan 

Ağlar ağlar göz yaşların silemez. 

 

Veysel günler geçti yaş altmış oldu 

Döküldü yaprağım güllerim soldu 

Gemi yükün aldı gam ilen doldu 

Harekete kimse mani olamaz. 

 

SEN BİR CEYLAN OLSAN 

 

Sen bir ceylan olsan ben de avcı 

Avlasam çöllerde saz ile seni 

Bulunmaz dermanı yoktur ilacı 

Vursam yaralasam söz ile seni. 

 

Kurulma sevdiğim gözelim deyin 

Bağlanma karayı alları geyin 

Ben bir çoban olsam sen de bir koyun 

Beslesem elimde tuz ile seni. 

 

Koyun olsan otlatırdım yaylada 

Tellerini yoldurmazdım hoyrada 

Balık olsan takla dönsen deryada 

Düşürsem toruma hız ile seni. 

 

Veysel der ismini koymam dilimden 

Ayrı düştüm vatanımdan ilimden 

Kuş olsan da kurtulmazdın elimden 

Eğer görsem idi göz ile seni. 

 


