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ÂŞIK VEYSEL'İN BESLENDİĞİ KAYNAKLAR: EMLEK YÖRESİ EDEBİYAT VE MÜZİK 

KÜLTÜRÜ  
SOURCES THAT INSPIRED ÂŞIK VEYSEL; EMLEK REGION, LITERATURE AND MU-

SIC CULTURE 
Necdet KURT* 

ÖZET 
20. Yüzyılda ülkemizin yetiştirdiği en önemli ozanlardan biri Âşık Veysel’dir. 1894 
yılının sonlarına doğru Sivas’a bağlı Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde dünyaya 
gelmiştir. Yedi yaşında gözlerini kaybetmiş, bu nedenle okula gidememiş ve herhan-
gi bir eğitim alamamıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen hayata küsmemiş, doğduğu 
ve yaşadığı Sivrialan köyünün bulunduğu “Emlek” yöresinin halk irfanıyla kendini 
yetiştirmiştir. Belli bir döneme kadar usta malı eserler seslendirmiş, ilerleyen za-
manlarda kendi yazdığı eserleri seslendirmiştir. Âşık Veysel, eserlerinin müzikal yapı-
sında Emlek yöresine ait ezgisel kalıp ve motiflerden kendi ürettiği müzikleri kullan-
mıştır. Emlek yöresi Şarkışla'nın kuzeybatısında kalan Kızılırmak vadisinde, Yıldızeli 
ile Akdağmadeni arasında kalan, çoğunluğu Alevi Bektaşi olan yaklaşık 80 köyün 
bulunduğu bölgenin adıdır. Coğrafi olarak İç Anadolu bölgesine dahildir. Yüzyıllar-
dan beri Türkmen yerleşkesi ve kendine has bir kültür dokusu olan bölge geçmişten 
beri Kaleköylü Kemter, İğdecikli Veli, Ali İzzet Özkan, Mihmanî ve daha çok sayıda 
aşık yetiştirmiştir. Âşık Veysel’in edebi ve sanatsal gücü tüm bu âşıkların ve gelene-
ğin adeta bileşikesi şeklinde düşünülebilir. Bu makalede Âşık Veysel’i yerel’den ev-
rensele taşıyan edebi ve müzikal gücün Emlek yöresindeki izlerini süreceğiz.  
Anahtar Sözcükler: Emlek yöresi, Emlek müzik kültürü, Âşık Veysel. 
ABSTRACT 
One of the most important bards of our country in the 20th century is Âşık Veysel. He 
was born in the village of Sivrialan in Şarkışla District of Sivas towards the end of 
1894. He lost his eyes at the age of seven, so he could not attend a school or receive 
any education. Despite all the negativity, he did not resent life, he educated himself 
with the wisdom of the “Emlek” region people, where the village of Sivrialan, where 
he was born and lived. Until a certain period, he performed masterpieces and later 
performed his own works. In the musical structure of his works, Âşık Veysel used the 
music he produced from the melodic patterns and motifs of the Emlek region. Emlek 
region is the name of the region where approximately mostly Alevi Bektashi 80 vil-
lages are located between Yıldızeli and Akdağmadeni in Kızılırmak valley in the 
northwest of Şarkışla. It is geographically located in the Central Anatolia region. The 
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region, which has been a Turkmen premise and a unique cultural texture for centu-
ries, has raised many bards including Kaleköylü Kemter, İğdecikli Veli, Ali İzzet 
Özkan, Mihmanî, and many more. The literary and artistic power of Aşık Veysel can 
be considered as a compound of all these bards and traditions. In this article, we will 
follow the traces of the literary and musical power that carried Aşık Veysel from the 
local to the universal in Emlek region. 
Key Words: Emlek region, Emlek music culture, Aşık Veysel. 
 

Giriş 
Emlek yöresi, Sivas ili, Şarkışla ilçesinin Batı ve Kuzeybatısında Kızılır-

mak vadisinde yer alan; Turna, Şeme, Kılıç, Karababa, Nalbant, Akdağ ve 
Sırıklıdağlarla çevrilmiş olan yaklaşık 80 civarında köyün olduğu bir bölgedir 
(Kaya, 1998: 142). Yöredeki birçok köyün nüfusu 1750 ve 1850 yılları arasın-
da Divriği, Kangal, Erzincan ve Malatya’nın köylerinden gelerek buralara 
yerleşmiştir (Çamöz, 2018: 19). Kendine özgü kültürel bir bütünlüğe sahip 
olan bölgede çok sayıda Alevi-Bektaşi köyü mevcuttur. Bu köylerde saz ve 
söz açısından son derece güçlü âşıklar yetişmiştir. Halk ozanları ve âşıklık 
geleneği ile tanınan bölge, âşık edebiyatı ve gelenekleri açısından son dere-
ce üretken, zakir âşıklar açısından ise oldukça zengindir. Yörenin adının 
Arapça kökenli "emlak” sözcüğünden türediği veya ilaç anlamındaki “em” 
kelimesinden, yöreye has şifalı bitkilere ve iyileştirici havasına atfen “emlik” 
şeklindeki ifadeden dönüştüğü yönünde çeşitli görüşler mevcuttur.  

Emlek yöresi âşıkları, Sivas ve çevresinde yaşamış Pir Sultan, Kul Him-
met, Agâhî, Derviş Ali, Kale köylü Kemter ve İğdecikli Âşık Veli gibi ozanların 
izinden yürümüş, içlerinden Ezkarî, Suzî, İhsanî, Ali İzzet Özkan, Ali İzzet Sa-
vaş, Âşık Hüseyin, Kul Abdal, Kul Sabri, Âşık Veysel, Mihmanî ve daha niceleri 
gibi oldukça önemli âşıkları çıkarmıştır. Doğan Kaya “Emlek Yöresinde Âşık-
lık Geleneği” adlı makalesinde yörede yetişen aşık sayısını 126 olarak ve 
köylere göre dağılımıyla vermiş, nihai sayı olmadığını da eklemiştir (Kaya, 
1998: 143-148). Bu 126 âşıktan birkaçı Sünni kökenli olsa da tüm bu âşıklar 
Alevi-Bektaşi inanç sistemi, yaşam tarzı ve geleneklerinden beslenerek sa-
natsal olgunluklarına ulaşmışlardır. 

Veysel’i Besleyen Maddi Manevi Kaynaklar ve Kişiler 
Veysel’i besleyen ana unsur da doğup büyüdüğü çocukluğunu ve genç-

lik dönemlerini geçirdiği çevre ile bu çevredeki âşıklarla, bu âşıkların bes-
lendiği Alevi-Bektaşi tasavvufu ve edebiyatıdır. Veysel’e göre; köylerine 
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yakın olan Ortaköy’de bulunan Mustafa Abdal ve kendi köyü Sivrialan’da 
bulunan Gani Abdal dergâhları ile Mescit köyündeki Salman Baba Tekkesi 
okul, Bektaşi babaları, dedeler ve zakir âşıklar da öğretmeni olmuştur. Ço-
cuk yaştayken köyünde yapılan cemlerin, yapılacağı evlere gündüzden gi-
der çuvalların arkasına gizlenir, cem bitene kadar oradan dedelerin muhab-
betlerini ve zakirlerin deyişlerini hayranlıkla dinlerdi. Bunu bir röportajında 
kendi köylüsü olan araştırmacı Gülağ Öz’e şöyle ifade etmiştir: 

Oğul, biz eğitimi doğduğumuz günden almaya başlarız. Bak senin 
şimdi böyle şeylerle pek ilgin olmadığını biliyorum. Biz küçükten 
okula başlıyoruz. Örneğin ben sekiz on yaşlarında cemi gizli gizli iz-
lerdim. Kör ve çocuk diye bize pek yer vermezlerdi. Ben de gündüz-
leri cem yapılacak evdeki çuvalların ve yüklüğün arkasına saklanır, 
saatlerce onları dinlerdim. Dedeler birer derya idiler. Hele zâkirler 
beni hep büyülemiştir. Ne güzel deyişler okurlardı (2013: 66). 
Veysel buralardaki muhabbetlerde halk irfanının yanında tasavvufi bil-

gileri de almış, öğrendiklerini kendi iç dünyasındaki imbiklerden süzerek ev-
rensel değerlerini ön plana çıkarmış, saza ve söze dökmüştür. Kendisi de bir 
Bektaşi muhibbi olan Veysel, inandığı ve beslendiği bu tasavvufi görüş dahi-
linde olan deyiş, mersiye, mihraçlama, duvaz imam gibi eserler yazmamış, 
o gündelik yaşamı kendi dünyasına göre evirerek, tüm insanlığa hitap eden 
eserler üretmiştir. Veysel hem kişiliği hem de inancı gereği bağnazlığın, yo-
bazlığın ve ayrımcılığın her türlüsüne karşıdır. Bu duygusunu bir şiirinde şu 
dizelerle dile getirmiştir: 

Beni hor görme gardaşım  
Sen altınsın ben tunç muyum? 
Aynı vardan var olmuşuz 
Sen gümüşsün ben saç mıyım?  
Veysel’in yetişmesinde ve yaşamının şekillenmesinde çok önemli bir 

yeri olan en önemli kişilerden biri de ismi pek bilinmeyen, kendisi Arnavut-
luk’tan gelme “Salman Baba” adında çalışkan, aydın görüşlü bir Bektaşi 
Baba’sıdır. 1925 yılında 677 sayılı “Tekke ve Zaviyeler Yasası” yürürlüğe girip 
bütün tekkeler kapatılınca Hacı Bektaş merkez tekkesi de kapatılır. Bektaşi 
dergâhının postnişini olan Salih Niyazi Dede Baba, 12 Halife Baba’ya veda 
konuşması yapar ve Arnavutluk’a gider. Bu dağılımdan sonra 12 halife ba-
badan biri olan Salman Baba, Emlek yöresinde Sivrialan köyüne 5 km uzak-
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lıktaki Mescit köyüne yerleşir. 1944 yılında aynı köyde vefat eder1 (Işık, 2019: 
60). Mescit Köyü yaşlılarının ve Veysel’in çocuklarının söylediklerine göre 
Veysel haftalarca Salman Baba ile muhabbetlerde sabahlamış, Salman 
Baba’nın yaşadığı süre içinde sık sık ziyaret edip onun muhabbetlerinde bu-
lunmuş, Salman Baba ölene kadar her hafta Cuma’dan dergâha gelip, bu-
rada üç gün kalmış, fikir ve öğütlerinden istifade etmiştir. Yine ailesi ve ya-
kınlarının anlattıklarına göre edindiğimiz Veysel’in Baba’ya büyük saygı ve 
bağlılık gösterdiği ve Salman Baba’nın ölümünün ardından uzunca bir müd-
det kendisine gelemediği köylülerce bilinmekte ve anlatılmaktadır (Öz, 
1999: 40, 56, 61; Kaya, 2017: 35). 

Salman Baba, Veysel’in gönül evini yapan mimardır. Ona tasavvuf ilmi-
nin inceliklerini öğreten, insan-ı kâmil olma yolunda önüne çıkan engelleri 
nasıl aşması gerektiği konusunda destek veren zattır. Salman Baba’nın bazı 
haftalar üç gün muhabbetinde bulunan Veysel, dönemin şartlarına göre 
yüksek ihtisas gerektiren bir eğitim almış konumundadır. Bu bilgisi ve kâmil 
davranışları daha sonra şiirlerindeki derinlikte ve olgun davranışlarında gö-
rünecek ve ileride ülke çapında bir şöhret olmasını sağlayan amillerden biri 
olacaktır. (Işık, 2019: 60). 

Veysel’in çocuk yaşta gözlerini kaybetmiş olması onun hayal gücünü 
çok geliştirmiştir. Birçok örnekte olduğu gibi herhangi bir uzvunu kaybeden 
bir insanın, kaybettiği uzvunun yerine diğer uzuvları daha fazla çalışmakta-
dır. Veysel de işittiği işine yaracak her bilgiyi veya usta malı deyişleri hafıza-
sına yerleştirmede oldukça başarılıdır. Gülağ Öz’ün ifadesiyle; “o köye gelen 
ozanları iyi dinler, onlardan bir şeyler öğrenmeyi ilke edinirdi” (2013: 13). Bu 
bağlamda Veysel’den önce yaşayan âşıklar onun ve daha birçok âşığın yol 
göstericileri olmuşlardır.  

Veysel’in şanslı taraflarından biri de Alevi-Bektaşi edebiyatının büyük 
ozanlarının birçoğunun o yörede yetişmesidir. Çağdaşları olan Hüyük kö-
yünden Âşık Musa Aslan (1882-1961) Ali İzzet Özkan (1902-1981), Aziz Üs-
tün (1911-1978), (Kaya, 2009 C I: 286, 385) Âşık Hüseyin (Gürsoy) (1902-
1942) (Kaya, 2019 C III: 223), Âşık Talibi Coşkun, (1898-1976), (Kaya. 2019 C 
V: 282) ve daha birçok önemli âşık, Veysel’le dostluk kurmuşlar, birbirlerini 
etkilemişler ve birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bu âşıklardan Veysel’in ustam 
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dediği (Akbulut, 2021: 165) Musa Aslan 1925 yılında Merzifon’a taşınmış, 
buradaki birçok aşığın da bağlı olduğu Aşık Kul Fakır'a muhip olmuş, vefat 
ettiği 1961 yılına kadar burada yaşamıştır. Veysel ilerleyen zamanlarda 
Lâdik Köy Enstitüsü’ne gidip gelirken sık sık Âşık Musa Aslan’a uğramış mi-
safir olmuştur. Bu vesile ile Kul Fakır’ın da muhabbetlerinde bulunmuştur.  

Veysel’in kendi köyü olan Sivrialan’dan “Molla Hüseyin, Ali Özsoy Dede, 
Hıdır Dede” dönemin ozanları ve öğretici aydınlarıdır. İyi derecede saz çalıp 
türkü söyleyen Hıdır Dede, pek okuma yazması olmamasına rağmen soy 
süreği olan dedeliğini geliştirmiş bölgenin aydın insanlarından biriydi. Veysel 
Hıdır Dede’nin muhabbetlerini zevkle dinler, anlattığı birçok şeyi ezberlerdi. 
Molla Hüseyin ise iyi bir saz ustası olup, Veysel’e ilk sazı öğreten yörenin ay-
dınlarından birisiydi. Ali Özsoy Dede ise hem Arap harflerini hem de Latin 
harflerinden okuyup, yazan aydın bir dedeydi. Âşık Veysel’le yakın arkadaş 
olmuş, bilgi alışverişinde her ikisi de birbirlerine çok şeyler öğretmişlerdi. 
Yörede adını duyurmamış daha çok sayıda ozan vardır ki, hepsi de Veysel’le 
dost ve arkadaştırlar (Öz, 2013: 14-15). Buradan da anlaşılacağı üzere Vey-
sel bilginin ve bilenlerin kıymetini genç yaşta anlamış, kendisini bu çerçeve-
de eğitmişti.  

Veysel’in çocuk yaşta bağlama çalmaya başlaması, bilindiği üzere ba-
bası Karaca Ahmet’in oyalansın diye Mustafa Abdal tekkesinden aldığı sazla 
başlar. Ancak ilerleyen zamanlarda bağlamayı ilerletmesinde iç güveyi ola-
rak köye gelmiş ve komşusu olan Zaralı Kürt Kasım’ın rolü büyüktür. Çünkü 
Kürt Kasım iyi keman çalan, sazı ve kemanı kendisi yapan iyi bir ustaydı (Öz, 
2013: 15). Bu vesileyle Veysel’in üzerinde teşvik edici ve sürükleyici bir etkisi 
olmuştur. 

Veysel’i besleyen kaynaklar sadece alevi Bektaşi tasavvufunun derinli-
ği, etkisinde kaldığı aşıklar ve saz öğrendiği ustaları değildir. Yaşamında 
önemli değişikliğe yol açan bir takım tesadüfi olaylardan da beslenmiştir. 
Bunlardan ilki olan 5-7 Kasım 1931’de Ahmet Kutsi Tecer önderliğinde yapı-
lan Sivas aşıklar bayramına katılması, Tecer tarafından “Halk Şairi” belgesi-
nin verilmesi ve halk arasında tanınması Veysel’in önündeki engelleri kal-
dırmış, sanatsal açıdan ulusal bir kimliğe doğru attığı ilk adım olmuştur. 
Çünkü Veysel’in kendi ifadesiyle, o dönemler elinde sazla komşu köyden bile 
geçemediği ve saz çalmanın küçümsendiği bir zamandır (Öz, 2013: 60). 
Ayrıca o zamana kadar usta malı eserler söyleyen Veysel Tecer’le tanışma-
sından sonra gelişen bir olayı şöyle anlatmıştır: 
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Vallahi önceleri (kendimden deyiş demeye) pek heves etmedim. 
(Ustaların mallarından) hoşuma gidenleri yazdırır, okutur, ezber-
lerdim. O zamana kadar ben hiç şiir yazmadığım için usta malları 
satıyordum. Her şeye bir sebep lazım. Ali Rıza Bey Nahiye müdürü-
müzdü. Köye geldiğinde bana: ‘Cumhuriyet’in onuncu yılı için güzel 
bir destan hazırla. Bayram’da Nahiye’ye (Ağcakışla) gel, okursun.’ 
dedi. Ben de ilk defa bu deyişi yazdım, ilk deyişim budur (Şahin, 
2017: 142) 
Böylelikle Veysel’in iç dünyasındaki ateşin fitili de ateşlenmiş olur. Vey-

sel zaman zaman yazdığı şiirleri kontrol etmesi için Ahmet Kutsi Tecer’e 
götürür. Ve her seferinde duyguları okşanmış ve teşvik edilmiş olarak geri 
döner. Bu konuda kendi ifadesi şu şekildedir: 

Kutsi Bey şimdiye kadar bir kelime bile değiştirmedi. O, “içinden 
nasıl geçiyorsa öyle söyle, başkasının sözünü karıştırmak şiirin 
benliğini bozar.” derdi. Kutsi Bey, şiirlerime bu düşünceyle söz ka-
rıştırmamıştır. Ama iyilik ve yardımı çok olmuştur. Efendim, coşkun 
bir dere çağıl çağıl akar. Ekseriya sağa sola taşıp zararlı olur. Hâl-
buki onu bir arkın içine sokup, yanını da bentle kapatırsak durulur, 
faydalı olur. Kutsi Bey, işte beni bu bendin içine soktu. Şiirlerimi gö-
türdüğüm zaman, her seferinde ‘Aferin iyi olmuş, ilerde daha iyi 
olacak.’ diye daima beni teşvik etti. Ben de yüzümün kara çıkma-
ması için elimden geldiği kadar iyi olmasına çalıştım (Görkem, 
2017: 71). 
Yine 1940’lı yıllarda da Ahmet Kutsi Tecer’in teşviki ve Sabahattin Eyü-

boğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İsmail Hakkı Tonguç ve Bedrettin Tuncel’in 
girişimleriyle 1941’de Arifiye Köy Enstitüsü (Adapazarı), 1942’de Hasanoğlan 
Köy Enstitüsü (Ankara), 1943’de Çifteler Köy Enstitüsü (Eskişehir), 1945’de 
Gölköy Köy Enstitüsü (Ordu), 1945’de Pamukpınar Köy Enstitüsü (Si-
vas/Yıldızeli) ve 1946’da Akpınar Köy Enstitüsünde (Samsun/Lâdik,) eğit-
menlik yapar. (Günbulut, 2003: 6; Alptekin, 2007: 30; Öz, 2013: 17-18). Köy 
Enstitülerindeki eğitmenlik dönemi Veysel’in moral motivasyonunun yüksek 
olmasını ve hayata daha sıkı sarılmasını sağlamıştır. Bu desteklerin yanında 
Cumhuriyet’in önemli aydınlarından Refik Ahmet, Vedat Nedim Tör, Muzaf-
fer Sarısözen ve Mesut Cemil de Âşık Veysel’in tanınmasında önemli katkı-
ları olur. 
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Veysel’in edebiyat ve sanat dünyası yoğunluklu olarak pozitif olaylar-
dan ve kişilerden beslense de zaman zaman negatif olayları da pozitif so-
nuçlara evirmiş ve bunlardan da beslenmiştir. Örneğin görme engeli onu 
daha dikkatli olmaya yöneltmiş, sazı ile bir çıkış yolu bulmasını ve hayata 
tutunmasını sağlamıştır. Nihayetinde gözünün ameliyatla açılabileceğini 
öğrendiğinde bile bunu şöyle diyerek geri çevirmiştir: 

Benim bunca yıl kendime göre düşünüp kurduğum bir dünya var, 
ben onu görmeden hayal edip yaratmışım; dışarıdaki dünyaya 
benzer mi benzemez mi bilmem. Ama gözlerim açılacak olursa 
benim dünyam yitilip gider. Buna razı değilim… Ben körlüğümden 
şikâyetçi de değilim; benim körlüğümden başkaları müteessir olu-
yorlar. Rakı, içene tesir eder ama rakı şişesi sarhoş olur mu? Ben de 
rakı şişesi gibiyim. Körlüğüm bende kaldığı müddetçe bana do-
kunmuyor; başkaları onu görüp müteessir oluyorlar!.. Bu yaşıma 
kadar bir dünya kurdum, bundan sonra yenisine alışamam belki, 
benim bu dünyam size karanlık bana aydınlıktır (Yönal, 2013: 24; 
Sevengil, 1967). 
Yine ilk eşi Esma’nın başka biri ile kaçması da Veysel’i çok derinden ya-

ralamış, diğer taraftan da bugün bile dillerden düşmeyen “Sen bir ceylan 
olsan ben de bir avcı/Avlasam çöllerde saz ile seni” şeklindeki şiirleri yazıp 
türkü haline getirmesine neden olmuştur (Oğuzcan, 1999: 104). Buradan iyi 
bir gözlemci olan Veysel’in her olayı akıl süzgecinden geçirerek hareket 
eden ve bardağa dolu tarafından bakan bir yapıya sahip olduğu anlaşıl-
maktadır. 

Emlek Yöresi Müzik ve Edebiyat Kültürü 
Emlek yöresinin edebi yapısı “Âşık Edebiyatı” ile şekillenmiş olup Alevi-

Bektaşi tasavvufuna ait konular yoğunlukta olmak üzere aşk-sevda, ayrılık, 
göç vb. gibi diğer sosyal konular da işlenmiştir. Âşık edebiyatında yoğun bir 
etkileşimin olduğu malumdur. Bu etki doğal olarak Veysel’in de aralarında 
bulunduğu Emlek yöresi âşıklarında da görülür. Yörenin müzik kültürünün 
oluşmasında Alevi-Bektaşi kültürünün önemi büyüktür. Bölgedeki Alevi-
Bektaşi dergâhları tekkelerinde sıklıkla yapılan cemler vesilesi ve bölgeye 
gidip gelen veya bu bölgeden olup dışarılara giden âşıklar vesilesiyle bura-
daki müzik kültürü çevreye taşınmış ve diğer bölgelerdeki birçok âşık üzerin-
de de etkisi olmuştur. 
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Emlek yöresinin tarihte aldığı göçlere baktığımızda Malatya, Kars, Er-
zincan gibi bölgelerden yerleşimlerin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla mü-
zik kültürü de bu çeşitliliğin paralelinde gelişmiş ve kendine has bir müzikal 
yapı haline gelmiştir. Gülağ Öz bu etkileşim şu cümlelerle ifade etmiştir: 

Veysel’in en çok müzik olarak etkilendiği hatta şiirlerinde kullandığı 
müziğin Molla Kadiroğulları olarak bilinen Sivrialanlı dedeler oldu-
ğu gerçeği her zaman karşımıza çıkmaktadır. Sivrialanlı Hıdır De-
de’nin kullandığı ve kendi dedesinden aldığı makamı Veysel’le aynı 
tarzda kullandı açıkça görülmektedir (…). Hıdır Dede: Zalimin Zul-
münden Yıkıldı Cihan; Veysel: Ağlayalım Atatürk’e Bütün Dünya 
Kan Ağladı Bu türkünün makamlarının geliş yeri Hıdır Dede’nin ata-
larının göç ederek Sivrialan’a geldikleri Erzincan, Kemaliye Ocak 
Köyünden Hıdır Abdal Ocağı türkülerini yansımasıdır (Öz, 2013: 57). 
Buradan da anlaşılacağı gibi ataları Kemaliye Ocak köyünden gelmiş 

olan Hıdır Dede’nin saz çalma tarzı, Veysel’in saz çalması üzerinde etkisi 
olmuştur. 

Yöredeki ezgilere ve müzikal yapılara baktığımızda ise bir oktavın üzeri-
ne çıkan ezgi yapılarını görebiliriz. Ezgiler genellikle birbirini tekrar eden mü-
zik cümlelerinden oluşmuş inici yapıya sahiptirler. Pasajlar ve motiflerin 
basit ama etkileyici bir yapısı vardır. Cumhuriyetle başlayan derleme çalış-
malarında, yöreden derlenen türkülerin sözel ve ezgisel farklılığından dolayı 
Emlek ağzı diye bir tabir kullanılmıştır.  

Yöre ezgilerindeki makamlar genellikle hüseyni, gerdaniye, gülizar, 
muhayyer, rast ve çargâh şeklindedir. Bu durum âşıkların makam bilgisi ile 
oluşan bir durum değil, geleneksel müzikal yapıdan dolayı kendiliğinden 
oluşan bir durumdur. Ritim yapıları ise 2/4 4/4 5/8 7/8 9/8 gibi usullerle 
şekillenmiştir. Bunların yanında ezgi içinde değişken usullerinde görüldüğü 
karma usulü diyebileceğimiz eserlerde mevcuttur.  

Sonuç 
Veysel’in Sivrialan’dan başlayıp evrensele ulaşan yolculuğu bir Bektaşi 

dervişi tarafından oyalansın diyerek verilen bir saz ile başlamış ve neredeyse 
tüm dünya tarafından tanınan Âşık Veysel olarak noktalanmıştır. Bu yolcu-
luk madden sona ermiş olsa da manen devam eden bir yolculuktur. Önceleri 
vakit geçirmek için heves edilen saz, Veysel’in elinde sadece bir saz değil, 
dayanabileceği bir asa, yolunu bulmaya yardımcı olan bir değnek olmuştur. 
Ancak ona yol göstermek onun yerine yolunu çizmiştir. Osmanlı’nın yıkılışı 
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ve Cumhuriyetin kuruluşuna şahit olan Veysel gerek doğup büyüdüğü top-
rakların ve ailesinden aldığı kültürle gerek Salman Baba’dan aldığı birçok 
öğütle Cumhuriyet’e ve Atatürk’e bağlılığını her fırsatta ilan etmiş ve kişili-
ğini Cumhuriyetin beslendiği erdem, fazilet gibi değerlerle donatarak ol-
gunlaştırmıştır. 

Kendinden önceleri yaşamış olan ve Emlek yöresindeki çağdaşı olan 
çok sayıdaki âşık, dede, baba, eren ve dervişler onun fahri öğretmenleri ol-
muşlardır. Halk irfanı ile kendini yetiştirmiş olan Veysel’in içinden geldiği 
Alevi-Bektaşi kültürü, bu kültüre ait edebi ve müzikal tarz, Veysel’in sanat 
dünyasını beslemiş ve ölümsüz eserler üretmesini sağlamıştır. Ayrıca söz 
konusu gelenek Veysel’in ruhunu da beslemiş, terbiye etmiş ve diri tutmuş-
tur. Hayatındaki önemli dönüm noktaları ise Salman Baba’ya muhibbi ol-
ması ve Ahmet Kutsi Tecer’le tanışması olmuştur. Bu iki ismin Veysel için 
yaptıkları olmasaydı, belki de Veysel de yöresinde adı az duyulan âşıklardan 
biri olacak, kendi yöresinin dışında bilinmeyecekti. Salman Baba Veysel’in 
mana ve manevi dünyasını doldurmuş içi dolu eserler üretmesinin önünü 
açmıştı. Ahmet Kutsi Tecer ise bozkırda doğal bir çiçek olarak yetişen Vey-
sel’in özgüvenini yükseltmiş, şimdilerde Güney Kore’den Amerika’ya kadar 
birçok ülkede eserleri çeşitli sanatçılar ve orkestralar tarafından icra edilen, 
şiirleri birçok dile çevrilip ders kitaplarına konu olan Veysel’i Türkiye ile ta-
nıştırmıştı. Bizim bildiğimiz Veysel buzdağının su üzerindeki görünen kısmı-
dır. Oysa Veysel’i Veysel yapan binlerce yıllık halk irfanından süzülüp gelen 
kültürel değerlerdir. Veysel bu değerleri doğru algılayıp kendi yaşam biçimi-
ne uygulamış bir ozanımızdır.  
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