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ÖNSÖZ 

       Sayıca ve yerleşim adı olarak günümüzde Oğuz boyları arasında en büyük boy  olan ve 

hala boy şuurunu koruyan Avşar Türkmenleri, bilinen 2500 yıllık tarihi boyunca birçok devlet 

ve hanedanlık kurmuş, bütün Turan coğrafyasında etkili olmuştur. Karamanoğlu Mehmet 

Bey gibi Türk dilini koruyan bir devlet adamı, Nadir Şah gibi son Türk cihangiri yetiştirmiştir. 

Dadaloğlu gibi bir ozanla ve ağıtlarıyla edebiyat dünyasına damga vururken, meşhur Avşar 

kilimleri ile de Türk kültürünün yapıtaşlarını ortaya koymuştur. Günümüzde Türkiye dışında 

Azerbaycan, İran, Irak, Suriye,Kıbrıs,Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Hindistan ve 

Balkanlarda (Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ) gibi ülkelerde 

milyonlarca Avşar Türkmeni varlıklarını sürdürmektedir. 

Avşarlar, Faruk Sümer’in ifadesiyle tarihimizde devamlı rol oynamış tek Oğuz 
boyudur. Bu bakımdan hiç bir Oğuz boyu onunla mukayese edilemez. 

Dünya Avşarlar Derneği olarak ana görevlerimizden birisi de Avşarlar konusunda 
bilimsel faaliyetler yapmak olduğu için bu kongre için hazırlıklar yapıldıktan sonra Adana 
Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Kongremizi gerçekleştirdik.  

Türkiye ve Türk Dünyasının çeşitli yörelerinden gelen bilim insanlarının bir araya 
geldiği ve bildirilerini sunduğu Avşar Türkmenleri Kongresi, bu alanda yapılan en kapsamlı 
bilimsel etkinlik olup, daha sonraki zamanlarda çok büyük kongreler yapacağımızın da bir 
göstergesi olmuştur. 

Türk Dünyasının çeşitli yerlerinden gelen ve bildirilerini sunan değerli bilim insanları, 

Türk dünyasının sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel konularda hem durum tespiti yapmış, 

hem de çözümler teklif etmişlerdir. Bu tekliflerin ve alternatiflerin de paylaşımı da 

amaçlarımızdan birisi olmaktadır. Bu bildiri kitabı da Türk Dünyası için yapılan bilimsel 

üretimin gelecek nesillere aktarımı için önemlidir. 

Sempozyumumuzu düzenleyen Dünya Avşarlar Derneği ve başkanı Şeref 

KOCAKAYA’ya, destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin SÖZLÜ’ye, Adana 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil AVŞAR ile, ilgi gösteren ve bildirileri ile 

katkı sağlayan bilim insanlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan misafirlere ve destek veren 

bütün kurum ve kişilere teşekkür ederiz. 

Bir olalım, iri olalım ve diri olalım, her zaman Türklük bilincinde olalım. 

Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin. 

Öğr.Gör.Memduh YAĞMUR 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına 
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ÖZET 

Türk Halk Edebiyatı içinde âşıklık geleneğinin önemli bir yeri vardır. Âşıklık geleneği Anadolu’da 

çok zengin bir miras bırakmıştır. Bu gelenek günümüzde de hala canlılığın korumaktadır. Anadolu âşıklık 

geleneği içinde Karacaoğlan ve Dadaloğlu en bilinen isimler olarak karşımıza çıkar. Dadaloğlu Avşar 

âşıklardan biridir. Âşıklık, Avşarlar arasında oldukça yaygın bir gelenektir. Avşar âşıklardan biri de 

Dadal Musa’dır. Dadal Musa Dadaloğlu’nun babasıdır. Dadaloğlu hakkında yazılan bütün yazılarda 

Dadal Musa’ya değilmektedir. Ancak hakkında çok az araştırma vardır. Bu çalışmada Dadal Musa’nın 

Çukurova’da anlatılan hayat hikâyesi ve türküleri yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dadal Musa, Dadaloğlu, Âşıklar, Avşarlar, Çukurova. 

 

 

The Story of Ashık Dadal Musa in Çukurova 

ABSTRACT 

In Turkish Folk Literature tradition of love has an important place. The tradition of ashıks has left 

a very rich heritage in Anatolia. This tradition still maintains its vitality today. Karacaoglan and 

Dadaloglu are the most famous names in Anatolian ashıks tradition. Dadaloğlu, is one of Avşar the 

lovers. Fallenness is a very common occurrence among the Avşar. One of the Avshars ashıks is Dadal 

Musa. Dadal Musa is the father of Dadaloglu. All the writings about Dadaloglu are not for Dadal Musa. 

However, there is little research about it. In this study, Dadal Musa's life story and poets are mentioned in 

Çukurova religion. 

Keywords: Dadal Musa, Dadaloğlu, Ashıks, Avşars, Çukurova religion. 

 

 

Halk Edebiyatı geleneğinin kendine has sade dili, yaşamın içindeki acı ve sevinçlerle 

yoğrulmuştur. Belki de şiirlerin bu kadar uzun zamana rağmen ayakta kalabilmesinin en önemli 

sebebi halk şiirindeki bu içten, samimi ve yalın anlatımdır. Halk edebiyatının günümüze kadar 

ulaşan en canlı geleneklerinden biri de âşıklık geleneğidir. Dizelerin içine saklanmış samimiyet 

                                                 
1
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3
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ve yaşanmışlıklar âşık şiirini ölümsüz kılar. Hecenin naifliği ve uyakların ahengi içinde çırpınan 

aşk, ayrılık, savaş, acı ve ölüm hangimizde derin etkiler bırakmaz ki. Hele bu şiirlerin saz 

eşliğinde kulaklarımızdan yüreğimize aktığını düşünürsek. 

Avşarlar, Türk Halk Edebiyatı’nda yeri çok önemli bir aşığı içinden çıkarmıştır. Bu 

âşıklar içinde kuşkusuz ilk akla gelen Dadaloğlu’dur. Bu âşık, hem türküleri hem de hayat 

hikâyesi ile unutulmazlar arasına adını yazdırmıştır. Dadaloğlu adı başta Çukurova’da ve bütün 

Anadolu’da hala yiğitlikle, adaletle, töre ve cesaretle anılmakta, meclislerde onun hikâyeleri 

anlatılmakta ve türküleri söylenmektedir.   

Avşar âşıklar denince akla ilk gelen Dadaloğlu’dur elbet ancak Avşarlar’da tek âşık 

Dadaloğlu değildir. Çok sayıda Avşar aşığın yaşadığı bilinmektedir. Günümüzde de âşıklık 

geleneğinin Avşarlar arasında hala canlı olarak yaşatıldığı görülmektedir.  

Türk Edebiyatı’nda çok büyük bir yere sahip olan Dadaloğlu’nun babası Dadal Musa da 

Avşar aşiretinin içinde çok önemli âşıklardan biridir. Ancak Dadaloğlu kadar çok 

tanınmamakta, türküleri bilinmemektedir. Yazılı kaynaklarda da Dadaoğlu ile ilgili bölümlerde 

ismi kısaca Dadaloğlu’nun adı babasından gelmektedir şeklinde geçmektedir. Hakkında yeterli 

bilgiye rastlanamamaktadır. Hâlbuki Dadaloğlu’nu yetiştiren ve o dönemde sazı ve sözüyle 

tanınan bir âşıktır o. Bu çalışmada Dadal Musa’nın Çukurova’da, özellikle de Osmaniye’nin 

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde ve onların köylerinde (Kızılömerli Köyü ve eski adı Avşarlar olan 

Azaplı köyü) anlatılan hikâyesi ve söylenen türküleri yer almaktadır. Dadal Musa ile ilgili bu 

bilgiler, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinin Kızılömerli Köyü’nden Dursun Alişan’dan (1925-

2009) ve Sülük Mehmet olarak tanınan Mehmet Akdoğan’dan (1915-2001) Âşık Feymânî 

(Osman Taşkaya) tarafından derlenmiştir.  

Yaşadığı dönemde Avşar aşiret içinde sözü ve sohbeti o kadar sevilmiştir ki Dadal Musa 

hakkında konuşanlar: “Âşık Musa’nın sohbetinden dal al” lafını sürekli kullanmaya başlamışlar. 

Bu laf halk arasında sürekli söylenegelmiş ve en sonunda Âşık Musa’nın adı yerine Dadal daha 

çok kullanılmaya başlanmıştır.  

Dadal Musa’nın Veli adında bir oğlu olur. Oğlan büyür ve babası gibi saz çalıp türkü 

söylemeye başlar. Zamanla babası gibi o da türküler söyleyen ve sohbeti dinlenen bir âşık 

olmuş. Halk, Veli’ye başlarda Dadal Musa’nın oğlu demiş ancak zamanla Dadaloğlu Veli ve 

daha sonra da Dadaloğlu demeye başlamış. Dadaloğlu da âşıklığı ve kişiliğiyle babası gibi biri 

olmuş. 

Avşar Aşireti’nden olan Dadal Musa, Pınarbaşı’nın Kabaktepe köyündendir. Babası ve 

dedesi de kendi gibi âşıktır. Babası, yörede Âşık Kul Yusuf olan olarak tanınan Yusuf, ustaca 

saz çalıp türküler söylemektedir.  

Musa, küçük yaştan itibaren sazlı sözlü bir ortamda büyümüştür. Aşiret, o dönemde 

sürekli yer değiştirmektedir. Avşarlar, yaz gelince Kayseri’nin Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza; 

Adana’nın Tufanbeyli; Kahramanmaraş’ın Afşin ve Tanır kasabalarında yaylaya çıkarlar. Kış 

gelince ise Çukurova’ya kışlar. Âşık Dadal Musa da aşiretiyle yazları Pınarbaşı’nda kışları 

Çukurova’da geçirir. 

Âşıklık geleneği ebetteki yaşamın içindedir. Acı ve hüzün ne kadar şiirin içindeyse, aşk 

da beki de her şeyden çok da şiirin içindedir. Aşkın anlatıldığı dizelerde sohbet eden Dadal 

Musa’yı görürsünüz. Gençliğinde yörede bir güzele vurulan Dadal Musa’nın bu kıza şu türküyü 

söyler: 

 

Ne haldeyim hatırımı, 
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Sormaz mısın dudu dillim. 

Eğlen biraz konuşalım, 

Durmaz mısın dudu dillim. 

 

Aşkın güneşi eyine, 

Şavkı çavmış bak aynına, 

Bir gece girsem koynuna, 

Sarmaz mısın dudu dillim. 

 

Sanma Dadal Musam uğru, 

Aşk elinden ezik bağrı, 

Al geyinip bize doğru, 

Varmaz mısın dudu dillim. 

 

 

Sonbaharda havaların iyi gitmesine güvenen Âşık Dadal Musa, her sene Çukurova’ya 

yapılan göç yerine Sarız’da kalmaya karar verir. Aşiret bu karara uyar kışı beklemeye başlarlar. 

Ancak o yıl kış hiç olmadığı kadar sert geçer. Soğuk hava hepsini çok etkiler. Hem Dadal 

Musa’nın hem de aşiretteki diğer komşularının mallarının çoğu telef olur. Dadal Musa, bu 

durumu şu türküyle anlatır: 

 

Bu sene ne yaman kış oldu burda, 

Özletti Sehel’in bize güzünü. 

Alazlık kalmadı karşı dağlarda, 

Kar doldurdu döleğini, düzünü. 

 

Ot kurudu çiğdem çiçek kokmuyor, 

Güzeller göksüne sümbül takmıyor, 

Dereleri şırıl şırıl akmıyor, 

Buz bağladı pınarların özünü. 

 

Sitem eder ben feleğe küserim, 

Yaz gelirse garbi gibi eserim, 

Bahara çıkarsam kurban keserim, 

Azrail canıma dikmiş gözünü. 

 

Dadal Musam ne yatıyon zarınan, 

Dere, tepe dümdüz oldu karınan, 

Sehel’deki puhul puhul terinen, 

Bir daha görmüyem Urum yüzünü. 

 

O kış sürüde çok az koyun kalmış. Bu koyunlar için de bir de kuzu canlı kalmayı 

başarmış. Bunu görünce içine bir umut dolan Dadal Musa, şu türküyü söyler: 

 

Sen nasıl kurtuldun kardan, borandan, 

Ünün gitti yedi düvele koyun. 

Kuzuna acımış ulu Yaradan, 
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Gel cevap ver benim suvala koyun. 

 

Hani senin yazı yabanın nerde, 

Tabana kuvvetse tabanın nerde, 

Başı börkenekli çobanın nerde, 

Kulağın alışkın kavala koyun. 

 

Bir kar yağdı inc’elekten eledi, 

Kötü tokluları kara beledi, 

Bir koyunla, bir kuzucuk meledi, 

Meğer soyluymuşsun göğala koyun. 

 

Bu yılım zor geçti nasıl gülerim, 

Sulu sepkin gibi yağar çilerim, 

Dadal Musam, Yaradan’dan dilerim, 

Bu kuzuyla neslin çoğala koyun. 

 

Yazı güç bela çıkaran Âşık, havalar ısınınca ekeceği mahsulü eker ve aşiretiyle beraber 

hemen Çukurova’ya iner. O sene havaların ısınması da felaketleri peşi sıra getirir. Yağmurların 

çok fazla yağması, karların erimesiyle bu kez de sel felaketiyle karşı karşıya kalan Dadal 

Musa’nın tarladaki mahsulleri de ziyan olur. Memleketten aldığı bu haberler üzerine üzülen 

Âşık Musa, derdini yine şu türküyle anlatır:  

 

Varmam Urum sana bir daha varmam,  

Yüce dağın boran olsun, kar olsun. 

Varsam da kış günü eğleşip kalmam, 

İsterse başıma dünya dar olsun. 

 

Ben ağlamam düşmanlarım çatlasın, 

Toy düğünde martinlerim patlasın, 

Goyaklarda sürülerim otlasın, 

Sağmalların celep, yılkın tor olsun. 

 

Sel sel olur Deli Çay’dan akarım, 

Bentler söker etrafımı yıkarım, 

Yaz gelince Binboğa’ya çıkarım, 

Avşar eli baba yurdum var olsun. 

 

Binboğa dan, Yarsufat’a inelim, 

Demirkıra, boz kuleye binelim, 

Anavarza döleğine konalım, 

Aşirete konup göçmek zor olsun. 

 

Avşar Aşireti edepli utlu, 

Oda sohbetimiz hoş muhabbetli, 

Altı patlarımız altın safatlı, 

Bu sözlerim el âleme şor olsun. 

 

Niden Dadal Musa’m söyle ki niden, 
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Urumda kaldı da şol atan deden, 

On tas çavdar eken, umut mu eden, 

Ondan gelen ağu ile çor olsun. 

 

Âşık olup da halka öğüt vermemek olmaz elbet. Dadal Musa, dünyanın gelip geçiciliğini 

kavramış, fani dünya ile arasına mesafe koymuş, ondan vazgeçmeyi bilmiştir. Dadal Musa, 

yaşamak kadar ölümün de hak olduğunu türkülerinde sorgulayan bir âşıktır. 

 

Diğnen ağlar bir nasihat eyleyim,  

Nere gitse kul kaderin görecek. 

Ceset olup musallaya varınca, 

Orda senden komşu hakkın soracak. 

 

Örterler üstünü turap olunca, 

Çözerler kefeni kabre girince, 

İmam el bağlayıp talkın verince, 

Herkes gelip ceset orda kalacak. 

 

Sen danışın bir uluca fikire, 

Şu dünyada oturdun mu zikire, 

Cevap veremezsen Münkir Nekir’e, 

Oda sana topuzunan vuracak. 

 

Mahşer günü rüsva olma âleme, 

Kiramen kâtibi yazar kaleme, 

Ne cennete girer, ne cehenneme, 

Zâni olan Arasat’ta kalacak. 

 

Dadal Musa’m der ki sırat yolları, 

Doğru yola gidin Hakk’ın kulları, 

Malûm sana Müslüman’ın halları, 

İman olan cennetine girecek. 
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