DADALI TÜRK HALK NANÇLARI

GR:

Biz bu bildirimizde, Dadali Türkmenlerinin yaadklar yörelere, bölgeye gelmi
olduklar yerlere, inanç yaplarna, dier kültürel özelliklerine,, çevredeki dier halklarla
ilikilerine dair açklamalar yapp , baz karlatrmalara gidip, tespitlerimizin genel Türk
halk kültüründeki yerlerine iaret etmeye çaltk. Baz inanç içerikli etimolojik irdelemelerde
bulunduk. Alandan derlenilen bu bilgilerde bize, Katip Musa Özmen Dede (2002 tarihi
itibariyle 95 yanda, Damaln Konuksever mahallesi halkndan) ve Erol Özer (Koyunpnar
köyünden Sazkara ilköretim Okulu Müdürü, 2002 yl itibariyle, 5o yalarnda) yardmc
olmulardr.

METN :

Dadali Türkmenleri Alevi inançldrlar. Dadali Türkmenlerinin bir ksm; Ardahan
ilinin Damal ilçesi ve yakn çevresinde meskundurlar. Meskun bulunduklar köyler; Eskiklç
(Kirpeen), Obrura (Çkara), Üçdere, Kalonder Dere, aa Günde, Yukar Günde,
Seyitveren, Tepeköy, Otaköy (Erzede), Burmadere (Sort), Deveköy, Damal (Yukar Damal),
Aa Damal, Küçük Damal, kizdere (Sonu) dur. Damaln etimolojisi, dam=ev, eval eklinde
yaplmaktadr. Damal’daki tarihi kilisenin cemaatini yörede uzak geçmite yaam olan
Gregoryan Türkler ve Ermeniler oluturuyorlard. Hanak bölgesine bal Dadali Türkmenleri
ise;

Koyunpazar

(Sazkara),

ncedere

(Piklap),
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Güneygören

(Kelkeden),

Çavdarl

(Nakalaköy), Serinkuyu (Deneden), Çiçeklida (Payatl), Çat (Dereçata) ve Çimliçayr
köylerinde ikamet etmektedirler.

Dadali Türkmenleri iki koldan olumaktadrlar. Bu kollardan birisi Bektai Kolu ve
dieri ise Hüseyinli Kolu’dur. smi saylan köylerin halk her iki kolun karmndan meydana
gelmi olup, bir arada yaarlar. Bektai ve Hüseyinli Dadali Türkmenlerinin dedeleri ayr
ayrdr. Dedelerin akait içerikli tutumlarnda baz farkllklar görülür. Hüseyinli Dadali
Türkmenlerinde canlar Erkandan Geçirilir. Erkan esnasnda, cennetten çktna inanlan Asa
merasim için özel yerinden çkarlr. Bu esnada dede, “Allah Muhammed Ya Ali” ifadesini 3
defa tekrarlar. Merasimdeki dier zevat selam veririler. Selam veren can, sa ayan sol
ayann üzerine atar ve sa elinin ba parman öper vaziyette ba eik selam verir. Bektai
inançl Müslüman Dadali Türkmenlerinde, Pençe (el) vurma vardr. Dede sa eli ile cemaatn
tek tek srtna vurur. Sa el ve sa ayak uurlu kabul edilir. Müslüman Bektai Dadali
Türkmenlerinin dedeleri Çorum, Sivas ve yöresinden gelirlerken, Hüseyinli kolunun dedeleri,
Gaziantep ve Mara’tan gelirler. Bize göre Hüseyni ve Bektai Dadali Türkmenleri, Selim
bölgesinden tandmz Kars’n dier Alevi kesimleri gibi, cemaat içi toplumlar olup,
Anadolu Türk slam’na getirdikleri renk, Tengricilik veya Eski Türk nanç sisteminden
gelmektedir.

Dadali Müslüman Bektai_Hüseyni Türkmenlerinde dedeler, pir ve mürit
düzeyindedirler. Bunlar Cem Ayinleri için, Zekir/Zakir ve Dede’nin bulunmas arttr.
Zekir/Zakir Cem Ayini’ndeki Semah’ yürüten çalgcdr. Dereköylü Ak Veli Yayc, bir
zekir/zakirdir.
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Dadali yerleim yerlerinden Damal’da ve Obruçak’da Cem Evi vardr. Cem
Ayinleri’ne dier Alevi inançl kesimlerde olduu gibi dükünler katlamazlar. Karsn
boam, kz kaçrarak evlenmi, kalbi ikilenmi,

vesveselenmi kimseler Cem’e

katlamazlar. Dadallarda gençler için hamailleri dede yapar. Gençler hamaillerinin içerisine
sevgililerinin saç tellerini de koyarlar. Dadallarda “Boynuzsuz koçun ah, boynuzludan
sorulacak” diye bir söz vardr.

Dadali Türkmenlerinin küfür kültürleri yoktur. Evvelce Dadallarda de az çok beddua
var iken, imdilerde o da tamamen kalkmtr. htiyaç duyulunca bu konuda, “beddua
bilmeyiz, Ulu Mevla’ya saldm seni denir” demektedirler. Dadallarda “beddua eden kimse,
bilmeden farkna varmadan, Allah’n çarkna bulaabilir” eklinde bir inançlar vardr. Bu söz
Allah’n iine karma, karmamal, Allah’a brakmal anlamndadr. Bir iki örnek gerekir ise,
“Allah ocan kararta”, “Ali’nin klcna rast gelesin” Dadali Türkmenlerinde; “Ali ba Hzr
Yoldan olsun” , “Ali Kanadnn altnda olsun”, “Krklar yoldan olsun” gibi dualar vardr.
Ayrca közeyin (Köz odunun) göyersin (Çimlensin) de vardr. Dadali Özlü sözleri, “Dana
öldü, hap/hesap kesildi”, “ti öldürenecek (Öldürmektense) Çalya dola (ipini Çalya dolandr”

Dadali Türkmenlerinin ana dilleri tamamen öz Türkçe’dir. Anadolu Türkçe’sindeki
birinci tekil ahs ben, Azerbaycan Türkçe’sinde men ve Dadali Türkmenlerinde ise, ban
eklini almtr. Bu konuyu ilk defa rahmetli hocamz Prof. Dr. M.F.Krzolu incelemitir.
Dadali Türkmen’i, bana deil bene der. Veya Çekiç deil, çeküç der. Ne yapyorsun deil
naluk edeyirsin der. Dadali Türkmenlerinin kadn kyafetleri, ba süsleme ekilleri ve dokuma
gibi kadn el sanatlar da Prof. Dr. Neriman Krzolu tarafndan incelenilmitir. Damaln ünlü
bebekleri, bölgenin folklorik özelikleri ile donatlmlardr. Dadali Türkmenlerinin ünlü yerel
sanatçlar; Ak Veli Yayc, Cafer Avalar, Seyit Ali Özbek, Ak Niyazi, ayrca Damal
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bebeklerinin ustalarndan Fadime Atmaca ve Hatice ana vardr. Dadali kelimesinin etimolojisi
yaplrken “Dedeli” üzerinde de durulmaktadr. Bize göre dedeli ile dadal e anlaml olup,
kelimenin orijinali Dedelidir. Dedesi olan, dedesi bulunan , bir dede’ye bal olan anlamnda
olmaldr. Dadaliler aralarnda hitap ekli olarak kardeim, canm anlamnda “dadam”
ifadesini kullanrlar. Bu ayn mensubiyetin kapsamndanz, bizimki demektir. Samimi
bulduklar, içtenlikle hitap etmek istedikleri zaman dadali olmayana da dadam denildii olur.
“Naluh ediyisin Dadali” demek “ne yapyorsun canm” anlamna gelir. Biz ihtiyatl olmakla
beraber Dadalolu isminin etimolojisinde de bir Dede balants aryoruz. Bu yaklam tarz
üzerinde evvelce de durulmu olabilir.

Damaln yakn çevresinden Göle’de bir köy anadili Zazaca olan alevi köy iken,
Yeniköy ve Kalecik köyleri ise Türk Alevi köyleri olarak bilinirler. Halk Damal ve Hanak
Alevilerine Türkmen demiken, Göle’nin bu iki köyünü muhtemelen az farkndan Dadali
saymamtr. Dadallar her nedense baz çevrelerce

Kars Aleviliinde farkl bir yere

oturtulmutur. Bunlara; Gürcü Türkmen’i, Türkmen, Yerli Türkmeni veya Cinçavut da
denilmitir. Karsn yerli halk anlamnda Bezbalar, Dadallardan tamamen farkl ve Sünni
inançldrlar. Dadali yerleim yerleri daha ziyade, Yörenin Kpçak Türk Corafyas
kapsamndadrlar. Dadallar bu bölgeye daha ziyade Dou ve Güneydou

Anadolu’dan

gelmi olmalarna ramen, Kpçak Türk kültür genleri de tam olmallar. Halk çok kere
isimlendirmei bir esasa istinat etmeden yapabilmektedir. Dadali Türkmenleri munis
karakterli, çalkan, çevre ilikileri mükemmel insanlardr.

Dadali Türkmenlerinin dürüst, sade, samimi ve içten olular ile ilgili olarak baz
fkralar da anlatlr. Bunlardan bir ikisini anlatmak gerekir ise; Kaymakam Dadali köyüne
gider ve halkn halini hatrn sorar, iyiliklerinin kaymakamn tutumuna bal olduunu
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anlatmak isteyen yalca bir Dadali, “Kaymakam bey dadam nasl olalm, sen bir kara katr
biz guyruunun altnda bir kara sinek, O ki guyruun gevetiyirsin nefes aliyirik. O ki
guyruun sktiriyirsin canimiz çikyor” cevabn veriyor. Bir baka köyde kaymakama
Posof’un mehur elmasndan ikram ederler. Elmay yerken bçak da kullanan kaymakam ezik
ksmn ayklamak ister. Bunun üzerine ev sahibi, “salamn ye kaymakam bey biz ezikleri
mallara veriyirik” der. Bir gün de pazara merkebi ile iki sandk elma götüren Dadali’nin
elmalar merkeple birlikte kayp olunca Dadali, “hey gidi hallar, eek kulaklarn sallar, eek
emanet idi gitti bizim zandlar”der. Onun için elma sandklar elmadan daha önemlidir.
Merkep ise zaten onun deildir.

Kars’n merkez köylerinden; Hachalil, Karaören, Azat, Selim ilçesi’nin Böcüklü,
Kotanl ve Akpnar, Sarkam ilçesinin Boyal, Tuzluca, Kazman ve Idr’da 1 er 2 er köy
alevi inançl köy olmakla beraber bunlar Dadali deillerdir. Idr, Ardahan ve Kars’ta anadili
Krmançca olan Alevi inançl köy de yoktur.

Dadali Türkmenleri arasnda Selim ve Kars’ta sunileme eklinde inanç deiimi
yaand olabilmektedir. Bektai olan Dadaliler Sünnilemee daha yatkndrlar. Bektai
inançl Dadaliler, camiye gider, vakit namazlarn klar, oruç tutarlar. Hüseyni inançl Dadali
Kesimde namaz klnma ve oruç tutulmas pek görülmez. Bunlarda Muharrem Orucu 3-12
gün olarak tutulur. Bu toplumun inancna göre orucun asl 12 gündür. 12 imam için 12 gün
oruç tutulduu ifade edilir. Ölmü bir kimse için yaknlar onun adna oruç tutarlar. Oruçlu
olunan 12 gün zarfnda tra olunmaz, et yenilmez, hayvan kesilmez, su içilmez, banyo
yaplmaz, evli çiftler ilikiye geçmez ayr yatarlar. Bu zaman zarfnda elenceye gidilmez
elence yaplmaz. Radyo, televizyon ve benzerleri açlmaz. Ak meclislerine gidilmez, ak
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dinlenilmez. Atlar söylenir. Cenk/conk ve deyi/deyzaman/düezimam okunur. 12 mam
üzerine deyiler söylenir

Ölmü Dadali Türkmenleri babalar için kurban kesmezler. “Kardalk” adna,
mevtann kardei “Dar kurban” keser. Dar kurban kesilmeyen Dadalnn, kardei ölünceye
kadar, öbür dünyada ayakta bekledii inanc vardr. Kardelii ölmü bir Dadali ancak
kardelii ölmü bir dadaly kardelik edinebilir.

Dadali Türkmenlerinde; Turna semah, Krklar Semah, Ar Semah, akam Semah
gibi semahlar vardr.

Dadali Türkmenlerinde, güneten sonra, güne battktan sonra, kular yuvaya dönü
vaktinde defin yaplmaz, ertesi güne braklr. Benzeri bir çok i daha ertelenir. Bu saatlerde
diki yaplmaz, sakz çinenilmez. Bu inançlar Anadolu’nun dier kesimlerinde de
yaamaktadr. Gece sakz çineyenin ölü eti çinemi olaca inanc vardr. Günein batma
vaktine, dar vakit, denir. Bu saatten sonra yerlerin balandna inanlr.

Dadali Türkmenlerinde de Cuma akamlar helva, pii gibi ya kavrularak koku
çkarma uygulamasnn hayrna inanlr. Bu tür hazrlklar daha ziyade fakir ailelere ikram
edilirler. Eskiden evlere gönderilirdi. Dadalilerde bu uygulamaya “Cumalk” denilir. Bu hayr
ileme uygulamas kapsamnda ayrca süt, yourt ve yemek de gönderilirdi. Bu akamlarda
ruhlarn evlerini ziyaret ettiklerine ailelerinin yanna geldiklerine inanlr. Bu inanç ve
uygulama, Türk kültürlü halklar arasnda çok yaygndr. Eski Türk nanç Sistemi’ndeki ataevrah ruhlar ile ilgili olduu kabul edilmektedir. Çkarlan kokudan geçmilerin mutlu
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olacaklar inanc vardr. Cuma geceleri kavgadan gürültüden kaçnlr, dedikodu yapmamaya
çallr. “Cuma, canlnn cinlinin ibadete ihtiyaç duyduu gündür” diye bir inanç vardr.

Dadali Türkmenlerinde atç kadnlar “Alayclar” olarak bilinirler. Atlar açktan
ve sesli okunurlar. Hicap eden yasl kadnlar kocalar için sessiz alarlar. Türklerin ölülerin
defin srasnda yaptklar merasimlere, “Yu Töreni” ad verilirdi. Bu törenlere, “Yucu”,
“Stç” ad verilen hususi kiiler katlrd. Bunlardan ilki ölenin macerasn hikaye edip
anlatr, ikincisi alayclk görevini yerini getirirdi (A.nan, Eski Türk Dini Tarihi, Ankara,
1976, s.118-120) At ve atc gelenei Türk kültürlü halklarda yaygn bir uygulama olup
hala devam etmektedir. Türkiye çapnda birçok kere çallm olan konunun biz Dou
Anadolu örneklerini inanç içerdikleri itibariyle incelemitik. (Yaar Kalafat, Dou
Anadolu’da Eski Türk nançlarnn zleri, Ebabil Yaynlar 5. bask, Ankara 2006, s.206-223)

Dadali Türkmenlerinde Cem Ayini’nin dnda, Kurban Bayram ve Aure
Bayram’nda, Pir’in evinde veya müsait bir yerde kurban kesilir. Dadali Auresi’ne 12 çeit
besin maddesi konulur ve aure datlnca hiç kalmamasna dikkat edilir. Aure datlrken
kova ile ev ev dolalr ve evlerden kap alnr. Aure kabnn sahibine bo gönderilmemesi
gelenei Dadal Türkmenlerinde yoktur. Bazen aure kabnn sahibine ykanmadan
gönderilmesi gerektiine inananlar çkabilmektedir. Aure kabnn hiç kalmayacak ekilde
boaltlmasnn bir izah olmal. Nevruz /Yeni Gün Bayramnda kiler, depo ve benzerlerinin
dipleri hiç kalmayacak ekilde temizlenir. Bulak aure kabnn temizlenilmeden iade
edilmesi ve bo iade edilmemesi, bereket içerikli izah gereken hususlardr.

Dadali Türkmenlerinde Nevruz/Yenigün kutlamalar gelenei yoktur. Geçmite ilk
baharda yumurtalar krmzya boyanr, bu yumurtalar akamdan darya braklr, sabahleyin
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altnda bir böcek olmas halinde o yln bereketli olacana inanlrd. Bu inanç ve uygulama
Varto yöresi Alevi inançl Zaza larnda bir kült olumu olup, Türk kültürlü dier Anadolu
kesimlerinde inancn çeitli versiyonlar vardr. (Ali Haydar Dedekurban, Zaza Halk nançlar,
Zaza Kültürü Yaynlar, Ankara, 1994; Ali Haydar Dedekurban, Zazalarda ölenler ve
Törenler, Zaza Kültür Yaynlar, Ankara, 1994; Ali Haydar Dedekurban, Zaza Halk
nançlarnda Kültler, Zaza Kültür Yaynlar, Ankara, 1994)

Dadali Türkmenlerinde Hdrellez’de Kavut Hal yaplr. Kavut Hdrellez’in 3. günü
öütülür ve ambara konulur, kap kilitlenir, sabahleyin Hzr’n atnn nal veya kamçsnn izi
aranr. Bu iz bereket emaresi olarak alglanr, ve oras ziyaret yeri olur. Kavut Hal veya
pilav veya helva 3 ayr eve gönderilir, zira oruç da 3 gündür. nanca göre Hdr, Ellez ve Nebi
3 kardetirler ve bunlarla ilgili frtna kardeler diye bilinen efsaneler anlatlr. Gregoryan
inançl Türk ve Ermenilerde de Hdrellez inanc vardr.

Dadali Türkmen mezar talarnda at, silah, demlik, brk ekilleri vardr. At ve koç
mertliin, silah cesaret ve kahramanln sembolü olup, demlik açk sofral, ikram severlii,
brk inançl olmay, ibadeti, t ise kilim, hal örgü maharetine iaret eder. Bu uygulama ve
izah Dastan ve Tunceli Türk kültür corafyasnda da görmekteyiz. Gregoryan inançl
halkta gerek Ermeni ve gerekse Türk, koçlu koyunlu mezar talar vardr. Dier Hristiyan
mezheplerinden Ermenilerde koçlu koyunlu mezar talar yok iken, bir ksm Gregoryan
inançl Ermenilerde olmas ilginç olmal.

Dadali Türkmenlerinde Allah’n ve peygamberi Hz.Muhammedin efaati istenir. Hz.
Muhammed slam peygamberi olarak bilinir inanlr. Hz. Ali’ye slam tarihinde hakszlk
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yapldna inanlr. Bu konuda baz söylemler, inançlar ve uygulamalar vardr. Bunlardan
mersiyelerden bahsedilebilir.

Dadali Türkmenlerinde hayvanlarla ilgili baz inançlar da vardr. Dadali Türkmenleri
tavan eti yemezler, bu durumu tavann çift trnakl oluu ve haiz görüü ile izah ederler.
Ayrca tavan yavrusunu çplak/tüysüz dourur ve onun gözleri eek gözüne benzemektedir.
Dadali Türkmen halk inancna göre karga Hz. Ali’nin mezarn kirletmitir., bunun için
sevilmez. Güvercin ise, az ile su getirip ve kanad ile bu pislii temizlemee çalt için
sevilir. Turna Semah, Saman Yolu’ndan esinlenerek gökyüzünde, yolunu aranlara rehber
olduu için sevilir. Kantya dümü Alevi çocuklar için “Kurtdeen” olmu denilir. Bu
hastala kurdun izini bozan çocuklarn yakaland inanc vardr. Bu hastaln tedavisi için,
hasta çocuun kurdun ak kemii ile ykanmas gerektine inanlr. Tavan etinin
yenilmemesi alevi inançl halkn genelinde var iken, bir ksn Sünni inançl halkta da bu
hayvann etinin fazla yenmesinin kanser hastalna yol açabilecei inanc vardr. Güvercinin
baz tasavvuf ehlince cin yiyici olarak bilindii de ifade edilmektedir. Kurdeen kant
yapmas ile Türk kültürlü halklarda bilinen bir hastalktr. Türk halk tefekküründe, kurt izi
kutsaldr. Kurt izine basan iki kii yedi yl karde olurlar. Kurdun diinde, gözünde, trnanda
derisinde, kannda hikmet aranr, hikmet olduuna inanlr. (Yaar Kalafat, “AzerbaycanAnadolu-Suriye Sözlü Kültüründe Kurt”, II.Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi
öleni, Kayseri, 10-12 Nisan 2006; “Dou Anadolu Halk Kültüründe Kurt”, I.Uluslararas
Ar Da ve Nuh2un Gemisi Sempozyumu, 17 Kasm 2005 Doubeyazt; “sözlü Kültürde
Bursa ve Yöresi Örnekleri le kurt I”, II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu bildirileri, 20-22
Ekim 2005 Bursa, Bursa 2005, c.2, s.415-423; “Türk Halk nançlarnda Kurtla lgili Yeni
Tesbitlerimiz”, Prof. Dr. Fikret Türkmen armaan, zmir 2005, s.403-409)
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Dadali Türkmenlerinde çicek hastalna yakalanm hayvanlarn tedavisinde “Çiçek
Tas” kullanlnr. Dede bu tas ile tedavide kullanlmak üzere “Okunmu” verir. Çiçek tas,
“ifa Tas” veya “ifa eli” olarak da bilinir ve bereketi celbetmek maksad ile de kullanlr.
Dede bu tas ile ürünleri artsn diye tarlaya ve hayvanlarn üzerine su serper. Bu neviden taslar
Türk kültürlü halklarn Sünni inançl kesimlerinde de vardr. Bunlar krk çkarmada korku
çkarmada, nazar gidermede kullanlr. Bazen üzerlerine Allah’n sfatlarndan krk sfatn
yazld veya üzerinde Allah’n sfatlarnn yazl bulunduu krk anahtarn olduu da olur.

Dadali Türkmenlerinde Yamur Duas’n Dede idare eder. “Davar Takesen” Ulgar
Da’nda kutsal bilinen bir yer olup yamur duas burada yaplr. Ulgar Dann etimolojisi,
Ulkar, ilk kar eklinde yaplmaktadr. Kar yanca ilkin bu dan tepesine dümektedir.
Bulgar ve Ulgar kelimeleri arasnda da mütereklikler aranlmtr. Bu konuda merhum Eröz
ve Krzolu hocalarn çalmalar bilinmektedir. Bölgedeki Kel Da’na da kuraklk ve
ktlktan kurtulmak için duaya çklr ve daa gidilirken “lokma” götürülür. Yerel ifade ile
“Allah Allah Allah” çekilir. Yamur duas uygulamalar, dier Anadolu Türkmenlerinde
Kars’n dier Alevi inançl halknkinden farkl deildir. Yamur Duas Türk kültürlü
halklarda ortak kültür paydalarndandr. Kars ve Ardahan’daki Alevi inançl halk ile yörenin
ii inançl Müslüman halk arasndaki en bariz ortaklklar mam Caferi akaidine verilen özel
önemdedir.

Dadali Alevi- Bektai inancnda yatr yoktur. Ziyaret yerleri vardr. Bunlar, “Ziyaret”,
“Ziyaret Tepesi” gibi yerlerdir. Ziyaret, Eski Klç yol ayrmndadr. Buradan sayg ile geçilir,
burann ta topra öpülür. Buraya para atlr burada çaput/adak bezi balanr. Ziyaret Tepesi,
Damal’n karsndadr. Burada da ayn dini uygulamalar yaplr. Cuma gibi ulu günlerde
buradan k geldiine inanlr. Buradaki Delikli Ta’da kurban kesilir. Ktln giderilmesi ve

10

kurakln son bulmas için buras kurban kesme yeridir. “Davar Takesen” de bir Dadali
ziyaret yeridir. Davar Takesen Efsanesine göre, çiftçinin birisi koyun krkyormu, bir pir
gelip kendisinden yün istemi, krkm yapan aa pire yalan söyleyip yün vermemi. Bunun
üzerine pir aaya, “davarn ta kesile” demi ve aann davarlar ta kesilmitir. Ta kesilmi
davarlar bulunduu yerin etrafna duvar örülmütür. Arada geçilmesi zor bir dar yol vardr.
Günahkarlarn bu yoldan geçemeyecekleri inanc vardr. Garibe isimli ziyaret yeri Ota
köyünde, Yeilba isimli ziyaret yeri de Posof Yolu üzerindedir. Bu ziyaret yerlerindeki
uygulamalar da, yer öpme, eya brakma, adak bezi balama ve benzerleri itibariyle dier
Dadali Ziyaretlerinden farkl deildir. Delikli tatan geçerek tedavi olma, hikmet bekleme
oldukça yaygndr. Birçok yerde aaç kovuundan, demir halkadan da ayn amaçla geçilir.
Kutsal yerlerdeki dar alanlardan geçerek günahszla inanmak da çok yaygndr. Hac Bekta
Veli Türbesinin yaknnda da böyle bir yer vardr. Tarsus’taki 7 Uyurlar Maaras ile ilgili de
bu türden inançlar vardr. Keza Ta Kesilme motifi de yaygn bir inançtr. Bazen kurtulmak
için ta olmak istenilir dua edilir. Bazen adak adanlp yerine getirilmeyince ta kesilme ile
cezalandrlr, bazen de büyük günahlarn cezas olarak ta kesilir. Ta Kesilme konusunu ilk
defa ayrntl inceleyen, Prof.Dr. Saym Sakaolu olmutur.

Dadali olarak bilinen slam Türk kesimde kz alnp verilirken, hayr ilerde, kz
isteyen taraf kz ailesine 3 defa “mezhebimiz mam Cafer mezhebi üzerine ....’nin oluna
....’nin kzn istemee elciim, elçilie geldim” der, kz taraf ayn ifadeyi bir defa tekrarlar.
Dadali Türkmenleri ile ii Caferi nançl Müslüman Türk kesim arasnda geçmite kz alp
verme akrabal olmazken, imdilerde bu iki kesim arasnda evliliklerin yapld
görülebilmektedir. Sünni kesim ile Dadaliler arasnda evlilik hemen hemen hiç olmaz. Alevi
inançl Zaza lar ile Dadaliler arasnda kz alnp verilmesi olur. Ancak Alevi inançl Zazalar,
ii ve suni inançl kesimlere kz vermezler. Zaza köylerinde esasen Zaza pek kalmamtr.
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Ardahan’n Cincöp, Hanak’n Ortakent, Kars’n Karacaören, Arpaçay’n Uzunçayr / Zöhrap’
nda bir dönem Zazalar da yaamlardr. Posof’un dank halde bir iki köyünde yaamakta
olan Türk kültürlü Gürcü halk da Gürcüceyi unutmutur.Bunlarn Kpçak Türkleri olduuna
dair ciddi tespitler yaplmaya balanlmtr.

Dadali Türkmenlerinde Aleviliin gereine icabet edilip cenaze saz eliinde
kaldrlrm. Defin esnasnda mezara ölünün çok sevdii bir eyas, atnn eeri, silah,
boynunun kua, taks konulurdu, ancak imdilerde bu uygulama kalkmaya balamtr.
Mezara ölü ile birlikte bir takm eyalarnn konulmas Eski Türk nancndaki, hayatn
ölümden sonra da devem edecei inancnn bir tezahürü bir sonucudur. Bu uygulama Türk
Kültürlü dier halklardan ziyade Alevi inançl kesimlerde yaamaktadr. (Yaar Kalafat,
“Kurban, nsandan Kurban, Türklerde Kurban nanc”, Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu,
stanbul , 2004)

Dadali Türkmenlerinde Dede’nin geliri halkn yardmlar ile salanr. Bunun için
belirli ve mecburi bir tören yaplmaz, Dedenin avucuna veya cebine usulünce bir miktar para
konur. Eskiden dedenin ekinine biçimine ve inaatna, dini statüsüne hürmeten yardm
edilirdi, imdilerde bu uygulamalar pek kalmamtr. Dadali Türkmen cemlerinde para
toplanmas usulü yoktur. Dede önayak olarak, ii gücü olmayanlara, dükkan yananlara, dul
kalanlara yardmc olurdu. Dadali Türkmenlerinin “Can A” nda da dedenin kolu vardr.
Cenazeden 7 ve 40 gün sonra can a verilir. Seneyi devriyesinde ise “Heyrat/Hayrat” verilir,
Kur’an- Kerim okutulur. Tarikatta mahkemenin halledemeyecei davalar dede halleder.
Eskiden Dadali Türkmenleri mahkemeye gitmezlerdi. Mahkemelik ileri olmazd ve dedelik
müessesesi daha güçlü idi.
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Dadali Türkmenlerinde srl, kimlii gizli, özel kuvve sahibi olduuna inanlan
kimseler de vardr. Bunlardan Koyunpnarl aan/ahin, tevekkeli, budala olarak bilinir,
ancak tekin deildir. Kendisini kzdran deirmenciye, “dursun deirmenin” deyip deirmenin
durmasn saladna inanlr. Bu ahsn ayn anda farkl yerlerde göründüü söylenir. Bir
isim de Burmadereli Kii’dir. Bu ahs atlara çok uzak mesafeden el hareketleri ile komut
verip uygulamalarn salamaktadr. Bir dier efsanevi ahs da Ambarkaya’ldr. Bu ahsn
cinlere

hükmettiine,

yamurun

yamasn

durdurduuna

inanlmaktadr.

Dadali

Türkmenlerinde çeitli lakaplar da vardr. Bunlar; Kambur/Kuzikli, Aya lal/topal,
Kekeme/Kekeç, Cimri/Malyemez, marc/aret verici gibidir.

Dadali çocuk oyunlar; Hello/çelik-çomak, Sündürme, Birdirbir, Uzun eek, Hamam
Kzd, Kay Kaçrma, Güvercin Taklas ve dierleri vardr. Ayrca Papaa Gitme, Yüz Al
oyunlar da vardr. Dadali Türkmenlerinde koyunlarn doumuna 50 gün kala belirli günde
Koç Katm yaplr. Bunlar bereket temennili elencelerdir. Deve oyununda gelinin bacaklar
zillidir. Pekir açlr para ve yiyecek toplanlr Deveciye, iman denir. Deveye srayla
binilir. Para ve yiyecek vermeyene alttan ine batrlr. Ayrca; Yüzük oyunu,
Billlik/bilye/misket Oyunu ve ak oyunlar vardr. Am Çik, Kala, Çulun Dök, Cz ak
oyunlardrlar.

Bereket içerikli elencelerden birisi de, Horavellerdir. Horaveller Kotan zaman
söylenirler;
“Kayada ku olur,
Ku kua yem getirir
Bldrki en gönlünde
imdi bayku oturur
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Ho ho ho” gibi parçalar okunur.
Hodaklar atrken hodak hodaka
“o gecede garda/karda
Bu gece de garda
Bacn yatrm harga
Ho ho ho” denir.
Cevaben de;
Kara koyun saçak çeker,
Benim maçkal (Kotan tutan) anan sevse
Baban bana bçak çeker
Ho ho ho” denir.

SONUÇ

Dadali Türkmenleri, Damal ve Hanak merkez ilçe ve köylerinde yaayan Alevi
Bektai nançl, halk kültürümüzün orijinal renklerini tayan, tekrar tekrar incelenmeleri
gereken bir halk kesimimizdirler.
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