
düğüne dair, "Ceylanın kurban edilme
si caiz midir?" anlamında ~ A l di
yen bir şahsın bu sorusunu Hz. Ömer'in 
~ ~~ şeklinde düzeltmesi olayı ör
nek gösterilmektedir (Salah Revvay. Xl. 
90) As marnin (ö 216/831) dadla zayı 

ayırmanın zorluğundan söz etmesi ve Ca
hiz'in de (ö 255/869) halkın bu iki harfi 
birbirine karıştırdığına dair örnekler zik
retmesi, problemin -muhtemelen Fars 
ve Türk unsurların müslüman olmaları 
ve Araplar'ın içine karışmalarından son
ra giderek yaygınlaştığını göstermekte
dir. Dadın Arapça'ya has bir harf oldu
ğunu belirtmenin yanında belki zadan 
ayrılmasının zorluğunu da ifade etmek 
için söylenen "lugatü'd-dad" (dad dili. 
Arapça) tabirinin daha sonraları ilk defa 
Mütenebbi (ö. 354/965) tarafından kul
lanıldığı bilinmektedir (a.g.e., Xl, 90-92). 

Özellikle dilciler ve nahivciler, eserlerin
de konuyu sadece sözü edilen karışıklı
ğı belirtmek ölçüsünde ele almakla ye
tinmemişler, bu alanda nazım ve nesir 
türünde pek çok müstakil eser telif ede
rek dadla ve za ile yazılması gereken ke
limeleri birbirinden ayırmaya çalışmış
lardır. İlkini İbn Kuteybe'nin (ö 276/ 

889) yazdığı sanılan ve Kitdbü'd-Dad 
ve'?-?Ô~ Kitabü'l-Far}f. beyne·~-dad 
ve'?-?ô'vb. adlar taşıyan çoğu mu'cem* 
şeklindeki bu eserlerde, vezinleri aynı ol
duğu halde bu iki harfle yazılan örnek
ler ele alınmış ve mesela "suyun azalıp 
çekilmesi" anlamına gelen ~ı kelime
sinin, "öfkelenmek" anlamındaki ~ı gi
bi yazılıp söylenmemesi gerektiğine dik
kat çekilmiştir (bu tür eserlerin listeleri için 
b k. İbn Malik, el-i 'timad [nşr. Hatim Sa
lih ed-Damin], naşirin mukaddimesi, XXXI/ 
3, s. 332-338; Ebü'l-Hasan Ali b. Ebü'l
Ferec, Kitab {f ma 'ri{eti 'd-çlad ve 'z-?a' [nşr. 

Hatim Salih ed-Damin], naşirin mukaddi
mesi, XXXlll/2-3, s. 389-390) 

Dad hakkındaki karışıklık ve ihtilafın 

öbür yönü onun seslendirilmesiyle ilgili
dir. Bu konuda islam'ın ilk asrından in
tikal etmiş herhangi bir bilgi yoktur. Hz. 
Peygamber'den, "Ben dad harfini kulla
nanların (Arapça konuşanların) en fasihi
yim" mealinde bir hadis nakledilmişse 
de (İbn Hişam en-NahvT, l, 114) senedi da
hi bilinmeyen bu hadisin mevzü olduğu 
kabul edilmiştir (İbnü'l-Cezeri, en-1'/eşr, 

l, 220; Ali el-KarT, el-Esrarü'l-mer{a 'a, s. 
ı 16). İlk defa Sibeveyhi'nin (ö 180/ 796) 

normal daddan başka "eı;l-dadü'ı;l-çiai

fe"den bahsettiği ve bunun Kur'an tila-

veti v~ şiir için güzel olmadığını söyledi
ği görülmektedir (el·Kitab, IV, 432) Bu 
tabirle Sibeveyhi'nin nasıl bir dad kas
tettiği kesin olarak bilinmemektedir (bu 
konuda ileri sürülen çeşitli yorumlar için 
bk. Ganim Kaddüri Hamed, s. 279-280). 

Ancak genel bir ifade ile, mahreç ve sı 

fatları tam olarak belirtilmeyen bu fo
nemin zayı andırdığı veya da d- sa karı

şımı gevşek bir dad olduğu söylenebilir. 
İbn Cinnf'nin (ö 392/ 1002), bazı Arap
lar'ın bütün dad ları za. Mısırlılar'ın ek
serisiyle bazı Mağribliler'in ta, Zeyla 'lı

la r ' ın t efhim edilmiş lam gibi okuduk
larını kaydetmesinden (İbnü'l -Cezeri, et

Temhfd, s. 141), konunun IV. (X.) yüzyıla 
kadar daha da değişik boyutlar kazan
dığı anlaşılmaktadır. İbnü'l-Cezeri de (ö. 

833/ 1429) Şamlılar'la diğer bazı doğu

luların (muhtemelen lraklılar'ın) dadı za 
gibi okuduklarını söylemiş ve manayı de
ğiştireceği için Kur 'an tilavetinde bunun 
caiz olmadığını örneklerle açıklamıştır 

(a.g.e., s. 140) Daha sonraki asırlarda ise 
dadın okunuşu hakkında müstakil risa
leler telif edilerek konu bazı tecvid ve k.ı 

raat alimleri arasında tartışılmıştır (bu 
eserler için bk. Ali Yardım, 1, 43-44; Ganim 
KaddürT Hamed, s. 38-40). 

Günümüz Arap dünyasında dad harfi 
genel olarak tefhim edilmiş dal sesiyle 
telaffuz edilmektedir. Ancak gerek mah- · 
reçte meydana gelen değişiklik, gerek
se sonuçta rihvet sıfatının şiddet sıfatına 
dönüşmesi bu uygulamanın doğru olma
dığını ortaya koymaktadır. H. Fleisch'in, 
herhalde Arap ülkelerindeki bu fiili du
ruma bakarak, "Dadın telaffuzu modern 
lehçelerde ve Kur'an derslerinde kaybol
muştur" şeklindeki genellemesi de (bk. 
EJ2 [İng.]. ll, 75) doğru değildir. Nitekim 
bu harf, Sibeveyhi'nin belirttiği mahreç 
ve sıfatiarına uygun olarak, Türkiye'de 
ve islam dünyasının başka yörelerinde 
mütehassıs hafızların tilavetinde özellik
lerini günümüze kadar korumuştur. 

Farsça ve Urduca'da dad, ön dişlerle 
dil arasındaki boşluktan sızdırılarak çı

karılan cehri bir ses olup zal. zay ve za
dan ayırt edilmeksizin kullanılmaktadır. 

Türkçe'de ise 1928 harf ink.ılabından ön
ce Arapça asıllı kelimelerin hepsinde ori
jinal imla muhafaza edilmiş , fakat ço
ğunlukla "z", bazan da "d" olarak telaf
fuz edilmiştir: imza, ramazan, aza, rıza. 
kaza: dalalet darbe. kadı ... gibi. Bugün 
de dad harfini ihtiva eden Arapça kö
kenli Türkçeleşmiş kelimelerde bu harf 
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"z" veya "d" şeklinde yazılmakta ve ya
zıldığı gibi okunmaktadır. 
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~ A . TURAN ARSLAN 

DADALOGLU 

{ö. 1868 [?]) 

Türk saz şairi. 

Oğuzlar'ın Avşar (Afşar) boyundan olup 
Aşık Müsa'nın oğludur. Güney Anadolu' 
nun Toroslar yöresinde yaşadığı bilinen 
şairin asıl adı ve doğum tarihi belli de
ğildir. Şiirlerinde Veli adını kullanmış ol
ması asıl adının bu olduğunu düşündür

mekteyse de sözlü gelenekte bu ad ba
zan Ali. bazan da Mustafa olarak geç
mektedir. Daha çok Dadaloğlu ve Dadal 
ismini kullanan şairin doğum yılı sıra

sıyla 1790-1791, 1785 ve 1765 olarak 
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gösterilmesine rağmen bunların hepsi 
birer tahminden ibarettir. Ancak XVIII. 
yüzyılın son çeyreğinde doğduğu söyle
nebilir. Şairin doğum tarihi gibi ölüm ta
rihi de kesin olarak belli değildir. Üzerin
de büyük bir çoğunlukla birleşilen 1868 
yılı da tahminden öte bir değer taşıma
makta, mezarının da nerede olduğu bi
linmemektedir. 

Dadaloğlu'nun mensup olduğu Avşar 
boyunun göçebelikten vazgeçmesi için 
çeşitli yerlere iskan edilmesi bu boyun 
devlete karşı tavır almasına sebep olmuş, 

Avşarlar"ın sözcüsü durumunda bulunan 
Dadaloğlu da iskan olayına karşı çıka
rak zaman zaman bunu şiirlerinde dile 
getirmiştir. Bu şiirlerden hareketle ba
zı çevreler tarafından Dadaloğlu devlete 
baş kaldırmış bir asi gibi gösterilmeye 
çalışılmıştır. 

Daha çok eski Türk ozanını hatırlatan 
Dadaloğlu'nun şiirlerinde tabii ve sami
mi bir söyleyiş vardır. Bugüne kadar 130 
civarında şiiri tesbit edilmiş olmakla be
raber bunların uzun bir hayat sürmüş 
olan Dadaloğlu 'nun şiirlerinin tamamını 

teşkil etmediği sanılmaktadır. Birkaçı 

dışında hemen bütün şiirleri sözlü der
lerneye dayanmakta, bu durum Dada
loğlu'nun birçok şiirinin kaybolduğu ve
ya başkalarına mal edildiği ihtimalini ak
la getirmektedir. 

Elde mevcut bütün şiirlerinde koşma. 
türkü, semai. varsağı. destan gibi halk 
nazım şekillerini kullanan Dadaloğlu'nun 
manzumelerini muhteva bakımından sev
da şiirleri, yurt güzellerneleri ve kavga 
şiirleri olarak üçe ayırmak mümkündür. 
Kavga şiirlerinde Köroğlu'nun, sevda şi 

irlerinde ve yurt güzellemelerinde Kara
caoğlan'ın ve Dede Korkut'un etkisi gö
rülür. Dili kavga şiirlerinde sert ve per
vasız, d iğer şiirlerinde ise içli, samimi 
ve sadedir. 

Türk halk şiirinin büyük isimlerinden 
Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni, Eve
rekli Seyrani ve Dertli ile çağdaş olan Da
daloğlu'nun hayatında. "rüyasında gör
düğü sevgiliyi aramak için" gurbete çı

kış yoktur. Dadaloğlu mahalli karakteri
ni korumasını bilmiş, bunun sonucunda 
Ruhsatf. Aşık Gündeşlioğlu, Serdari. Süm
mani ve Seyrani'yi etkilemiştir. Şehir ha
yatından uzak kaldığı için XIX. yüzyılın 
tanınmış birçok halk şairinden ayrı ola
rak divan şiirinden etkilenmemiştir. Şi
irleri şekil bakımından devamlılık gös
termediğİnden pek çok eski ve yeni saz 
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şairinin , özellikle Cingözlü Seyyid Osman 
başta olmak üzere Aşık Veli, Aşık Deli 
Aziz ve Karacaoğlan'ın şiirleriyle karıştı
rılmıştır. 

Dadaloğlu tam anlamıyla kabilesinin 
şairidir. "Biz" zamiri onda bir estetikten 
ziyade belirli bir zümre anlayışının ifa
desidir. Şiirlerinde atasözleri ve deyim
lerden faydalandığı gibi Çukurova- To
roslar yöresinde yaygın olan bazı efsa
nelere de telmihte bulunmuştur. Şekil 

olarak daha çok üç-yedi haneden kuru
lu şiirler yanında on birl i hece ölçüsünü 
tercih eden Dadaloğlu kafiye yönünden 
de fazlaca başarılı değildir. Bu durum, 
birçok şiirinde kafiyelerin zamanla de
ğişmesi yanında genel olarak halk şair
lerinin hemen hepsinde görülen kafiye 
kusurlarından kaynaklanmaktadır. 

Güney Anadolu'da anlatılan halk hika
yelerinden büyük bir kısmının manzum 
ve mensur bölümleri derlenerek halk hi
kayesi halinde düzenlenmesi Dadaloğlu'
na mal edilmektedir. Ali Rıza Yairnan'ın 
(Yalkın). bazı halk hikayelerini onun tas
nifi olarak vermesinden sonra 1 Cenupta 
Türkmen Oymak/an, ll , 53-75) pek çok 
araştırmacı bu fikri benimsemiştir. Ancak 
daha sonra yapılan araştırmalar başta 
"Hurşid ile Mah Mihri" hikayesi olmak 
üzere bu hikayelerin bir kısmının Dada
loğlu tarafından düzenlenmediği kana
atini doğrulamıştır (Boratav, Halk Hika· 

yeleri ve Halk Hilcayeciliği, s. 169; Saka
oğlu , Dadaloğlu, s. 52) Aslında pek he
yecanlı ve hareketli olaylar arasında ya
şayan şairin "Hurşld ile Mah Mihri" gibi 
uzun hikayeler düzenlemesi pek müm
kün görünmemektedir. Ayrıca _şaire mal 
edilen "Gavur Kızı", "Kral Kızı", "Emmi 
Kızı" ve "İsa Güzeli " gibi hikayeler ger
çek anlamda hikaye değil birer şiirin söy
leniş hikayesini anlatmaktadır. Şairin ya
şadı ğı bölge olan Toroslar'da hikaye an
latma geleneğinin pek gelişmemiş ol
ması ve bu yörede anlatılan hikayelerin 
olay ve şiirleri ni derleyerek halk hikaye
si şeklinde düzenleyen kişilerin bilinme
mesi de Dadaloğlu'nun halk hikayesi dü
zenlemediği ihtimalini kuwetlendirmek
tedir. Ancak başta "H urşid ile Mah Mih
ri" olmak üzere Dadaloğlu ' nun birçok 
hikayeyi nakleden iyi bir anlatıcı olduğu 
sanılmaktadır. Bu da anlattığı birçok 
hikayenin ona mal edilmesine sebep ol
muştur. 

Dadaloğlu ' nun hayatı, sanatı ve şiirle
ri üzerinde en geniş çalışmayı Sairn Sa
kaoğlu yapmıştır ibk bi bl.) 
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~!lk~ NuRETTIN ALBAYRAK 

DADAYLI HALiD BEY 

(1884-1953) 

Türk kumandanı ve siyaset adamı. 
L ~ 

Kastamonu' nun Da day ilçesine bağlı 

Kelebek köyünde doğdu . Babası Hüseyin 
Bey, annesi Müderris Vehbi Efendi'nin 
kızı Necibe Hanım'dır. ilk tahsilini Da
day'da yaptıktan sonra Kastamonu Sul
tanisi'ne girdi. 1899 yılında naklen geçti
ği Kastamonu Askeri Rüşdiyesi'ni 1900'
de, aynı yıl girdiği Bursa Askeri idadlsi'ni 
de (Iş ı k l ar) 1903'te bitirdi. 1906'da Har
biye'den ve 1909 yılında Harp Akademi
si 'nden mezun oldu. Daha sonra kurmay
lık stajını yapmak üzere merkezi Şam'
da bulunan Beşinci Ordu emrine verilen 
Halid Bey, 191 O yılı ortalarında Havran'
da patlak veren Dürzi isyanı ve Kerek 
sancağında çıkan aşiretlerin ayaklanma
sının bastırılmasında görev aldı. Stajdan 
sonra Halep Redif Fırkası kurmay baş-

Da d aylı 

Halid sev 


