
DADALOGLU 

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 



kanlığına. 1913'te Bağdat'taki 13. Kolor
du kurmaylığına. ardından Ankara Re
dif Müfetti şliği kurmay başkanlığına , 

daha sonra da Şam'da bulunan 8. Kolor
du Erkan-ı Harbiyyesi'ne tayin edildi. 

Halid Bey, I. Dünya Savaşı'nda kolor
dusu ile birlikte Kanal Harekatı'na ka
tıld ı. 9 Kasım 1915 Se lmanıpak Meydan 
Muharebesi'nden sonra çekilen ingiliz
ler'in takibinde ve Kutülamare'de Gene
ral Townshend' in 13.000 kişilik tümeniyle 
birlikte esir edil işinde de bulundu. ı. Dün
ya Savaşı devam ederken 1918 Temmu
zunda bir heyetin başında Almanya 'ya 
gönderildi. dönüşünde Musul'daki Altıncı 
Ordu kurmay başkanlığına tayin edildi. 

Mondros Mütarekesi 'nden (30 Ekim 
19 ı 81 sonra 13. Kolordu kurmay başkan
lığına getirilen Halid Bey, mütarekenin 
7. maddesine dayanaral< bazı yerleri iş
gal eden ingilizler'in Güneydoğu Anado
lu'da bir Kürt devletinin kurulmasını ve 
bazı vilayetlerin Ermenistan·a katılma 

sını sağlama!< maksadıyla. Binbaşı Nowil 
adında bir ingiliz ajanının o bölgeye gön
derilerek aşiretl eri kışkırtıp isyanlar çı 

karma gayretlerine karşı bölgede başa
rılı çalışmalar yaptı. istanbul hükümeti
nin emriyle Sivas Kongresi· nin dağıtıl 

ması için çalışan Elazığ Valisi Ali Galib'in 
hedefine ulaşamamasında ve Binbaşı No
wil'in kışkırtmasıyla1 hazırlanan Malatya 
olayının bastı rılmasında büyük gayreti 
görüldü. 

Milli Mücadele başladıktan sonra Ara
lık 1920'de Ankara'ya giderek Milli Mü
dafaa Vekaleti Sevkiyat ve Nakliyat Dai
resi umum müdürlüğüne tayin edildi. 
Bu görevde bir ay kadar kaldı; ardından 
Bilecik mıntıka kumandanlığına. kısa bir 
süre sonra da Demiryolları umum mü
dürlüğüne getirildi (6 Şubat ı 92 ı ı. Bu gö
revde iken, ll. inönü Zaferi· nin kazanıl
masında büyük rol oynayan ihtiyat kuv-

Dadavlr 
Halid sev 
kurmav 
yüzbaşı iken 

vetlerinin inönü'ye zamanında ve düzen
li bir şekilde sevkini sağladı ve takdir 
gördü. Sakarya savaşlarında 3. Kafkas 
Tümen kumandanı olarak tekrar cep
heye döndü. 9 Ekim 1921'de tayin edil
diği Birinci Ordu kurmay başkanlığın
dan. ordu kumandanı Ali ihsan Paşa (Sa
bis) ile çıkan bir anlaşmazlık sebebiyle 3 
Ocak 1922 günü istifa etti ve 27 Ocak 
1922'de S. Kafkas Tümen kumandanlı 

ğına getirildi. 26 Ağustos'ta başlayan 

ve beş gün süren Büyük Taarruz sırasın
da üstün gayretleri görüldü. 2 Eylül 1922 
günü yanındaki bazı komutanlarla bir
likte teslim olan Yunan başkumandam 
General Trikopis'i esir aldı ve bu başarı 

sından dolayı Mustafa Kemal Paşa ta
rafından kutlanarak 31 Ağustos 1922'
den geçerli olmak üzere Büyük Millet 
Meclisi hükümetince miralayl ığa terfi 
ettirildi 13 Eylül 19221 

Nisan 1923'te tümeniyle inegöl'de bu
lunduğu sırada Mustafa Kemal Paşa' 

dan gelen istek üzerine siyasete atı l an 

Halid Bey'in seçim bölgesi olan Kastamo
nu'da tesbit ettiği listedeki adaylar seçil
di , kendisi de 19 Temmuz 1923'te maz
batasını alarak mebus oldu. Bu tarihten 
itibaren fiili askerlik hayatı sona erdi. 

Halid Bey, Erzurum ve Sivas kongre
lerinde ısrarla korunacağı yolunda ka
rarlar a lınmasına rağmen saltanatın ve 
hilatetin ilga edilmesine karşı çıktı. Sal
tanatın kaldırılmasından sonra hilatetin 
mutlaka korunması gerektiği görüşünü 
mecliste şiddetle savundu. Kanunun 3 
Mart 1924'te kabul edilmesi üzerine ay
nı gün Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan is
tifa etti. Halk Fırkası· ndan ayrılan bir 
grup muhalif mebusla birlikte Kazım Ka
rabekir Paşa'nın başkanlığında kurulan 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na gir
di. Takrir-i Sükün Kanunu'na dayanıla
rak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'
nın 3 Haziran 1925 tarihinde kapatı lması 

üzerine bağımsız kalan Halid Bey'in me
busluğu 1 Kasım 1927' de sona erdi. On 
üç buçuk ay açıkta kaldıktan sonra 14 
Şubat 1929'da miralaylıktan emekli oldu. 
30 Ağustos 1922 zaferine katılan bütün 
tümen kumandanları mirliva oldukları 

halde Halid Bey terfi ettirilmemiştir. 

Soyadı kanununundan sonra Akman
sü soyadını alan Halid Bey'in, Misak-ı 

Milli sınırları içinde müstakil bir Türki
ye'nin kurulmasında önemli hizmetleri 
geçti. Vatanına hizmet yolunda başarılı 

bir asker ve samimi bir müslüman ola
rak yaşadı. 1 O Şubat 1953'te ölen ve Ka
racaahmet Mezarlığı'na defnedilen Ak-

DAGATIR 

mansü, 27 Eylül 1988 ·de Ankara· daki 
Devlet Mezarlığı 'na nakledildL 
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DAGATIR 
( _)al:,.;,) 

Dagatır el- Us kul er- Rumi 
(ö. 7 / 628) 

İslamiyet'i kabul ettiği için 
halk tarafından öldürülen 

Bizans patriği. 
_j 

Hz. Peygamber komşu hükümdarl arı 

islam'a davet ettiği sı rada Bizans im
paratoru Herakleios'a elçi olarak Dihye 
b. Halife el-KelbT'yi göndermişti (Muhar
rem 71 Mayıs 6281 Dihye'nin görevi, Hz. 
Peygamber'in mektubunu o sıralarda Ku
düs'te bulunan Herakleios'a vermesi için 
Busra valisine teslim etmekti. Dihye Sus
ra'ya varınca vali onu islam kuwetlerin
den kaçıp Suriye'ye gelen Adi b. Hatim 
ile birlikte imparatora gönderdi. Adi b. 
Hatim imparatora elçinin ge l iş sebebi
ni anlattı. Herakleios Hz. Peygamber'in 
mektubunu okuduktan sonra ROmiye'
de oturan yakın dostu Dagatır'a bu ko
nuda bir mektup yazdı. Herakleios ayrı
ca Kudüs'teki idarecilere de peygamber 
olduğunu söyleyen bu zatın kavminden 
o civarda oturan bir i bulunursa huzuru
na getirilmesini emretti. Çok geçmeden 
Dagatır'ın imparatora gönderdiği cevabi 
mektubu geldi. ibranice bilen ve sema
vi kitapları okuyan Dagatır Herakleios'a 
Hz. Muhammed'in gerçek peygamber 
olduğunu bildiriyordu. 

Bu sırada Mekke'den bir ticaret kafi
lesi Ebü Süfyan'ın başkanlığında Suri
ye'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Kafile 
Gazze'ye ulaştığında imparatorun adam
ları onları alıp Kudüs'te imparatorun hu
zuruna götürdüler. Herakleios otuz ki
şilik ticaret kafilesini fliya (Kudüs) Kilise
si'nde kabul etti. Devlet erkan ı ve din 
adamları da imparat orun etrafında sı 

ralanmışlardı. Herakleios. Hz. Muham-
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